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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
في تنمية ميارات التعبير ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ القصة المصّورة   

 اتبعالشفوي في المغة العربية لدى طالب الصؼ الرابع األساسي، ولإلجابة عف أسئمة الدراسة 
، وشبو التجريبي في الكشؼ عف في تحديد ميارات التعبير الشفوي الباحث المنيجيف الوصفي

( 77ة الدراسة مف )عينأثر توظيؼ القصة المصورة في تنمية ميارات التعبير الشفوي، وتكونت 
طالب الصؼ الرابع  تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف مدرسة دير البمح طالبًا مف 

لتجريبية وبمغ عددىا أفرادىا ، المجموعة اعت إلى مجموعتيف متساويتيفاألساسية لمبنيف، وزُ 
وبمغ عدد أفرادىا ، والمجموعة الضابطة رة( طالبًا درسوا وفؽ استراتيجية القصة المصوّ 35)
ظة لقياس الدراسة في بطاقة مالح داة( طالبًا درسوا وفؽ الطريقة االعتيادية، وتمثمت أ35)

، ولمتحقؽ مف صحة الفروض واإلجابة مف صدقيا وثباتيا، وتـ التأكد ميارات التعبير الشفوي
)ت( لعينتيف  عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ االختبارات االحصائية المناسبة وأىميا اختبار

 مستقمتيف .

 :أظيرت نتائج الدراسة ما يمي وبعد تطبيق أدوات الدراسة وتحميل البيانات,

  درجات متوسطي بيف( o.o5  ≥ α) داللة مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
،  المغوي،  الفكري)  الجوانب في التجريبية المجموعة طالب و، الضابطة المجموعة طالب
لصالح المجموعة  المالحظة لبطاقة البعدي التطبيؽ في"(  الجسد لغة"  المممحي،  يالصوت

 .التجريبية

أظيرت النتائج أف االستراتيجية القائمة عمى القصة المصورة ليا أٌثر كبٌير في تنمية ميارات  -
 في كبيرًا جداً حيث كاف حجـ التأثير التعبير الشفوي لدى طالب الصؼ الرابع األساسي ، 

 .جميع الجوانب وبطاقة المالحظة ككؿ 

 :يميوفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بما 

إعداد برامج تدريبية تتضمف تطبيؽ أسموب القصة المصّورة في عممية التدريس ، و كيفية  -
 وضع خطط تدريسية لتطبيقيا .

ير حث المشرفيف التربوييف لممعمميف عمى توظيؼ القصص المصّورة في تدريس التعب  -
 الشفوي في شتى المراحؿ التعميمية وبخاصٍة المرحمة األساسية .

تخصيص مساحة أكبر لحصص التعبير في المغة العربية إلعطاء الوقت المناسب الستعماؿ  -
 القصص المصّورة في عممية التدريس .



 ث 

 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
This study aims at finding out the impact of pictorial stories on 

developing the Arabic language oral expression skills of the fourth grade 

learners. The researcher uses two approaches: The first is the descriptive 

one which aims at specifying the skills of the oral expression; the second 

one is the quasi-experiential which shows the impact of pictorial stories on 

developing these skills.  

The target group is (70) fourth grade learners who were randomly 

selected from Deir Elbalah Elmentary Boys’ School. The target group was 

equally divided into two sub-groups: the first is the experiential group 

which consisted of (35) learners who used the strategy of pictured stories , 

while the second group, the control one,  consisted of (35) learners who 

learned with the traditional method. 

The researcher used the observation card as a study tool to measure 

the skills of the oral expression. He tested the validity and reliability and 

other statistic tests, particularly (T) test for two independent target groups 

in order to investigate the validity of the hypothesis and the answers of the 

study questions. 

After the researcher applied the study tools and made data 

analysis, the most important findings of the study were as follows: 

 There are statistically significant differences at significance level 

(0.05≥α) between the mean scores of the learners in the experiential and 

control groups in the intellectual, linguistic, vocal and body language in 

favor of the experiential group in post application of the observation 

card.  

 The findings also show that using pictorial stories strategy has an 

important impact on developing the oral expression skills for the fourth 

grade learners. This impact was big in different fields and the 

observation card. 

The most important recommendations of the study: 

 Preparing training programs for the teachers in general so as to help them 

to apply the pictorial stories strategy in their instruction process 

including plans for such application. 

 The educational supervisors should encourage the teachers to employ 

pictorial stories method in teaching oral expression in different education 

cycles, particularly, the basic one. 

Teachers should give more classes for oral expression in Arabic language 

so that the learners could have more time to experience pictorial stories 

strategy in the learning process.     
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 اآلية القرآنية
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 داءــــىاإل
لمعالميف ، إلى سيد الخمؽ أجمعيف إلى  عث رحمةً الذي بُ  األميّ  ، إلى النبيّ إلى مثمي األعمى

 .. "محمد صمي اهلل عميو وسمـ"رسولنا الكريـ سيدنا 

 لي طريؽ العمـ والدي العزيز... إلى  مف حصد األشواؾ عف دربي ليميدَ 

 .إلى رمز العطاء وبمسـ الشفاء والدتي الحبيبة  ،مف أرضعتني الحب والحنافإلى 

 .خواني وأخواتي إإلى مف حبيـ يجري في عروقي ، إلى سندي وقومي ، 

 د العوف والمساعدة عائمتي وأصدقائي .إلى مف زرعوا التفاؤؿ في دربي ، وقدموا لي يَ 

 ...جميعاً إلى الدماء الحية .. دماء شيدائنا األبرار 

 الـ الجرحى..آإلى عذابات األسرى ... و 

  .إلى كؿ مف ساعد في إتماـ ىذا البحث المتواضع 

أف يتقبميا عنده .. وأف  عزوجؿ أىدي رسالتي ىذه ... ثمرة جيدي وبحثي ... راجيًا مف اهلل
 ينفع بيا اإلسالـ والمسمميف ،إنو سبحانو نعـ المولى ، ونعـ النصير .
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 قديرـر وتـشك
، ومنؾ ة في لحظات الضعؼ، فمنؾ القو لشكر عمى عظيـ عطاياؾلؾ الحمد وا ،إليي

 وبعد : ،فأعنت، ويسرت منة، فمقد أعنت فيسرت، لؾ وحدؾ الِ لعمـ في أوقات الجيؿا

ـ ، التي تؤدي فال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية منارة العم
، وإلتاحتيا المجاؿ أماـ أبنائيا ، وأصالةً ، وعمماً رسالتيا في بناء شخصية الطالب الفمسطيني خمقاً 

 الطمبة لمواصمة العمـ والمعرفة في جميع المجاالت العممية المختمفة . 

ويطيب لي في ىذا المقاـ العممي الشريؼ أف أتقدـ بخالص الشكر والعرفاف بالجميؿ 
محمد شحادة زقوت  /ستاذ الدكتور محمد سميماف أبو شقير واألستاذ الدكتور الفاضؿاأل إلى

، مرشديف وموجييف بعمميما وخبرتيما وقفا بجانبي في كؿ خطوةو الدراسة أشرفا عمى ىذه  المذيف
 .، حتى وصمت ىذه الرسالة إلى ىذه الصورة ، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء 

جنة المناقشة المكونة مف الدكتور الفاضؿ ........... كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لم
لتكرميما بقبوؿ مناقشة الرسالة ،لما  ،والدكتور الفاضؿ .......... مناقشًا داخمياً  ،مناقشًا خارجياً 

ثرائيا . وأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمسادة ستسيـ بو توجيياتيـ وآراؤىـ مف تحسيف الرسالة وا 
، مف أساتذة جامعييف ومشرفيف تربوييف طيبًا في تحكيـ أداة الدراسةدًا المحكميف الذيف بذلوا جي

 .ومعمميف 

، إذ ما كاف لو أف اهلل العظيـ أف وفقني إلى إنجازهوفي نياية ىذا العمؿ المتواضع أحمُد 
، الذيف أسيموا بعمميـ عمـ، ثـ بفضؿ عباده مف أىؿ اله المرحمة إال بفضؿ اهلل وتوفقيويصؿ ليذ

خراجيا عمى  الدراسةىذه  إنجازفي األكبر  ونتيـ الصادقة التي كاف ليا األثر، ومعالوافر وا 
مف صواب  أحسف ما يراـ ، وىو كأي عمؿ إنساني ال يخمو مف نقص أو قصور، فما كاف فيو

، والحمد هلل الذي تفرد والشيطاف ، وما كاف فيو مف خطأ فمف نفسيفمف اهلل سبحانو وتعالى
 نقص سمة مف سمات عباده البشر.لنفسو بالكماؿ وجعؿ ال

 وا ولي التوفيق 

 :الباحث          

 حسف أحمد عبد اليادي            
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ٛٛ ................ متوسطات درجات الطالب في المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي :

ٛٛ (: يوضح حجم التأثير في بطاقة المالحظة بين التطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية5.5)جدول
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  الحقــــالم فيرس
ٗٓٔ ..................................................... (: قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسةٔممحق )

٘ٓٔ ........................................ (: قائمة ميارات التعبير الشفوي في صورتيا األوليةٕممحق )

ٛٓٔ .............................................................. قائمة الميارات بعد التحكيم (:ٖممحق )

ٜٓٔ .................... (: بطاقة مالحظة لقياس ميارات التعبير الشفوي لطالب  الرابع األساسيٗممحق )

ٓٔٔ .. (: دليل المعمم في تدريس التعبير الشفوي باستخدام استراتيجية قائمة عمى القصة المصّورة٘ممحق )

(:القصص المصّورة حسب دروس التعبير الواردة في كتاب لغتنا الجميمة لمصف الرابع )الوحدة ٙممحق )
ٕٛٔ .............................................................................................. األولى(

ٕ٘ٔ ................................ عالي(: تسييل ميمة من الجامعة إلى وزارة التربية والتعميم الٚممحق )
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :الدراسةمقدمة 

 ،وتسارعًا منقطع النظير في شتى المجاالت ،يعيش تطورًا مذىالً  العصرنساف ىذا إإف 
مجاؿ  أف مف أىـ المجاالت التي تأثرت بيذا التطور، وال يخفى ومجاؿ التربية والتعميـ واحداٌ 

غة ىي الوعاء الذي يحفظ ف المإالمغة قد حظي بنصيب وافر مف ىذا التطور الكبير، لذا  ف
، والتفكؾ، ومف المعروؼ أف الشعوب مة وتاريخيا الفكري، والثقافي، مف الضياعميراث األ

واألمـ التي أوجدت كيانيا ، وأبرزت شخصيتيا ،كانت أوؿ ما تمجأ إلى المغة باعتبارىا وسيمة 
عادة مجدىا، فاألمة تقوى بقوة لغتيا، وانبعاث قوتياحدة األمة وتكامميالو   .وتضعؼ بضعفيا ، وا 

 نساني ،حيث يرى بعض الباحثيف في ىذا المجاؿما أف المغة نتاج لتطور الفكر اإلك
تمده بالرموز وتحدد لو المفاىيـ والمعاني ، وتمكنو مف أداء  ،بأنيا أداة مف أدوات التفكير

   .(17ـ، ص2773فقًا  لعمميات التحميؿ والتعميؿ )عبداليادي وأبو حشيش ،األحكاـ و 

فراد بعضيـ التفاىـ ، ووسيمة االتصاؿ بيف األأنيا أداة ساسية لمغة ومف الوظائؼ األ
، ومشاعره، نساف أف يعبر عف أفكاره، فبالمغة يستطيع اإلف جية تانية، وبيف مجتمعاتيـ مببعض

مر أل، وىكذا يحدث التفاعؿ بينو وبيف بيئتو . اخريفالمشاعر إلى اآل، و وأف ينقؿ ىذه األفكار
الذي يجعمو قادرًا عمى التكيؼ مع الحياة في مجتمعو باذاًل جيده في تقدـ ىذا المجتمع  

 .(79ص ،ـ1999زقوت ، نساف ليذا التطور واالرتقاء )، ذلؾ أف المغة وسيمة اإلوتطوره

قرآف غات بمكانة فريدة ومنزلة سامية ، فيي لغة الوتمتاز المغة العربية عف سائر الم
عمى  ، ولغة حضارة عربية تواردتمي الذي أضاء المعمورة بنورهسالولساف البياف ولغة الفكر اإل

، لقوؿ عمر بف ي حفظ تراث األمة وتوحيد أبنائياأف لمغة العربية دورًا ف كما ،حياضيا أمـ كثيرة
 ـ،2777)عطيو، "فإنيا تثبت العقل وتزيد المروءة ربية عميكم بالع"  الخطاب رضى اهلل عنو

 .(7ص

بؿ  ،فيي ليست مادة دراسية فحسب ، فمف واجبنا أف نعتز بمغتنا وأف نيتـ بتعميميا 
ونجاح المتعمـ أو  ،خرىؿ والنجاح في المواد الدراسية األىي أداة المتعمـ في الدراسة والتحصي

  .يارات المغة أو ضعفو فييانو مف مفشمو في دراستو متوقؼ عمى تمك
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حدى الوسائؿ الميمة إ، فيي ساسيةانة خاصة في التعميـ بالمرحمة األولمغة العربية مك
وجميع المواد  الطالباالتصاؿ بيف  وتعد مف أىـ وسائؿ ،في تحقيؽ المدرسة لوظائفيا وأىدافيا

دؼ مف تدريس والي ،(3ـ، ص2771ويف خبراتو وتجاربو )طعيمو ،وىي أساس تك ،الدراسية
، يمة مف المفردات المغوية الصحيحةحص الطالبالمغة العربية في المرحمة األساسية، إكساب 

، والتي حاجاتيـ ، واألساليب التي تتيح ليـ التعبير عفيـ مف اإللماـ بالتراكيب المغويةوتمكين
كسابيـ الميارات والقدرات القرائيةخريفر ليـ التعاوف مع اآلتيسّ   .(17 ـ، ص1991، جابر) ، وا 

ومف أىـ ميارات التواصؿ المغوي التعبير الشفوي  الذي ُيعد ضرورة اجتماعية لمفرد 
نساف في أي طور مف والمجتمع ، فيو عنصر ميـ مف عناصر النجاح ال يستغني عنو اإل

، كما أف النجاح في متعبير عف نفسو بالحديث إلى غيرهأطوار الحياة ، فالطفؿ الصغير يحتاج ل
ى أغراض الحياة وميادينيا في المجتمع الحديث أصبح يتطمب القدرة عمى المشافية ، فينالؾ شت

عالـ و ، إعادة الكممة كالمعمـ، والمحامي، والمذيعالعديد مف الميف يتوقؼ النجاح فييا عمى 
 (. 86 ،ص ـ2775فزادت أىمية الكممة المنطوقة تبعًا لذلؾ ) الموح ،  ،، وغيرىـالديف

عمى  الطالب ، وذلؾ في أنو يساعدلمطالبالشفوي لو أىميتو بالنسبة والتعبير 
إلى ومواجية المواقؼ الكالمية الطارئة وىذا يؤدي  ،والخجؿ ،وكسر حاجز الخوؼ ،االرتجاؿ

العديد مف الخبرات والمعارؼ المختمفة مف  الطالب، كما يكسب زيادة الثقة بالنفس وتعزيزىا
 إثراء المخزوف المغويفي  التعبير الشفوي  ويساىـ  ،ة المتنوعةتعبيريخالؿ تعرضيـ لممواقؼ ال

ىمية يكوف التمميذ لتمؾ األ وتبعاً  ،نتيجة استماعيـ ألحاديث زمالئيـ وتعبيراتيـ  الطالبعند 
ربوية المنشودة بدرجة ىداؼ التوبالتالي تحقؽ األ ،مع المعمـ يةففعاؿ ونشيط داخؿ الغرفة الص

 عالية مف اإلتقاف.

د أف ىنالؾ ال أننا نجإى الرغـ مف أىمية التعبير الشفوي في شتي المراحؿ التعميمية وعم
وقد يصؿ ىذا الضعؼ إلى  المرحمة  ،في مادة التعبير الشفوي ضعفًا عامًا لدي الطالب

إلى العديد مف األسباب منيا عدـ تشجيع وتحفيز المعمـ  ويرجع ىذا الضعؼ  ،الجامعية
وحصرىـ في تحديد موضوعات التعبير المختارة مف  ،واقؼ الكالميةعمى مواجية المالطالب 
وىذا يدفع الطالب إلى  جافةمقاطعة المعمـ الطالب المتحدث باستمرار وبطريقة و ، قبؿ المعمـ
دراؾ  قمة وكذلؾ بالتالي يفقد الطالب الثقة بالنفس،و  ،عدـ المشاركة الصفيةالسكوت و  وعي وا 
 كتابة عنوافب يقوـ ما نرى بعض المعمميف ، فكثيراً ريس التعبيرساليب وطرائؽ تدألالتربوييف 

رشاد حوؿ طبيعة  موضوع التعبير عمى السبورة ويترؾ الحرية الكاممة لمطالب دوف توجيو وا 
 .أنواع التعبير األخرى تالي يكوف المعمـ  متجاىالً ، وبالالتعبير
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والتي بقة في ىذا المجاؿ ويؤكد ىذا الضعؼ ما توصمت إليو العديد مف الدراسات السا 
دراسة دحالف و  ،(ـ2715الربابعة )منيا دراسة   الطالبالتعبير الشفوي لدى  تشير إلى ضعؼ

وأرجعت العديد   (ـ2712دراسة عطية وأبو لبف )و ، (ـ2713دراسة أبو رخية )و ( ، ـ2714)
عمى تعبير مقدمتيا اقتصار موضوعات  ال، جاء في ىذا الضعؼ إلى مجموعة مف العوامؿمنيا 

تيمؿ طرائؽ تدريس  واتباع، عبير الكتابي دوف التعبير الشفويالموف التقميدي واالىتماـ بالت
مف خالؿ تبني  جاءت ىذه الدراسةمف ىذا المنطمؽ و  ،الشفويالتالميذ ميارات التعبير إكساب 

رى ، التي يرةقائـ عمى أساس توظيؼ القصة المصوّ ؿ جديد في تدريس التعبير الشفوي مدخ
اٍو ، وتحتاج إلى ر دافعيتيـثير تو  ، ، وتجذب اىتماميـالطالبحث أنيا محببة إلى نفوس البا

   حداث.في التعبير عف المواقؼ واأل الشائؽبارع يحاكي التالميذ أسموبو 

 ،عمى التعبير الطالبوُتعد القصة مف الوسائؿ التعميمية المفظية الميمة في تدريب 
وتتشكؿ مف عناصر أساسية تتمثؿ  ،ب األطفاؿ خاصًة(وىي فف مف فنوف األدب )أد

في العممية  اً بالشخصيات والحوادث و المواقؼ واألجواء واألفكار. وُتعد الصورة عنصرًا ميم
وتختزؿ ليـ الكثير مف الوصؼ. وألىمية  ،الطالب التعميمية فيي المغة المرئية التي تخاطبُ 

رة، الباحث بالجمع بينيما مف خالؿ القصة المصوّ  قاـ ،الوسيمتيف التعميميتيف القصة والصورة
والتي ُتعد صورة مف صور التعبير لما ليا مف دور حسي يدفع إلى الخياؿ والتعبير برغبة فضاًل 

ثارة التالميذ وتحفيزىـ لمدرس بشكؿ فعّ  ، مما اؿعف دورىا في تنمية الذوؽ الفني والحسي وا 
 .عالية مف اإلتقاف يساعد ذلؾ عمى تحقيؽ اليدؼ المنشود بدرجة

بيا إذا رافقتيـ الصور وتزيد فعالية القصة وتأثيرىا في نفوس التالميذ ويزيد تعمقيـ 
" فيناؾ الكثير مف الصور الجيدة التي يمكف أف تبرز معاني ومغازي وأفكار والرسومات

ض مر ىو الذي دعا البعاأل ىذاولعؿ  ،وعالقات ال يسيؿ إبرازىا مف خالؿ الوصؼ والتفسير
إلى القوؿ ) رب صورة خير مف ألؼ كممة( وال سيما أف تفكير األطفاؿ يغمب عميو أف يكوف 

ذا طبيعة حسية يتعمؽ باألشياء المحسوسة ، والقصة التي تقدـ الصور إلى جانب الحكاية  تفكيراً 
 ألنيا تخاطب ،طفاؿ تجمع الجاذبية الحسية إلى جانب حبيـ وتعمقيـ وشغميـ بياالتي يحبيا األ

 .( 789 ـ، ص2772، اسب ميوليـ واتجاىاتيـ ) عبداهلل، وتنمشاعرىـ

( التي أظيرت  أف القصة ـ2712خسباؾ )دراسة  وىذا ما أكدتو دراسات كثيرة مثؿ  
وأشاعت بيف الطالب  ،ت لدى الطالب حب االستطالع والبحث عف األلفاظ الجديدةنمّ  رةالمصوّ 

التي أكدت فعالية ( ـ2714، ودراسة عمراف )رسروح التعاوف وحب المشاركة في أثناء الد
ؿ التواصؿ المفظي لدى أطفا مياراتطفاؿ المصورة في إكساب بعض استخداـ قصص األ
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رة أظيرت أف القصة المصوّ  ( التيـ2714، ودراسة األحمدي )متالزمة دواف القابميف لمتعمـ
 .البالطودراما القصة تساعد عمى بقاء المعمومات مدة أطوؿ في أذىاف 

، والتي تيدؼ إلى معرفة أثر ة الماسة إلجراء ىذه الدراسةفي ضوء ما تقدـ تبدو الحاجو 
الصؼ الرابع   طالبتوظيؼ القصة المصورة  في تنمية بعض ميارات التعبير الشفوي لدى 

، حيث اتضح لمباحث مف خالؿ اطالعو و استعراضو لألدب التربوي والدراسات األساسي
أنو لـ تتوفر دراسات سابقة في بيئتنا المحمية في محافظات  –عمـ الباحث في حدود  -السابقة 

الصؼ  طالبغزة تناولت أثر توظيؼ القصة  المصورة  في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى 
متواضعًا وانطالقة خالقة نحو  ،  ويأمؿ الباحث أف تكوف ىذه الدراسة إسياماً الرابع  األساسي

ر الشفوي، وذلؾ باالستفادة مما تسفر عنو الدراسة مف نتائج يستعيف بيا تنمية ميارات التعبي
المتخصصوف وكؿ مف ييمو األمر.
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 مشكمة الدراسة:

 تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 لدى العربية المغة في  ويالشف التعبير ميارات  تنمية في رةالمصوّ   القصة توظيف ثرأ ما

 ؟ بغزة األساسي الرابع الصف  طالب

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ؟ العربية المغة مادة في األساسي الرابع الصؼ لطالب المناسبة الشفوي التعبير ميارات ما -1

 مادة في  الشفوي التعبير ميارات لتنمية المستخدمة رةالمصوّ  لمقصة األساسية المالمح ما -2
 ؟ بغزة األساسي الرابع الصؼ لطالب العربية المغة

 متوسطي بيف( o.o5  ≥ α) داللة مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -3
 التطبيؽ في  التجريبية المجموعة طالب درجات وبيف الضابطة المجموعة طالب  درجات
 ؟ المالحظة لبطاقة البعدي

 الدراسة: ضيةفر 

 متوسطي بيف( o.o5  ≥ α) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال 
، الفكري): التالية الجوانب في التجريبية عةالمجمو  طالبو  الضابطة ةالمجموع طالب  درجات
 . مالحظةال اقةلبط لبعديا التطبيؽ في"(  الجسد لغة"  المممحي، الصوتي، المغوي

 أىداف الدراسة:

 الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: تسعى

 طالب الصؼ الرابع األساسي .ل  تحديد ميارات التعبير الشفوي  المناسبة -
  الشفوي التعبير ميارات لتنمية المستخدمة رةالمصوّ  مقصةل األساسية المالمح إلى التعرؼ -

 . بغزة األساسي الرابع الصؼ لطالب العربية المغة دةما في

في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى طالب  رةالقصة المصوّ الكشؼ عف أثر توظيؼ  -
 الصؼ الرابع األساسي .
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 أىمية الدراسة:

 : اليةقد تسيم في إفادة الفئات التفي كونيا مثل أىمية الدراسة تتو 

 عمى قائمة استراتيجية الدراسة ىذه تقدـ حيث : والتعميم التربية وزارة في المناىج واضعي -
 وذلؾ، األساسي الرابع الصؼ طالب لدى الشفوي التعبير ميارات لتنمية رةالمصوّ   القصة
 جميع في الطالب مع يتناسب بما، الشفوي التعبير والسيما العربية المغة مقررات لتطوير

 .الدراسية مراحؿال
 إلييـ لينقموا األساسية؛ المرحمة معممي عمى باإلشراؼ يقوموف الذيف :نيالتربوي نيالمشرف -

 عمى التعبير معاجمة في الثابتة التقميدية النمطية إطار مف تخرجيـ تدريسية استراتيجيات
 .العموـ وجو

 الطرائؽو  باألساليب االىتماـ خالؿ مف التدريسية مياراتيـ ليطوروا : العربية المغة يمعمم .1
 . تالميذىـ لدى  الشفوي التعبير ميارات تنمية في تساعدىـ التي التدريسية

 يستطيع فبالمغة المغوي والتواصؿ االتصاؿ ميارات أىـ الطالب لدى تنمي: ُ  الطالب .2
 . معالمجت مع التكيؼ عمى قادراً  يجعمو مما، وأفكاره وحاجاتو مشاعره عف يعبر أف الطالب

 ميارات تنمية مجاؿ في جديدة آفاقاً  نتائجيا خالؿ مف الدراسة ىذه تفتح حيث :نيالباحث .3
 .الشفوي التعبير

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية:

ت       رة في تنمية ميارا: اقتصرت ىذه الدراسة عمى توظيؼ القصة المصوّ الحد الموضوعي .1
 .(والفكرية ، المممحية "لغة الجسد"التعبير الشفوي بجوانبو ) المغوية ، والصوتية ، 

  – 2715)الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي بقت ىذه الدراسة فيطُ الحد الزماني:  .2
 .م( 2716

تابعة لمديرية  وىي ،بقت ىذه الدراسة في مدرسة دير البمح األساسية لمبنيفطُ الحد المكاني:   .3
 .دير البمح –التربية والتعميـ في محافظة  الوسطى

 . مف تالميذ الصؼ الرابع األساسيبقت ىذه الدراسة عمى عينة طُ   :الحد البشري .4
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 مصطمحات الدراسة:

  :رةالمصوّ  القصة  -ٔ

  ُ "كممات يأ يصاحبيا فأ دوف مف القصة حوادث تمثؿ التي الصور سمسمة بأنيا تعرؼ، 
 لىإ النظر خالؿ مف وتخيميا ،القصة حوادث دراؾإ في لخيالو العناف الطفؿ يطمؽ بحيث
 .(59 ص،  ـ1985، دياب )" والرسومات الصور

  "حداثاأل مف مجموعة تمثؿ باأللواف سومةالمر  الثابتة الصور مف سمسمة بأنيا عرؼتُ  كما 
      .( 16ص ،ـ2711،  التميمي) " نياية وذروة ايةبد وجود حوؿ تتمحور معينة بقصة

 رة إجرائيا:في ضوء التعريفات السابقة يعرف الباحث القصة المصوّ 

عبارة عف  سمسمة مف  الصور الممونة الثابتة ، والمتكاممة التي تمثؿ أحداث  بأنيا:"
 ) شفوياً (يا قصة معينة، تعرض عمى تالميذ المجموعة التجريبية ، ويطالبوف بالتعبير عن

بحسب فيميـ ليا بعد إمعاف النظر فييا  ، وذلؾ  لتنمية ميارات التعبير الشفوي التي وردت في 
 ." الوحدة األولى في كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي

  الميارة: - ٕ

  "والخبرة المنظمة، والممارسة المقصود، التدريب مف فترة يتطمب قدمعّ  نشاط عف عبارة 
         ". والدقة السرعة ىو عمييا الحكـ ومحؾ مالئمة، بطريقة تؤدى بحيث لمضبوطةا
 .( 127ص ،ـ1996 حطب، أبو)

  "توفير مع ، وعقمياً  حركياً  اإلنساف يتعممو لما الفيـ عمى القائـ ، والدقيؽ السيؿ األداء 
 ( . 317ص ، ـ2773 ، الجمؿ و المقاني)  " والجيد الوقت

 "سواء ، والجيد الوقت في اقتصاد مع ودقة وكفاءة بسيولة الفرد بو يقوـ داءاأل مف ضرب 
 ( .  25 ص، ـ2773 الفتالوي،)  " حركياً  أـ اجتماعياً  أـ عقمياً  األداء ذلؾ أكاف

 :إجرائياً  الميارة الباحث عرفيُ  السابقة التعريفات ضوء وفي

 تتميز بطريقة الشفوي عبيرالت ميارات أداء عمى األساسي الرابع الصؼ طالب قدرة" 
 عمييا يحصؿ التي الكمية بالدرجة القدرة تمؾ عف رويعبّ  كبير، جيد ودوف ودقتو، األداء، بسرعة
 ."المالحظة بطاقة في الطالب
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 :الشفوي التعبير - ٖ

  "نحوياً  صحيحة صوتيو صورة في ترجمتيا ثـ والمعاني األفكار إنتاج عمى الطالب قدرة 
 الجسدية الحركات مستخدماً  المعنى مع يتناسب بما األداء تمويف عمى قدرةال مع وصرفياً 

 ،ـ2712 الخمايسو،)  " الحديث ثناءأ والفصؿ الوصؿ مواضع ذلؾ في ومراعياً  المصاحبة
 .(222ص

  " ُالقصة عف شفوياً  التعبير عمى التمميذ قدرة: أنو عمى الدراسة ىذه في إجرائياً  عرؼوي 
 المصحوب  واألداء الجيد، والنطؽ السممية، والمغةِ  المنظـ، بالفكر يتسـ تعبيراً   رةالمصوّ 

 ."الجسدية بالحركات
  :الشفوي التعبٌر مهارات - 4

تعرؼ إجرائيًا: بأنيا عبارة عف مجموعة مف األداءات الشفوية التي يمارسيا تالميذ " 
ب الفكرية، والمغوية انالصؼ الرابع األساسي في موقؼ  التواصؿ المغوي، والتي تشمؿ الجو 

وذلؾ  ،بالسرعة والدقة  واإلتقاف األداءات" عمى أف تتسـ تمؾ والمممحية "لغة الجسد ،والصوتية
راىـ بشكؿ يؤدي إلي  تفاعؿ المستمع معيـ  واالستجابة آقؿ أفكارىـ ومشاعرىـ  وخبراتيـ  و نل

 ."ليـ  وتقاس ىذه الميارات مف خالؿ بطاقة المالحظة المعدة لذلؾ

  :الرابع الصف طالب - 5

  "التعميمي السمـ حسب وليةاأل األساسية المرحمة مف األساسي الرابع الصؼ طالب ىـ 
 .  سنوات( 17-9) أعمارىـ متوسط ويكوف الفمسطيني
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 ،طار النظري إلى محوريف رئيسيفالدراسة فقد تـ تقسيـ اإل لموضوعوفقًا 
بينما تناوؿ المحور الثاني  ،رة، القصص والقصة المصوّ وؿحيث تناوؿ المحور األ

 .الشفويالتعبير

 :القصص والقصة المصّورة المحور األول_

لقصص، كونيا أسموبًا ناجحًا يحقؽ يميؿ األطفاؿ بطبيعتيـ و فطرتيـ إلى سماع ا
الكثير مف األغراض التعميمية والتربوية، وذلؾ ألنيا مف أحب البرامج وأكثرىا استيواًء لمطفؿ 
متاعا لو، إلى جانب أنيا ُتسيـ بطريقو فّعالة في نموه وتربيتو وتوجييو. فمنذ طفولتو يقبؿ  وا 

ثيا وتخيؿ شخصياتيا وتوقع ما الطفؿ عمى فيـ القصة ويحرص عمى سماعيا ويييـ بحواد
يحدث مف ىذه الشخصيات، وعمى المعمـ اف يتجنب األحداث العنيفة واأللفاظ السوقية، وكؿ ما 
يثير قمؽ األطفاؿ  فيجب أف يكوف المعمـ حريصًا عمى إنتقاء كمماتو وألفاظو، فالقصة تعتبر مف 

زوف المغوي مف خالؿ تفاعؿ الطفؿ أىـ ألواف النشاط المغوي  عند الطفؿ  فتساىـ في إثراء المخ
 مع أحداثيا وتفاصيميا الشيقة والممتعة .

فف أدبي ناؿ استحساف الكبػار قبػؿ الصػغار، وقػد اسػتخدـ القػرآف الكريـ القصػة  فالقصة
فػي أكثػر مػػف موضػػع؛ إليصاؿ العديد مػػف اآلداب واألحكػػاـ، وألخػػذ العظػػة والعبػػرة مػػف قصػػص 

" استخدميا مع أصػحابو؛ و وسمميصمى ا عمبقيف، وكذلؾ لمتسمية، كما أف النبي "السا
اة اإلنساف مف قصة إما أف تكوف قد يلموصػوؿ إلػى مثػؿ تمػؾ األىداؼ وغيرىا، وال تخمو ح

 .رهيحدثت لػو، أو عايش أحػداثيا، أو سمعيا مف غ

 :تعريف القصة

 القصة لغة:

 خت حت جت هب ﴿ :القص لغة القطع ، والقصة ىي الجممة مف الكالـ ، قاؿ تعالى 
أي ،  ]3:يوسؼ[﴾ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

ٱ: ى، وُيقاؿ قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا بعد شيء قاؿ تعالنبيف لؾ أحسف البياف
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أي تتبعي ، ]11القصص:[َّحج مث هت مت خت حت جت هبمب خب حبُّ
 والقصة الخبر.  أثره ،

 وقص عمى خبره يقصو قصا، وقصصا.  ،: الخبر وىو القصصصص مف القصةق
صار أغمب عميو القصص: الخبر المقصوص بالفتح، وضع موضع المصدر حتى 

 (. 3651ـ، ص1997: جمع القصة التي تكتب، )ابف منظور، والقصص بكسر القاؼ
 القصة اصطالحًا:

 ( بأنيا: " نوع مف األ99ـ، ص2779عرفيا أبو مغمي ) دب الراقي الرفيع الذي يصور حياة
 األمة ويعكس ما يعتمؿ في نفوس أبنائيا مف انفعاالت ورغبات" .

 ( أنيا شكؿ فني جميؿ مف أحب ألواف األدب إلى 64ـ، ص2778ويرى صالح وآخروف " )
 القراءة وأقربيا إلى النفوس".

 ( بأنيا24ـ، ص2777عرفيا أبو الشامات )وـ عمى عناصر : " فف مف فنوف األدب يق
ومقومات فنية، يتـ فييا تجسيد الحدث مف خالؿ شخصية واحدة أو شخصيات متعددة توجد 
في بيئة زمنية ومكانية معينة تساعد عمى شحذ خياؿ الطفؿ بشكؿ يجعمو يستحضر القصة 

 في ذىنو وفكره ووجدانو". 
  عمى الوقائع  ( بأنيا: "مجموعة مف الحكايات التي تعتمد665ـ، ص2776نصر)ويعرفيا

واألحداث والحبكة والقصصية، واألشخاص، والخط الدرامي، والعقدة، وليا زماف ومكاف، 
 وتيدؼ إلى التعميـ والتثقيؼ، واإلمتاع والتسمية".

  ( " بأنيا فف أدبي إنساني تتخذ مف النثر أسموبًا ليا، 112، صـ1997فيا الشيخ ) يعر
في زماف ما ، ومكاف ما .في بناء فني متكامؿ وتدور حوؿ أحداث معينة يقوـ بيا أشخاص 

 تيدؼ إلى بناء  الشخصية المتكاممة ". 

: أف "مفيوـ القصة عبارة عف فف أدبي وفي ضوء التعريفات السابقة يرى الباحث
، يعالج موضوعًا اجتماعيًا أو ثقافيًا أو ترفيييًا ،تتكوف مف شخصيات رئيسة وثانوية، ومف نثري

 لحؿ ، تقدـ لألطفاؿ بشكؿ ممتع وشائؽ" . الصراع والعقدة وا

 نشأة القصة ودورىا التربوي:

نػػو وببف يحكػػي ألبنائػػو مػػا دار بيتعػػد القصػػة قديمة بقػػدـ البشرية، فكػػاف اإلنسػػاُف األوؿ 
 جػدرافسػـ عمػى ر يش، كما كاف عمػى مػر السنيف يالطبيعة في سبيؿ الحصوؿ عمى لقمة الع
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وميػو، ومنػذ القػدـ اىتـ الفراعنػة بقصػص يػنقش فػي الحجػر مػا مػر بػو مػف أحػداث يالكيػوؼ و 
، إلى أف ظيرت أولى القصص المكتوبة والمرسومة شافيةالتػي كانت ُتروى ماألساطير 

 (. 113ص ـ،2776أحمد ، باستخداـ ورؽ البردى، )

ة ممػا جػاء فػي القػرآف الكريـ مػف سػرد لػبعض القصػص، لتصػبح وقػد اسػتمد بعػض ُكتػاب القصػ
مة مػف وسػائؿ اإلقنػاع لمػا ليػا مػف تأثير قػوي، وقػد تنوعػت القصػص فػي كتػاب اهلل، يلدييـ وسػ

 خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ فجػاء بقصػص األنبياء والمرسميف، قػاؿ تعػالى:
 .]78:غافر[ َّمن خن حن جن يم  ىم مم

رآف الكريـ والسػنة النبوية الشريفة بكثير مػف القصػص التػي اسػتخدمت أداة ث حفؿ القػيح
اف كثيرة، ومنيػا مػا يتارة  ولمترىيب  تارة أخرى، والعظة والتوجيو التربوي في أح تربوية لمترغيب

يػػـ نػا مػػف أنبػاء األنبياء ومػػا حػدث معيجػاء فػي سػورة القصػص التػػي جػاءت كاممػػة لػػتقص عم
 (.18ص ،ـ1985 ػاب،يمػف مواقػػؼ لنػػتعظ منيا، )د

ـ بمػا يػو السػموؾ، وتكويف القػيولمقصػة اسػتخداماٌت كثيرٌة، فيػي أداة ميمػة فػي توج  
شػجع األطفػاؿ عمى يُ ػو مػف مثػؿ واتجاىػات، فػي إطػار مػف التصوير الفنػي المبػدع، يتشػتمؿ عم

 اة األطفاؿ.يخيصات، وىذه أمور ضرورية في حالتركيز واالنتباه، وتقمص الش

، عند األطفاؿ والطمبة عمى حد سواءفالقصة شيء مف غذاء العقؿ والخياؿ والذوؽ 
، ويتخطوا في قصصيـ أبعاد جنحة الخياؿ في شتي أنحاء العالـوىي تتيح ليـ أف يطوفوا عمى أ

 .(25ص ـ،2715، ى قيـ وأفكار وحقائؽ جديدة )زقوؿالزماف والمكاف ويتعرفوا إل

ويؤكد خبراء المغة بأف قراءة قصص األطفاؿ تعد أعظـ وأىـ نشاط يمكف أف يقوـ بو 
وعمى الرغـ مف ىذه األىمية لمقصة فإنيا لـ تأخذ مكانيا   المغويةالمربوف لتنمية ميارات الطفؿ 

فاؿ الالئؽ في مناىجنا بعد، ولكي يتـ سد ىذه الثغرة ينبغي نشر قراءة القصص بيف األط
وتكميفيـ بقراءة القصص داخؿ الفصؿ أو في المكتبة أو في البيت لزرع حب القراءة في 

ارئيف نفوسيـ، ولتكويف اتجاىات إيجابية نحو الكتاب فيتعمقوف بو منذ صغرىـ، وبذلؾ ُننتج ق
 (.119ص ،ـ2771طوعييف )أبو الييجا ،
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 أىمية القصة في التعميم:

 التػي تسػاعد عمػى النمػو المغػوي لمطفػؿ، واكتسػابو لأللفػاظ  الميمػةػد القصػة مػف المصػادر تع
الجديدة والمعاني والتراكيب األدبية الراقية، فيػي ُتسػيـ فػي تنمية الميػارات القرائية والكتابية، 

ثارة ذىنية لألطفاؿ.  بما تشكمو مف إمداد لغوي وا 
 ػػؽ سػػرد قصػػة مػػف القصػػص القرآنػػي، أو سػػرد يطمػػؽ فػػي درسػػو عػػف طر نيمكػػف لممعمػػـ أف ي

ػػاة األبطػػاؿ أو العممػػاء، و بػػذلؾ يبعػػض القصػػص التاريخية المفيدة، أو سػػرد قصػػص مػػف ح
قػـو يع جػذب انتبػاه التالميذ، فيػـ يستمتعوف مػف االسػتماع إلػى القصػص، وبعد ذلػؾ يسػتطي

ف مػػا سػػمعوه مػػف القصػػة، واألىػػداؼ التربوية والتعميمة يبإلقػػاء عػػدد مػػف األسػػئمة لمػػربط بػػ
 المرجوة منيا.

ػوؿ األطفػاؿ وحاجػاتيـ، واسػتعداداتيـ يوتحقػؽ القصػة أىػدافيا عنػدما تكػوف مناسػبة لم 
ػي ترمػي ليػا، فيػي بيػذه الخصػائص وقػدراتيـ ونفسياتيـ، إلػى جانػب األىػداؼ االجتماعية الت

 و منيا.يسرد عميميـ نحو المغة وتعمميا، وتّقبؿ ما يػد مػف مػيتز 

و تعد القصة نافذة األطفاؿ عمػى العػالـ الػذي يجيمونو، وتعػد جػزءًا مػف عػالميـ 
يػػػا يػػػي يشاركوف فقضػػػوف أحمػػػى أوقػػػاتيـ، وىػػػي مػػػف أحػػػب األنشػػػطة التيالمحبػوب، فمعيػا 

     يووف سماعيا، والتمعف في معانييا مرات ومرات.ياألسػػػرة والرفػػػاؽ، فيـ يحبوف امتالكيا و 
 (.25ـ ،ص2778،سمطاف)ابف 

ػػر فػػي تنمية حػػب ي: أف قاعػػة مصػػادر الػػتعمـ فػػي المدرسػػة ليػػا دور كبويرى الباحث  
طالب، بما تحتويو مف كتب وقصص لألطفاؿ، فيجب عمى اإلدارة االطػػالع، والقػػراءة لػػدى ال

ع عمى مرفقات المدرسة أف تيتـ باألنشطة الخاصة بالمكتبة وتعطي وقتًا إضافيًا لمطالب لالطال
، لزرع حب القراءة والثقافة في نفوس الطالب، وبناء شخصية واعية متكاممة المكتبة ومحتوياتيا
 سوية .          

 باحث أىمية القصة لطالب المرحمة األساسية  في النقاط التالية:ستخمص اليو 

 مما يؤدي إلى التفكير السميـ ،قدرة عمى ربط األحداث بشكؿ منطقيتنمية ال. 
 ة أسموب الطالب، واالرتقاء بمستوى لغتو.يترق 
 ـ واالتجاىات لدى التالميذ.يتنمية المواىب والميارات، وتعزيز الق 
 ػًا ميمػًا فػي تربية يمة لمتوضيح والفيػـ، وعػاماًل تربو يويؽ المتعمميف، وتعػد وسػتساعد عمى تش

 وتعديؿ السموؾ.
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 .استخداـ ميارة الوصؼ في وصؼ الشخصيات أو الزماف أو المكاف 
  تّعرؼ التالميذ عمى بعض المفاىيـ والحقائؽ الواردة في القصة، وىذا يثري المخزوف الفكري

 فؿ.والمعرفي لدى الط
أف القصة ال تنمي فقط الجانب الُمغوي والمعرفي لدى الطفؿ، بؿ ومن الجدير ذكره: 

أيضًا تنمي الجانب االجتماعي واالنفعالي و الجانب األخالقي والحس الوطني الديني، وذلؾ مف 
غرس المفاىيـ األخالقية التربوية والمفاىيـ اإليجابية، مما يسيـ في بناء شخصية متوازنة خالؿ 

 .قؽ اليدؼ العاـ لمتربيةتكاممة لمطفؿ ، وبذلؾ نحم

 األىداف التربوية لقصص األطفال:

, وقناوي (ٗٔٔم, صٜٜٚٔ( , والشيخ )  ٚٙم, صٕٛٓٓيرى صالح وآخرون )
 ( ٕٗٔم , صٜٜٓٔ)

 :األطفال ما يمي قصصأن من أىداف 

 ة، وكتابة .تنمية لغة الطفؿ سماعًا، وتحدثًا، وقراء .1
، وربطيـ بالتطورات العممية المختمفة كما في القصص العمميةتزويدىـ بالحقائؽ  والقوانيف  .2

 العممية
كما  غرس حب الوطف في نفوس األطفاؿ والمحافظة عمى  المرافؽ العامة لمدولة والوالء ليا .3

 .في القصص القومية والبطوالت
عطائيـ فكر دعيـ عقيدة األطفاؿت .4 ة واضحة عف الديف، والوحدانية  وربطيـ بالقرآف الكريـ ، وا 

 .الشريفة مف خالؿ القصص الدينية  والسنة
 تزويد األطفاؿ بالعادات الصحيحة السميمة التي تمّكنيـ مف النمو الجسمي الصحي السميـ.  .5
 تنمية  خياؿ الطفؿ ومساعدتو عمى االبتكار. .6
 إكساب الطفؿ فف الحياة. .7
 .ثروة الطفؿ الُمغويةتنمية  .8
 تنمية الذوؽ الفني والسمو بوجدانو وعواطفو. .9

 مساعدة الطفؿ عمى فيـ السموؾ اإلنساني وتفسيره . .11
 تنمية القيـ الروحية لدى الطفؿ . .11
 مساعدة الطفؿ عمى تكويف اتجاىات إيجابية نحو الذات. .12
 مساعدة الطفؿ عمى تكويف عالقات اجتماعية . .13



 06 

 :َىدافيا التربوية والنفسية ومنياالباحث أن لمقصة أ ويرى

طالؽ المشاعر  تنشيط الخياؿ والتصور عند األطفاؿ، .1 كما تساعد القصص عمى التمثيؿ وا 
 واألحاسيس عمى سجيتيا. 

تساعد القصة في مساعدة األطفاؿ االنطوائييف في كسر حاجز الخوؼ والتوتر لدييـ، وذلؾ  .2
 .لمشاركة الفّعالة مف قبؿ المعمـامف خالؿ تشجييـ عمى 

عطائيـ فرصة لمتدريب  .3 تساعد القصة األطفاؿ الذي يعانوف مف مشاكؿ نطقية في التحدث وا 
 والتحدث في أكبر زمف معيف، وىذا ما رأيتو وقمت بو أثناء تطبيقي لمدراسة في المدرسة.

 مف مشاكؿ. معالجة مشكالتو االجتماعية والنفسية مف خالؿ ما تطرحو القصة .4
 تكسب القصة األطفاؿ الكثير مف القيـ األخالقية واآلداب المختمفة مثؿ احتراـ الرأي اآلخر.  .5
 إيجاد صمة بيف الطفؿ والعالـ الخارجي مف خاللو تعرفو عمى الكائنات والمخموقات الجديدة. .6

 أنواع القصص:

قّسػمو المختصػوف مػف يػدد مػف األشػكاؿ والصػور، فز الفػف القصصػي فػي عيتمػاي 
عتبػر يػر أف ىػذا التقسيـ يػة، غيقصيرة، وأقصوصػة، وحكا وقصػةػة، قصػة، يروا: األدبػاء إلػى
 جمعيا المغة، وينتجيا اإلنساف.يع ىذه األشكاؿ يًا إذا مػا تـ االتفاؽ عمى أف جميتقسيمًا شػكم

( أن القصة تنقسم من حيث المظير ٖٓم , صٜٜٚٔويرى عبد الجابر وآخرون) 
 :و الحجم  إليأ

: " وىػي مجموعػة حػوادث مختمفػة التأثير، وتمثميػا شخيصات عديدة عمػى مسػرح الرواية :أوالً 
 اًل مف الزمف".يػاة، وتأخذ وقتًا طو يالح

يصات مختمفػة تنػاوؿ حادثػة أو مجموعػة حػوادث تتعمػؽ بشخي: " وىػي فػف أدبػي القصـة :ثانياً 
 ف".ية مرسومة، وتصاغ بأسموب أدبي معيفػي بيئة زمانية ومكانية ما، وتنتيي إلى غا

: " وتعتمػد عمػى موقػؼ واحػد، أو حادثػة واحػدة، أو بضػعة حػوادث قميمة،  القصـة القصيرة :ثالثـاً 
 .واحد"تكػوف موضوعًا قائمًا بذاتو في زمف 

ػاة الواقعية فػي يالقصة القصيرة حجمًا، وتصور جانبًا مف الح: "وىي أقؿ مف األقصوصة :رابعاً 
حمػؿ حادثػة أو شخصية بأسػموب يصنعو األديب، ليبرز ظاىرة أو ظواىر خاصة، أو ليػب يترت
يػا لمتفصيؿ، وال تخضػع يركز القاص عمى فكرة واحدة وال مجػاؿ فيفيمػو القػارئ العادي، و ي

 . خاصًا "اية، بؿ قد تكوف صورة أو مشيدًا، أو حتى جوًا نفسيا ػة ونييمزميػا بدايلمعقػدة، وال 
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يػا الحػاكي قواعػد الفػف الدقيقة، بؿ يمتػـز فيػة، ال يالي: "ىػي وقػائع حقيقية أو خالحكاية :خامسـاً 
 ."و طبعو، وتكوف في األكثر منقولة عف أفواه الناسيواتيرسـ الكالـ كما ي

م ٜٙٛٔ(, ونجيب )ٛٔٔم, صٜٜٚٔشيخ )(, والٖٗٔم , صٕٙٓٓويرى أحمد )
 مي:ي( بأن تقسيم القصـة حسـب مصـدر مادتيـا, وموضـوعيا, ينقسم إلى ما ٕٛ,ص 

، تدور حوؿ حدث ليا : "ىي فف أدبي إنساني تتخذ مف النثر أسموباً القصة الفكاىية  -1
ناء فني متكامؿ تيدؼ إلى فكاىي مف جانب الشخصيات في زماف ومكاف معيف في ب

 ."، واإلمتاع إلى جانب تنمية الشخصية تسميةال
حدث ديني ، تدور حوؿ ليا : "ىي فف أدبي إنساني تتخذ مف النثر أسموباً القصة الدينية  -2

، والتابعيف أو الصالحيف مف بةأو حياة الصحا ،أو السنة النبوية ،مستمد مف القرآف الكريـ
 .   "اء الشخصيةالحياة العامة في مكاف وزماف معينيف وتيدؼ إلي بن

ليا ،تدور حوؿ حدث  : "ىي فف أدبي إنساني تتخذ مف النثر أسموباً القصة االجتماعية -3
أو مشكمة اجتماعية تقع ألشخاص القصة في زماف ومكاف معينيف وتيدؼ إلى  ،اجتماعي

 بناء الشخصية". 
، تدور حوؿ يال ، أو النثر أسموباً ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: "القصة الشعبية -4

، وأزمنة وموضوعات، وتجارب إنسانية أبدعيا خياؿ الشعب ترتبط بأفكار أحداث وأشخاص
 ."ذات عالقة بحياة اإلنساف وتيدؼ إلى بناء الشخصية 

: " ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر أو النثر أسموبًا ليا، وتدور القصة التاريخية   -5
 وتيدؼ إلى بناء الشخصية". ،ىاثيا حوؿ واقعة تاريخية ذات مغز أحد

 أو النثر أسموباً  ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر"  :القصص العممية والخيال العممي   -6
روض واقعية أو اقتراح ف ،ليا، وتدور حوؿ حدث عممي، مثؿ اكتشاؼ عممي، أو حياة عالـ

دؼ إلى بناء أو المستقبؿ قائـ عمى قانوف أو حقيقة أو نظرية عممية وتي ،عف الحاضر
 الشخصية ".

، أو النثر أسموبًا ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: "قصص المغامرات والبطولة واأللغاز -7
أو  ،أمر غامضأو  ،ور أحداثيا حوؿ القوة، والشجاعة، والمجازفة أو الذكاء الحادليا، وتد

 ية".وتيدؼ إلى بناء الشخص ،أو بطولة خيالية ،ومحاولة كشفو ،جريمة غامضة
 ، أو النثر أسموباً ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: " قصص الحيوان والطير والطبيعة -8

، لكنيا تحمؿ ات أو جمادأو طيور أو نب ،ف الشخصيات الرئيسة فييا حيواناتتكو  ،ليا
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، يف في بيئة زمانية ومكانية معينة، تدور حوؿ حدث معنساف وتعمؿ مثموصفات اإل
 خصية".وتيدؼ إلى بناء الش

: أف اختالؼ أنواع القصص ناتج مف اختالؼ استخداماتيا وموضوعاتيا  ويرى الباحث
ف ي، حيث تعّد القصة إحدى الوسائؿ الميمة في تكو وفر مقومات، وعناصر القصة الفنيةبشرط ت
حدى الروافد األساسية التػي تسػيـ فػي تنمية وعلطفؿثقافة ا ثراء لغتو.ي، وا   ػو وا 

 :لمكونات األساسية لمقصةا

، وقد حددىا منيا في أية قصة تعتبر عناصر القصة المكونات األساسية التي البدَ 
 :( فيما يمي94-88ـ، ص ص2777الكندي، )
 : ويعتبر ىذا العنصر اليدؼ مف القصة والفكرة التي يقدميا المؤلؼ لمقارئ.المغزى -1
، أو أكثر مف شخصية في القصة حدة في كؿ قصةتكوف شخصية وا وقد: الشخصيات -2

 . نسانية أو حيوانيةالواحدة ، وىي إما أف تكوف شخصيات إ
، ومف يستخدمو المؤلؼ مف خصائص بيانية : وىي التي تثير العاطفة بماالصياغة األدبية -3

يانًا وبيف ، والجمؿ الخبرية أحيانًا أخرى، وبيف السرد أحفو بيف الجمؿ اإلنشائية أحياناً اختال
 الحوار أحيانًا أخرى.

 األمور التي تقوـ بيا الشخصيات سواًء أكانت أفعاال أـ أقواال أـ تفكيرًا. ىي: األحداث -4
 .ىي طريقة تسمسؿ األحداث وترتيبيا: و الحبكة -5
: فإما أف يكوف النص في شكؿ نثري أو شعري ،أو خميطًا بيف القالب الشكمي الُمغوي -6

 الشعر والنثر.
: ىو العمـ الذي تنتمي إليو القصة ، فقد يكوف موضوعًا سياسيًا أو اجتماعيًا أو الموضوع  -7

 دينيًا أو تاريخيًا أو نفسيًا أو رياضيًا.
 كؿ األماكف وكؿ األوقات التي تعيش فييا األحداث. وىي: البيئتان الزمانية والمكانية -8
رئيسة لمنص الذي تميزه عف غيره مف وىي الخصائص المميزة في العناصر ال األسموب: -9

 النصوص.

أف عناصر القصة ومكوناتيا تتكامؿ في سياؽ لغوي ويستخمص الباحث مما سبق 
اإلمتاع والتسمية والتعميـ وتوسيع المدارؾ، باعتبارىا مف الوسائؿ التربوية الميمة في  لتحقيؽ

ترة زمنية عند الطفؿ. فالقصة تربية الطفؿ بشكؿ خاص والمحافظة عمى بقاء أثر التعمـ ألكبر ف
عبارة عف منظومة مرّكبة متشابكة مف الشخصيات واألحداث والحبكة وحموؿ تجذب انتباه 
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السامعيف .فيجب أف تكوف عناصر القصة مترابطة متكاممة مع بعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ 
 األىداؼ التربوية المنشودة .

 القصة المصورة:

زيد فعالية القصة وتأثيرىا في نفوس الطالب ويزيد تعمقيـ بيا إذا رافقتيـ الصور ت
والرسومات " فيناؾ الكثير مف الصور الجيدة التي يمكف أف تبرز معاني ومغازي وأفكار 
وعالقات ال يسيؿ إبرازىا مف خالؿ الوصؼ والتفسير، ولعؿ ذلؾ األمر ىو الذي دعا البعض 

ير مف ألؼ كممة( وال سيما أف تفكير األطفاؿ يغمب عميو أف يكوف رب صورة خإلى القوؿ )
، والقصة التي تقدـ الصور إلى جانب الحكاية عة حسية يتعمؽ باألشياء المحسوسةتفكيرًا ذا طبي

التي يحبيا األطفاؿ تجمع الجاذبية الحسية إلى جانب حبيـ وتعمقيـ وشغميـ بيا، ألنيا تخاطب 
 (.789ص ـ،2772واتجاىاتيـ )عبداهلل ،  وليـىـ ، وتناسب ميمشاعر 

ويعتبر النشاط القصصي المصّور أحد فروع أدب األطفاؿ وىو نشاط لو أىمية قصوى 
فالقصص المصّورة  ،ف المفاىيـ االجتماعية والثقافيةفي بناء شخصية األطفاؿ وتعمميـ لكثير م

جاذبية األطفاؿ لذلؾ لما تحتويو تمعب دورًا ميمًا في ىذه المرحمة وتشكؿ جانبًا ميمًا مف جوانب 
، فتساعدىـ عمى تكويف يحبوف النظر فييا والتطمع إلييا مف صور ورسومات تجعؿ األطفاؿ

ذلؾ بطريقة غير المباشرة  ، و ور ذىنية قد ال تعبر عنيا الكممةمفاىيـ جديدة وتمدىـ بص
 .وجذابة

تسيـ في تشكيؿ و تمتاز القصة المصورة عف بقية أنواع أدب األطفاؿ في كونيا 
خبرات األطفاؿ المختمفة وتساعد في نمو الحس الجمالي، وتذوؽ الفف المرئي مما يجعؿ 
القصص المصورة تنفرد عف غيرىا مف أنواع أدب األطفاؿ. لقد أولت معظـ الدراسات التي 

وىري اعتمدنا عمييا مف أجؿ كتابة ىذا المقاؿ اىتمامًا مميزًا بالقصص المصورة، نظرًا لمدور الج
الذي تمعبو في تعميـ الطفؿ وتثقيفو وتسميتو. ويؤكد حجازي عمى وجو الخصوص أىمية الدور 
الثقافي الذي تمعبو القصة المصّورة في نفس الطفؿ، واألثر العميؽ في تشكيؿ ىويتو وانتمائو 

 (.24ـ، ص1997 )حجازي،

فولة األولى وتزداد قّوة تأثير الصورة في نمو وعي الطفؿ البصري في مرحمتي الط
والمبكرة، فالكتاب المصّور عبارة عف مدخؿ إلى عالـ التعبير البصري، يساعد الطفؿ الصغير 
عمى تنمية قدرة المشاىدة والتعبير البصري. ويؤكد  شحاتو بأف الوعي البصري عممية معقدة 

وتحميميا ذات مراحؿ متعددة ليست أقؿ تعقيدًا مف عممية الوعي القرائي. وفي سياؽ استعراضيا 
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ليذه المراحؿ تناقش دور الصورة في تنمية القدرة عمى التذكر. إف رؤية الرسوـ والصور في 
الكتاب المصّور تساعد الطفؿ عمى استرجاع الصور الذىنية لألشياء التي يعرفيا مسبقًا، ىذا 
ا مف جية، ومف جية أخرى تساعده عمى رؤية أجزائيا وتفاصيميا التي يصعب إدراكيا وتذكرى

عند معاينتيا بشكميا الكمي المحسوس إال في حالة عزليا عف األشياء األخرى المحيطة بيا  
 (.111ـ، ص 1994)شحاتو، 

 ويستخمص الباحث من خالل الرجوع إلى المصادر ذات العالقة بالقصة المصّورة ما يمي:

و مف تعد القصص المصورة مصدرًا لمثقافة وتنمية الذوؽ والتخيؿ لدى الطفؿ، وتقرب
مفيوـ الكتاب، مما يييئ الطفؿ لمقراءة عند تعمميا. كما تقدـ تدريبات حسية وتنمي القدرة عمى 
التمييز والموازنة بيف المؤتمؼ والمختمؼ في األحجاـ واألشكاؿ واألوزاف واأللواف، وتزود الطفؿ 

دراؾ العالقات بالسموؾ اإلنساني النموذجي ، وتساعده عمى ممارسة النشاط والبحث والتفكير، وا  
والتخيؿ والتذكر والربط. واستعماؿ الحكاية ذات المغة المصّورة  تسيـ بدورىا في التييئة المغوية، 

 . الُمغوي عند الطفؿوالنمو 

 :رةالقصة المصوّ تعريف  

 تمثؿ مجموعة : " بأنيا سمسمة مف الصور الثابتة المرسومة باأللواف تعّرف القصة المصورة
ـ، 2711وة نياية، )التميمي، مف األحداث بقصة معينة تتمحور حوؿ وجود بداية وذر 

 .(16ص
  ىي صور ورسومات تناسب الطالب، وتعطي جوًا مف الواقعية، كما تساعد عمى تنمية قوة"

ؿ ليـ األشياء بما يسي المالحظة والتفكير عندىـ، وتساعدىـ عمى الفيـ والتذكر، ألنيا تبّسط
 (.22ص ،ـ2776فيميا " )الجبوري، 

  مثؿ أحداث قصة " وُتعرؼ بأنيا سمسمة الصور الثابتة المرسومة الممونة المتكاممة التي ت
 .(34ـ، ص1995، معينة ") المسعودي

  كما تعرؼ بأنيا سمسمة الصور التي تمثؿ حوادث القصة مف دوف أف يصاحبيا أي كممات "
الو في إدراؾ حوادث القصة، وتخيميا مف خالؿ النظر إلى يطمؽ الطفؿ العناف لخي بحيث

  (.59ـ، ص1985)دياب، " الصور والرسومات

عف  :عبارةوفي ضوء التعريفات السابقة يرى الباحث أن مفيوم القصة المصورة "
مجموعة مف الصور الثابتة والممونة التي تمثؿ مجموعة مف األحداث المترابطة والمتكاممة 

ؿ بأسموب ممتع وشيؽ وىذا يؤدي إلى بقاء أثر التعمـ ألكبر فترة زمنية كبيرة تعرض عمى الطف
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رية عند الطفؿ، ألف الطفؿ يعتمد في  تعميمو في المرحمة األساسية الدنيا عمى األشياء البص
 .تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة(، وىذا يؤدي إلى المحسوسة )الصور والرسومات

  :ة وفوائدىا في العممية التعميميةة المصّور أىمية القص

القصة المصّورة نوع مف األدب يشغؼ بو الصغار والكبار، وأف القصة المسموعة سواًء  
أو مقروءة ليا أىميتيا ومكانتيا في التربية ، فيي مصدر مف مصادر تذوؽ  مكتوبة أكانت

والحسية المتحصمة عف المشاىدة، وىذا يؤكد  الجماؿ ،وىي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ البصرية
عمى ضرورة أف يكوف االىتماـ بالصورة محاكيا لألىمية التي تحظى بيا المغة الشكمية  مف 
تنظيـ وتأسيس ، ذلؾ ألف الصورة يمكنيا أف تقوـ بدور رئيس في توجيو الرسالة التعميمة ، وأنو 

تحقيؽ النتائج المرجّوة مف وسيمة التعميمة في كمما زاد التأثير عمى حواس المتعمـ زاد نجاح ال
، ويمكف توضيح مزاياىا وفوائدىا فية ذات أىمية بالغة وقيمة عظيمة، والصورة الفوتوغراالدرس

، وتساعد الصور والرسومات عمى تقريب ءمف الشكؿ والحجـ والموف واالنعكاس والظؿ والضو 
رسيخ الصور في المخيمة يعمؿ عمى صوغ ، ألف تاىيـ المجردة إلى أذىاف التالمذةبعض المف

، وقوة المخيمة تتوسط بيف الحس والعقؿ ، لكوف عمميا ناصر الصور وتنقميا عف طريؽ الحسع
ـ، 2775، عبد المقصودس لتكويف خبرات حسية بشكؿ جديد )في نقؿ الصورة المنطبعة في الح

نيا تُنقؿ مف خالؿ حاسة (، وقد زاد االىتماـ بالصور والرسومات في عممية التعميـ ،أل86ص
وأف تفوؽ الصور المذة عمى تتبع الفكرة المعروضة البصر وأف طريقة عرضيا بترتيب يساعد الت

 (.199ص ـ،2717 ،اس في العمميات الذىنية )الحيمةفي التعبير واالتصاؿ تنشط الحو 
سيمة : أنو كمما زاد التركيز عمى حواس المتعمـ زادت جودة وقيمة الو ويتبين مما سبق

التعميمية  فمذلؾ يجب عمى مدارسنا أف تركز عمى توظيؼ الوسائؿ البصرية الحسية في عممية 
 .مية التعمميةالتدريس  لما ليا مف أثر كبير في تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة في العم

م, و المرسي  ٕ٘ٓٓم, وعبد الحميد  ٖٕٓٓم , والعبد ٖٕٓٓويرى كل من )عرفو 
م( أن استخدام الصور والرسومات في العممية التعميمية لو فوائد  ٕٚٓٓ م, و الفرإٛٓٓ

 كثيرة عمى النحو التالي : 

، إلى جانب أنو يفعؿ مشاركة الطالب، كما يستخدـ في يؤدي لمتشويؽ وجذب االنتباه -1
 عالج بعص صعوبات التعمـ.
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ـ المجردة بوسائؿ يقدـ الحقائؽ العممية في صورة معمومات بصرية ، ويوضح المفاىي  -2
محسوسة ، تجسد المعاني والخبرات المفظية ويسيؿ عمى الطالب إدارتيا مما يؤدي  إلى 

 زيادة اإلدراؾ لدية، وتصحيح بعض المفاىيـ غير الصحيحة.
وحي بحركة الموضوع تيدّرب الطالب عمى المقارنة بيف الحجـ والبعد والشكؿ . كما أنيا  -3

 . التي يعالجو برغـ مف ثباتو
 يحفز الطالب عمى القراءة الخارجية ويعزز ما لدييـ مف معمومات. -4
 ساعد الطالب عمى تقريب المسافات الزمنية والمكانية ويوفر الوقت والجيد.ت -5
يعيف الطالب عمى حسف عرض األفكار وتنظيميا ، كما يعينيـ عمى التعبير الحر ويربي  -6

كما تساعد الصور في  ،واقؼ الحياة المتنوعةعندىـ الذوؽ الفني واألدبي الالزميف لم
 تحسيف القراءة الشفوية المفظية أيضًا.

بصورة لتي تعجز المغة الصماء عف نقميا يعد مصدرًا سريعًا لنقؿ المعمومات واألفكار .ا -7
 أكثر واقعية.

 يسيـ في إكساب الطالب القيـ واالتجاىات اإليجابية لدييـ . -8
 من الفوائد فيما يمي :ويستخمص الباحث مجموعة 

 جذب انتباه المتعمميف واستثارة اىتماميـ لمتعمـ. -1
 مساعدة المتعمـ عمى تفسير وتذكر المعمومات المكتوبة التي تصبيا. -2
 ترجمة المعاني المجردة إلى محسوسة قابمة لمتعمـ. -3
ئض في مساعدة المعمـ عمى اختصار وقت الشرح المفظي واالستفادة مف الوقت الفا -4

 المناقشة.
 تساعد الصور والرسومات عمى بقاء أثر التعمـ ألكبر فترة زمنية ممكنة عند المتعمميف. -5
 تنمية ميارة اإلدراؾ البصري لألشكاؿ والرسومات الواردة في الصور والرسومات. -6

 :قراءة الصورة

و الصورة مف عناصر ومضاميف متنوعة، يرتبط مفيوـ قراءة الصورة بإدراؾ ما تتضمن
وتعّرؼ قراءة الصورة بأنيا تمّكف المتعمـ مف مالحظة ووصؼ محتوى الصورة وتفسير البيانات 

 ألدلة والمفاىيـ مف خالؿ الصورة.المتضمنة في الصورة ، واستنتاج ا

 .( 59ـ، ص 2773،عرفو)                                                        
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 ( ( " بأنيا قدرة الطالب عمى قراءة األشكاؿ البصرية )الصور، 111ص ،ـ2717ويرى جاد
واألشكاؿ، والرسـو البيانية(، وتحويؿ المغة البصرية التي  يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة لفظية، 

: التعرؼ و الوصؼ والتحميؿ والربط منو، وليا عدة مستويات، منياواستخالص المعمومات 
 ير و استخالص المعاني ".  و والتفس

 ( بأنيا: "ترجمة وتفسير النصوص البصرية الممثمة في 37ـ، ص2711وعّرفيا المنير )
الصور، بيدؼ استخالص المعاني المتضمنة ، وفييا يتـ استخداـ الصور كأحد وسائط 
ر التعمـ البصري في مساعدة األطفاؿ عمى توظيؼ قدراتيـ البصرية في القياـ بتميز وتفسي

، بشكؿ يتـ فيو الربط بيف الخبرات الجديدة والخبرات السابقة مة بصرياً المعمومات الممث
 .  وجودة في البنية المعرفية لمطفؿ"الم

ويتبيف مف ىذه التعريفات أف قراءة الصورة تساعد في اكتساب المعمومات التي تـ 
معيا،  لممتعمـ التعامؿيعبر عف خبرات يمكف  ذيتمثيميا بصريًا مف خالؿ محتوى الصورة ال

، مف خالؿ ميارات متنوعة تتمثؿ في معرفة محتوى الصورة ووصفيا ثـ وتحويميا إلى لغة لفظية
 . اًل إلى التحميؿ والربط والتقويـتفسير مضامينيا وصو 

، المدرؾ وغير المدرؾ، والخياليةميا المحسوسات الواقعية فالصورة كمادة َتختزف في داخ
ت اإلنساف عمى مر العصور في صيغ ثابتة ومتحولة، وفي تشكيالت مف خبراوقد تشكمت 

     تمقائية وقصدية تؤثر في األفكار وتعطي لمثقافات سماتيا وتمدىا بطاقاتيا الكامنة 
 ( .3ـ ،ص2777)الغامدي، 

، المفاىيـ وخمجات النفس اإلنسانيةوىي بذلؾ مف أىـ وسائؿ التعبير عف األفكار و 
خراجيا وامتالكيا تقنيات  دقيقة ونظرًا لما طرأ عمي نتاجيا وا  يا مف نماء ارتقائي في تقنياتيا وا 

، تفوؽ  في قوة توضيح  خبايا ال تظير في ظاىرىا، وكما يقاؿ قراءة ما بيف السطور يمكنيا
ف كانت تحمؿ أدبًا عاليًا.  تأثيرىا الكممات المنمقة وا 

فة اإلنسانية تفوؽ حاضر عصرنا وىناؾ زيادة سريعة في رقعة الصورة عمى خارطة الثقا
بأنو " عصر الصورة "، كما أف الصورة بأجناسيا كافة ىي التي دفعت إلى القوؿ بأف صورة 

 واحدة تساوي ألؼ كممة.
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 :ي الكتب القصصية المصورة لألطفالالعالقة بين النص والصورة ف

العالقة بيف فني الكتابة والرسـ في الكتاب القصصي المصّور ىو كتاب أنشئ مف 
. إذ كؿ منيما يفقد في كتاب مصور جيد مبنى واحد. والصورة والكممة ترتبطاف ارتباطًا وثيقاً 

، نوعًا بيانيًا خاصًا إلى جانب  يجب اعتبار ىذا النوع مف الكتبة دوف اآلخر . و يقيمتو الحقيق
جميع أجزاء الكتب القصصية  . و لنحتخرى كالقصة والشعر والرسـ وااألنواع البيانية األ

المصورة مف الغالؼ إلى القطع إلى الموف الي النص والصورة، يتبع خطة وحيدة ويشكؿ عماًل 
 منسجمًا وحيدًا.

وتختمؼ الكتب المصورة مف حيث العالقة بيف النص والصورة فمف جية ىناؾ كتب 
ىناؾ كتب فييا حصة النص ومف جية أخرى ، تتشكؿ مف الصور وال يشارؾ النص في خمقيف 

أكثر مف حصة الصورة في التعبير . ومعظـ الكتب المصورة تختمؼ بيف ىذيف القطبيف، مبمغ 
فدور مساحة الصورة، مف جية يعتمد عمى الفئة العمرية لممخاطب. كمما يقؿ عمر المخاطب، 

الصورة في ، وكمما يكبر المخاطب فالنص يمعب دورًا أكبر مف الكتاب يكوف أكبرالصور في 
طيع الطفؿ األكبر فيـ وتمتمؾ الفئات العمرية األكبر سنًا قاموسًا لغويًا أوسع، وليذا يست ،الكتاب

كثر تعقيدًا. وىذا ال يعني  أف استخداـ الصورة والنص  يعتمد أواًل عمى عدـ اتساع األوصاؼ األ
صورة والرؤية البصرية الالحقيقة إف ذىف الطفؿ يتناسب مع في و القاموس الُمغوي عند الطفؿ. 

 أكثر مف الكالـ والنص ، واألطفاؿ يفكروف بصريًا. 

والعالقة بيف النص والصورة في الكتاب تساعد الكاتب والرساـ عمى استخداـ اآلليات 
المختمفة لتنمية القدرات الذىنية واألدبية في المخاطب. واحد مف ىذه القدرات ىو الالمركزية . 

وؽ ذىف المخاطب مف االنتباه إلى ظاىرة معينة أو جانب مف جوانب تسعى الالمركزية أف تس
ظاىرة إلى الجوانب األخرى مف الظاىرة . بما أف االنزياح واالبتعاد عف التركيز عمى جانب  
معتاد مف الظاىرة أساُس االبداع والفيـ األدبي ، فيده التقنية تؤدي إلى ازدىار الموىبة األدبية 

دبيف في المخاطب وتساعده في مشاىدة الرؤى المختمفة ، ) ميرقادي والفيـ واإلبداع األ
                                 (22 -21ـ ، ص ص2715وأحمدياف، 

 :د اختيار القصص المصّورة لألطفالأسس يجب مراعاتيا عن

 ة المصّورة ما يمي :( أن من أسس ومعايير اختيار القص ٖٙٔم , صٕ٘ٓٓيرى مردان )

 أف تكوف القصة المصورة ذات عنواف مشوؽ لألطفاؿ. -1
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 أف تناسب القصة سف وخصائص ونمو األطفاؿ. -2
أف تكوف أحداثيا قصيرة ومباشرة ، حتى ال يمؿ الطفؿ  عند سماعيا ومتابعة حوارىا مف  -3

 كممات وجمؿ ، وأال تكوف جمميا طويمة .
بالمغة العربية المبسطة القريبة مف عقوؿ وأذىاف األطفاؿ حتي أف تسرد القصة المصّورة  -4

 تنجذب أذانيـ لسماعيا .
 أف تحتوى عمى صور ومشاىد واضحة الحدث ، وسيمة الفيـ. -5
 أف تكوف الصور والرسومات ذات ألواف زاىية تبعث البيجة والسرور في نفس الطفؿ . -6
 قيقة ، حتي يتمكف الطفؿ مف المتابعة.د 15يفضؿ أال يتعدى زمف قراءتيا أكثر مف   -7
 أف تكوف القصة المصورة ىادفة ومضمونيا تربوي . -8

( أن ىنالك  بعض المعايير الالزمة عند اختيار  ٔٔم , صٕٙٓٓويرى نيروخ )
 المعمم لمقصة المصّورة منيا :

 أف تتيح الصور الفرصة لمطفؿ بأف يستخدـ خبراتو السابقة ويضيفيا لمقصة.  .1
 أف تتيح الصور فيـ الشخصيات وتوقع سموكيا.  .2
 أف تتيح الصور فيـ مشاعر الشخصيات . .3
 أف تتيح فيـ البيئة المكانية والزمانية وعالقتيا بأحداث القصة. .4
أف تتيح الفرصة لتمييز التسمسؿ الوارد في الصور مف أجؿ فيـ العالقات التي تربط     .5

 يا.األشخاص واألشياء المصّورة ووصف
 أف تتيح إمكانية االستنتاج. .6
 أف تتيح إمكانية التوقعات والتأكد منيا. .7
 أف تشجع الطفؿ عمى التعبير عف فكرة القصة أو المغزى المراد منيا. .8

: أف القصص المصّورة الَبد أف تدور أحداثيا حوؿ بيئة حقيقية ويستخمص مما سبق
تشكؿ عوامؿ جذب النتباه ف تتضمف مؤثرات محددة ، وأف تالمس حاجات الطفؿ وواقعو ، وأ

، وأف تكوف شخصيات القصة مف بيف أفراد األسرة أو المدرسة أو مف شخصيات التالميذ
 الحيوانات والطيور حتى ال يتشتت الطفؿ عند سماعيا . 

 أنواع القصص المصّورة:
، وتعددت وتنوعت مف حيث الجنس لقد اختمفت األعماؿ األدبية الموجية لألطفاؿ

والمضموف، فاألعماؿ األدبية المصورة مف األلواف األدبية التي كتبت خصيصًا لألطفاؿ، مع 
أنيا لـ ترد في كثير مف المصادر األدبية والتربوية كجنس أدبي مستقؿ، وربما يعود السبب في 
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ـ األشكاؿ األدبية الموجية ذلؾ إلى احتالؿ الصورة الطبيعي والمقبوؿ حيزًا معينًا في معظ
لألطفاؿ، ولكّف الدور الحاسـ الذي تمعبو الصورة بشكؿ خاص والقصة المصورة بشكؿ عاـ دعا 
بعض التربوييف إلى إدراج ىذا الموف كجنس أدبي مستقؿ في مجاؿ أدب األطفاؿ ، وتـ تصنيفو 

 (.(Arbuthnot , 1975كالتالي : 
ؿ أساسي إلى الصور ، وتحتوي بعض القصص المصورة يستند النوع األوؿ بشك :النوع األول

مف ىذا النوع عمى نص والبعض اآلخر ال يحتوي البتة عمى نصوص. تسيطر الصورة عادة 
عمى أفكار ومعاني ىذا النوع مف القصص المصّورة حيث تنوب الرسوـ بقوتيا التعبيرية عف 

ف السطور الغائبة التي لـ يكتبيا الكممات، ويضيؼ الرساـ بواسطة رسوماتو أفكارًا ومعاني بي
المؤلؼ بكمماتو، أي أف الصور في ىذا النوع مف األدب يغمب عمى الكممات المكتوبة. ويمكف 
تقديـ ىذا النوع مف القصص لمطفؿ مف الشيور األولى مف عمره في مرحمة ما قبؿ القراءة، 

والكممات ، فيكتفي بالنظر وذلؾ في المرحمة التي لـ يستعد فييا الطفؿ لتعمـ أشكاؿ الحروؼ 
 .(Russell ,1997,P.22 )لمصور لفيـ أحداث القصة   

مف القصص المصّورة، فيي القصة المصّورة المصحوبة بعدد بسيط جدًا مف  :أما النوع الثاني
الكممات؛ ويعبر فييا عف الحدث والشخصية بالصورة والنص، حيث يكمؿ كؿ منيما اآلخر 

القػصة ومفاىيميا لمطفؿ الذي بدأ يمّيز شكؿ الحروؼ وتدرب عمى  ويشتركاف في إيصاؿ أحداث
قراءة الكممات البسيطة . وتفيد ىػذه القػصص في تدريب الطفؿ عمى القراءة، حيث توفر مادة 
القراءة مصحوبًة بالحدث والصورة مما يوّفر المتعػة و الفائػدة في آف واحد. ثـ تتدرج القصص 

الصورة بحيث يطوؿ النص ويقصر حسب سف الطفؿ ورؤيػة المصّورة في اعتمادىا عمى 
 .  (Tucker, 1988,p.28 )األديب لشكؿ القصة وأفكارىا،
 :رةأسموب سرد القصة المصوّ 

 يبدأ المعمـ باختيار قصة مناسبة لخبرات الطفؿ، وتتماشى مع منيج المرحمة األساسية الدنيا.  .1
 .المناسب لسرد القصة ختار الوقتي .2
رس( متقاربيف بجانب بعضيـ يجمس أماـ األطفاؿ بحيث يشكؿ األطفاؿ نصؼ دائرة )حدوة ف .3

 .البعض
سئمة ومناقشة ، مف خالؿ توجيو األؿ موضع القصةيبدأ المعمـ باستثارة انتباه األطفاؿ حو  .4

بأصبعو عمى صور القصة ، وذلؾ باإلشارة  ـ، وقراءة القصة عمييبدأ بالمقدمة، ثـ ياالطفاؿ
في كؿ مشيد. وال ننسى استخداـ المثيرات الصوتية والوسائؿ المساندة لمسرد كالعرائس 

 .ويتطمبو سرد القصة والمسجؿ والمصورات، وكؿ ما يحتاجو المعمـ،
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يتوقؼ المعمـ قمياًل عند الوصوؿ إلى الحبكة أو المشكمة ،حتى يفكر األطفاؿ، وبعد ذلؾ  .5
صة وقراءة الصور المرافقة لمقصة ،كما يقؼ المعمـ بيف لحظة وأخرى حتى يكمؿ سرد الق

 يتمّكف الطفؿ مف التخيؿ والمتابعة والوصوؿ إلى نياية القصة 
يناقش المعمـ األطفاؿ ويتيح الفرصة ليـ لألسئمة حوؿ المواقؼ المصّورة قبؿ وأثناء وبعد  .6

 (.,Herr ; 27752004،  ) مردافاالنتياء مف سرد القصة  
في تجربتو، فقد القصة المصورة تطبيؽ أسموب خطوات  واتفؽ الباحث مع مرداف في بعض         

ثـ عرض القصة المصورة مف  ،موضوع القصةلؾ الستثارة انتباه التالميذ نحو بدأ الباحث بالتمييد وذ
المعمـ بسرد ىذه " ويقـو "lcdعرض المعمـ مجموعة مف الصور التي تمثؿ أحداثًا متتالية عمى خالؿ 

ثـ مناقشة المعمـ لمقصة وتحميميا مع التالميذ مف القصة بمغتو الخاصة مراعيًا توظيؼ المغة السميمة، 
حداث القصة مع أخالؿ طرح أسئمة مباشرة تدور حوؿ مضموف ومجريات القصة، مع ربط المعمـ 

بير عف الصور والرسومات الطالب، ثـ يترؾ المعمـ الفرصة الكاممة لمطالب في التع وميوؿحاجات 
يقـو المعمـ بإلقاء  وأخيراً  ،لموصوؿ إلى مضموف ومحتوى الصور وتكويف قصة مترابطة متكاممة

عمى التالميذ لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التربوية لمقصة ، ومف أىـ أشكاؿ التقويـ التي اتبعيا أسئمة 
مب المعمـ مف التالميذ ترتيب الباحث عرض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب وبعد ذلؾ يط

   الصور لتكوف قصة متكاممة . 
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 :_ التعبير الشفوي المحور الثاني

التعبير ىو اإلفصاح عما في النفس مف أفكار ، ومشاعر وأحاسيس، فيو يكشؼ 
ي تحقؽ التوافؽ بينو شخصية المرء ومواىبو وقدراتو، ويعطي صورة عف صفاتو االجتماعية الت

وبيف أفراد المجتمع الذي يعيش فيو، ويستمد التعبير أىميتو مف أنو غاية في دراسة المغة، في 
 حيف أف فروع المغة العربية األخرى ىي وسائؿ مساعدة لمتمّكف مف ميارات التعبير  .

صر ميـ والتعبير ركيزة ميمة مف ركائز الحياة ، وفف، وميارة مف ميارات المغة ، وعن
مف عناصر النجاح ال يمكف لإلنساف أف يستغنى عنو في مرحمة مف مراحؿ الحياه وفي أي 
زماف ومكاف ،فالطفؿ الصغير يحتاج لمتعبير عف نفسو بالحديث إلى غيره ،كما أف النجاح في 
شتى أغراض الحياة وميادينيا في المجتمع الحديث أصبح يتتطمب القدرة عمى المشافية، فينالؾ 

ديد مف الميف يتوقؼ النجاح فييا عمى إجادة الكممة كالمعمـ ، والمحامي ، المذيع ،عالـ الع
الديف..... ،  فزادت أىمية الكممة المنطوقة تبعًا لذلؾ ، فأصبح التعبُير الوسيمة الوحيدة في 
 االتصاؿ والتفاىـ وتبادؿ اآلراء والخبرات بيف الناس ، وىو الغاية المرجوة مف تعميـ المغة

 العربية. كونو غاية ال وسيمة.

كما أف التعبير أصبح اآلف رياضة ذىنية، فاألفكار والمعاني غالبًا ما تكوف غامضة 
وغير محددة في الذىف ، لذلؾ يضطر اإلنساف عند التعبير إلى إعماؿ الذىف لتحديد األفكار 

 (. 9ـ، ص2779والمعاني  وتوضيحيا سواء أكاف التعبير شفييًا أـ كتابيًا، ) اليامشي،

ولمتعبير قيمة أخرى تتعمؽ بإنشاء الكالـ البميغ والقدرة عمى الصياغة المغوية، وتعّود 
الطالقة وحسف العرض في المواقؼ المغوية المختمفة، كما أنو يساعد عمى فيـ الحديث عمى 
وجو الصحيح وكثيرًا ما نسمع عف أخطاء ومشكالت كاف سببيا عدـ قدرة المتحدث عف 

يصاؿ المعمومة، أو المشكمة إلى اآلخريف بسيولة ويسر، كثيرًا تتردد عمى ألسنتنا في اإلفصا ح وا 
أثناء عرضنا لبعض المشكالت أو القضايا مقولة أنا غير قادر عمى أف أعبر لؾ عف كذا، وىذا 
يرجع غالبًا إلى قمة المخزوف الُمغوي عند المتعمميف، وعدـ قدرتيـ عمى توظيؼ ما لدييـ منو في 

 ( . 194ـ، ص1999المواقؼ الحيوية المختمفة ،)زقوت،
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 مفيوم التعبير:

 ( ٕٖٔص ,مٕٔٔٓويرى عيد ) نو إفصاح المرء بالحديث ، أو الكتابة عف أحاسيسو بأ
 .الداخمية ومشاعره، وأفكاره ومعانيو بعبارات سميمو

 ( ٜٙم, ص ٕٓٔٓويرى  أبو مغمي ) ؽ الكالـ عمى لساف المتكمـ ، أو الكاتب ، بأنو تدف
 فيصور ما يحس بو ، أو يفكر بو ، أو ما يريد أف يسأؿ أو يستوضح عنو .

  ( ٘ٚٔم, صٕٓٔٓويرى السفاسفة ) والخبرات ، و اإلفصاح عف األفكار، واألحاسيسأن ،
 والمشاىدات حديثا، أو كتابة .

  ( ٖٚٔم , صٕٓٔٓيرى طاىر  )ف يتحدث اإلنساف ، أو يعبر عما في أف التعبير ىو أ
نفسو مف موضوعات تمقى عميو ، أو عما يحّس ىو بالحاجة إلى الحديث عنو استجابة 

 لمؤثرات في المجتمع ، أو في الطبيعة . 
  ( ٔٗٔم, صٕٙٓٓويرى زايد  ) أنو عبارة عف امتالؾ القدرة عمى نقؿ الفكرة أو اإلحساس

لى السامع، وقد يتـ ذلؾ شفويًا أو كتابيًا وفؽ مقتضيات الذي يعتمؿ في الذىف أو الصدر إ
 الحاؿ .

  ( ٕٓٓص ,مٖٕٓٓويرى الدليمي والوائمي )  أنو العمؿ المدرسي المنيجي الذي يسير
عمى وفؽ خطة متكاممة لموصوؿ بالطالب إلى مستوى يمكنو مف ترجمو أفكاره ، ومشاعره ، 

 ىة، وكتابة بمغة سميمة وفؽ نسؽ فكري معيف .وأحاسيسو ومشاىداتو، وخبراتو الحياتية شفا

وفي ضوء التعريفات السابقة, يرى الباحث أن الباحثين اتفقوا عمى تعريف التعيير في 
 : األمور التالية

 الغاية مف التعبير اإلفصاح عما في نفس اإلنساف مف أفكار ومشاعر .  -1
 وسيمة لمتفاىـ بيف اثنيف أو أكثر مف الناس . -2
 د لو مف قالب ُلغوي سواء أكاف مكتوبًا أـ منطوقًا.البَ  -3

أف التعبير ىو قدرة التمميذ عمى إنتاج  ونقؿ األفكار والمعمومات ويستخمص مما سبق: 
 والمشاعر إلى اآلخريف  بمغة عربية سميمة ،سواء أكاف التعبير كتابيًا أـ شفييًا.
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 أىمية التعبير:

جميعيا تصب في خدمة حصة  ، ألف مستويات المغةتعبير غاية مف غايات المغةيعد ال
، فالتركيب النحوي والبناء الصرفي والمعنى الداللي والبياف وعناصره، تساعد مجتمعة في التعبير

تجسيد البعد الوظيفي لمغة في موضوع التعبير ، مما يؤدي إلى بناء نسيج لغوي محكـ يبرز 
 صره في أبيى حمة وأجمؿ معنى .فكرة الموضوع وعنا

 ولمتعبير أىمية في حياة الفرد والمجتمع, يمكن تحديدىا فيما يمي :  

مالء ونصوص ، ومحفوظات  -1 إف دراسة فروع المغة العربية األخرى مف قراءة وخط وا 
 ،وقواعد ، كميا وسائؿ  تساعد في تمكيف الطالب مف التعبير الواضح السميـ الجميؿ .

عبير ىو طريقة اتصاؿ الفرد بغيره وأداة فّعالة لتقوية الروابط االجتماعية والفكرية بيف إف الت -2
 األفراد والجماعات . 

 التعبير أداة لمتعميـ والتعمـ . -3
 يساعد في حؿ المشكالت الفردية واالجتماعية مف خالؿ تبادؿ األفكار واآلراء.   -4
والخط، مف خاللو مياراتو في استعماؿ النحو،  التعبير أداة تقويمية ،إذ يختبر الفرد  -5

 (.87 – 69ـ، ص 2717)أبو مغمى،  ،واإلمالء، وتسمسؿ األفكار
 ( ٙٚٔم, صٕٓٔٓن أىمية التعبير في التعميم فيما يمي  )طاىر,مكما تك

 تقوية شخصية التمميذ ، وتعوده الجرأة وحسف األدب . -1
 لفكرية ، واالجتماعية .تقوي ، وتعمؽ لدى التمميذ بعض العادات ا -2
 تدربو عمى حسف االستماع ، والتفكير قبؿ الحديث ، أو الكتابة . -3
بعادىا عف  -4 تجعؿ التمميذ واثقًا بما يقولو، أو يكتبو ، ألنيا تعوده عمى تنسيؽ األفكار ، وا 

 الغموض والتشويش .
في التفكير، أف كثرة التدريب عمى التعبير يكسب التمميذ السرعة ويتضح مما سبق: 

ومواجية المواقؼ الكالمية الطارئة ، وُيعطى التمميذ الفرصة ليعد لممواقؼ القيادية والخطابية 
 ومواجية الجماىير بكؿ ثقة .
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 أىداف تدريس التعبير:

تتضح أىداؼ التعبير في الوظيفة االجتماعية لممتعمـ ، وما تسعى إليو فمسفة التعميـ 
تتمثل ىذه األىداف كما يرى ف بناء اإلنساف المتكامؿ في نفسو ، وقدراتو، ومعارفو ، وم

 : ( في ٕٙٔم, صٕٔٔٓالسفاسفة )

 ف الطالب مف التعبير عما في أنفسيـ وعما يشاىدونو بألفاظ وعبارات سميمة.يتمك  -1
 تنمية دقة المالحظة عندىـ. -2
 المقصود. ىتالئـ المعنتعويدىـ الدقة في انتقاء األلفاظ التي  -3
 تعويدىـ التفكير المنظـ المترابط. -4
 تدريبيـ عمى استعماؿ األساليب المختمفة في التعبير.  -5
 تعويدىـ السرعة في التفكير والتعبير. -6

 ( أن من أىداف التعبير ما يمي : ٕٖٔم , صٕٔٔٓويرى عيد ) 
 إثراء الحصيمة الُمغوية والفكرية لمتالميذ. -1
 داد التالميذ لمواقؼ حياتية تتطمب فصاحة المساف ، والقدرة عمى االرتجاؿ.إع -2
تقانيا وفؽ قواعدىا وأنظمتيا. -3  مساعدة التالميذ عمى اكتساب المغة وا 
 تعويد التالميذ  عمى ترتيب األفكار وتسمسميا منطقيًا. -4
سواًء أكانت بالمغة مساعدة التالميذ عمى فيـ ما يسمعونو مف مدرسييـ في كافة المواد  -5

 . العربية أـ غيرىا

 :واألدب التربوي األىداف التالية ويستخمص الباحث من خالل الرجوع إلى المصادر

 .ذ بدينيـ ولغتيـ وعروبتيـ ووطنيـاعتزاز التالمي -1
 .واالتجاىات السميمة ،تالميذ مجموعة مف القيـ والمعارؼاكتساب ال -2
 .ـ في المواقؼ الُمغوية المختمفةلمعمومات الالزمة إلنشاء الكالتزويد التالميذ بالخبرات وا -3
 .والتخيؿ واالستدالؿ، واالستقراءتنمية القدرات العقمية عند التالميذ عف طريؽ التذكر  -4
 تنمية الحس الوجداني لدى التالميذ وتنمية تذوقيـ لمغة ومفرداتيا.  -5
ارات  مثؿ إنتقاء األلفاظ بدقة وبناء الجمؿ والعب تنمية الميارات األساسية الالزمة لمتعبير  -6

 .بصورة صحيحة وسميمة ُلغويا
 .ذ عمى اآلداب الرئيسة لمحوار مثؿ: حسف اإلنصات ، وتقبؿ اآلراءتعويد التالمي -7
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إزالة الخوؼ والتردد مف نفوس بعض التالميذ عندما يصغوف جماعة لحديثيـ أو عند  -8
 الكتابة لغيرىـ . 

الجانب الصوتي عند التالميذ مثؿ التنوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى، وتنمية تنمية  -9
الجانب المممحي " لغة الجسد" مف خالؿ استخداـ تعبيرات الوجو واإليماءات المناسبة 

 لممعنى .

 تعبير التالميذ: فياألسس التي تؤثر 

ائؽ التي ترتبط بتعبير التالميذ وتؤثر فيو، ويقصد بيا مجموعة مف المبادئ والحق
ويتوقؼ عمى فيميا وترجمتيا نجاح المعمميف في دروس التعبير مف  حيث اختيار الموضوعات 
المالئمة وانتقاء األساليب والطرائؽ الجيدة لتناوليا في الصؼ، وبالتالي يتوقؼ عمييا نجاح 

 التالميذ وتقدميـ في التعبير .

 وىي : (ٙٗٔ, ص ٕ٘ٔٓ,  حمسثة أنواع كما صنفيا ) وىي تنقسم إلى ثال 

 :أواًل: األسس النفسية

يميؿ التالميذ الصغار إلى التعبير عف خبراتيـ ومشاىدتيـ اليومية ، ويمكف أف يستثمر  -1
 المعمـ ذلؾ ويشجع التالميذ الخجوليف عمى التعبير.

يبدأ معيـ الحديث عف يميؿ األطفاؿ إلى المحسوسات ، لذلؾ ينبغي عمى المعمـ أف  -2
 األشياء المحسوسة في الصؼ والمدرسة والبيت والشارع وغير ذلؾ .

، لذلؾ ينبغي والحافز الذي يحفزه عمى التعبير يتشجع التمميذ عمى التعبير إذا وجد الدافع -3
 عمى المعمـ أف يوفر الموضوعات التعبيرية التي تؤثر في التمميذ وتدفعيـ لمحديث.

ألطفاؿ بالخجؿ والخوؼ مف المعمـ والجو المدرسي ،ويرجع ذلؾ إلى نوع يتصؼ بعض ا -4
، لذلؾ عمى المعمـ أف يشعرىـ التمميذ، أو عيب جسمي يعاني منو التربية التي تربى عمييا

 بالطمأنينة ويحثيـ عمى المشاركة في التعبير. 
ومات ويختار المفردات يقوـ التمميذ أثناء التعبير بعدة عمميات عقمية ،فيو يسترجع المعم  -5

مف بيف عدة ألفاظ . كما يقـو أيضًا بإعادة ترتيب المفردات واألفكار ليخرجيا عمى نتاج 
لفظي أو كتابي . وىذه العمميات ليست سيمة عمى المعمـ أف يأخذ التالميذ بالصبر واألناة 

 في تدريسو لمادة التعبير.
عمى المعمـ أف يكوف قدوًة حسنة لتالميذه في  يميؿ التالميذ إلى التقميد ، مما كاف لزاماً  -6

 مظيره وسموكو ، ولغتو لكي يقوـ التالميذ عمى محاكاتو.
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أنو مف المفترض عمى اإلدارة المدرسية والمعمـ بشكؿ خاص أف ييتـ ويرى الباحث: 
باألنشطة واألساليب الخاصة بالتعبير ويخصص وقتًا إضافيًا لحصص التعبير ، فبعض 

روف إلى أف مفيوـ التعبير لدييـ ىو عميمة كتابة موضوع يحدد عنوانو عمى المعمميف ينظ
السبورة ويطمب مف طالبو التعبير عنو ، متجاىاًل أنواع التعبير األخرى ،فالمناخ المدرسي 
والمعمـ ليما دوراف كبيراف في تييئة جو مناسب مطمئف لألطفاؿ ليتحدثوا ويعبروا بحرية وصدؽ 

 دوف قيود . 

 األسس التربوية : :ثانياً 

إشعار الطالب بالحرية في التعبير في اختيار الموضوعات واختيار المفردات والتراكيب في  -1
 أداء أفكاره .

، أو حصة محددة، بؿ ىو نشاط ُلغوي مستمر يعمؿ المعمـ عمى ليس لمتعبير زمف معيف -2
 ة.تدريب التالميذ عمى التعبير الصحيح والسميـ في المواقؼ المختمف

، إذ ال يستطيع التمميذ أف يتحدث أو يكتب عف شيء إال الخبرة السابقة ميمة وضرورية  -3
إذا كاف عمى معرفة بو، لذلؾ عمى المعمـ أف يختار موضوعات تعبير مف مجاؿ خبرة  

 التمميذ 
: يجب عمى المعمـ أف يكوف دقيقًا في انتقائو لموضوعات التعبير ويضيف الباحث

ائؽ الجيدة فيجب أف تكوف  تمؾ الموضوعات قريبو ومألوفة مف واقع وحاجات واألساليب والطر 
 التالميذ والمجتمع  وأف يكوف مضمونيا تربويًا تقافيًا بالدرجة األولى . 

 :ثالثًا: األسس المغوية

 التعبير الشفوي أسبؽ في التعمـ عند األطفاؿ مف التعبير الكتابي . -1
المرحمة االبتدائية قميمة، والتعبير يحتاج إلى مفردات وتراكيب كثيرة،  حصيمة التالميذ اُلمغوية في -2

 لذا ينبغي عمى المعمـ أف يعمؿ عمى إثراء حصيمة الطالب اُلمغوية مف خالؿ  القراءة واالستماع.
ازدواجية المغة في حياة التالميذ : الفصحى والعامية، لذا يجب عمى المعمـ أف يستخدـ المغة   -3

 .األناشيد وقراءة القصص المختمفة لفصيحة مف خالؿالعربية ا
: لتنمية الحصيمة اُلمغوية عند التالميذ بأنو يجب عمى المعمـ أف يتيح ويضيف الباحث

الفرصة الكاممة لألطفاؿ لمتعبير عف أنفسيـ مستفيديف مف الميؿ الفطري لدى األطفاؿ ، وىو 
ىنا عبارة  فالتعبيرات والمفردات عند الطفؿ . كثرة الكالـ، فذلؾ يساعد عمى إثراء وزيادة الكمم
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مفردات، تراكيب( ،تُنمي ذاكرة الطفؿ ه ىو حصيمة لغوية غنية )عف جسد يحتاج لغذاء، وغذاؤ 
 وترتقي بو وبأفكاره ليخرج لنا بتعبير جيد قوي البنية .

 أنواع التعبير:

 لى عدة أنواع  عمى النحو التالي : يتفق الباحثون عمى تقسيم التعبير  إ

 من حيث الشكل: 
 التعبير الكتابي -2التعبير الشفوي          -1
 :من حيث الموضوع 
 التعبير اإلبداعي  -2التعبير الوظيفي .            -2

 م,ٕٔٔٓ(, و)عيد,ٔٗ,صمٕٕٔٓ,ويمكن توضيح مفيوم كل منيما فيما يمي:)شامية  
 (ٕٔٓم,ص ٖٕٓٓ( , و)عاشور والحوامدة ,ٕٚم , صٕٓٔٓ(, و)أبو صبحة, ٜٖٔص

: ىو الكالـ المنطوؽ الذي يصدره المرسؿ مشافية ، ويستقبمو المستقبؿ  التعبير الشفوي
 استماعًا، ويستخدـ في االتصاؿ والتفاعؿ ، أو مف خالؿ األفراد وبيئتيـ المحيطة .

عة ، ممف تفضمو عنيـ المسافات الزمنية : ىو وسيمة االتصاؿ بيف األفراد والجماالتعبير الكتابي
 أو المكانية، والحاجة إليو ماسة في حياة الفرد .

: ىو ما يعبر بو الفرد عف حاجاتو ، ومتطمبات حياتو اليومية مف تعامؿ وبيع التعبير الوظيفي
دارة شؤونو، وأداء مينتووش  ، فيو يطمؽ عميو تعبير يؤدي وظيفة في الحياة .راء، وا 

: ىو تعبير جميؿ منبثؽ عف االطالع ، والخبرة ومتميز بعمؽ الفكرة، وخصب إلبداعيالتعبير ا
تقاف األسموب ، وجودة الصياغة ، ويمتاز بتوافر عنصريف ىما: األصالة والعاطفة .  الخياؿ، وا 

، لما لو مف أىمية في حياة الفرد نظراً  التعبير الشفويوقد تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى 
تحدث قبؿ أف يكتب ويقرأ، ويعتبر وسيمة لتعمـ القراءة السميمة والتعبير الكتابي، ولما فالطالب ي

 لو مف أىمية في معالجة العيوب النفسية والنطقية لدى بعض الطالب .
، والتي تشير إلى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ ونظرًا لمضعؼ التي توصمت إليو العديد مف

ذا الضعؼ إلى مجموعة  مف ، وأرجعت العديد منيا ىتالميذضعؼ التعبير الشفوي لدى ال
، جاء في صدارتيا معممو المغة العربية حيث يقُصروف موضوعاتيـ عمى الموف العوامؿ

التقميدي، واالىتماـ بالتعبير الكتابي دوف التعبير الشفوي، كما أف طرائؽ تدريس التعبير الشفوي 
 مختمفة . تيمؿ إكساب التالميذ ميارات التعبير ال
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 مفيوم التعبير الشفوي:

 ( ٕٕٕص ,مٕٕٔٓيرى الخمايسة)  أنو قدرة الطالب عمى إنتاج األفكار والمعاني ثـ "
ترجمتيا في صور صوتية صحية نحويًا وصرفيًا، مع القدرة عمى تمويف األداء بما يتناسب 

حبة ، مراعيًا في ذلؾ مواضع الفصؿ مع المعنى مستخدمًا الحركات الجسدية المصا
 والوصؿ أثناء الحديث ".

 ( ٜٛٔم, صٕٕٔٓويرى عون" ) أنو التعبير الذي يقوـ عمى ترؾ الحرية لمطمبة
، الجمؿ، والتراكيب المناسبة لذلؾ فكار لمموضوع ،واختيار المفرداتالستحضار األ

 الموضوع". 
 ( ٜٙم , صٕٓٔٓويرى الطيب ) ث عمى صوغ أفكاره ، ومشاعره ،وآرائو "أنو قدرة المتحد

 في ألفاظ مناسبة ، تنقؿ المعنى المقصود إلى السامع دوف التباس ، أو تحريؼ" .
 ( ٜٙٔم , صٜٜٜٔويرى زقوت )  ، أنو التعبير الذي يتـ عف طريؽ المشافية والحديث

 حيث ينقؿ المتكمـ آراءه ، وأفكاره ، وأحاسيسو ومشاعره إلى اآلخريف " 
ىو : قدرة التمميذ عمى نقؿ رسالتو الشفوية إلى ن مما سبق أن التعبير الشفوي يتبي

المستمع نقاًل يتسـ بالفكر المنظـ ، والمغة السميمة ، والنطؽ الجيد ، واألداء المعّبر المصحوب 
 بالتعبيرات المممحية " لغة الجسد" المناسبة .   

 أىمية التعبير الشفوي :

ات األولى مف التعميـ في الصفوؼ تعد المغة الشفيية الوسيمة األساسية لمتعميـ في السنو 
المتعمـ ضماف لنجاح تعميمو المدرسي بؿ  لدى، ألف النجاح في تنمية المغة الشفيية األولى

وتمكينو مف تعميـ نفسو في المواقؼ الحياتية المستقبمية ، كما أف حياة التمميذ داخؿ حجرة 
لدراسة وخارجيا يعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى االتصاؿ الشفوي ، ومف ثـ كاف االىتماـ مف قبؿ ا

التربوييف وخبراء التدريس بمغة الحديث الشفوي عند التمميذ، حيث يعتبر التعبير الشفوي أساسًا 
 .األساسيةميمًا مف أسس النمو اُلمغوي في المدرسة 
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 (ٜٕٗم , صٕٓٓٓوي في النقاط التالية:)البجة,بير الشفويمكن توضيح أىمية التع 

إثراء حصيمة الطالب الفكرية المناسبة وتمكينيـ مف تنسيؽ ىذه األفكار وتبويبيا وترتيبيا  -1
 وربطيا.

إثراء حصيمة الطالب الُمغوية مف تراكيب وألفاظ تساعدىـ عمى ترجمة ما يعف ليـ مف  -2
راكيب واأللفاظ توظيفًا سميمًا في مواطنيا ، وتدريبيـ عمى توظيؼ ىذه التافأفكار ومع

 السميمة مف الكالـ.
تقاف النطؽإكسابيـ القدر  -3 ، وتمثيؿ المعاني واألداء الحسف في ة عمى طالقة المساف وا 

 المحادثة .
، وتعويدىـ سرعة اإلجابة وسدادىا، واالنطالؽ في تنمية القدرة عمى المالحظة لدييـ  -4

 الصحة . الكالـ مع توخي الوضوح و 
تدريبيـ عمى الخطابة واإللقاء واالرتجالي واإلفصاح عف النفس دوف خوؼ أو اضطراب ،  -5

 .لصراحة في القوؿ والجير في الرأيوتشجييـ عمى ا
، واالنطواء وعدـ الثقة لنفسية والنطقية لدييـ ومعالجتيا، كالخوؼالكشؼ عف العيوب ا  -6

 ، التأتأة .ثـ  والخجؿبالنفس والتمع
وتمرسيـ عمى  ،يـ الستشراؼ جوانب الجماؿ المغويبمستوى الذوؽ األدبي لدي تقاءاالر  -7

 .ختيار التراكيب والمفردات العذبةا
، وتمكينيـ مف التعبير عما في داخميـ وما يحيطيـ بدقة إكسابيـ القدرة عمى التخيؿ  -8

 ووضوح وتأثير بأسموب حسف وترتيب منطقي .
 لتعبير الشفوي ما يأتي :ويضيف الباحث إلى أىمية ا

، ومف ثـ يمكف العمؿ عمى صو الكتشاؼ الموىبيف مف التالميذالتعبير الشفوي فر   -1
 مساعدتيـ ، لموصوؿ بتمؾ الموىبة إلى أقصى درجة. 

يعد التعبير الشفوي وسيمة االتصاؿ مع اآلخريف، ويعمؿ عمى تقوية الروابط والعالقات بيف  -2
 .يفاآلخر 

واحتراـ آراء  التجاىات اإليجابية  عندىـ مثؿ حسف االستماع والتعاوفتكويف بعض ا -3
 .اآلخريف وأحاديثيـ

لى االضطراب وفقداف العجز فيو يؤدي إلى اإلخفاؽ عند األطفاؿ وتكرار اإلخفاؽ يؤدي إ -4
 ، والتأخر في نموىـ االجتماعي والفكري والعممي . الثقة بالنفس
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ف طريقو يكتسب ولألمي وىو عنصر أساسي لمتعمـ فع يصمح التعبير الشفوي لممتعمـ -5
 .المتعمـ المعمومات

وف الطالب يتحدث بيا ، لكفوي وسيمة لتعمـ التعبير الكتابي، والقراءة السميمةالتعبير الش  -6
 .قبؿ أف يكتب

ي، إال أنو لـ يحظ بالعناية و :  إنو عمى الرغـ مف أىمية التعبير الشفويرى الباحث
مدارس، حيث إف التعبير بصفة عامة ال يحظى إال بحصة واحدة أسبوعيًا، الكافية في ال

والمعمموف يستغموف ىذه الحصة في تدريس فروع المغة العربية األخرى، لكي ينتيوا مف مقرراتيـ 
ي، حيث لـ تقتصر و في التعبير الشف لطالبقبؿ نياية العاـ، وقد أدى ذلؾ إلى تدىور مستوى ا

 الموجييف فحسب بؿ تعدى األمر إلى أولياء األمور.الشكوى مف المعمميف و 

 أىداف التعبير الشفوي:

 م( أن من أىداف التعبير الشفوي  ما يمي :ٕٙٓٓيرى زايد )

 إزالة اآلفات النطقية التي تسيطر عمى األطفاؿ كالعي، والحصر، والفأفأة، والمعتمة . -1
عمى ترتيب األفكار  ، ومواجية المواقؼ المختمفة بعقؿ قادررتجاؿتدريب األطفاؿ عمى اال -2

 .وحسف تنظيميا
دروس التعبير الشفوي تساعد الطفؿ عمى حضور البديية واالستجابة السريعة وردود الفعؿ  -3

 .مناسبة لممواقؼ التي تتصؿ بحياتوال
، كما يساعد عمى سرعةلتعبير الشفوي ينمي سرعة التفكير، وتنسيؽ األفكار، وترتيبيا با -4

 .صر الموضوع الذي يريد التحدث عنوتجميع عنا
 . يزيؿ عف نفسو ظاىرة الخجؿ ، والتييب، والتردد، ويكسبو الجرأة في مواجية الجميور -5

 (أن أىداف التعبير الشفوي ما يمي: ٚٓٔ- ٙٓٔم, ص ص ٕٕٓٓويرى ) أبو الييجا , 
 دات لمغة.تطوير وعي الطفؿ بالكممات الشفوية كوح -1
 إثراء ثروتو المفظية والشفوية. -2
 تمكينو مف تشكيؿ الجمؿ وتركيبيا. -3
 تنمية قدرتو عمى تنظيـ األفكار في وحدات لغوية. -4
 تحسيف ىجائو ونطقو. -5
 استخدامو لمتعبير القصصي المسمي. -6
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 :أن من أىداف التعبير الشفوي ويضيف الباحث
تحميؿ لدى المتعمميف ،وتعويدىـ حسف المالحظة ودقتيا ، تنمية روح النقد البناء وال  -1

 وتشجيعيـ عمى المناقشة الصفية الفّعالة .
 تزويد المتعمميف بالثروة المغوية التي تساعدىـ عمى التعبير الواضح السميـ.  -2
 تعويد المتعمميف عمى الصراحة ، والجير بالرأي أماـ اآلخريف.  -3

  ير الشفوي:ميارات التعب

بتصنيؼ ميارات التعبير الشفوي، حيث  تتصلىنالؾ العديد مف التصنيفات التي 
الدراسات واألبحاث الى ميارات رئيسة تندرج تحتيا ميارات فرعية ، وكانت أىـ  قسمتيا بعض

، حالبعض في المقدمة، النطؽ الصحي الميارات التي انتيت إلييا تمؾ الدراسات كما حددىا
 .آخروف دوف تصنيؼ ليا الطالقة ، الوقفة المناسبة، الصوت المعبر، األسموب، الخاتمة وذكرىا

م, ص ٖٕٓٓ( وعبد الحميد ) ٜٜ٘م, صٕٓٓٓويرى كل من الناقة )    
( : أف التنصيؼ األمثؿ لتمؾ الميارات ىو ما ٜم , صٕ٘ٓٓ( و حافظ ) ٖٕٔ- ٕٓٔٓص

يا، ومف ثـ فإف المكونات األساسية لعممية التواصؿ يرتبط بطبيعة عممية التعبير وبمكونات
 الشفوي ىي:

 ويتضمف االستيالؿ بمقدمة شائقة، وتقديـ حموؿ ومقترحات ، والتعبير  الجانب الفكري :
استخالص و توليد فكرة مف أخرى ، و ترتيب األفكار ترتيبًا منطقيًا ، و عف التفكير بوضوح ، 

 النتائج.
 التعبير بكممات محددة الداللة ، و استخداـ كممات مناسبة لمسياؽ ،: ويتضمف الجانب المغوي

استخداـ جمؿ و استخداـ أنماط متنوعة لمجمؿ، و استخداـ جمؿ صحيحة في تراكيبيا ، و 
 توظيؼ الصور البالغية خدمة لممعنى.و تعّبر عف المعنى ، 

 اؾ ، : ويتضمف الحديث بصوت واضح ، وبثقة في النفس ودوف ارتبالجانب الصوتي
مراعاة مواطف الفصؿ و التحدث بالسرعة المناسبة، و استخداـ طبقة صوتية مناسبة ، و 

 التمييز بيف طبقة الظواىر الصوتية.و والوصؿ، 
  استخداـ تعبيرات وجيو و : ويتضمف تحريؾ أعضاء جسمو وفؽ المعنى ، الجانب المممحي

مواجية المستمعيف وتحريؾ و استخداـ اإليماءات المناسبة، و وفؽ المعنى المعّبر عنو ، 
شارات تسيـ في جذب انتباه السامعيف.و النظر في جميع األركاف ،   استخداـ حركات وا 
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 وفيو يكوف تركيز عمى استخداـ المستمعيف ومجاممتيـ  الجانب التفاعمي اإللقائي :
 واستثارتيـ لممشاركة في الحديث والحرص عمى التمتع بالثقة والحس الفكاىي .

أىداؼ تعميـ  استخالصيا مفنو يمكف إف ًا لتحديد ميارات التعبير الشفويواستمرار 
 .(  ٘ٛٔص م ,ٕٚٓٓ)مدكور, عمى النحو التاليالتعبير الشفوي 

 أف يقدر عمى تحديد اليدؼ مف التحدث بدقة. .1
 أف ينطؽ حروؼ الكممات نطقا صحيحًا. .2
 ا.أف يعبر بمغة فصيحة عف معمومات ومعارؼ درسيا أو قرأى .3
 أف يعبر عف أفكاره ومشاعره تعبيرًا صحيحًا بداىة وارتجااًل. .4
 أف يبدى رأيو فيما قرأه أو استمع إليو أو شاىده مع التعميؿ. .5
 أف يشارؾ في محاورة أو مناظرة نقاش جماعي منظـ. .6
 أف يتمكف مف إظيار التمويف الصوتي وفؽ التنظيـ المناسب والداللة المقصودة. .7
 حسف استخدامو لمفصؿ والوصؿ والوقؼ، وفؽ عالمات الترقيـ الصحيحة.أف ي .8
 أف يجيد استخداـ عبارات المجاممة استخدامًا سميمًا. .9

أف يستطيع التعبير عف األفكار بالقدر المناسب بعيدًا عف اإلطالة المممة أو اإليجاز    .11
 المخؿ .

 زمنية محددة بثقة ودوف توقؼ أو تمعثـ.أف يقدر عمى التحدث بشكؿ متصؿ ومترابط لفترة  .11
 أف يوظؼ القواعد النحوية في حديثو مستخدما التراكيب الصحيحة. .12
 أف ُيحسف استخداـ اإلشارة وتغيير نبرات الصوت في الحديث. .13
 إنياء الحديث نياية طبيعية تدريجية . .14

 مجاالت ) أشكال( التعبير الشفوي:

( , وأبو الييجاء ٜٚٔم, صٕٔٔٓ(, والسفاسفة ) ٜٖٔص م ,ٕٔٔٓيرى عيد )
 :  ما يمي ( أن من صور ومجاالت التعبير الشفويٚٓٔم ,صٕٕٓٓ)

 المناقشة والمحادثة. -1
 الندوة. -2
 المناظرة. -3
لقاء الكممات. -4  الخطابة وا 
 قص القصص والحكايات. -5
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رشادات . -6  إعطاء تعميمات وا 
 لتقارير.عرض ا -7
 التعميؽ. -8
 التعبير الحر عف الرأي في موضوعات الحياة اليومية. -9

 التعبير عف الصور. -11

 طريقة تدريس التعبير الشفوي:

الَبد من اتباع خطوات منظمة متسمسمة لتحقيق األىداف المنشودة من درس التعبير, 
 ( ٔٗٔم , صٕٔٔٓي: )عيد ,ويمكن تحديد ىذه الخطوات فيما يم

: يعرؼ المعمـ التالميذ بالموضوع الذي تـ اختياره ليتحدثوا فيو ، ويكوف المعمـ  قد  التمييد -1
أعّد لمموضوع مسبقًا، إما مف اختياره ىو لمموضوع أو اختيار التالميذ لو ، أو عف طريؽ 

 قصة قصيرة.
لسبورة ، ويمقى الضوء عمى جوانبو : يكتب المعمـ عنواف الموضوع عمى ا عرض الموضوع -2

 باستخداـ وسائؿ تعميمة إذا وجب األمر ذلؾ ، ثـ يوجو أسئمة لمتالميذ.
، ويرتبيا معيـ ترتيبًا متسمساًل  يناقش المعمم تالميذه في العناصر الرئيسة لمموضوع -3

 منطقيًا ، ثـ يطمب مف بعض التالميذ التحدث عف كؿ عنصر .
د تكوف األخطاء ُلغوية أو نحوية أو صرفية أو أغالطًا في الفكرة : فقتصحيح األخطاء  -4

والتعبير وصياغة الجمؿ ، أو عدـ إخراج الحروؼ مف مخارجيا ،وقد يكوف ىناؾ عيوب 
 نفسية كالخجؿ وعدـ الثقة بالنفس فيعمؿ المعمـ عمى مواجيتيا.

دريس التعبير : أف المعمـ لو مطمؽ الحرية  في تحديد وتنظيـ خطوات تويرى الباحث
بما يراه مناسبا مع خصائص وميوؿ طالبو ، وتشجيعيـ ودعميـ بالتعبير عف أنفسيـ 
ومشاعرىـ وفكرىـ دوف حصر أو قيد، وذلؾ لمخروج بموضوع تعبيري جيد. وعمى المعمـ أف 
يكوف أكثر صبرًا حيف تدريسو لمادة التعبير وال يتوقع مف تالميذه جودة التعبير نطقًا وكتابة مف 
خالؿ تدريسيو لعدة موضوعات في فترة زمنية محددة ، ألف ىذه الجودة في التعبير وسالمتو 
رادة ومثابرة ومتابعة مف المعمـ بغية  عند المستمعيف تحتاج إلى وقت  ،وجيد ، وصبر ،وا 

 . الوصوؿ بالتالميذ إلى أفضؿ صورة ممكنة مف إتقانيـ لفف التعبير
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 الشفوي:تصحيح التعبير    

(  أنو ينبغي عمى المعمم عند  ٕٗٓ – ٖٕٓم, ص ص ٜٜٜٔيرى زقوت ) 
 تصحيحو ألخطاء الطالب في التعبير الشفوي مراعاة ما يمي:

عدـ مقاطعة الطالب في حديثو حتى ال يتشتت حبؿ تفكيره، ويقتؿ فيو الجرأة واالنطالؽ  -
لب مف حديثو ،إال إذا كاف ىناؾ خطأ في الحديث ، ويفضؿ ترؾ ذلؾ حتى ينتيي الطا

 صارخ ال يحتمؿ التأثير .
تشجيع الطالب عمى مواصمة الحديث بأف يمده ببعض المفردات أو الجمؿ والتراكيب في  -

 حالة تعثره.
مف الممكف لممعمـ أف يشرؾ الطالب في تعرؼ أخطاء زمالئيـ التعبيرية في أثناء الحديث،  -

 زميميـ واإلفادة منو . وبذلؾ يضمف متابعتيـ لحديث
أف يشجع المعمـ طالبو في التعبير الشفوي عمى الحديث بمغة عربية فصحى ومراحؿ نموىـ  -

 ويتدرج معيـ في ذلؾ طبقًا لممرحمة التعميمية التي ينتسبوف إلييا .

 في عممية التعبير وطرائق عالجيا: والطالبصعوبات تواجو المعمم 

( أن من الصعوبات  ٘ٛم, ص ٕٙٓٓ, والياشمي ) (ٛٗٔص ,مٕٙٓٓرى زايد ) ي
 في التعبير كما يمي: والطالبالتي تواجو المعمم 

 :الطالبصعوبات تواجو 

 بعدـ أىمية التعبير ، فيو جيد ضائع ال منفعة فيو. الطالبشعور  -1
في نقؿ تمؾ األفكار  مف دروس التعبير لسيطرة إحساسيـ باإلخفاؽ الطالبنفور كثير مف  -2

 واألحاسيس.
التعبير عممية ذىنية معقدة يبدأ أواًل بفكرة ما، أو إحساس معيف ، ورغبتو في توصيؿ ىذه  -3

الفكرة إلى اآلخريف ، وليذا يحتاج إلى حروؼ ، وكممات وأسماء ، وأفعاؿ ليؤلؼ منيا 
 جماًل أو فقرات تغطي كؿ أجزاء فكرتو وانفعاالتو .

 :ومنيا األطفالضعف التعبير لدى  ن ىنالك عوامل تربوية تؤثر عمىويرى الباحث أ

نشأة بعض األطفاؿ عمى االنطواء وتيّيب الحديث مع الجماعة، ولعػؿ اآلباء مسؤولوف عف  -1
ىذا النقص ، فبعض اآلباء يسيئوف إلػى أوالدىػـ فيحرمونيـ مف الجموس في مجالسيـ أو 
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موا عمى ضيوفيـ ، ومثؿ ىؤالء األطفاؿ يشبوف وفػي االشتراؾ في الحديث معيـ أو أف يسم
 . نفوسيـ عقدة ورىبة مف الحديث في الجماعات

بعض األسر تعيش في أفؽ ضيؽ قميؿ الحظ مف عوامؿ الثقافة ومػف مزايا الحياة   -2
االجتماعية الراقية، فينشأ أطفاؿ ىذه األسرة وآفاقيـ ضيقة وثقافتيـ محدودة ، وىـ لذلؾ 

 يخشوف أف يظير قصورىـ وتخمفيـ. لتعبير وينصرفوف عنػو ،ألنيػـ يتييبوف ا
 صعوبات تواجو المعمم :

عدـ استطاعة المعمـ تحديد مفيوـ التعبير وأىدافو كما يفعؿ في القراءة والكتابة والتدريبات  -1
 المغوية .

ستدعي عدـ تمّكف المعمـ مف أساليب تدريب الطالب عمى التعبير ، ألف ىذه الميارة ت -2
 امتالؾ الطفؿ الميارات المغوية األخرى كافة.

عدـ معرفة بعض المعمميف مراحؿ النمو المغوي لمطفؿ ، مما يجعمو مرتبكًا في تحديد   -3
 مستوى قدراتيـ.

التزاـ بعض المعمميف بمفيوـ التعبير باعتباره عممية كتابة موضوع يحدد عنوانو عمى  -4
 عنو متجاىاًل أنواع التعبير األخرى. السبورة ويطمب مف طالبو التعبير

 نفور المعمميف مف دروس التعبير لما فيو مف مشقة في تصحيح الكراسات. -5
 الوسائل المقترحة لعالجيا :

إتاحة الفرصة لألطفاؿ لمتعبير عف أنفسيـ مستفيديف مف الميؿ الفطري لدى األطفاؿ، وىو    -1
 الميارات المغوية. كثرة الكالـ ) الثرثرة( حتى قبؿ امتالكيـ

استغالؿ الميؿ الغريزي لدى األطفاؿ لمعب األدوار وتمثيميا كمعبة الشرطي أو األب ، أو  -2
 المعمـ ، أو األـ ، وتدريبيـ عمى بعض المواقؼ الحياتية أو بعض النصوص القرائية.

، ألنو استغالؿ الميؿ الغريزي لدى األطفاؿ إلى الخياؿ وتعزيزه وفسح المجاؿ لو حيث  -3 يمـز
 وسيمة مف وسائؿ التدريب عمى التعبير.

االستفادة مف ميؿ األطفاؿ إلى كؿ ما يتصؿ بحياتيـ في البيت ، والشارع ، المدرسة  -4
 واألخبار عما يشاىدوف وتوظيفو توظيفًا جيدًا مف خالؿ األنشطة المعدة .

يمكن (   أن ىناك عوامل كثيرة  ٖٕٔ- ٕٔٔم , ص صٕٓٔٓويرى لطيف وأحمد )
 أن يعزى إلييـا ضـعف الطالب  فـي التعبير, ويمكن حصر ىذه العوامل فيما يمي :

سيادة العامية وقمة المحصوؿ المغوي لدى الطالب، فالطالب يتعامػؿ بالميجة العامية في المجتمع  .1
فتشعر أف المغة الفصحى ليست ىي لغػة الحياة ، ومما يؤسؼ لو أف الوسط الذي يتعامؿ معو 
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وصاحبة  الب والمػدرس ىو وسط ال يستعمؿ غير العامية، وتبدو العاميػة فيػو ىػي القاعػدةالط
 السيطرة، أما الفصحى فاستعماليا محصور في حيػز ضػيؽ مف المدرسة ال تتعداه إلى غيره .

إف بعض المدرسيف في المدارس ال ينموف حصيمة الطالب الُمغويػة الفصيحة بعزؿ التعبير عف  .2
فروع المغة ، واستثمار األنماط المغوية لتدريب الطالب عمى استعماليا في مواقؼ حياتية باقي 

 جديدة .
إف بعض مدرسي المغة العربية ال يدربوف طالبيـ عمػى المحادثػة بالمغة السميمة، وال يدربونيـ عمى  .3

 اإلكثار مف التحدث عػف خبػراتيـ ومشاىداتيـ بالمغة الفصيحة .
ة المدرسيف ألعماؿ الطالب التعبيريػة وبخاصػة إىمػاؿ تقويـ موضوعات الطالب عدـ متابع .4

الكتابية واالكتفاء بالنظر إلييػا أو وضػع إشارة معينة عمى الموضوعات كأف يمجأ المدرس إلى 
كثرة الػشطب والتصويب، ألف ذلؾ يؤدي إلى ضعؼ ثقة الطالب بنفسو وكرىو المادة وعدـ 

ز عمى القوؿ أو الكتابة، وفي ذلػؾ ضػرر لمطالب مف جانبيف  األوؿ_ أف االىتماـ بخمؽ الحاف
مف يخطئ منيـ ال يعػرؼ خطػأه فيصوبو ، والثاني _ أف طالب الصؼ القويوف والضعيفوف 

 تػضعؼ حماستيـ لمتعبير، فيشعر الطالب أنو يؤدي عماًل ال رونؽ لػو وال جماؿ فيو .
عدد الحصص الكثيػرة الممقػى عمى عاتؽ المدرس يحداف مف إف عدد الطالب الكبير في الصؼ، و  .5

 قدرة المدرس عمى القياـ بواجبػو فػي دروس التعبير وغيرىا .
إف بعض األسر تعيش في بيئة ثقافية فقيرة، فتعجز عف تػوفير كتػب مناسبة وقصص ىادفة  .6

 ألطفاليا، حتى يعودوىـ شيئًا فشيئًا حب القراءة والمعرفة .
التدريس المتبعة في المعاىد والكميات والجامعات والتي تجعػؿ المػدرس يػستأثر بالحديث وال  طرائؽ .7

يعطي الطالب حظًا مف المشاركة ،األمر الػذي يػنعكس  عمى الطالب وقدرتو عمى المشاركة في 
 المواقؼ المختمفة .

ثؿ اإلذاعة والمسرح عدـ ربط التعبير بألواف األنشطة المغوية التي تمارس خارج الفػصؿ م .8
ومسابقات اإللقاء والصحافة المدرسية وكتابػة اإلعالنات وعدـ االىتماـ بالتعبير الشفوي والتدريب 

 الكافي عميو .
عانتو عمى فيـ أدب اإلصغاء واالستماع، وأدب الحديث وأدب المناقشة  .9 عدـ تدريب الطالب وا 

 وأدب النقد.
 الب وتبصيرىـ بمػواطف الخمؿ والضعؼ في كتابتيـ .عدـ تخصيص حصص معينة لتنبيو الط .11
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

مؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تمّكف الباحث مف الحصوؿ واالطالع عمييا ، تشا
موقع دراستو بالنسبة ليذه  توضيحو الحالية ، وذلؾ مف أجؿ والتي ليا عالقة بموضوع دراست

 . الدراسات، والتعرؼ إلى األساليب التي استخدميا الباحثوف لتنمية ميارات التعبير الشفوي
إضافًة إلى االستفادة منيا في بناء اإلطار النظري ، واالستفادة منيا في تفسير نتائج دراستو 

 ومناقشتيا.
 ت إلى محورين رئيسين :وقد ُقسمت الدراسا

 _ الدراسات التي تناولت موضوع القصة المصّورة .المحور األول
 _ الدراسات التي تناولت موضوع التعبير الشفوي . المحور الثاني

 الدراسات التي تناولت موضوع القصة المصّورة : _المحور األول

 م(:ٕ٘ٔٓدراسة غانم ) -1
راسة إلى التعرؼ إلى مدى إمكانية تنمية بعض ميارات القراءة لمغة اإلنجميزية ىدفت الد

، استخداـ األنشطة القصصية المصورةلمتالميذ ضعاؼ السمع بالمرحمة اإلعدادية مف خالؿ 
، وقد اشتممت الدراسة عمى عينة نيج شبو التجريبيولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة الم

، وتتراوح أعمارىـ ما ( ديسيبؿ 77 -57يتراوح ما بيف ) ضعؼ في السمعمف التالميذ لدييـ 
( ،ومف ذوي المستوى 177 -97( سنة كما تتراوح نسبة ذكائيـ ما بيف )17: 14بيف )

االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في منطقة الزقازيؽ بمصر . واستخدـ الباحث مجموعة 
ذي يعتمد عمى استخداـ فنية جديدة وىى استخداـ القصة مف األدوات باإلضافة إلى البرنامج ال

أثناء تطبيؽ جمسات البرنامج ،واستوحى الباحث مجموعة مف القصص التي تركز عمى تنمية 
كؿ ميارة مف ميارات القراءة لمغة اإلنجميزية ،وأسفرت نتائج ىذه الدراسة عف فعالية البرنامج 

لقراءة لمغة اإلنجميزية والتي تتمثؿ في التعرؼ إلى التدريبي المستخدـ في تنمية بعض ميارات ا
الحروؼ اليجائية اإلنجميزية ، وقراءة الكممات والجمؿ البسيطة ومعرفة معانييا وقيـ المادة 

 المقروءة .
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 :( مٕٗٔٓدراسة األحمدي ) -2

تيدؼ الدراسة إلى قياس أثر استخداـ مدخؿ القصة المصورة ودارما القصة في تدريس 
النحوية لتمميذات المرحمة االبتدائية عمى التحصيؿ واالتجاىات وبقاء أثر التعميـ ، واتبع  القواعد

( طالبة لممجموعة 35الباحث في دراستو المنيج التجريبي ، ثـ اقتصرت عينة الدراسة عمى )
( طالبة لممجموعة الضابطة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرسة 35التجريبية و)

ية الخامسة والثالثيف في منطقة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية ، ولتحقيؽ أىداؼ االبتدائ
اختبار القواعد النحوية، االختبار التحصيمي لوحدة : الدراسة اتبع الباحث األدوات التالية

النواسخ، مقياس االتجاىات وبعد تطبيؽ تجربة الدراسة توصمت الباحثة إلى النتائج التالية 
ف كبير في تحصيؿ التمميذات عينة البحث في القياس البعدي لالختبار التحصيمي :حدوث تحسي

لوحدة النواسخ ،حدوث تحسيف كبير في اتجاىات التمميذات نحو دراسة القواعد ، وذلؾ في 
القياس البعدي لمقياس االتجاىات، أدى استخداـ مدخؿ القصة المصورة ودراما القصة إلى بقاء 

 وؿ مما يدؿ عمى فعالية ىذا المدخؿ  . أثر التعميـ لمدة أط

 م( :ٕٗٔٓدراسة عمران ) -3

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية القصص المصورة في إمداد طفؿ متالزمة داوف 
بالميارات التواصمية، حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي مع أطفاؿ متالزمة داوف 

داوف بسيطة اإلعاقة مف مركز "برايت ىوب" في  المجموعة التجريبية لمدراسة، أطفاؿ متالزمة
( مفردة مف األطفاؿ ذكورًا 32وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا)  12-6المرحمة العمرية مف 

ناثًا. أما العينة الوثائقية مف القصص فتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا  قصة مف  12وا 
لمتواصؿ المفظي ، واستمارة جمع بيانات  قصص األطفاؿ. أدوات الدراسة: تمثمت  في مقياس

بينيو ،وقد أوضحت النتائج فعالية الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة ،اختبار ستانفورد
استخداـ قصص األطفاؿ المصورة في إكساب بعض ميارات التواصؿ المفظي لدى أطفاؿ 

 متالزمة داوف القابميف لمتعمـ.
 م(:ٕٗٔٓدراسة الجزار ) -4

الدراسة  إلى قياس مستويات التفاعؿ  في القصة اإللكترونية المصورة لتنمية  ىدفت
الثقافة البصرية لمرحمة رياض األطفاؿ في بغداد ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  اتبعت الباحثة 
 -المنيج التجريبي لتجريب القصة اإللكترونية المصورة بثالثة مستويات مف التفاعؿ )بسيط

ـ بداخميا ميارات الثقافة البصرية عمى المجموعات الثالث لألطفاؿ عالي( المصم -متوسط
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( سنوات،  وطبقت عمييـ أدوات الدراسة المتمثمة في االختبار المصور لمثقافة البصرية  5-6)
ت الباحثة قبميًا وبعديًا، وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا  توصم

اؿ ، توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفائجإلى العديد مف النت
العالي( في التطبيؽ القبمي لالختبار المصور  -المتوسط -البسيطالمجموعات التجريبية الثالث )

لمثقافة البصرية، وال يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
ذا التفاعؿ البسيط وأطفاؿ المجموعة التجريبية الثانية الذيف درسوا  األولى الذيف درسوا البرنامج

البرنامج ذا التفاعؿ المتوسط في التطبيؽ البعدي لالختبار المصور لصالح المجموعة التجريبية 
،  يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التفاعؿ المتوسط الثانية ذي

يف درسوا البرنامج ذا التفاعؿ المتوسط وأطفاؿ المجموعة التجريبية الثانية التجريبية الثانية الذ
الذيف درسوا البرنامج ذا التفاعؿ العالي في التطبيؽ البعدي لالختبار المصور لصالح المجموعة 

 التجريبية الثالثة ذي التفاعؿ العالي.
 م (:ٖٕٔٓدراسة الزميتي ) -5

المتضمنة  لتدريس التراكيب والقواعد المغويةىدفت الدراسة إلى تقديـ قصص مصورة 
ئي  بعماف ( المقرر عمى تالميذ الصؼ الرابع االبتدابكتاب المغة العربية )المغة في حياتي

( ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي  القائـ عمى )الفصؿ الدراسي الثاني
والضابطة( وطبؽ الباحث مجموعة مف األدوات  التجريبيةوعتيف )التصميـ القبمي البعدي لممجم

وىي بناء اختبار ميارات الكتابة وبناء اختبار التراكيب المغوية  و تصميـ بطاقة المالحظة  
لقياس ميارات التحدث وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا أظيرت 

ة في األداء البعدي الختبار التراكيب المغوية النتائج التالية وىي: تفوؽ المجموعة التجريبي
( مما يدؿ عمى فعالية البرنامج 7.75وبطاقة المالحظة، بفرؽ دالة إحصائية عند مستوى )

 المقترح .

 م(: ٕٕٔٓدراسة خسباك )  -6

ىدفت الدراسة إلى معرفة  أثر مختارات مف قصص األنبياء المصورة في األداء 
وؿ المتوسط، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التعبيري لدى طالب الصؼ األ

( طالبا مف طالب الصؼ األوؿ المتوسط  في 67التجريبي لدراستو ،وتكونت عينة الدراسة مف )
المدراس المتوسطة النيارية في بغداد التابعة إلى مديرية تربية بغداد ،وقد اختيروا اختيارًا قصديًا 

ف، وقسمت ىذه العينة عشوائيًا عمى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية مف متوسطة البيضاء لمبني
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( طالبًا ،درسوا باستخداـ )قصص األنبياء المصورة(،.وضمت المجموعة الضابطة  32ضمت )
( طالبًا درسوا بالطريقة التقميدية، وأعد الباحث ستة اختبارات بعدية متسمسمة )أداة لبحثو(، 28)

وتحميميا إحصائيًا أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية  وعند جمع البيانات، وتصحيحيا
النتائج التي أسفرت عمى المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية المتسمسمة . ومف خالؿ 

( نّمت لدى الطالب حب االستطالع ص األنبياء المصورةقصف )، استنتج الباحث أعنيا التجربة
بيف الطالب روح التعاوف وحب المشاركة في أثناء  والبحث عف األلفاظ الجديدة، وأشاعت

 الدرس.

 م(:ٕٕٔٓدراسة نعمة ) -7

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ قصص اإلعراب المصورة في تحصيؿ تالمذة 
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة المغة العربية ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة 

ثة تجربتيا عمى عينة مف تالمذة الصؼ الخامس االبتدائي المنيج التجريبي، وطبقت الباح
)بنات وبنيف( في مدرستي المرأة االبتدائية لمبنات ، وذو الفقار االبتدائية لمبنيف التي جرى 

بغداد ، واختارت  -اختيارىما قصديًا  مف مدراس مركز قضاء بعقوبة  في محافظة ديالي
مدرسة المرأة االبتدائية شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة  الباحثة إحدى الشعبتيف بصورة عشوائية مف

( تمميذة درستيا بتوظيؼ قصص اإلعراب المصورة، 25التجريبية التي بمغ عددىا تمميذاتيا )
ميذة درستيا بالطريقة ( تم21وشعبة )ب( لتمثؿ المجموعة الضابطة  التي بمغ عدد تمميذاتيا )

ختارت الباحثة شعبة)أ( بصورة عشوائية لتمثؿ ، ومف مدرسة ذو الفقار لمبنيف ااالعتيادية
( تمميذًا، وشعبة )ب( لتمثؿ المجموعة 23المجموعة التجريبية  التي بمغ عدد تالميذىا )

( تمميذًا ، وطبقت الباحثة عمييـ أدوات الدراسة المتمثمة 19الضابطة التي بمغ عدد تالميذىا )
ت البحث األربع، وبعد بتحميؿ البيانات في االختبار التحصيمي البعدي عمى تالمذة مجموعا

( بيف متوسط 7.75أظيرت النتائج التالية وجود فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
تحصيؿ درجات تمميذات المجموعة التجريبية الالتي درسف مادة قواعد المغة العربية بتوظيؼ 

بطة الالتي درسف المادة قصص اإلعراب المصورة ومتوسط تحصيؿ تمميذات المجموعة الضا
نفسيا بالطريقة االعتيادية ولمصمحة تمميذات المجموعة التجريبية ووجود فرؽ ذى داللة 

( بيف متوسط تحصيؿ درجات تالميذ المجموعة التجريبية 7.75إحصائية عند مستوى داللة ) 
صيؿ الذيف درسوا مادة قواعد المغة العربية بتوظيؼ قصص اإلعراب المصورة ومتوسط تح

تالميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية ولمصمحة تمميذات 
 المجموعة التجريبية.
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 م(:ٕٔٔٓدراسة سميمان )  -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر استخداـ أسموب القصة المصورة في اكتساب مفردات 
ولتحقيؽ أىداؼ سادس االبتدائي باألردف ، جديدة في المغة اإلنجميزية لدى تمميذات الصؼ ال

تبنت الباحثة التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف المتكافئتيف ذات االختبار القبمي الدراسة 
( تمميذة تمثؿ المجموعة التجريبية والتي 33( تمميذة و)66نة الدراسة مف )يوالبعدي.  وتكونت ع

تمميذه تمثؿ المجموعة الضابطة التي تـ  (33تـ تدريسيا باستخداـ أسموب القصة المصورة و)
تدريسيا باستخداـ الطريقة التقميدية. وقامت الباحثة بإعداد اختبار المفردات اإلنجميزية الجديدة 

ف مستقمتيف أظيرت النتائج وجود ينتيالختبار فرضيات البحث. وباستخداـ االختبار التائي لع
 ة والضابطة لصالح المجموعة األولى.ف المجموعتيف التجريبييفروؽ دالة إحصائيًا ب

 م( :ٕٔٔٓدراسة أحمد ) -9

ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج في فف الكاريكاتير باستخداـ النظرية التوسيعية،    
ودراسة أثره عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية بعض ميارات رسوـ القصة المصّورة واالتجاه نحو 

الطفؿ بكمية التربية. وقد اتبعت الباحثة المنيج شبو  التربية الفنية لدى طالبات شعبة تربية
التجريبي ذي المجموعة الواحدة الذي يخضع لقياس قبمي وقياس بعدي،  ثـ اقتصرت الدراسة 
عمى عينة مف طالبات الفرقة الثالثة بشعبة )تربية الطفؿ( بكمية التربية بسوىاج _ مصر، 

األدوات التالية: اختبار تحصيمي في التربية الفنية ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد 
رؽ داؿ _بطاقة مالحظة، مقياس االتجاه،  وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد ف

( بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي 7.75إحصائيًا عند مستوى )
لبعدي، يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى والبعدي لالختبار التحصيمي وذلؾ لصالح التطبيؽ ا

( بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة  7.75)
مالحظة ميارات رسـ القصة المصّورة ،وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي ،يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا 

ي التطبيؽ القبمي ( بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث ف 7.75عند مستوى )
 والبعدي لمقياس االتجاه، وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي.

 (:مٕٔٔٓدراسة التميمي  ) -11

ىدفت  الدراسة إلى معرفة أثر استعماؿ القصص المصّورة في تحصيؿ تالميذ الصؼ 
الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج 

( تمميذا ، ووزعت عمى 67لتجريبي لكونو مناسبًا لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة  مف )ا
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مجموعتيف متكافئتيف األولى تجريبية درست باستعماؿ القصص المصّورة ، واألخرى ضابطة 
( فقرة ، طبقو عمى  37درست بالطريقة بالتقميدية . وقد أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا تكوف مف )

لمجموعتيف لقياس التحصيؿ في نياية التجربة ، ، وتوصمت الدراسة إلى النتيجة اآلتية : تالميذ ا
 تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في التحصيؿ.

 م( :ٕٓٔٓدراسة عبد المطيف ) -11

رسي، ىدفت الدراسة  إلى تقديـ الحموؿ التشكيمة وتصميـ القصة المصورة بالكتاب المد
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي ، واقتصرت عينة الدراسة 
عمى جميع  تالميذ المرحمة األولى مف التعميـ األساسي بمصر  وقاـ الباحث بتطبيؽ أدوات 

لتعميـ الدراسة المتمثمة في بناء االستبانة لتحديد المفاىيـ الخاصة بمناىج المرحمة األولى مف ا
األساسي ،وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة  توصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج أىميا: إف 
القصة المصورة والكتاب المدرسي إذا ما أجيد إخراجيا بشكؿ فني جذاب سيكوف ليا أثر كبير 
في جذب اىتماـ التمميذ لما يقرؤونو، إف مشاىدة الطالب لمرسوـ القصصية وما بيا مف أبعاد 

وية تجعميـ يقوموف بالسموؾ  نفسو  في المواقؼ المشابية ، تقوـ الرسوـ القصصية بدور ترب
 ميـ كوسيمة مف وسائؿ اإليضاح والتعميـ .

 م( :ٕٓٔٓان ) دراسة سمط -12

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ القصص المصورة في تحصيؿ تالميذ 
ي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث  المنيج الصؼ الخامس االبتدائي في التعبير التحرير 

( تمميذًا وتمميذه 32التجريبي لمناسبتو لمدراسة ، حيث قامت الباحثة باختيار عينة  مكونة مف) 
مف طالب الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرسة مالمو الخاصة في دولة السويد ، وزعت عمى 

وطبقت الباحثة ( تمميذًا وتمميذه ،16بطة )(  تمميذًا وتمميذه ، وضا16مجموعتيف تجريبية )
عمييـ أدوات الدراسة المتمثمة في االختبار التحصيمي البعدي عمى أفراد المجموعتيف  التجريبية 
والضابطة وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيا ، أظيرت النتائج 

لمجموعتيف التجريبية والضابطة تحت مستوى التالية: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ا
( وىذا الفرؽ يفسر لصالح المتوسط األعمى وىي المجموعة 15وعند درجة حرية)  7.71داللة 

(، وىذا يدؿ عمى أف  نتائج الدراسة كانت في صالح استخداـ القصص 77.76التجريبية )
مادة  التعبير التحريري  في  المصّورة ، ومف ىذه النتيجة تطالب الباحثة باعتماده عند تدريس

 المرحمة االبتدائية وتشجيع المعمميف عمى استخدامو.
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 م( :ٜٕٓٓدراسة رجب ) -13

"ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى فاعمية استخداـ القصص المصّورة المقدمة ألطفاؿ  
 الرياض في تنمية بعض القدرات اإلبداعية لدييـ ، وىذه القدرات متمثمة في ) الطالقة ،
المرونة، األصالة ( ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي  وتكونت عينة 

( سنوات تـ اختيارىـ مف روضة 6 -5( طفاًل وطفمة تراوحت أعمارىـ مف )47الدراسة مف)
، التابعة إلدارة طوخ التعميمية بمحافظة القميوبية بمصر ، وتـ تقسيـ العينة إلى  خالد بف الوليد

( طفاًل وطفمة ، ومجموعة ضابطة تتكوف مف 27مجموعة تجريبية تتكوف مف ) -جموعتيفم
( طفاًل وطفمة  ،واستخدـ الباحث  اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري باستخداـ الصورة ، 27)

واختبار رسـ الرجؿ ""لجود انؼ ىاريس"" لقياس الذكاء،  واستمارة المستوى االجتماعي 
أىـ نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  االقتصادي، وكاف مف

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري بعد 
تعرض المجموعة التجريبية لمقصص المصّورة  لتنمية بعض القدرات اإلبداعية  لدى أطفاؿ 

 الروضة لصالح المجموعة التجريبية .

 ( :مٕٚٓٓدراسة الجبوري ) -14

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ أسموب القصة المصورة في تحصيؿ تالميذ 
الصؼ الرابع االبتدائي في مادة القراءة وميميـ نحوىا ،  وقد استعمؿ الباحث التصميـ التجريبي 

عمى مجموعتيف ،  ( تمميذًا ، موزعيف51ذا المجموعات المتكافئة ، إذ تكونت عينة الدراسة مف )
( تمميذًا ، ودرست وفؽ أسموب القصة المصّورة ، واألخرى 24إحداىما تجريبية تكونت مف )

( تمميذًا ، ودرست  وفؽ الطريقة التقميدية ) االعتيادية(، ولتحقيؽ 27ضابطة تكونت مف )
جموعتيف  أىداؼ الدراسة  طبؽ الباحث أدوات الدراسة المتمثمة في االختبار التحصيمي عمى الم

وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة  تمت معالجة البيانات إحصائيًا. وأظيرت النتائج ما يمي: وجود فرؽ 
( بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي 7.75ذي داللة إحصائية عند مستوى )

درست وفؽ أسموب القصة المصّورة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست وفؽ 
 لتقميدية  لمصمحة المجموعة التجريبية . الطريقة ا

 م(:ٕٙٓٓدراسة اليتيم والصانع والكندري ) -15

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى تأثير االستخداـ المتكرر ألسموب سرد القصة 
المصورة ذات النص المكتوب عمى إكساب بعض فنوف المغة لطفؿ مرحمة رياض األطفاؿ بدولة 
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الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي لمناسبتو لمدراسة الحالية .ثـ قاـ  الكويت .ولتحقيؽ أىداؼ
( 341الباحث باختيار عينة عشوائية مف رياض األطفاؿ في الكويت ،فبمغت عينة  الدراسة )

( طفاًل،  ولتحقيؽ 172( طفاًل  والمجموعة التجريبية) 169طفال فبمغت المجموعة الضابطة )
حثوف أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار النمو المغوي عمى مجموعتي أىداؼ الدراسة طبؽ البا

الدراسة  وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة وتحميؿ البيانات أظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة 
لصالح المجموعة التجريبية ، وىذا يدؿ عمى فعالية استخداـ    00.)احصائيًا عالية تصؿ إلى )

 ة في تنمية فنوف المغة عند رياض األطفاؿ  .أسموب القصة المصّور 

 (  مٕٗٓٓدراسة الشريف )  -16

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ القصة المصّورة في إكساب أطفاؿ مرحمة ما 
قبؿ المدرسة بعض المفاىيـ الخمقية واالجتماعية المناسبة ليـ في ىذه المرحمة ، ولتحقيؽ 

( طفاًل وطفمة 87ث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )أىداؼ الدراسة استخدـ الباح
مف أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة مف روضة مدرسة الجامعة االبتدائية الموحدة بمدينة أسيوط_ 
مَصر، وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتيف متكافئتيف )تجريبية ضابطة( وتضـ كؿ 

ـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار ( طفاًل وطفمة بالتساوي .وقا47مجموعة )
مفاىيـ خمقية مصور ،اختبار مفاىيـ اجتماعية مصور، وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة توصؿ 
الباحث إلى النتائج اآلتية : وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة 

التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الخمقية الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية في 
لصالح المجموعة التجريبية، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة 
الضابطة، ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ 

 االجتماعية  لصالح المجموعة التجريبية .

   ق عمى دراسات المحور األولتعمي

 من حيث اليدف :

تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة فمنيا ما سعى إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ 
القصص المصّورة في عممية التدريس ،فينالؾ القميؿ مف الدراسات تناولت أثر استخداـ القصة 

ـ ( ، ودراسة سمطاف 2712باؾ )المصّورة عمى التحصيؿ في التعبير مثؿ دراسة خس
 .(ـ2717)
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بينما تناولت بقية الدراسات متغيرات أخرى ىدفت إلى تنمية ميارات القراءة في المغة 
ـ(. 2714(، وتنمية القواعد النحوية مثؿ دراسة األحمدي )ـ2715اإلنجميزية  مثؿ دراسة غانـ )

ية الثقافة البصرية مثؿ دراسة ( ، وتنمـ2714وتنمية الميارات التواصمية  كدراسة عمراف )
ـ(  2711ـ( ودراسة التميمي )2712ـ( ، وتنمية التحصيؿ مثؿ  دراسة نعمة )2714الجزار )

ـ( ، وتنمية بعض المفاىيـ الخمقية واالجتماعية مثؿ دراسة الشريؼ 2777ودراسة الجبوري )
مفردات جديدة في ـ( ، وتنمية 2779(، وتنمية القدرات اإلبداعية مثؿ دراسة رجب )ـ2774)

ـ(، وتنمية بعض فنوف المغة لطفؿ مرحمة رياض 2711المغة اإلنجميزية مثؿ دراسة سميماف )
ـ(  ىدفت إلى 2713ـ( ، ودراسة الزميتي )2776األطفاؿ مثؿ دراسة اليتيـ والصانع والكندري )

العربية ،  تقديـ قصص مصّورة لتدريس التراكيب والقواعد الُمغوية المتضمنة  في كتاب المغة
ـ( إلى  تقديـ الحموؿ التشكيمية وتصميـ القصة المصّورة 2717بينما ىدفت دراسة عبد المطيؼ )

 بالكتاب المدرسي.

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات السابقة في معرفة أثر توظيؼ  
ابع، وىو ميارات التعبير القصة المصّورة ،ولكنيا اختمفت مع الدراسات السابقة في المتغير الت

 الشفوي لدى طالب الصؼ الرابع .
 من حيث المنيج :

استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنيج التجريبي وشبو التجريبي لتطبيؽ أدوات 
( فقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ، واتفقت ـ2717ما عدا دراسة عبد المطيؼ ) الدراسة،

لدراسات السابقة  في استخداميا المنيج  شبو التجريبي لمناسبتو الدراسة الحالية مع غالية ا
 لمدراسة .

 من حيث العينة:

تناولت غالبية دراسات المحور األوؿ العينة مف تالميذ وتمميذات المرحمة األساسية ، 
ـ( ، ودراسة 2715حيث تناولت بعض الدراسات طمبة المرحمة اإلعدادية  مثؿ دراسة غانـ)

ـ( ، و 2779ـ( ، ودراسة رجب )2714، بينما كانت عينة دراسة الجزار ) ـ(2712خسباؾ )
ـ( مف أطفاؿ الروضة ، 2774ـ( ، ودراسة الشريؼ ) 2776دراسة اليتيـ والصانع والكندري )

 (.ـ2711بينما تناولت دراسة واحدة طمبة الجامعات وىي دراسة أحمد )

قة في المحور األوؿ  والتي تناولت في واتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات الساب
 عينتيا طالب المرحمة األساسية ، وبالتحديد طالب الصؼ الرابع األساسي .
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 من حيث األدوات:

تنوعت أدوات الدراسات السابقة في المحور األوؿ تبعًا لتنوع وتعدد المتغيرات التي  
 تناولتيا كؿ دراسة 

ـ(، 2715قياس لمدراسة ، كدراسة غانـ )  فمعظـ الدراسات استخدمت االختبار كأداة 
ـ( ، ودراسة 2712ـ( ودراسة نعمة )2712ـ(،  ودراسة خسباؾ )2714ودراسة الجزار )

ـ( ،ودراسة 2714ـ ( ، ودراسة األحمدي )2711ـ(، و دراسة التميمي )2711سميماف )
جبوري ـ(، ودراسة ال2717سمطاف )ـ( ، دراسة 2711ـ( ، ودراسة أحمد )2713الزميتي )

 ـ(.2774ـ( ، ودراسة الشريؼ )2776ـ(، ودراسة اليتيـ والصانع والكندري )2777)

ـ( التي استخدمت 2714وبعض الدراسات استخدمت أكثر مف أداة كدراسة األحمدي )
استخدمت مقياسًا لمتواصؿ  ( التيـ2714، إضافة لالختبار ،ودراسة عمراف )مقياس اتجاه

ت الحالة االجتماعية واالقتصادية ، اختبار ستانفورد بينيو، واتفقت ، استمارة جمع البياناالمفظي
( في استخداميا استمارة  المستوى االجتماعي واالقتصادي باإلضافة ـ2779معيا دراسة رجب )

ـ(  التي استخدمت 2713إلى استخداـ اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري  ودراسة الزميتي  )
ظة  لقياس ميارات التحدث، و اتفقت معيا  دراسة أحمد إضافة لالختبار بطاقة المالح

ـ(  في استخداميا بطاقة المالحظة باإلضافة إلى استخداـ مقياس اتجاه ، بينما دراسة 2711)
ـ( استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة  وبالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتفقت 2717عبد المطيؼ )

ـ( في استخداميا  بطاقة المالحظة كأداة 2711مد )ـ( ودراسة أح2713مع دراسة  الزميتي )
 .ع باقي الدراسات في بناء األداة لمدراسة واختمفت م

 
  



 55 

من أبرز الخالصات واالستنتاجات البحثية التي خرجُت منيا بعد االطالع عمى دراسات 
 ىذا المحور ما يمي :  

التحصيؿ الدراسي في  أكدت دراسات ىذا المحور عمى أثر القصة المصّورة ،ودورىا في -
 العديد مف المباحث الدراسية .

أشارت نتائج دراسات ىذا المحور بأف القصة المصّورة يمكف توظيفيا واستخداميا في جميع  -
المراحؿ التعميمية المختمفة ابتداًء مف مرحمة رياض األطفاؿ ومرورًا بالمرحمة األساسية 

 وية .والمرحمة اإلعدادية وانتياء بالمرحمة الثان
كشفت نتائج دراسات ىذا المحور عف دور القصة المصّورة في تنمية الثروة المغوية، وتطوير  -

 فنوف وميارات المغة العربية المختمفة مثؿ: ) القراءة ، الكتابة ، التحدث ، االستماع (.
كبر أكدت الدراسات أف استخداـ القصة المصّورة ودراما القصة أسيـ في بقاء أثر التعمـ أل -

 فترة زمنية ممكنة عند المتعمميف .
أشارت نتائج دراسات ىذا المحور إلى أف القصة المصّورة نّمت لدى الطالب حب  -

االستطالع والبحث عف األلفاظ الجديدة ، وأشاعت بيف الطالب روح التعاوف وحب المشاركة 
 في أثناء الدرس .
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   اولت موضوع التعبير الشفوي:الدراسات التي تن _ المحور الثاني

 م(:ٕٙٔٓالشنطي ) -1

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أدب األطفاؿ في تنمية 
ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي بغزة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

مجموعتيف، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى 
ة مف تالمذة الصؼ الثالث ( تمميًذا وتمميذ92مع قياس قبمي وبعدي، وتكونت عينة الدراسة مف )

، وقسمت العينة عشوائًيا إلى مجموعتيف، المجموعة األولى التي درست التعبير األساسي
ة الضابطة بالطريقة االعتيادية، و قد باستخداـ البرنامج الذي تـ تصميمو، بينما درست المجموع

تـ إعداد بطاقة مالحظة  ومعيار تصحيح لقياس ميارات التعبير الشفوي، وتطبيقيما قبمًيا وبعدًيا 
وبعد تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا توصمت  عمى أفراد عينة الدراسة في المجموعتيف،

مقترح في تنمية ميارات التعبير الشفوي، حيث فاعمية البرنامج ال الباحثة إلى النتيجة اآلتية :
 في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تالميذ أداء بيف إحصائياً  داؿ تبيف وجود فرؽ

 . التجريبية المجموعة لصالح المالحظة لبطاقة البعدي التطبيؽ

 م (: ٕ٘ٔٓدراسة الحوامدة والسعدي ) -2

امتالؾ تالميذ الصؼ األوؿ األساسي ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف  درجة 
ميارات التعبير الشفوي، وعف أثر طريقة التعميـ بمستويييا: أناشيد األطفاؿ وأغانييـ االعتيادية 
في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ األساسي .واتبع الباحث التصميـ  

شعبتيف مف تالميذ الصؼ األوؿ األساسي   شبو التجريبي في دراستو وقد تكوف أفراد الدراسة مف
( تمميذًا وتمميذة ، 48في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموؾ في محافظة أربد،  وبمغ عددىـ )

توزعوا عمى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة ، ولتحقيؽ غايات الدراسة طورت 
ة ، تضمنت أربعة جوانب )ميارات(، ( فقر 21قائمة تقدير ميارات التعبير الشفوي" تألفت مف )

ىي :الفكري، والمغوي، والصوتي ، المممحي ، فأظيرت النتائج أف درجة امتالؾ تالميذ الصؼ 
األوؿ األساسي كانت متوسطة وأف طريقة التعميـ وفؽ أناشيد األطفاؿ وأغانييـ كانت فاعمة في 

ناء ميارة التعبير الشفوي سي باستثتنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ األسا
 .الفكري
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 م(:ٕ٘ٔٓدراسة الربابعة ) -3

 ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ الدراما التعميمية  في تنمية ميارة التحدث
التعبير الشفوي(، وتحسيف التحصيؿ لدى طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في ىذه الميارة،  )

ف الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي  في دراستو ، واشتممت الدراسة ولتحقيؽ الغاية م
المستوى الخامس( ،بمركز المغات في )بغيرىا  عمى عينة مف طمبة المغة العربية لمناطقيف

( طالبًا وطالبة في شعبتيف ،إحداىما مثمت المجموعة التجريبية 47الجامعة األردنية وتألفت مف)
واألخرى مثمت المجموعة الضابطة التي درست  ،جية الدراما التعميميةالتي درست باستراتي

اختبارًا تحصيميًا في التحدث ،وبعد استخراج نتائج الطمبة  الطريقة االعتيادية، وأعد الباحثب
جرت معالجتيا باستخداـ طرائؽ إحصائية ، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا 

تيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست بيف متوسط عالمات المجموع
بأسموب الدراما التعميمية ، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط عالمات المجموعتيف 

 التجريبية والضابطة ُتعزى إلى الجنس.
 م ( :ٕ٘ٔٓدراسة الناصر ) -4

وية باستخداـ منحى مسرحة ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس القواعد النح
المناىج في تنمية التحصيؿ الدراسي وميارات التعبير الكتابي والشفوي لدى تالميذ الصؼ 
السادس االبتدائي في مدينة القطيؼ بالمممكة العربية السعودية. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 

وزعيف عمى مجموعتيف ( تمميذا، م62التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف ) منيجالباحث ال
متكافئتيف إحداىما تجريبية درست باستخداـ منحى مسرحة المناىج، واألخرى ضابطة درست 
مف خالؿ الطريقة االستقرائية،. وقاـ الباحث بتصميـ أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار 

ومقياس تحصيمي في مادة قواعد المغة العربية، واختبار تحصيمي لميارات التعبير الكتابي، 
ـّ التوصؿ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  لميارات التعبير الشفوي. وبعد تحميؿ البيانات ت

بيف متوسطي العالمات الكمية لمتالميذ في االختبار التحصيمي لمادة  7.75عند مستوى داللة 
التعبير  قواعد المغة العربية، واالختبار التحصيمي لميارات التعبير الكتابي، ومقياس ميارات

الشفوي ُيعزى إلى أثر التدريس باستخداـ منحى مسرحة المناىج، وىذا الفرؽ لصالح تالميذ 
 .المجموعة التجريبية
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 م( :ٕٗٔٓدحالن ) -5

ىدفت ىذه الدراسة إلي تقصى فاعمية برنامج قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنمية 
قد استخدـ الباحث  المنيج التجريبي ميارات التعبير الشفوي لدى تمميذات الصؼ الرابع ، و 

(   تمميذة مف الصؼ الرابع تـ اختيارىا 68لمناسبتو لمدراسة ، وتكونت عينة الدراسة مف )
مجموعتيف  ىبالطريقة العشوائية البسيطة مف مدرسة خاف يونس االبتدائية المشتركة )أ( وزعت إل

ة درسف وفؽ البرنامج القائـ والمجموعة ( تمميذ34متساويتيف ، المجموعة التجريبية  بمغ عددىا )
( تمميذة درسف وفؽ الطريقة االعتيادية ، وتمثمت أدوات الدراسة في 34الضابطة بمغ عددىا )

 دوات األوبعد تطبيؽ لقياس ميارات التعبير الشفوي،   بناء اختبار شفيي وبطاقة مالحظة
إحصائية عند مستوى الداللة  النتائج التالية: توجد فروؽ ذات داللةإلى الدراسة توصمت 

(0.05≥α في متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية الالتي تعممف باستخداـ البرنامج )
القائـ عمى الحكايات الشعبية، ومتوسط درجات التمميذات المجموعة الضابطة الالتي تعممف 

 -.ت المجموعة التجريبيةصالح تمميذابالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة ل
( بيف متوسطي درجات α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعتيف التجريبية والضابطة في الجوانب ) الفكرية ، المغوية، الصوتية، المممحية( في 
 التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة لصالح تمميذات المجموعة التجريبية.

 م ( :ٖٕٔٓخية )دراسة أبو ر  -6

ثر قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التعبير  تعرؼ إلى أىدفت ىذه الدراسة إلى 
الشفيي اإلبداعي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي ، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي 
لمناسبتو لمدراسة ،  وتـ اختبار عينة قصدية مف مدارس منطقة النصيرات بغزة ،وقد تكونت 

، وطالبة ( طالباً 32، حيث كانت المجموعة التجريبية )وطالبة ( طالباً 64راسة مف )عينة الد
( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ الرابع، واستخدمت الباحثة 32وكانت المجموعة الضابطة )

صمت ، وتو الشفيي اإلبداعي كأداتيف لمدراسةبطاقة المالحظة واختبارًا شفييًا في ميارات التعبير 
المجموعة بيف متوسط درجات  : توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً ى النتائج التاليةالدراسة إل

التجريبية والضابطة في االستخداـ البعدي لبطاقة المالحظة تعزى الستخداـ قصص األطفاؿ 
في تنمية ميارات التعبير الشفوي اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،وتوجد فروؽ ذات داللة 

سط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القرائي البعدي ، وال احصائية بيف متو 
توجد عالقة بيف متوسط التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي 

 ومستوى إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي .
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 م(:ٖٕٔٓدراسة الياشمي والعزاوي ) -7

صي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى المعب الحركي في تحسيف ىدفت الدراسة إلى تق
األداء التعبيري الشفوي لدى أطفاؿ المرحمة األساسية في ظؿ العولمة . ولتحقيؽ ىذا اليدؼ 

( 176اتبع الباحثاف في تصميميما المنيج شبو التجريبي ، فاختار الباحثاف عينة مكونة مف) 
موزعة عمى مجموعتيف : تجريبية وضابطة في  مف طمبة الصؼ الرابع األساسي في بغداد

شباط، وباستخداـ اختبار األداء في التعبير  8مدرستيف ىما: مدرسة  عمرو بف كمثوـ و مدرسة 
الشفوي أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في تطوير ميارات 

ي أداء عينة الدراسة عمى اختبار التعبير التعبير الشفوي وظير أيضًا ىناؾ فرؽ داؿ احصائيًا ف
 الشفوي ُيعزى لمجنس .

 م( :ٕٕٔٓدراسة الجبوري ) -8

ىدفت الدراسة إلى تشخيص صعوبات تدريس التعبير الشفوي في المرحمتيف المتوسطة 
اتبع الباحث المنيج الوصفي  في و واإلعدادية مف وجيو نظر مدرسي المغة العربية ومدرساتيا ، 

عددىا  عينة بمغ عمى نو المنيج المالئـ لدراسة ىذه الظاىرة ، واقتصرت الدراسةدراستو، أل
( مدرسًا ومدرسة مف مدرسي المغة العربية ومدرساتيا الذيف يدرسوف المادة في المػدارس 78)

/ 2712ـ  المتوسطة واإلعدادية ) لمبنيف والبنات ( في مركز محافظة ديالى لمعاـ الدراسػي
الباحث عمى االستبانة كأداة لتحقيؽ أىداؼ دراستو ،وبعد تطبيؽ أدوات  ،  ثـ اعتمد2711

الدراسة ومعالجة البيانات إحصائيًا توصؿ الباحث إلى النتائج التالية :  إف مدرسي المغة العربية 
، ألنو ال يؤخذ بالحسباف في  ومدرساتيا أغمبيـ لـ يّطمعوا عمى أىداؼ تدريس التعبير الشفوي

وضعؼ ارتباط الموضوعات بميوؿ  مغة العربية ومدرساتيا عند وضع األىداؼ ،رأي مدرسي ال
ندرة استعماؿ  ،.قمة اإلفادة مف المكتبة المدرسية في اختيار الموضوعات.، الطمبة واىتماماتيـ

الوسائؿ التعميمية في أثناء تدريس التعبير الشفيي ، قمة التزاـ مدرسي المغة العربية ومدرساتيا 
 صيحة فػي أثنػاء تدريس التعبير الشفوي.المغة الف

 (:مٕٕٔٓدراسة  خصاونة والعكل ) -9

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة 
الشفوية لدى طالبات المرحمة االبتدائية. وقد تـ تصميـ برنامج تدريبي يستند إلى الصحة المغوية 

كذلؾ فقد تـ استخداـ المنيج شبو  .والوضوح والتركيب والتحميؿ الممسرح والتمييز السمعي
التجريبي، حيث ثـ تطبيؽ اختبار قبمي وآخر بعدي عمى مجموعتيف متكافئتيف مف طالبات 
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( طالبة في 31( طالبة في المجموعة التجريبية و)31المرحمة االبتدائية بمدنية الطائؼ  بواقع )
شارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات دالة إحصائية في النسب المئوية المجموعة الضابطة. وقد أ

الخاصة بالمحاور الثالثة األساسية، وىي محور الصحة الُمغوية، التمييز السمعي،  توالتكرار 
والوضوح والتركيب والتحميؿ بيف االختبار القبمي واالختبار البعدي لصالح البعدي ُيعزى لمبرنامج 

 .الدراما المسرحية التدريبي المبني عمى

 ( :مٕٕٔٓدراسة الخمايسة ) -11

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى امتالؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات 
التعبير الشفوي مف وجية نظرىـ ، والصعوبات التي تواجييـ داخؿ المحاضرة ، وقد استخدـ 

أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي  ولتحقيؽ 
استبانة كأداة لمدراسة بعد االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة لميارات التعبير 

تكوف مجتمع الدراسة و خمسة محاور ،  موزعة عمى ( ميارة 46الشفوي ، واستخمص الباحث )
تـ اختيار عينة الدراسة  مف جميع طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ ، وألغراض الدراسة ،

( مف الطالب والطالبات وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :  375بطريقة عشوائية بمغت )
وجود ضعؼ في امتالؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات التعبير الشفوي ، ووجود 

 ى لمتغير الجنس .فروؽ في امتالؾ طمبة كمية جامعة حائؿ لميارات التعبير الشفوي ُتعز 
 م(:ٕٕٔٓدراسة الفيومي ) -11

ىدفت الدراسة  إلى معرفة  أثر أنشطة االتصاؿ الُمغوي في تنمية ميارات التعبير 
الشفوي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعميـ بمنطقة عماف 

دراستو، وتكونت عينة الدراسة مف واتبع الباحث المنيج شبو التجريبي في  ،الثانية في األردف 
ذكور .وقسمت ( طالبًا مف طالب الصؼ التاسع األساسي درسوا في مدرستيف مف مدارس ال72)

: تجريبية درست التعبير الشفوي مف خالؿ ممارسة أنشطة االتصاؿ العينة إلى مجموعتيف
( 36ادية وضمت )( طالبًا وضابطة درست التعبير الشفوي بالطريقة االعتي36وي وضمت )الُمغ

تنظميو ولإلجابة عف طالبًا. وألغراض الدراسة قاـ الباحث بإعداد محتوى لمنشاطات المغوية و 
، في تنمية ميارات التعبير الشفوي ، أعد الباحث اختبارًا لقياس أثر االنشطة المغويةسؤاؿ الدراسة

يارات التعبير الشفوي وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في م
بفروؽ دالة إحصائيًا ُتعزى إلى  فعالية النشاطات الُمغوية في تدريس موضوعات التعبير 

 الشفوي.  
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 (:مٕٕٔٓدراسة عطية وأبو لبن ) -12

وؿ المتوسط بالمدينة ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ األ
تبع الباحث المنيج  شبو التجريبي في دراستو ، وتـ اختيار ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة االمنورة

المنورة، عينة الدراسة بطريقة مقصودة مف تالميذ مدرسة كعب بف مالؾ المتوسطة بالمدنية 
، وتنفيذ أدوات الدراسة، وبمغت العينة األساسية التي أجريت عمييا ولذلؾ لمتطبيؽ الميداني

بتصميـ أدوات الدراسة المتمثمة في بناء اختبار ميارات ( تمميذًا، وقاـ الباحث 36التجربة )
التعبير الشفوي لتالميذ األوؿ المتوسط  الذي تـ تطبيقو قبميًا وبعديًا عمى مجموعة البحث ، 
وبعد تطبيؽ األدوات ومعالجة البيانات احصائيًا أظيرت النتائج التالية: فاعمية البرنامج المقترح 

لشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بالمدنية المنورة عمى في تنمية ميارات التعبير ا
 مستوى الدرجة الكمية وفي كؿ ميارة مف ميارات التعبير الشفوي .

 م( :ٕٕٔٓدراسة ىزايمة وعميمات ) -13

ىدفت الدراسة  إلى الكشؼ عف أثر استخداـ بعض أنشطة الحديث عف الذات في 
، غوي المعتمدلثاني األساسي ، وفؽ معايير األداء المُ تنمية التعبير الشفوي لدى طمبة الصؼ ا

( طالبا وطالبة في مدرسة زيد بف ثابت 61واختار الباحثاف عينة مف طمبة الصؼ الثاني بمغت )
ة التي ، وتـ تدريب الطمبة عمى ميارات الكالـ مف خالؿ األنشطة المقصودربدفي محافظة إ

، ف ، وتبيف مف خالؿ نتائج الدراسةبة شيري، واستمرت التجر تقـو عمى الحديث عف الذات
ووجود فروؽ دالة إحصائيا بيف طمبة المجموعتيف في القدرة الكالمية لصالح المجموعة 
التجريبية، وجود فروؽ دالة إحصائيًا  ولصالح المجموعة التجريبية عمى معيار مف المعايير 

لى ، أما معيار الخياؿ فقد جاء في األداء المعتمدة ،وقد جاء معيار التنظيـ في المرتبة األو 
 المرتبة األخيرة .

 م(: ٕٓٔٓدراسة الطيب ) -14

ميارات إلى معرفة فعالية استخداـ استراتيجية لعب األدوار في تنمية  ىدفت الدراسة
الشفيي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة القراءة الصامتة والتعبير 

( تمميذا وتمميذة مف مدرسة القرنة 87نيج التجريبي ،واختار عينة مكونة مف )استخدـ الباحث الم
اإلعدادية المشتركة بمحافظة األقصر وزعت إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بالتساوي ، وقد 
استخدـ الباحث االختبار التحصيمي لميارات الفيـ القرائي ،وبطاقة مالحظة لميارات التعبير 

ىـ النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الشفوي ، وكاف مف أ
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متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح 
المجموعة التجريبية ،وتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  المجموعة التجريبية 

 ميارات التعبير الشفيي لصالح المجموعة التجريبية . والضابطة في بطاقة مالحظة

 :تعميق عمى دراسات المحور الثاني

 : من حيث اليدف 

تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة في المحور الثاني إلى التعرؼ إلى فاعمية استخداـ 
ة لتنمية ميارات التعبير الشفوي، فنجد العديد مف االستراتيجيات ، واألساليب ، والبرامج المقترح

مثاًل أثر استخداـ بعض استراتيجيات واألساليب  ) أناشيد االطفاؿ وأغانييـ ،مسرحة المناىج ، 
الدراما التعميمية ، ،المعب الحركي ، قصص األطفاؿ ، االتصاؿ الُمغوي ، الدراما المسرحية  ، 

وامدة والسعدي بالترتيب كما في دراسة الح أنشطة الحديث عف الذات ، لعب األدوار (، وذلؾ
ـ(، دراسة الياشمي والعزاوي 2715ـ( ، دراسة الربابعة ) 2715ـ( ، دراسة الناصر )2715)
ـ (،دراسة الخصاونة والعكؿ 2712ـ( ،دراسة الفيومي )2713ـ(، دراسة أبو رخية )2713)
 (.ـ2717ـ(، دراسة الطيب )2712ـ(، دراسة ىزايمة وعميمات )2712)

ية ميارات التعبير الشفوي بينما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر برامج مقترحة لتنم
الحكايات الشعبية ، المدخؿ التفاوضي ، أدب األطفاؿ( وذلؾ بالترتيب كما في دراسة مثؿ )

 ـ( ، دراسة الشنطي2712ـ( ، دراسة عطية وأبو لبف )2714دحالف )

مدى امتالؾ طمبة الجامعات لميارات التعبير  كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة 
ـ( ىدفت إلى تشخيص صعوبات 2712ـ( ودراسة الجبوري )2712الشفوي كدراسة الخمايسة )

تدريس التعبير الشفيي في المرحمتيف المتوسطة واإلعدادية مف وجيو نظر مدرسي المغة العربية 
 ومدرساتيا.

غالية الدراسات السابقة في اليدؼ وىو تنمية  أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتفقت مع 
 ميارات التعبير الشفوي . 

 من حيث المنيج :

بينما اختمفت لقد اتفقت غالبية الدراسات في استخداـ المنيج التجريبي، وشبو التجريبي،
استخدمت المنيج ـ ( حيث 2712ـ(  ودراسة الجبوري )2712بعض الدراسات مثؿ الخمايسة) 
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في تفقت مع غالية الدراسات السابقة أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد ا ،يميالوصفي التحم
 استخداميا المنيج  شبو التجريبي لمناسبتو لمدراسة .

 من حيث العينة: 

، طمبة المرحمة األساسيةتناولت غالبية  الدراسات السابقة في المحور الثاني العينة مف 
ـ( ، دراسة 2712ة اإلعدادية مثؿ دراسة الفيومي )حيث تناولت بعض الدراسات طمبة المرحم

ـ(، بينما تناولت العديد مف الدراسات طمبة 2712ـ( ،دراسة عطية وأبو لبف )2717الطيب )
ـ( ، وىنالؾ دراسات 2715ـ( ، دراسة الربابعة )2712الجامعات منيا دراسة الخمايسة )

(، واتفقت الدراسة الحالية مع غالبية ـ2712تناولت المدرسيف كعينة ليا  مثؿ دراسة الجبوري )
الدراسات السابقة في المحور الثاني في العينة والتي تناولت في عينتيا طالب المرحمة 

 األساسية، وبالتحديد طالب الصؼ الرابع األساسي.
 من حيث األدوات :

راسة فد ،لممتغيرات التي تناوليا كؿ دراسةتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة ، وذلؾ تبعا 
ت قائمة بميارات التعبير الشفوي، واستخدمت دراسة ـ( استخدم2715الحوامدة والسعدي )

ـ( اختبارًا تحصيميًا في مادة قواعد المغة العربية، واختبارًا تحصيميًا لميارات 2715)الناصر
 ـ( 2715التعبير الكتابي، ومقياسًا لميارات التعبير الشفوي، واتفقت معيا دراسة الربابعة )

ـ( باستخداـ االختبار 2712ـ( ودراسة الخصاونة والعكؿ )2713ودراسة الياشمي والعزاوي )
 التحصيمي.

شفوي في كؿ وُاستخدـ االختبار الشفيي ، وبطاقة المالحظة لقياس ميارات التعبير ال  
ـ( 2717ـ(  ودراسة أبو الطيب )2713ـ( ، ودراسة أبو رخية )2714مف دراسة دحالف )

ـ( باستخداـ 2712ـ(  ودراسة الفيومي )2712ا دراسة أبو عطية وأبو لبف )واتفقت معي
ـ( بطاقة مالحظة لقياس ميارات 2716االختبار الشفيي ، واستخدمت دراسة  الشنطي ) 

 التعبير الشفوي .

ـ( االستبانة كأداة 2712ـ ( ودراسة الجبوري )2712بينما استخدمت دراسة الخمايسة )
ـ( ، ودراسة دحالف  2716بة لمدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسة الشنطي )لمدراسة ، أما بالنس

ـ( في استخداميا بطاقة 2717ـ( ، ودراسة الطيب ) 2713ـ( ، ودراسة أبو رخية )2714)
  مالحظة  لقياس ميارات التعبير الشفوي كأداة لمدراسة . 
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د االطالع عمى دراسات من أبرز الخالصات واالستنتاجات البحثية التي خرجُت منيا بع
 ىذا المحور ما يمي :  

أشارت نتائج دراسات ىذا المحور إلى وجود ضعؼ عاـ في ميارات التعبير الشفوي 
 بيف الطمبة في مراحؿ   التعميـ المختمفة .

أكدت دراسات ىذا المحور عمى أىمية ميارات التعبير الشفوي ، وضرورة تنميتيا وربطيا  -
 المختمفة . بفروع المغة العربية

أظيرت نتائج  دراسات ىذا المحور إلى أف الضعؼ في ميارات التعبير الشفوي عند  -
الطمبة يرجع إلى مجموعة مف العوامؿ منيا : أف مدرسي المغة العربية أغمبيـ لـ يطمعوا 

ضعؼ ارتباط الموضوعات بميوؿ الطمبة  ، عمى أىداؼ تدريس التعبير الشفوي
وندرة استعماؿ  فادة مف المكتبة المدرسية في اختيار الموضوعات،وقمة اإل واىتماماتيـ،

 الوسائؿ التعميمية في أثناء تدريس التعبير الشفوي.
تي تتمثؿ في اتفقت بعض دراسات ىذا المحور في تحديد ميارات التعبير الشفوي  وال -

لجانب المممحي الجانب الفكري  ، الجانب اُلمغوي ، الجانب الصوتي ، االجوانب التالية : )
 " لغة الجسد "(.

  



 65 

 :تعميق عام عمى الدراسات السابقة

 : بعد استعراض الدراسات السابقة تبين ما يأتي
أُجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة ، وبمداف متعددة ، وىذا مما يدؿ عمى   -

 القصة المصورة في العممية التربوية .تزايد االىتماـ باستخداـ استراتيجية  
أثبتت الدراسات السابقة فاعمية استراتيجية القصة المصورة في العممية التربوية ، وأثرىا عمى  -

 التحصيؿ وتنمية الميارات في المواد التعميمية المختمفة مقارنة بالطريقة التقميدية .
بيف االستراتيجية المستخدمة والطريقػة اتبعت غالبية الدراسات المنيج التجريبي لممقارنة  -

التقميدية . وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج التجريبي، إذ تـ 
 تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف إحداىما تجريبيػة واألخػرى ضػابطة لمقارنػة أثػر.

طالب التعميـ األساسي واإلعدادي شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنوعت ما بيف   -
والثانوي وحتى طمبة الجامعات ، بينما تكونت عينة ىذه الدراسة مف طالب الصؼ الرابع 

 األساسي.
تنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة ،ولكف اتفؽ معظميا عمى أداة اختبار تحصيمي   -

مالحظة في الدراسات التي تناولت في الدراسات التي تناولت القصة المصّورة ، وأداة بطاقة 
التعبير الشفوي ، أما ىذه الدراسة فقد استخدمت بطاقة المالحظة لقياس ميارات التعبير 
الشفوي  كأداة لمدراسة ، والمكونة مف عدد مف الفقرات في المستويات المغوية والصوتية 

 والفكرية والمممحية " لغة الجسد ".
مى مستوى البيئة التعميمية الفمسطينية في قطاع غزة  والتي تناولت ىذه الدراسة األولى ع ُتَعدّ  -

أثر توظيؼ القصة المصّورة في تنمية ميارات التعبير الشفوي في المغة العربية لدى طالب 
 الرابع األساسي .
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 :وجو اإلفادة من الدراسات السابقةأ

السابقة, وما توصمت إليو من نتائج , استفاد من خالل االطالع عمى الدراسات 
 الباحث منيا من جوانب متعددة  ىي :

  لقد استفادت الدراسة الحالية مف مجمؿ الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري بمحوريو
االثنيف وىو محور القصة المصّورة ، ومحور التعبير الشفوي ، حيث كاف ليا األُثر البالغ 

 يـ اإلطار النظري ليصبح أكثر وضوحا وتحديدًا .في بناء وتنظ
  اختيار التصميـ التجريبي المناسب ليذه الدراسة، وىو التصميـ التجريبي القائـ عمى

 مجموعتيف متكافئتيف ) مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة (
  ي . إعداد أدوات الدراسة الحالية متمثمة في بطاقة مالحظة لقياس ميارات التعبير الشفو 
  اختبار الفرضيات وتحميؿ البياناتتحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تستخدـ في. 
  إعداد دليؿ المعمـ  لتدريس التعبير الشفوي باستخداـ أسموب القصة لممصورة ، كما

ساعدت الدراسات السابقة الباحث في إعطاء رؤية واضحة عف فكرة  تصميـ القصص 
 بأسموب شائؽ في عممية التدريس . المصّورة وتطبيقيا

 الدراسـةوتثـريتخدمالتًوالمراجعالعلمٌةوالمجالتالكتبمنالعدٌدإلىالتعرف 
 الحالية.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات
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 الرابـع الفصـل

 واإلجراءات الطرٌقة

لكشؼ عف أثر توظيؼ القصة المصّورة في تنمية ميارات التعبير اتسعى الدراسة 
الشفوي لدى طالب الصؼ الرابع األساسي بغزة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بمجموعة 

ءات الميدانية، ويتضمف ىذا الفصؿ توضيح اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في ىذه مف اإلجرا
الدراسة وىي: تحديد منيج الدراسة، عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، أدواتيا مع إجراء صدقيا 
وثباتيا والتصميـ التجريبي وضبط المتغيرات، وخطوات تنفيذ التجربة والمعالجات اإلحصائية 

 في تحميؿ البيانات وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:التي استخدمت 

 :الدراسة منيج

المنيج الباحث تبعا الوصفي التحميمي والمنيج  شبو التجريبي، وذلؾ لمالءمتيما 
استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في اإلطار النظري والدراسات لطبيعة الدراسة، حيث تـ 

السابقة، وتحميؿ محتوى الوحدة األولى مف كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع األساسي، والمنيج 
الوصفي التحميمي ىو وصؼ دقيؽ ومنظـ وأسموب تحميمي لمظاىرة أو المشكمة المراد بحثيا، مف 

 ٌحقق بما وحٌادٌة موضوعٌة بطرٌقةى نتائج عممية وتفسيرىا خالؿ منيجية عممية لمحصوؿ عم

(83 م،ص2102الجبوري،. )وفرضٌاته البحث أهداف

 للكشف التجربة وتطبٌق الدراسة، أدوات تنفٌذ فً التجرٌبً شبه المنهج الباحث تبعوا

ى طالب أثر توظيؼ القصة المصّورة في تنمية ميارات التعبير الشفوي  في المغة العربية لد عن
الصؼ الرابع األساسي بغزة.  ويعرؼ المنيج  شبو التجريبي عمى أنو تغٌيير عمدي ومضبوط 
لمشروط المحددة لحدث ما، مع مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرىا، )ممحـ، 

 (.127ـ، ص 2777

استخداـ واتبع الباحث : أسموب تصميـ المجموعتيف، المجموعة التجريبية "الذيف درسوا ب
استراتيجية  القصة المصورة"، والمجموعة الضابطة "الذيف درسوا بالطريقة التقميدية االعتيادية" 

 .(4.1كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
 يوضح التصميم التجريبي لمدراسة: (4.1جدول )

 مقياس بعدي يقة التدريسطر  مقياس قبمي مجموعة
 بطاقة مالحظة التجريبية

 ميارات التعبير الشفوي 
 بطاقة مالحظة القصة المصّورة

 الطريقة التقميدية )االعتيادية( الضابطة ميارات التعبير الشفوي 
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 :الدراسة مجتمع

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الرابع األساسي في مدارس الحكومة 
التابعة لوزارة التربية والتعميـ العالي بمحافظة الوسطى لمفصؿ الدراسي الثاني مف لمعاـ الدراسي 

.التعميـ( طالبًا. حسب إحصائية وزارة التربية و 495، والبالغ عددىـ )ـ2716-ـ2715

  :عينة الدراسة

قاـ الباحث باختيار مدرسة دير البمح األساسية لمبنيف بطريقة قصدية، وذلؾ لعدة 
أسباب أىميا االىتماـ واالستعداد الذي أبدتو اإلدارة المدرسية في توفير كافة اإلمكانات لتطبيؽ 

اـ الباحث باختيار شعبتيف مف طالب الصؼ الرابع االساسي في المدرسة، وقاـ التجربة، ثـ ق
بتوزيعيا بشكؿ عشوائي إلى مجموعتيف، األولي تجريبية والثانية ضابطة ، والجدوؿ التالي 

 يوضح عينة الدراسة حسب المجموعة:
 :يوضح توزيع أفراد العينة عمى المجموعتين: (4.2) جدول

 النسبة المئوية العدد المجموعة
 %57  35 المجموعة التجريبية
 %57  35 المجموعة الضابطة

 %ٓٓٔ  ٓٚ اإلجمالي


 أداة الدراسة:

راسة، لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المحددة، والتي تـ تطبيقيا قاـ الباحث بتصميـ أداة الد
 رة وتتمثؿ ىذه األداة في:قبؿ استخداـ التدريس مف خالؿ القصة المصوّ 

 أ. بطاقة مالحظة لقياس ميارات التعبير الشفوي.

 وفيما يمي عرض آللية بناء أداة الدراسة:
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 :التعبير الشفوي ة مياراتإعداد قائم

ؽ تدريس المغة قاـ الباحث بالرجوع إلى العديد مف المصادر التي تمثمت في كتب طرائ
، والدراسات السابقة التي أجريت في مجاؿ التعبير الشفوي، حيث تـ مف خالليا تحديد العربية

التربوييف ميارات التعبير الشفوي وعرضيا عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات والمشرفيف 
ومعممي الصؼ الرابع ، لتحديد أكثر الميارات مالءمة وأىمية لمصؼ الرابع األساسي، وفي 

 ضوء ذلؾ تـ التوصؿ إلى الميارات التالية :      

 ( بنود وىي كالتالي:4: حيث تكونت مف )ميارة الجانب الفكري :أوالً 

 عرض األفكار بترتيب منطقي. -1
 اتصاؿ األفكار بالموضوع. -2
 وضوح األفكار. -3
 تنويع األفكار.   -4

 ( بنود ، وىي كالتالي:4: حيث تكونت مف )ميارة الجانب المغوي  :ثانياً 

 اكتماؿ أركاف الجمؿ. -1
 استخداـ الكممات الفصيحة المناسبة. -2
 اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب. -3
 استخداـ أدوات الربط المناسبة. -4

 ( بنود، وىي كالتالي:4حيث تكونت مف ) جانب الصوتي:ميارة ال :ثالثاً 

 نطؽ األلفاظ نطقا سميمًا. -1
 مراعاة مواضع الوقؼ المناسبة . -2
 التنوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى . -3
 الطالقة في الحديث.  -4

 ( بنود، وىي كالتالي:4حيث تكونت مف ) ميارة الجانب المممحي )لغة الجسد(: :رابعاً 

 تحدث بثقة في النفس دوف ارتباؾال -1
 استخداـ تعبيرات الوجو المالئمة لممعنى . -2
 توظيؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع المعنى. -3
 الوقوؼ وقفة مناسبة. -4
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 بطاقة مالحظة ميارات التعبير الشفوي:

أعّد الباحث بطاقة المالحظة الخاصة بميارات التعبير الشفوي، لتحديد مدى تمكف 
الب مف ىذه الميارات بعد استخداميـ لمقصة المصّورة وقد اتبع الباحث العديد مف الط

 اإلجراءات في بناء بطاقة المالحظة عمى النحو التالي .
 :وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية

 تحديد اليدف من بطاقة المالحظة: -1

 ات التعبير الشفوي، لكالفي ميار طالب الصؼ الرابع  ىدفت ىذه البطاقة إلى تقييـ أداء
 المجموعتيف الضابطة والتجريبية.  

 :صياغة فقرات البطاقة -2

 اعتمد الباحث في صياغة فقرات البطاقة عمى قائمة ميارات التعبير الشفوي
ميارة الجانب  -ميارة الجانب الصوتي  –ميارة الجانب المغوي  –:)ميارة الجانب الفكري التالية

ت البطاقة المجاالت الرئيسة ألداء ميارات التعبير الشفوي ، ويحتوي كؿ ، وقد تضمن( المممحي
( ميارات 4مجاؿ منيا عمى عدد مف الميارات الفرعية "حيث تضمنت ميارة الجانب الفكري )

( 4( ميارات أدائية فرعية و ميارة الجانب الصوتي )4أدائية فرعية، وميارة الجانب المغوي )
( ميارات أدائية فرعية " وقد روعي عند 4رة الجانب المممحي )ميارات أدائية فرعية وميا

 صياغة فقرات البطاقة ما يمي:

 أف تستخدـ عبارات قصيرة قدر المستطاع عند صياغة األداء. -

 أف تتضمف كؿ فقرة سموًكا واحدًا فقط يراد قياسو. -

 أف يصاغ األداء في شكؿ عبارات إجرائية واضحة محددة تسيؿ مالحظتو. -

 أف يكوف الفعؿ في العبارة في حالة المفرد وفي زمف المضارع. -

 أال تحتوى العبارات عمى حروؼ النفي. -

 التسمسؿ المنطقي في تتابع فقرات البطاقة.  -
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 اختيار أسموب المالحظة المناسب: -3

اعتمد الباحث في تصميـ البطاقة عمى األسموب المعروؼ بانتظاـ الدرجات، حيث تـ 
سموؾ مسبًقا قبؿ بدء عممية المالحظة، وفي ضوء تصور األداء تـ رصد ما يحدث مف تحديد ال

الطالب قبؿ تطبيقيـ لميارات التعبير الشفوي  وبعده، ثـ يتاح لممالحظ  وضع عالمات تحت 
 .الفقرات المخصصة ليا فور قياـ الطالب بأداء الميارة، أو قصورىا، أو فشميا

 ب:التقدير الكمي ألداء الطال -4

بعد صياغة فقرات بطاقة المالحظة، أصبح مف الضروري تحديد أسموب لتقدير 
مستويات الطالب في أداء كؿ ميارة، ومف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد مف بطاقات 
المالحظة التي أعدت لمالحظة أداء الطمبة في  الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ، فقد حدد 

مسة مستويات مف الدرجات )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبوؿ ، لكؿ فقرة مف فقرات البطاقة خ
ضعيؼ( وتشير الدرجة )ممتاز( إلى أف الطالب أدى الميارة بدرجة مرتفعة جدًا و تقدر كميًا بػ 

(، أما جيد 4(، أما جيد جدًا فتشير إلى أف الطالب أدى الميارة بدرجة مرتفعة وتقدر كميًا بػ )5)
(، أما الدرجة مقبوؿ فتشير 3لميارة بدرجة متوسطة وتقدر كميًا بػ )فتشير إلى أف الطالب أدى ا

(، أما الدرجة ضعيؼ فتشير إلى 2إلى أف الطالب أدى الميارة بدرجة منخفضة وتقدر كميًا بػ )
 ( .1أف الطالب أدى الميارة بدرجة منخفضة جدًا وتقدر كميًا بػ )

 تعميمات بطاقة المالحظة: -5

لمناسبة والتي تساعد المالحظ عمى القياـ بالمالحظة عمى أكمؿ تـ تحديد التعميمات ا
وجو، بيدؼ تقييـ أداء طالب الصؼ الرابع بمدرسة دير البمح األساسية لمبنيف" في ميارات 
رشادات  التعبير الشفوي، وتشتمؿ البطاقة عمى بيانات خاصة بالطالب المراد تقييـ أدائيـ، وا 

توضح التقديرات الكمية عمى أساس تقدير كؿ طالب، لممالحظ الذي يستخدـ البطاقة مع 
 واقترانو بدرجة.

 ضبط بطاقة المالحظة: -6

بعد االنتياء مف تصميـ بطاقة المالحظة في صورتيا المبدئية، ووضع التعميمات 
 الالزمة الستخداميا تـ ضبطيا مف خالؿ:
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 صدق بطاقة المالحظة: :أوال

 تـ التأكد مف صدؽ البطاقة مف خالؿ:
  الصدق البنائي: -ٔ

حيُث تـ صياغة عبارات بطاقة المالحظة، والتي تضمنتيا الميارات في عبارات إجرائية 
 واضحة ، وكؿ عبارة تقـو بوصؼ أداء واحد ال تحتمؿ أي تفسير.

وقد ُصممت بطريقة تتيح لممالحظ وضع عالمة أماـ مستوى األداء التي تصؼ األداء 
 اؼ المحددة.فور حدوثة، وذلؾ في ضوء األىد

 صدق المحكمين: -ٕ

تـ عرض بطاقة المالحظة عمى عدد مف المحكميف المختصػيف فػي مجػاؿ المغػة العربيػة   
(، وقػػػد طمػػػب مػػػف المحكمػػػيف إبػػػداء وجيػػػة نظػػػرىـ إزاء 2والمنػػػاىج وطرائػػػؽ التػػػدريس )ممحػػػؽ رقػػػـ

رى عمػػى وضػػوح كػػؿ فقػػرة، وقػػد أبػػدى المحكمػػوف مالحظػػات ميمػػة وقّيمػػة، اقتنػػع الباحػػث بيػػا وأجػػ
ضوئيا التعػديالت الالزمػة،  كمػا طمػب مػف المحكمػيف تحديػد مػدى صػدؽ العبػارات ومػدى قيػاس 
ما وضعت ألجمو، وعميػو فقػد تػـ انتقػاء الفقػرات التػي اتفػؽ المحكمػوف عمػى صػالحيتيا، ىػذا وقػد 

( فقػػرة، اسػػتبعد الباحػػث منيػػا الفقػػرات التػػي أشػػار إلييػػا 23كانػػت عػػدد فقػػرات بطاقػػة المالحظػػة )
( فقػرة مػوزعيف عمػى أربعػة محػاور والجػدوؿ 16محكموف ليصبح عدد فقرات بطاقػة المالحظػة )ال
 ( يبيف توزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى مياراتيا:4.3)

  يوضح توزيع فقرات بطاقة المالحظة (4.3جدول )

 النسبة المئوية المجموع الفقرات مجاالت األداء م
 %25 4 4-1 ميارة الجانب الفكري -1
 %25 4 8-5 ميارة الجانب المغوي -2
 %25 4 9-12 ميارة الجانب الصوتي -3
 %25 4 16-13 ميارة الجانب المممحي -4

 %100 16 المجموع

 . صدق االتساق الداخمي:ٖ

جرى التحقؽ مف الصدؽ االحصائي لمبطاقة بتطبيؽ البطاقة عمى مجموعة استطالعية 
( طالبًا مف طالب الصؼ الخامس األساسي بمدرسة دير البمح األساسية لمبنيف، 33مكونة مف )
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وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لممحور الذي 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:spss v.18 لؾ باستخداـ برنامج اإلحصاء تنتمي إليو، وذ

 يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المحور األول والدرجة الكمية  لممحور :(4.4جدول )

 "الجانب الفكري":

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م.
 0.001 **0.472 يعرض األفكار بترتيب منطقي. -ٔ
 0.001 **0.467 اتصاؿ األفكار بالموضوع. -ٕ
 0.001 **0.574 توضيح األفكار الواردة في الموضوع . -ٖ
 0.001 **0.506 تنويع االفكار . -ٗ

 0.448( = 0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.349( = 0.05( وعند مستوى داللة )31حرية )*ر الجدولية عند درجة 

 يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المحور الثاني والدرجة الكمية  لممحور :(4.5جدول )

 "الجانب المغوي":

 الداللةمستوى  معامل االرتباط الفقرة م.
 0.001 **0.570 اكتماؿ أركاف الجمؿ. -ٔ
 0.001 **0.765 يستخدـ الكممات الفصيحة المناسبة. -ٕ
 0.001 **0.740 اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب. -ٖ
 0.001 **0.730 يستخدـ أدوات الربط المناسبة. -ٗ

 0.448( = 0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.349( = 0.05( وعند مستوى داللة )31رية )*ر الجدولية عند درجة ح

 يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المحور الثالث والدرجة الكمية  لممحور : (4.6جدول )

 "الجانب الصوتي":

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م.
 0.001 **0.712 ما.ينطؽ األلفاظ نطقا سمي -ٔ
 0.001 **0.754 يراعي مواضع الوقؼ المناسبة. -ٕ
 0.001 **0.936 ينوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى. -ٖ
 0.001 **0.936 الطالقة في الحديث. -ٗ

 0.448( = 0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.349( = 0.05توى داللة )( وعند مس31*ر الجدولية عند درجة حرية )
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 يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المحور الرابع والدرجة الكمية  لممحور: (4.7جدول )

 "الجانب  المممحي":

 الداللةمستوى  معامل االرتباط الفقرة م.
 0.001 **0.824 يتحدث بثقو في النفس دوف ارتباؾ. -ٔ
 0.001 **0.842 يستخدـ تعبيرات الوجو المالئمة لممعنى. -ٕ
 0.001 **0.752 يوظؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع المعنى. -ٖ
 0.001 **0.622 يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة . -ٗ

 0.448( = 0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.349( = 0.05( وعند مستوى داللة )31ة عند درجة حرية )*ر الجدولي

 ≥ يتضػػح مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أف جميػػع الفقػػرات دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي داللػػة )

تتمتػػػع بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف االتسػػػاؽ الػػػداخمي جميػػػع بنػػػود محػػػاور البطاقػػػة (، وىػػػذا يؤكػػػد أف 0.01
ممحػػاور األربعػػة قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ ولمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ ل

 ( يوضح ذلؾ:4.8محور بالدرجة الكمية لمبطاقة والجدوؿ التالي )
 

 يوضح معامالت ارتباط كل محور من محاور بطاقة المالحظة مع الدرجة الكمية: :(8-4جدول )

 مالحظات ي الداللةمستو  معامل االرتباط المحاور
 دالة 0.001 **0.644 الجانب الفكري.الميارة األول _ 
 دالة 0.001 **0.835 الجانب المغوي. الميارة الثاني _
 دالة 0.001 **0.912 الجانب الصوتي . الميارة الثالث_
 دالة 0.001 **0.803 الجانب المممحي. الميارة الرابعة_



ميػع المحػاور تػرتبط ببعضػيا الػبعض، وبالدرجػة الكميػة السػابقة أف ج الجداوؿيتضح مف 
( ، وىػػذا  ≤ 0.01)مجمػػوع المحػػاور( لممقيػػاس ارتباطػػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )

( فقػػرة 16يؤكػد أف المقيػػاس يتمتػع بدرجػػة عاليػة مػػف الصػدؽ، وبيػػذا يصػبح المقيػػاس مكػوف مػػف )
 محاور.ة أربعموزعة عمى 
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 ثانيًا: ثبات بطاقة المالحظة:  

أجرى الباحث خطوات التأكد مف ثبات بطاقة المالحظة ، وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد 
 زئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ واتفاؽ المالحظيف. التج ي، وىثالث طرؽالعينة ب

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

ـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقة التجزئة تـ استخدا
النصفية، حيث قاـ الباحث بتجزئة بطاقة المالحظة إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات 
الزوجية لكؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المالحظة، وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، 

 ( يوضح ذلؾ:4.9والجدوؿ )  باستخداـ معادلة سبيرماف بروافثـ جرى تعديؿ الطوؿ 
 يوضح معامل الثبات الكمي لمحاور بطاقة المالحظة باستخدام التجزئة النصفية : :(4.9جدول )

 معامل الثبات  معامل االرتباط   الفقراتعدد  البيان 
 0.856 0.749 16 بطاقة مالحظة ميارات التعبير الشفوي. 

(، وىذا يدؿ عمى أف بطاقة 7.856يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 المالحظة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 

 قة ألفا كرونباخ: طري -2

، وذلؾ  استخدـ الباحث طريقة أخرى مف طرائؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ
 ( يوضح ذلؾ:4.10إليجاد معامؿ ثبات بطاقة المالحظة، والجدوؿ )

  ة  باستخدام معامل ألفا كرونباخيوضح معامل الثبات الكمي لمحاور بطاقة المالحظ :(10.4)ل جدو

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البيان 
 0.798 16 بطاقة مالحظة ميارات التعبير الشفوي .

(، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػػى أف 7.798يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف معامػػػػؿ الثبػػػات الكمػػػي )
تمتع بدرجة عالية مف الثبػات تطمػئف الباحػث إلػى تطبيقيػا عمػى عينػة الدراسػة، ويعنػي البطاقة  ت

ذلػػػؾ أف ىػػػذه األداة لػػػو أعيػػػد تطبيقيػػػا عمػػػى أفػػػراد الدراسػػػة أنفسػػػيـ أكثػػػر مػػػف مػػػرة لكانػػػت النتػػػائج 
 مطابقة بشكؿ كامؿ تقريبًا ويطمؽ عمى نتائجو بأنيا ثابتة.
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 اتفاق المالحظين: -ٖ 

يقة اتفاؽ المالحظيف في حساب ثبات البطاقة ، حيث قاـ الباحث استخدـ الباحث طر   
بعممية المالحظة، وشارؾ الباحث في عممية المالحظة زميؿ آخر كمالحظ ثاٍف بتطبيؽ بطاقة 

(  طالبًا مف خارج عينة الدراسة 33المالحظة بصورة مبدئية عمي عينة مف الطالب و عددىـ )
لمالحظة  تـ معالجة النتائج ، و ذلؾ مف خالؿ حساب و بعد أف رصدت الدرجات في  بطاقة ا

:   Cooperمدى االتفاؽ و االختالؼ بيف الباحث و زميمو باستخداـ معادلة كوبر 
 (134، صـ1999)عفانة،

 

 نقاط االتفاؽ
 ×177= % 

 نقاط االختالؼ + نقاط االتفاؽ
 

 يوضح ثبات المالحظين :(4.11جدول )

 معدل ثبات المالحظين المحور
 %98 .ميارة الجانب الفكري
 %97 .ميارة الجانب المغوي

 %97 ميارة الجانب الصوتي.
 %89 ميارة الجانب المممحي.

 %97 الدرجة الكمية
 

وكانػػت نتػػائج ىػػذه المعادلػػة لقيػػاس ثبػػات بطاقػػة المالحظػػة، أف نسػػبة االتفػػاؽ الكميػػة ىػػي 
أنػػػػو إذا كانػػػػت نسػػػػبة االتفػػػػاؽ اقػػػػؿ  (62ص ،ـ1996المفتػػػػي، الوكيػػػػؿ و )%( و قػػػػد أوضػػػػح 97)

%(، فيػذا  يعبػر عػف انخفػػاض ثبػات بطاقػة المالحظػة أمػػا إذا كانػت نسػبة االتفػاؽ أكثػػر 77مػف)
%(، فيػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى ارتفػػػػاع ثبػػػػات بطاقػػػػة المالحظػػػػة، وحيػػػػث إف نسػػػػبة االتفػػػػاؽ بػػػػيف 87مػػػػف)

ف التأكيػػػد عمػػػي ثبػػػات بطاقػػػة %(، وىػػػي نسػػػبة مرتفعػػػة بيػػػذا يمكػػػ97المالحظػػػيف وصػػػمت إلػػػى )
 المالحظة.
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 متغٌرات الدراسة:

: أثــر توظيــف القصــة المصــورة فــي تنميــة ميــارات قػػاـ الباحػػث باختيػػار عنػػواف الدراسػػة
. وعميػو تػـ تحديػد التعبير الشـفوي  فـي المغـة العربيـة لـدى طـالب الصـف الرابـع األساسـي بغـزة

 متغيرات الدراسة حسب اآلتي:
 توظيؼ  القصة المصّورة.المتغير المستقل : 
 ميارات التعبير الشفوي في المغة العربية.المتغير التابع : 

 :الدراسة متغٌرات  ضبط

انطالقػػًا مػػف الحػػرص عمػػى سػػالمة النتػػائج، وتجنبػػًا آلثػػار العوامػػؿ الدخيمػػة التػػي يتوجػػب 
بنَّػػى الباحػػث ضػػبطيا والحػػد مػػف آثارىػػا لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج صػػالحة قابمػػة لالسػػتعماؿ والتعمػػيـ،  تَ 

أسموب تصميـ "المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة والػذي يعتمػد عمػى تكػافؤ وتطػابؽ المجمػوعتيف 
مػػف خػػالؿ اختبػػار قبمػػي ومقارنػػة المتوسػػطات الحسػػابية فػػي بعػػض المتغيػػرات أو العوامػػؿ المتوقػػع 

 تأثيرىا قبؿ التجربة ، لذا قاـ الباحث بضبط المتغيرات التالية:
 

 :صٌل فً مقرر اللغة العربٌةالتح متغٌر ضبط

لمتأكػػػػد مػػػػف تكػػػػافؤ مجمػػػػوعتي الدراسػػػػة )التجريبيػػػػة والضػػػػابطة ( ، تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
Paired Samples test - t  لمكشؼ عف داللة الفػروؽ بػيف مجمػوعتي الدراسػة ، وتػـ حسػاب

المغػة  قيمة "ت" ودرجػات الحريػة ومتوسػط المربعػات ومسػتوى الداللػة تبعػًا لمتغيػر التحصػيؿ فػي 
 (4.12)، والجػدوؿ  ـ2716 -ـ2715العربية، وذلؾ في امتحػاف نيايػة الفصػؿ الدراسػي األوؿ 

 يوضح ذلؾ.

يوضح نتائج اختبار ت لمفروق بين متوسطي درجات التحصيل في مقرر المغة العربية  :(4.12) جدول
 لممجموعتين الضابطة و التجريبية :

المتوسط  العدد رالمتغي البيان
 الحسابي

االنحراف 
 .Sigقيمة  قيمة ت المعياري

التحصيؿ العاـ في 
 المغة العربية.

 9.96 84.21 35 تجريبية
0.826 0.415 

 11.20 82.36 35 ضابطة

أكبػػػػػر مػػػػف مسػػػػػتوى الداللػػػػػة  (.Sig)يوضػػػػػح أف قيمػػػػة االحتمػػػػػاؿ  (4.12)الجػػػػدوؿ رقػػػػػـ 
( بػيف 0.05ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ) ، وىػذا يعنػي أنػو ال توجػد فػروؽ (0.05)
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متوسػػطي درجػػات  المجموعػػة التجريبيػػة وبػػيف درجػػات المجموعػػة الضػػابطة فػػي متغيػػر التحصػػيؿ 
 العاـ في مقرر المغة العربية.

 المجموعات في التعبير الشفوي : ؤتكاف

بطاقة مالحظة لمتأكد  مف تكافؤ  المجموعتيف في التعبير الشفوي ، قاـ الباحث بتطبيؽ 
ميارات التعبير الشفوي عمػى المجمػوعتيف تطبيقػًا قبميػًا ، لمتأكػد مػف داللػة الفػروؽ فػي متوسػطات 

 درجات المجموعتيف باستخداـ اختبار "ت" لقياس الفروؽ . والجدوؿ التالي يوضح النتائج.
الضابطة والمجموعة التجريبية يوضح اختبار "ت" لمفروق بين متوسط درجات المجموعة  :(4.13) جدول

 في التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة :

المتوسط  العدد المتغير البيان
 الحسابي

االنحراف 
قيمة  قيمة ت المعياري

Sig. 

بطاقة مالحظة  لميارات 
 التعبير الشفوي

 9.44 33.09 35 تجريبية
0.375 0.710 

 8.62 32.72 35 ضابطة

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  (4.13)جػػدوؿ يتضػػح مػػف ال
(α=0.05 بػػيف طػػالب المجموعػػة الضػػابطة وطػػالب المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ميػػارات التعبيػػر )

 الشفوي، وعميو فإف المجموعتيف متكافئتاف في  بطاقة المالحظة .

 تطبيق أسموب القصة المصّورة:خطوات 

 الدراسة : ألداة القبمي التطبيق .1

قبميًا والمتمثمة في بطاقػة مالحظػة لقيػاس ميػارات التعبيػر الشػفوي  الدراسة أداة تطبيؽ تـ
 لمتأكػد مػف تكػافؤ المجمػوعتيف.  لكمتػا المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة بالطريقػة نفسػيا تمييػًدا

 :القصة المصورةتطبيق 

 :التالية بالخطوات صة المصّورةالقمّر تطبيق  قد
: وذلؾ الستثارة انتباه التالميذ نحو موضوع القصة ، وتييئتيـ نفسيا وذىنيا لتقبؿ  التمييد -1

اشكاؿ التمييد التي استخدميا الباحث عرض مجموعة مف الصور  ،  أبرزالقصة ، ومف 
ؾ لغرز روح تقديـ أحجية ، فف االستماع ، طرح أسئمة مرتبطة بموضع القصة ، وذل

 التفاعؿ واالنجذاب في نفوس التالميذ نحو الموضوع المقدـ .   
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ًا متتالية عمى ث: يعرض المعمـ مجموعة مف الصور التي تمثؿ أحدا عرض القصة المصّورة -2
lcd"  " ويقوـ المعمـ بسرد  ىذه القصة بمغتو الخاصة مراعيًا توظيؼ المغة السميمة، وترتيب

نبرات الصوت وفقًا لممعنى  مع اإلشارة إلى أحداث الصور المرفقة األفكار والتغير في 
 بالقصة . 

. يناقش المعمـ التالميذ في مضموف القصة مف خالؿ مناقشة القصة المصّورة وتحميميا  -3
طرح أسئمة مباشرة حوؿ موضوع القصة مع التركيز عمى استخداـ التالميذ لمغتيـ الخاصة 

رض المعمـ الصور المعبرة ، ويطمب مف الطمبة تأمؿ الصورة واإلجابة الكاممة  ، ثـ يع
األولى والتعبير عنيا شفويا ومناقشتيا وصواًل إلى مضموف الصورة مف خالؿ التعبير الحر 
، والصورة الثانية كذلؾ والثالثة ..... إلخ ، حتى نصؿ إلى تكويف قصة مف خالؿ ربط 

 أحداث القصة مع بعضيا البعض. 
: ربط أحداث القصة بمواقؼ حياتية يتعرض ليا رة بحياة الطالب المصوّ ربط القصة  -4

 الطالب في حياتيـ اليومية، وبالغالب تكوف مواقؼ اجتماعية قريبة مف حاجة الطفؿ .
: بعد االنتياء مف مناقشة القصة وتحميميا يطمب المعمـ مف التالميذ سرد القصة المحاكاة  -5

 ومممحو .مّقمديف الراوي في صوتو ولغتو 

: وذلؾ بإلقاء أسئمة عمى التالميذ لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التربوية لمقصة ، ومف  التقويم -6
أىـ أشكاؿ التقويـ التي اتبعيا الباحث عرض مجموعة مف الصور العشوائية عمى لوحة 

ومالحظة األداء الجيوب، وبعد ذلؾ يطمب المعمـ مف التالميذ ترتيب أحداث القصة 
 لمطالب .  التعبيري

 :الدراسة ألدوات البعدي التطبيق _ٖ

بعديًا والمتمثمة في بطاقة المالحظة لميارات التعبير الشفوي عمى  الدراسة أداة تطبيؽ تـ     
 .المجموعتيف الضابطة والتجريبية بالطريقة نفسيا 

 :الدرجات البطاقة ورصد تصحٌح

 كشوؼ في ورصد الدرجات بطاقة المالحظة لميارات التعبير الشفوي، تصحيح تـ
 .SPSS V18 اإلحصائية والمعالجة التحميؿ برنامج طريؽ عف إحصائًيا معالجتيا ليتـ ,خاصة
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 :لمبيانات اإلحصائية المعالجة أساليب

 virgin 18قاـ الباحث بإدخاؿ البيانات عمى جياز الحاسوب مف خالؿ برنامج 
SPSS  المناسبة لمتحقؽ مف فروض الدراسة ، حيث كانت عمى  اإلحصائية لجاتالمعا إلجراء

 النحو التالي:
 ولمتحقق من أدوات الدراسة, تم استخدام األساليب التالية:   

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -
 " إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي.Personمعامؿ ارتباط بيرسوف " -
 براوف لمتجزئة النصفية المتساوية. –ستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف تـ ا -
(: لمتعرؼ إلى ثبات نتائج بطاقة Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -

  المالحظة.

 : التالٌة اإلحصائٌة األسالٌب تم استخدام  فروضها  من والتحقق الدراسة أسئلة عن ولإلجابة 

(: لمتعرؼ إلى متوسط درجات الطالب في بطاقة Mean) المتوسط الحسابي -
 المالحظة.

(: لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف مجموعتيف Independent Sample T-Testاختبار ) -
 مستقمتيف.

 االنحراؼ المعياري. -
ηمعامؿ مربع إيتا ) -

 .(: لحساب حجـ التأثير2 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

الؿ يقدـ الباحث في ىذا الفصؿ عرضًا تفصيميًا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خ
تطبيؽ أداة الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خالؿ 

 اإلجابة عف تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:

  النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا:
عبير الشفوي المناسبة ما ميارات الت"ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى : 

 ؟لطالب الصف الرابع األساسي في مادة المغة العربية 

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ  قاـ الباحث باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة 
المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية، وتـ اقتراح قائمة بالميارات المراد تنميتيا لدى الصؼ الرابع 

دير البمح األساسية لمبنيف" ، وقد تـ تناوليا في خطوة سابقة مف الدراسة، وقد  األساسي بمدرسة
 ( ميارة موزعة عمى أربعة  مجاالت رئيسة وىي: 16تكونت القائمة مف )

 : ويتمثؿ في الميارات الفرعية التالية : الجانب الفكري -
 عرض األفكار بترتيب منطقي . -
 اتصاؿ األفكار بالموضوع. -
 األفكار. وضوح  -
 تنويع األفكار .   -
 : ويتمثؿ في الميارات الفرعية التالية :الجانب المغوي -
 اكتماؿ أركاف الجمؿ . -
 استخداـ الكممات الفصيحة المناسبة. -
 اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب . -
 استخداـ أدوات الربط المناسبة. -
 رعية التالية :ويتمثؿ في الميارات الف الجانب الصوتي: -
 نطؽ األلفاظ نطقا سميمًا. -
 مراعاة مواضع الوقؼ المناسبة . -
 التنوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى . -
 الطالقة في الحديث. -
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 ويتمثؿ في الميارات الفرعية التالية: الجانب المممحي )لغة الجسد(: -
 التحدث بثقو في النفس دوف ارتباؾ. -
 وجو المالئمة لممعنى .استخداـ تعبيرات ال  -
 توظيؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع المعنى. -
 الوقوؼ وقفة مناسبة. -

 وبذلؾ  يكوف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة.

  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا:
ما المالمح األساسية لمقصة المصورة  "عمى :  ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة

المستخدمة لتنمية ميارات التعبير الشفوي في مادة المغة العربية لطالب الصف الرابع 
 األساسي بغزة؟

ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة 
ة منيا في أساليب إعداد القصص المصّورة ، وتوظيفيا المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية، واإلفاد

في تدريس المغة العربية عموما والتعبير الشفوي بشكؿ خاص ، حيث قاـ الباحث باختيار 
وتحديد مجموعة مف الصور  المتعمقة بتدريبات التعبير الشفوي المتضمنة في الكتاب المدرسي ، 

داده ليأخذ شكؿ قصة متكاممة بعناصرىا وتـ توليفيا عمى صورة قصص وفؽ سيناريو تـ إع
المختمفة ،كما تـ تضميف ىذه القصص المصورة في دليؿ المعمـ بشكؿ متسمسؿ يوضح إجراءات 

 (5توظيفيا وتنفيذىا في دروس التعبير الشفوي . )ممحؽ رقـ 

  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا:

" ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  ثالث مف أسئمة الدراسة عمى: ينص السؤاؿ ال
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة وطالب α ≤  0.05عند مستوى داللة )

 ؟المجموعة التجريبية  في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة 

فروق ذات ال توجد : ولإلجابة عف السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي
( بين متوسطي درجات  طالب المجموعة α ≤  0.05عند مستوى داللة )داللة إحصائية 

الجوانب التالية:) الفكري, اُلمغوي, الصوتي,  الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في
 التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة.في   المممحي " لغة الجسد "(
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 T. testداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف " ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخ   
 " والجدوؿ التالي  يوضح ذلؾ.

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق  : (5.1جدول )
 : بطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعديبين متوسطات درجات الطالب في المجموعة الضا

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

ميارة الجانب 
 .الفكري

 2.559 11.74 35 الضابطة
 دالة إحصائياً  0.001 9.158

 2.147 16.91 35 جريبيةالت

ميارة الجانب 
 المغوي.

 3.398 9.914 35 الضابطة
 دالة إحصائياً  0.001 10.266

 2.575 17.31 35 التجريبية

ميارة الجانب 
 .الصوتي

 3.115 9.000 35 الضابطة
 دالة إحصائياً  0.001 7.319

 3.806 15.08 35 التجريبية

ميارة الجانب 
 .المممحي

 2.690 7.628 35 طةالضاب
 دالة إحصائياً  0.001 4.746

 3.724 11.31 35 التجريبية

 الدرجة الكمية.
 9.398 38.28 35 الضابطة

 دالة إحصائياً  0.001 9.512
 10.23 60.62 35 التجريبية

    2.66( =α=0.01( وعند مستوى داللة )68**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 وؿ السابؽ أف: يتضح مف الجد

قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة عند  -
 توجدوبذلؾ نرفض الفرض الصفري ، ونقبؿ الفرض البديؿ، , (α=0.01مستوى داللة )

 طالب  درجات متوسطي بيف( o.o5  ≥ α) داللة مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروؽ
 المالحظة لبطاقة البعدي التطبيؽ في التجريبية  المجموعة طالب و لضابطةا المجموعة

 . لصالح المجموعة التجريبية
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 "  باستخداـ المعادلة التالية:  η 2ولحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب مربع إيتا "

t2 
= η 2 

t2 + df 

 : η 2ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي حجـ كؿ مف قيمة  
يوضح الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من  :(5.2) جدول

 :مقاييس حجم التأثير

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداً  يركب متوسط صغير
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 

رة ( عمى العامؿ ولقد قاـ الباحث بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )القصة المصوّ 
 ".  η 2( يوضح حجـ التأثير بواسطة كٍؿ مف "5.2التابع )ميارة التعبير الشفوي( والجدوؿ )

 
 يوضح حجم التأثير في بطاقة المالحظة البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ::(5.3) جدول

 حجم التأثير η 2قيمة  قيمة "ت الميارة
 كبير جداً  0.55 9.158 الجانب الفكري.
 كبير جداً  0.61 10.266 الجانب المغوي.

 كبير جداً  0.44 7.319 ب الصوتي.الجان
 كبير جداً  0.25 4.746 الجانب المممحي.
 كبير جداً  0.57 9.512 الدرجة الكمية.

أف حجـ الفروؽ بيف  (3.5( يتضح مف الجدوؿ)5.2)وبناًء عمى الجدوؿ المرجعي     
لقصة المصورة نتائج المجموعتيف التجريبية والضابطة كاف كبيرًا. وىذا يدؿ عمى أف حجـ تأثير ا

في الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة، وكذلؾ في  كبيرًا جداً  في تنمية ميارات التعبير الشفوي كاف
 المحاور الفرعية. 

وبالنظر إلى  المحاور الفرعية لبطاقة المالحظة يمكن توضيح ما يتعمق بيا من نتائج   -
 عمى النحو التالي:

 : ميارة الجانب الفكري:أوالً 
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فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  درجات  طالب المجموعة  دوجو تبيف 
الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة في الجانب الفكري 
لصالح المجموعة التجريبية ، ويعزو الباحث ذلؾ إلى ما تحممو القصص المصّورة  مف أفكار 

خزوف الفكري لمطالب ، مما ساعد عمى نمو الميارات وخبرات متنوعة أسيمت في إثراء الم
 المتعمقة  بالجانب الفكري لدييـ .

 ميارة الجانب المغوي : :ثانياً 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  درجات  طالب المجموعة  وجودتبيف 
غوي الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة في الجانب المُ 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى التدريبات  التي رافقت تقديـ القصص  لصالح المجموعة التجريبية
المصورة  وما تضمنو مف فرص أتاحت لمطالب مجاال لمتعبير الشفوي الحر عمى الصور 
المعروضة ،وكذلؾ التعبير الموجو مف خالؿ األسئمة المطروحة حوؿ محتوى ىذه الصور ، 

 . تدعيـ الجانب المفظي والمغوي لدى الطالب األمر الذي أسيـ في

 :: الجانب الصوتيثالثاً 

إحصائية بيف متوسطي  درجات  طالب المجموعة  داللةتبيف وجود فروؽ ذات 
الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة في الجانب الصوتي  

ؾ إلى توظيؼ نبرات الصوت أثناء سرد القصة لصالح المجموعة التجريبية ويعزو الباحث ذل
لقصة وما تتضمنو مف أفكار المصورة ،وتغيير طبقات الصوت وفقًا ألحداث ومجريات ا

 ، األمر الذي ساىـ   في تنمية الجانب الصوتي لدى الطالب .وخبرات

 الجانب المممحي " لغة الجسد": :رابعاً 

ي  درجات  طالب المجموعة تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط
الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة في الجانب المممحي 
" لغة الجسد "  لصالح المجموعة التجريبية ويعزو الباحث ذلؾ إلى توظيؼ الطالب لمغة الجسد 

واإليماءات بما يتفؽ مع  بشكؿ سميـ أثناء سرد القصة المصًورة، والمتمثمة في توظيؼ الحركات
أحداث القصة وأيضًا استخداـ تعبيرات الوجو المالئمة لممعنى في القصة، األمر الذي  ساىـ في 

 . عند الطالب"  لغة الجسد"  تطوير الجانب المممحي

وإللقاء المزيد مف الضوء حوؿ أثر القصة المصّورة في تحسيف أداء المجموعة التجريبية 
الشفوي ، قاـ الباحث باختبار صحة الفرض التالي :ال توجد فروؽ ذات  في ميارات التعبير
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( بيف متوسطي درجات طالب المجموعة o.o5  ≥ α)داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ 

المعيارية وقيمة )ت( لداللة الفروؽ بيف التطبيقيف،  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 ( يوضح ذلؾ: 5.4والجدوؿ )

 
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين :(5.4جدول )

 لبعدي :متوسطات درجات الطالب في المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق ا

 المتوسط العدد المجموعة المجال
االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكمية
 10.32 33.09 35 التجريبية "قبمي"

10.747 0.001 
دالة 
 10.23 60.62 35 التجريبية "بعدي" إحصائياً 

  o.o5)اللة إحصائية عند مستوى داللة وجود فروؽ ذات د ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ

≥ α بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة )
األمر الذي يشير إلى أف القصة المصّورة  ليا أثر في , المالحظة لصالح التطبيؽ البعدي 

( 10.747حيث بمغت قيمة ت )تحسيف  أداء طالب المجموعة التجريبية في  التعبير الشفوي ، 
 (0.001،وىي قيمة ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة )

الفروؽ ىي فروؽ جوىرية تعود إلى متغيرات الدراسة تـ حساب  ىذهولمتأكد مف أف 
 القصص المصورة عمى المجموعة التجريبيةحجـ التأثير مف خالؿ مربع إيتا الذي يظير أثر 

 يوضح ذلؾ:  (5.5وؿ )الجدبصورة أكثر وضوحًا، و 
  يوضح حجم التأثير في بطاقة المالحظة بين التطبيقين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية :(5.5جدول )

 المجموعة التجريبية 
 حجم التأثير η 2قيمة  قيمة "ت"
 كبير جداً  0.629 10.747

صة المصورة عمى المجموعة التجريبية ( أف حجـ تأثير الق5.5ويتضح مف الجدوؿ )
كاف كبيرًا جداً ، وىذا يؤكد عمى أثر القصة المصّورة في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى 

 طالب  الصؼ الرابع األساسي .
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ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن القصة المصّورة تشتمل عمى 
 : العديد من المميزات منيا

لقصة المصّورة  الذي  طبؽ عمى المجموعة التجريبية كاف لو األثر الكبير في أف أسموب ا -
ثارة وتشويؽ في متابعة األحداث وتقمص  جذب انتباه التالميذ لما فيو مف متعة وا 

 الشخصيات بشكؿ يفوؽ الطريقة التقميدية .
ساسية تعتبر القصة المصّورة مف الوسائؿ البصرية المحسوسة  والطفؿ في المرحمة األ -

 يعتمد عمييا بشكؿ كبير جدًا ، مما أدى إلى بقاء أثر التعمـ ألكبر فترة زمنية ممكنة .
مراعاتيا ألنماط التعمـ البصري ،وذلؾ مف خالؿ تعدد طرائؽ ووسائط التعميـ المستخدمة  -

 المصحوبة بالصور.
ورغبتيـ في التعميـ  توفر بيئة تفاعمية مستمرة تحافظ عمى استمرارية دافعية الطالب لمتعمـ، -

 المستمر.

تحقؽ ارتباطًا لممعمومات النظرية بمواقؼ مصورة تساعد المتعمميف عمى اكتساب الخبرات  -
 والتعبير عنيا شفويا بشكؿ مناسب .

صٌاغةفًالنفسعلىاالعتمادفرصةالتالمٌذمنحالمصّورةالقصصاستخدامإن- -

 اعد التالميذ في تطوير ميارة التعبير لدييـ .، وىذا س بوضوحعنهاوالتعبٌراألفكار

االعتماد عمى عنصر الحداثة والجدة، حيث تـ تقديـ كؿ جزئية بالشكؿ غير المألوؼ  -
 لمطالب، األمر الذي جذب انتباىيـ ورفع مف مياراتيـ.

إتاحة أسموب القصة المصًورة فرصة كبيرة إلبداع الطالب ، وزيادة مساحة خياليـ في  -
ؿ والتفسير لمحتوى القصص المصّورة ، مما أدى إلى تركيز تمؾ المعمومات في التحمي

دراكيـ ، وأدى ذلؾ إلى تطور ميارة التعبير عند التالميذ  .  عقوليـ ووجدانيـ وا 

تركيز القصص المصّورة عمى األىداؼ التعميمية واألنشطة التي تحقؽ ىذه األىداؼ، مما  -
ة الكافية، وانعكس ذلؾ عمى مستوى تعبيرىـ ، مما زاد جعؿ الطالب يركزوف عمييا بالدرج

 مف ميارة التعبير الشفوي لدييـ.

أسيمت القصة المصّورة في تزويد الطالب بثروة لغوية جديدة تعينيـ عمى إجادة التعبير  -
 عف مضاميف الصور والربط بينيما .
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فكار الجديدة والخبرات ، إف الصور والرسوـ مشوقة لمتالميذ وتعد مصدرًا حسيًا يمدىـ باأل -
دراؾ مرامييا ساىـ في تنمية خزينتيـ المغوية الذي أعانيـ  ف قدرة التالميذ عمى فيميا وا  وا 

 عمى الطالقة في التعبير.

إف سمسمة الصور أتاحت الفرصة لمتالميذ بأف يكرروا تأمميـ في الصورة الواحدة مدة مف  -
يـ بالتحميؿ الدقيؽ في محتويات كؿ الزمف تطوؿ أو تقصر حسب حاجتيـ، مما سمح ل

 صورة والتعرؼ إلى تفاصيميا، وىذا مما ادى إلى إعطائيـ فرصة أكبر في التعبير.

ارتباط الموضوعات واألنشطة  التي تقدميا القصص المصّورة بحاجات وميوؿ التالميذ   -
التعبير  المختمفة ، مما كاف ليا أثر إيجابي في مساعدة التالميذ عمى اكتساب ميارات

 الشفوي ، وسرعة امتالكيا .

الدراسات التي أثبتت فعالية توظيؼ القصة فقت نتائج ىذه الدارسة مع نتائج وقد ات  -
ـ(، ودراسة  2712ـ(، ودراسة نعمة )2714كدراسة األحمدي ) المصورة في تنمية التحصيؿ

 توظيؼ  ةالدراسات فعالي بعض تأثبتو  ـ(،2777ـ(، ودراسة الجبوري)2711التميمي)
 غانـكدراسة عممية التدريس  فيإكساب الميارات التعميمية المختمفة القصة المصورة في 

، ـ(2711أحمد ) ، ودراسة(ـ2712خسباؾ )ـ(، ودراسة 2714عمراف) (، ودراسةـ2715)
 ( والتي أكدت عمى فعالية القصة المصورة في عممية التدريس . ـ2717)سمطافودراسة 
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 التوصيات:

 :في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يمي 

إف نتائج الدراسة كانت في صالح استخداـ القصص المصّورة وىذا يدعو الباحث إلى  -
ده كأسموب عند تدريس التعبير في المرحمة األساسية  وتشجيع المعمميف عمى المطالبة باعتما

  استخدامو.

عقد ورش عمؿ تيدؼ إلى بياف أىمية استخداـ القصة المصّورة  في التعميـ، وآليات توظيفيا  -
 في تدريس المغة العربية عمومًا والتعبير الشفوي بشكؿ خاص .

  ؽ القصص المصّورة  في مؤسسات التعميـ .توفير بيئة تعميمية مالئمة لتطبي  -

ضرورة قياـ المؤسسات التعميمية، ومراكز التدريب بعقد دورات تدريبية لألخصائييف في  -
 رة ، حتى يتـ إنتاجيا وفؽ أسس ومبادئ ومعايير عممية. تصميـ القصص المصوّ 

رة في التدريس ، تطوير دليؿ المعمـ وتضمينو إجراءات توضح كيفية استخداـ القصة المصوّ  -
 ليسترشد بو المعمموف في تدريسيـ لمادة المغة العربية بصفة عامة والتعبير بصفة خاصة .

عداد خطط وأساليب متنوعة لتدريس  - ضرورة  وضع أىداؼ سنوية وفصمية لمادة التعبير وا 
 مادة التعبير الشفوي وتحقيؽ أىدافو .

ٌتمالتًوالمعاهدالجامعاتفًالعربٌةاللغةعفرومعٌنسجمنصٌبا التعبٌرمادةتأخذأن -

 .والمعلمٌنالمدرسٌنإعدادفٌها

خارجهاأوالفصلحجرةداخلتعلٌمًموقفكلالمعلماستثمار - منالتالمٌذلتدرٌب،

 .الشفويالتعبٌرمهاراتممارسةعلىخالله

حمة األساسية في مناىج المغة االىتماـ بتضميف ميارات التعبير الشفوي المناسبة لطمبة المر  -
 العربية خاصة، والمناىج الدراسية عامة في مرحمة التعميـ األساسي .

ضرورة االىتماـ بتنظيـ أنشطة لغوية تعتمد عمى ميارات التعبير بصورة منظمة ،  -
كالمسابقات بكافة أنواعيا ، اإلذاعة المدرسية ، حتي تثير دوافع المتعمميف وتحفزىـ عمى 

 ميارات التعبير الشفوي .إتقاف 
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 المقترحات:

 :, منيافي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا يمكن تقديم بعض المقترحات إلجراء دراسات أخرى

  يارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصؼ الرابع. ية متنمرة  في أثر توظيؼ القصص المصوّ  -
القصة المصّورة فػي تنمية الميػػارات التفكير المختمفة مثؿ التفكير الناقد، أثػػر توظيؼ  -

 .. والتفكير اإلبداعي لدى الطمبة في المراحؿ الدراسة المختمفة
اإلمالء لتالميذ المرحمة أثر استخداـ مدخؿ القصة المصّورة ودراما القصة في تدريس   -

 االبتدائية.
دراسة العالقة بيف ميارات التعبير الشفوي ومتغيرات أخرى : مثؿ المستوى الدراسي، المؤىؿ  -

 العممي لممعمـ ، والمؤىؿ العممي لموالديف .
 .االستماع ومستويات الفيـ القرائيفاعمية توظيؼ القصص المصورة في تنمية ميارات  -
التمكف مف ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ في المراحؿ التعميمية  دراسة صعوبات -

 عالجية . –دراسة تشخيصية  –المختمفة 
 التعميمية.دراسة مقارنة بيف القصص المصّورة ونوع آخر مف الوسائؿ  -
 ة عمى تنمية ميارات الشفوي في جميع مراحؿ التعميـ .يأثر الوسائط التعميم -
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  ئمة المراجعقا

 : المراجع العربية -أوالً 
. (5-3، )مج لساف العربـ(. 1997ابف منظور، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف كـر .)

 القاىرة : دار المعارؼ.
ي . فاعمية استخداـ قصص االطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني فـ( 2777أبو الشامات ، العنود.)

غير )رسالة ماجستير  تنمية ميارات التفكير االبداعي لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة
 . جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.منشورة(

عداد دروسيا ـ(. 2772) .أبو الييجاء، فؤاد حسف أساليب وطرؽ تدريس المغة العربية وا 
 ىج لمنشر والتوزيع..عماف، األردف: دار المنا1ط اليومية باألىداؼ السموكية.

 . القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية.4ط. عمـ النفس التربويـ(. 1996) .فؤاد، أبو حطب
(. أثر قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التعبير الشفيي االبداعي ـ2713) .وفاء، أبو رخية

،  (. الجامعة اإلسالميةغير منشورة ) رسالة ماجستير لدى طمية الصؼ الرابع األساسي
 غزة .

أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدى ـ(. 2717) .أبو صبحة، نضاؿ
 .غزة،)رسالة ماجستير غير منشورة ( .الجامعة اإلسالمية  طالبات الصؼ التاسع

. عماف، األردف: 1ط . مدخؿ إلى تدريس ميارات المغة العربيةـ(. 2717. )أبو مغمي، سميح
 دار البداية.

 ، األردف:عماف .1. ط األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية .(ـ2779) أبو مغمي ، سميح.
 .دار البداية

. عماف، أدب األطفػاؿ قػراءات نظرية ونمػاذج تطبيقية. ـ( 2776) ر عبػد الوىػاب.ي، سػمأحمػد
 : دار المسيرة لمنشر والتوزيع.األردف

. عماف، األردف:  1. ططفاؿ وتطبيقاتيا العمميةقصص وحكايات األ ـ(.2774أحمد، سمير. )
 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع

برنامج مقترح في فف الكاريكاتير باستخداـ النظرية  التوسيعية وأثره ـ(. 2711) .أحمد، نيمة
عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية بعض ميارات رسوـ القصة المصّورة واالتجاه نحو التربية 

رسالة دكتوراه غير  منشورة(. ) شعبة  تربية الطفؿ بكمية التربيةالفنية لدى طالبات 
 .مصر جامعة سوىاج ،
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أثر استخداـ مدخؿ القصة المصّورة ودراما القصة في تدريس . (ـ2714. ) األحمدي، مريـ
   قواعد النحو لتمميذات المرحمة االبتدائية عمى التحصيؿ  واالتجاىات وبقاء أثر التعميـ

 جامعة تبوؾ، المممكة  العربية السعودية . ير غير منشورة(.) رسالة ماجست
. غزة : 4ط. التربية العممية وطرؽ التدريس. (ـ1997) .حساف و عبد المنعـ، عبد اهللاألغا، إ

 مطبعة منصور.
أصوؿ تدريس العربية بيف النظرية والممارسة )المرحمة ـ (. 2777البجة ، عبد الفتاح حسف. )

 . عماف ، األردف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.1ط . األساسية العميا(
: السعودية .  3ط .ػاة األطفػاؿيالقصػة فػي حـ( .2778ػر.) ي، سموى بنػت األمبف سمطاف

 جامعة أـ القرى .
أثر استعماؿ القصص المصّورة في تحصيؿ ـ(. 2711، عمار عبد اهلل محسف. ) التميمي

رسالة ماجستير غير   )ئي في مادة قواعد المغة العربيةتالميذ الصؼ الخامس االبتدا
 . جامعة بابؿ، العراؽ  .منشورة(

 . عماف:  دار الفكر.3ط . أساليب تدريس المغة العربية. (ـ1991جابر، وليد. ) 
.أثر اختالؼ أسموب عرض المحتوى ونمط ممارسة األنشطة التعميمية (ـ2717)  .جاد، عزة

اعي وميارات قراءة الصور في التربية األسرية لدى طالب كمية عمى تنمية التفكير اإلبد
 .133-171 ،( 1)18،  _ جامعة حموافمجمة العمـو التربوية .التربية 

ـ(.صعوبات تدريس التعبير الشفوي في المرحمتيف المتوسطة 2712، خالد ناجي. )الجبوري
 . 448 -396( ، 51) ع،  بغداد -مجمة الفتح .واإلعدادية مف وجية نظر المدرسيف 

أثر استخداـ أسموب القصة المصورة في تحصيؿ ـ(. 2776، محمد صالح خمؼ. )جبوريال
غير )رسالة ماجستير  تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة القراءة وميميـ نحوىا

 منشورة( . جامعة الموصؿ ، العراؽ.
. بيروت : دار 3. طصمنيج البحث وتحقيؽ النصو  ـ( .2712الجبوري، يحيى وىيب .)

 الغرب اإلسالمي.
أثر مستويات التفاعؿ في القصة اإللكترونية المصورّة ـ(. 2714الجزار، إسالـ عبد الغفار .)

رسالة  دكتوراه غير منشورة(. جامعة ) في تنمية الثقافة البصرية لمرحمة رياض األطفاؿ
 حمواف ، مصر .
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المعيارية لميارة التحدث وتقويـ أداء تالميذ ـ( . المستويات 2775حافظ ، وحيد  إسماعيؿ. )
، (6) ، عجامعة طنطنا  - مجمة كمية التربية بكفر الشيخ،  المرحمة االبتدائية في ضوئيا

1-67. 
 . الرباط :ثقافة الطفؿ العربي بيف التغريب واألصالة . ـ(1997حجازي، مصطفى .)

 .منشورات المجمس القومي لمثقافة العربية
 .االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية لتالمذة الصفوؼ األولية.ـ( 2715.)داود، حمس

 .الجامعة اإلسالمية: غزة .  1ط
فاعمية أناشيد األطفاؿ وأغانييـ في تنمية  ـ( .2715الحوامدة، محمد والسعدي، عماد .)

_ بويةدراسات العموـ التر  .  ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ األوؿ األساسي
 .62-74، ( 1) 42،   أربد

. عماف ،  1. ط التصميـ التعميمي نظرية وممارسةـ( . 2717الحيمة، محمد محمود. )
 األردف : دار المسيرة  .   

أثر مختارات مف قصص األنبياء المصورة في األداء التعبيري ـ(. 2712خسباؾ ، عباس . )
ير منشورة (. جامعة ديالي ، ) رسالة ماجستير غ لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط

 بغداد .
فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات م(. 2712خصاونة ، نجوى و إيماف، العكؿ . )

  -المجمة الدولية التربوية المتخصصة . المحادثة الشفوية لدى طالبات المرحمة االبتدائية
 .276-182(، 4)1، ألردف ا

مدى امتالؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ . ـ ( 2712الخمايسة ، إياد محمد . ) 
 .لميارات  التعبير الشفوي مف وجو نظرىـ ، والصعوبات التي تواجييـ داخؿ المحاضرة 

 . 242-219، ( 1)27،  غزة - مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
ات الشعبية  في تنمية ميارات فاعمية برنامج قائـ عمى الحكاي(. ـ 2714، بياف عمر. ) دحالف

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير التعبير الشفوي لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي
 ، غزة .الجامعة االسالمية

. راـ  الطرائؽ العممية في تدريس المغة العربية. ـ( 2773حسف و الوائمي، سعاد . )  ،الدليمي
 اهلل : دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

ا : المنشػػأة العامػػة يبيطرابمس ، ل. مقدمػػة فػػي أدب األطفػػاؿـ(. 1985مفتػػاح محمػػد. ) ،ػػابيد
 لمنشػػر والتوزيع  .
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.  1. ط اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربيةـ( . 2775، طو والوائمي ،سعاد .) الديممى
 إربد ، األردف: عالـ الكتب الحديث . 

التعبير عميمية في تنمية ميارات التحدث )أثر استخداـ الدراما الت.ـ( 2715الربابعة، إبراىيـ .)
مجمة العمـو  .الشفوي ( وتحسيف التحصيؿ لدى طمبة المغة العربية لمناطقيف بغيرىا

 .644-629( ، 3) 42، األردف - اإلنسانية واالجتماعية
لصؼ الخامس أثر استخداـ القصة المصوّرة عمى تحصيؿ تالميذ اـ(. 2717) .رجاء، سمطاف

رسالة ماجستير غير منشورة( . األكاديمية العربية ) االبتدائي بمادة التعبير التحريري
 المفتوحة في الدنمارؾ ، السويد.

فاعمية استخداـ القصص المصورة المقدمة ألطفاؿ الرياض في ـ ( . 2779، يوسؼ .) رجب
جامعة عيف شمس شورة (. ) رسالة ماجستير غير من تنمية بعض القدرات اإلبداعية لدييـ

 مصر. ،
عماف : دار  .أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة والصعوبة. ـ( 2776، فيد خميؿ . ) زايد

 اليازوري لمنشر والتوزيع.
 .ة اإلسالمية. غزة : الجامع2ط . المرشد في تدريس المغة العربية.ـ ( 1999، محمد. )زقوت

تراتيجيتي لعب األدوار والسرد القصصي في تنمية استخداـ اس.ـ( 2715. )زقوؿ، سياد
(. غير منشورة )رسالة ماجستير مفاىيـ حقوؽ اإلنساف لدى طمبة المرحمة األساسية

 جامعة األزىر ، غزة.
استخداـ القصص المصورة في تدريس التراكيب والقواعد المغوية .  ـ(2713، أماني. ) الزميتي

رسالة  ) كتابة لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيوأثرىا في تنمية ميارتي التحدث وال
 (. جامعة بورسعيد ، مصر .غير منشورة ماجستير

.  مبادئ القياس والتقويـ في التربية ـ(.1998الزيود، نادر فيمي وعمياف، ىشاـ عامر. )
 .عماف:  دار الفكر.2ط
: األردف . عماف،1ط .طرائؽ تدريس المغة العربيةـ(. 2711، عبد الرحمف إبراىيـ. )السفاسفة

 مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
(. أثر استخداـ أسموب القصة المصورة عمى تحصيؿ تالميذ الخامس ـ2717سمطاف، رجاء .)

غير منشورة(.األكاديمية العربية التعبير التحريري )رسالة ماجستير االبتدائي بمادة 
 .المفتوحة في الدنمارؾ 
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داـ أسموب القصة المصّورة في اكتساب مفردات جديدة في ـ(. استخ2711، ريـ. ) سميماف
 ( ،3)17، مجمة الباحثوف.  المغة اإلنجميزية لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي

656-967. 
أثر استخداـ نموذج القبعات الست لتنمية ميارات التعبير .ـ( 2712، نسريف. )شامية

رسالة ماجستير غير منشورة(  ) اسياإلبداعي الكتابي بدى طالبات الصؼ السادس األس
 الجامعة اإلسالمية ، غزة.. 

 . القاىرة : الدار المصرية المبنانية. 2ط .أدب الطفؿ العربي. ـ( 1994شحاتة، حسف.)
فعالية استخداـ القصة المصورة في إكساب أطفاؿ مرحمة ما ـ( . 2774الشريؼ ، صالح .)

) رسالة ماجستير غير منشورة ( .  اعيةقبؿ المدرسة بعض المفاىيـ الخمقية واالجتم
 جامعة أسيوط ، مصر .

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أدب األطفاؿ في تنمية ميارات ( . ـ2716الشنطي ، دعاء .)
 ) رسالة ماجستير غير منشورة(. التعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي بغزة

 جامعة األزىر ، غزة . 
أدب األطفاؿ وبناء الشخصية مف منظور تربوي . ـ( 1997الرؤوؼ. ) الشيخ ، محمد عبد

 . اإلمارات : دار العمـ لمنشر والتوزيع .2ط .إسالمي
   )د. ف(..أدب الطفؿ وثقافتو. م(2778ابتساـ ؛ ومطر، يوسؼ .) ،صالح، نجوى ؛ واليازجي

عماف  .رائؽ التربويةتدريس المغة العربية وفقا ألحدث الط. ـ(  2717، عموي عبد اهلل.)طاىر
 : دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

. القاىرة  : مناىج تدريس المغة العربية بالتعميـ األساسي. ـ( 2771طعيمو ، رشدي أحمد. )
 دار الفكر.

فاعمية استخداـ استراتيجية لعب األدوار في تنمية ميارات . ـ(  2717، بدوي أحمد . )الطيب
،  مجمة القراءة والمعرفة .شفيي لدى تالميذ المرحمة اإلعداديةالقراءة الصامتة والتعبير ال

 . 97 -131( ، 175ع )
 

أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية . ـ( 2773عاشور، راتب والحوامدة ، محمد. )
 .عماف : دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 1ط .والتطبيؽ 

القرائية والكتابية طرائؽ التدريس الميارات .ـ( 2779، راتب و مقدادي ، محمد .)عاشور
 .عماف ، األردف : دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 2. ط واستراتيجيتيا
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 )د.ف(.  .فف الكتابة والتعبير ـ( .1997عبد الجابر، سعود وآخروف. )
( 311ع ) ،عالـ المعرفةوالسمبيات. عصر الصورة االيجابيات .ـ( 2775)عبد الحميد، شاكر.

،277-275 .     
. مصر : دراسات وبحوث في تربويات المغة. ـ(2773، عبد الحميد عبداهلل . ) عبد الحميد

 جامعة طنطنا .
ـ(. تقديـ الحموؿ التشكيمية وتصميـ القصة المصورة بالكتاب 2717عبد المطيؼ، أحمد .)

 المدرسي ) رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة أـ القرى ، مصر . 
ـ(. فعالية وحدة مقترحة لتنمية ميارات قراءة الصور والرسـو 2772.) عبد اهلل ، عاطؼ محمد

المؤتمر  ورقة مقدمة إلى المرتبطة بالدراسات االجتماعية لدى طالب المرحمة اإلعدادية .
العممي الرابع عشر مناىج التعميـ في ضوء مفيوـ األداء ، القاىرة : الجمعية العربية 

 لممناىج وطرؽ التدريس.
، الييئة المصرية مجمة الفصوؿدراسة الصورة والثقافة واالتصاؿ.  ـ(.2773حمد.)العبد، م

 (.  62العامة لمكتاب ،ع )
. جامعة عيف 1ط .دراسات وبحوث في عمـ نفس الطفؿ. ـ( 2775عبد المقصود، حسنية . )

 شمس ، القاىرة : عالـ الكتب لمطباعة والنشر.
. عماف : دار  1ط.  ات في المغة العربية. ميار ـ( 2773، أبو الحشيش. ) عبد اليادي
 السيرة. 

أثر استخداـ الصور واالشكاؿ التوضيحية في الدراسات .ـ( 2773عرفو، صالح الديف .)
االجتماعية لتنمية عمميات التفكير لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي والصؼ الخامس 

( ،  85، ع )وطرؽ التدريس مجمة دراسات في المناىج االبتدائي وميوليـ نحو المادة.  
52- 178  . 

برنامج قائـ عمى المدخؿ التفاوضي في تنمية (. م2712عطية، جماؿ ووجيو، أبو لبف.)
مجمة كمية  . ميارات التعبير الشفوي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالمدنية المنورة

 . 436-395( ، 91)3،  التربية ببنيا
.القاىرة : دار 1ط . افي في تدريس المغة العربيةالك. ـ( 2777عطيو ، محسف عمى . )

 الشروؽ لمنشر والتوزيع . 
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ـ(.أخطاء شائعة في تصاميـ البحوث التربوية لدى طمبة الدراسات العميا 1999عفانة، عزو.)
جامعة عيف شمس،  - دراسات في المناىج وطرؽ التدريسفي الجامعات الفمسطينية. 

  .12-1،  (57القاىرة ،ع )
دور القصص المصورة في تنمية الحصيمة . ـ( 2714، أحمد منى مصطفى. )  عمراف

 .  85-83( ، 63) 17،  مجمة دراسات الطفولةالمغوية لدى أطفاؿ متالزمة دواف.  
عماف : دار . طرائؽ تدريس المغة العربية وأساليب تدريسياـ (. 2712عوف ،فاضؿ ناىي. )

 صفاء لمنشر والتوزيع.
عماف : دار  . مدخؿ إلى تدريس ميارات المغة العربية. ـ( 2711.)عيد ، زىدي محمد 

 صفاء لمنشر والتوزيع.
ورقة عمؿ مقدمة  .(.  ثقافة الصورة الفنية وأثرىا االجتماعي والتربويـ2777)الغامدي، أحمد.

 ثقافة الصورة، األردف : جامعة فيالدلفيا. بعنواف المؤتمر العممي الثاني عشرإلى 
فعالية األنشطة القصصية المصورة في تنمية بعض ـ( . 2715عبد الستار. ) غانـ ، إسالـ

) رسالة  ميارات القراءة بالمغة اإلنجميزية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ضعاؼ السمع
 ماجستير غير منشورة ( . جامعة الزقازيؽ ، مصر .

 لمنشر والتوزيع. . عماف:  دار الشروؽ كفايات التدريس. ـ( 2773الفتالوي، سييمة. )
ميارات قراءة الصورة لدى األطفاؿ بوصفيا وسيمة  ـ( .2777الفرا ، إسماعيؿ صالح . )

المؤتمر العممي الثاني عشر  ثقافة الصورة، األردف : جامعة ورقة مقدمة إلى .  تعميمية
 فيالدلفيا . 

ية ميارات أثر نشاطات االتصاؿ المغوي في تنم.ـ( 2712، خميؿ عبد الرحمف. )الفيومي
تعميـ التعبير الشفوي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي في مدراس مديرية التربية وال

( 2)13،  األردف - مجمة العمـو التربوية والنفسية .ردفبمنطقة عماف الثانية في األ
،451_484 . 
 . األردف : مركز التنمية البشرية والمعمومات.أدب األطفاؿ(. ـ1997ىدى . ) ،قناوي
. عماف ، 1. ط العربية لمحياة العممية نحو كتابة وظيفة جديدة. ـ ( 2777ندي ، خالد. ) الك

 األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع . 
ـ(. ضعؼ كتابة التعبير عند طالبات معاىد إعداد 2717، إيناس و أحمد ،ميساء. )لطيؼ

 .224-175( ،12) ع،  مجمة الدراسات التربوية .المحمودية ( –المعممات ) البياع 
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معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج . ـ( 2773أحمد وعمي ، الجمؿ. ) المقاني،
 القاىرة : عالـ الكتب. . وطرؽ التدريس

فعالية برنامج مقترح باستخداـ المسرح التعميمي في تنمية ميارات ـ(. 2775الموح ، أحمد .)
 ساسي في ضور مدخؿ التواصؿ المغويالمغة العربية لدى طالب الصؼ السابع األ

 رسالة دكتوراه غير منشورة ( . جامعة عيف شمس، مصر . )
. عماف، األردف : دار المسيرة  1ط . طرؽ تدريس المغة العربية ـ(.2777، عمي. )مدكور

 لمنشر والتوزيع.
الكويت :  .النمو المغوي وتطويره في مرحمة الطفولة المبكرة. ـ( 2775مرداف  ، نجـ الديف . )

 مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع. 
قراءة الصورة مدخؿ إلى التفكير التأممي والتعبير (. ـ 2778المرسي، محمد حسف. ) 

 . القاىرة ، مصر: العالمية لمطبع والنشر . 1. طاإلبداعي 
أثر استخداـ القصص المصورة في تحصيؿ  ـ( .1995المسعودي، أسماء كاظـ فندي. )

) رسالة ماجستير غير منشورة (.  لخامس االبتدائي في التعبير التحريريتالميذ الصؼ ا
 جامعة بغداد ،العراؽ .

.عماف : دار 3. طالقياس والتقويـ في التربية وعمـ النفسـ( .2777ممحـ، سامي محمد .)
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

قراءة الصور في  تنمية ميارات فاعمية استراتيجية مقترحة عمى  ـ( .2711المنير ، راندا . )
)رسالة ماجستير غير منشورة ( . جامعة  التفكير التوليدي البصري لدى أطفاؿ الروضة

 قناة السويس ، مصر.
عالقة النص والصورة في استخداـ آليات .ـ( 2715، بشرى وأحمدياف، حميد )ميرقادي

 لدراسات االدبية والفكريةمجمة جيؿ ا.  رة لألطفاؿالالمركزية في الكتب القصصية المصوّ 
 .32-21( ،5،ع ) إيراف -
أثر تدريس القواعد النحوية باستخداـ منحنى مسرحة (. ـ2715، محمد عبداهلل. )الناصر

المناىج في التحصيؿ الدراسي وميارات التعبير الكتابي والشفوي لدى تالميذ الصؼ 
 .   88 -57( ، 17) 8،  مجمة الدراسات التربوية والنفسية .السادي االبتدائي 
   جامعة عيف شمس - مجمة دار الضيافةاالختبار الشفوي. م(. 2772الناقة، محمود كامؿ .)

 ،2 ،592- 617 . 
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. األردف :  دار المعارؼ لمنشر 2. طفف الكتابة لألطفاؿ ـ( . 1986أحمد .) ،نجيب
 والتوزيع.

ورقة  .لناقد لدى االطفاؿدور القصص في تنمية التفكير ا. ـ( 2776نصر، نفيف مصطفى. ) 
 مصر : جامعة القاىرة.   مقدمة إلى المؤتمر السنوي لرياض الطفؿ _

أثر توظيؼ قصص األعراب المصورة في تحصيؿ تالمذة الصؼ ـ( . 2712، أحمد .)نعمة
رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة  ) الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية

 ديالي ، بغداد .
. تاريخ االطالع : تذوؽ األدب المصور ونفاده إلى عقؿ وقمب الطفؿ. ـ(2776نيروخ، سميرة .)

  .7uqu.edu.sa/page/ar/580ـ ، الموقع : 2716مارس  17
أثر برنامج تعميمي قائـ عمى المعب (. ـ2714، عبد الرحمف و العزاوي، فائزة. )الياشمي

ى أطفاؿ المرحمة االبتدائية في ظؿ الحركي في تحسيف األداء التعبيري الشفوي لد
-53 ،( 85)15، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا - مجمة الطفولة العربية .العولمة

69 . 
 تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية رؤية نظرية تطبيقية ـ( .2779، عبد الرحمف .)الياشمي
 . عماف، األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 1.ط
أساليب تدريس التعبير المغوي في المرحمة الثانوية . ـ( 2776، عبد الرحمف .)الياشمي

 . عماف : دار المناىج لمنشر والتوزيع.ومشكالتو
أثر أنشطة التحدث عف الذات في تنمية . ـ( 2712، سامي و عميمات ،حمود .)ىزايمة

لمبحوث مجمة المنارة  .ميارات التعبير الشفوي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي
 .277-182 ،( 1) 18،  األردف - والدراسات

 –العناصر  –المناىج )المفيوـ . ـ(1996الوكيؿ، حممي أحمد و المفتي، محمد أميف. )
 . القاىرة  : مكتبة األنجمو المصرية.التطوير( –التنظيمات  –األسس 

المصورة ذات ـ(. أثر سرد القصة 2776، عزيزة و الصانع ، أحمد و الكندري، عمى. )اليتيـ
مجمة العمـو .  النص المكتوب في إكساب بعض فنوف المغة لطفؿ الروضة بدولة الكويت

 .189 -157( ، 3،  ع) الكويت - التربوية
القاىرة :  .طفؿ ما قبؿ المدرسة: أدبو الشفاىي والمكتوب(. ـ1998يوسؼ، عبد التواب . )

 الدار المصرية المبنانية.
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 راسةقائمة بأسماء محكمي أدوات الد: (ٔممحق )

 

 مكان العمل التخصص االسم  م
أستاذ المناىج وطرؽ تدريس المغة  د. أحمد حسف الموح ٔ

 العربية المساعد
 وكالة الغوث الدولية 

المغة العربية تخصص النحو  د. أيمف جبر عماد  ٕ
 والصرؼ

مدير مساعد في مدارس 
 وكالة الغوث الدولية 

اذ المناىج وطرؽ تدريس المغة أست د. جماؿ كامؿ الفميت  ٖ
 العربية المساعد

  وزارة التربية والتعميـ 

 جامعة األقصى  أستاذ مساعد في البالغة والنقد د. جياد محمد الباز ٗ

وطرؽ تدريس المغة أستاذ المناىج  د. داود درويش حمس  ٘
 العربية 

 الجامعة اإلسالمية  

أ. د. عبد الفتاح أحمد أبو  ٙ
 زايدة

 جامعة االقصى  تاذ بقسـ المغة العربية أس  

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس المغة  د. عمر عمى دحالف ٚ
 العربية المساعد

 جامعة االقصى 

 وكيؿ مدرسة حكومية  مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية أ. عاطؼ سويمـ أبو مزيد  ٛ

 الدولية  وكالة الغوث مختص تربوي مرحمة دنيا أ. سمر عبد المنعـ صايمة ٜ
 وكالة الغوث الدولية مختص تربوي مرحؿ دنيا  أ. سمماف أحمد أبو عمرة ٓٔ
 وكالة الغوث الدولية  مختص تربوي لغة عربية  أ. وائؿ محمد عياد 11
 مدرسة حكومية   معمـ المغة العربية  لمصؼ الرابع  أ. حساـ محمد أبو مزيد  ٕٔ
أ. شفيؽ عبد العزيز أبو  ٖٔ

 األعور
 وكالة الغوث الدولية  ـ مرحمة دنيامعم

 وكالة الغوث الدولية     معمـ المغة العربية لمصؼ الرابع   عمر إسماعيؿ تنيرهأ.  ٗٔ

  وكالة الغوث الدولية   معمـ المغة العربية  لمصؼ الرابع   يسرى محمد عوض اهلل أ.  ٘ٔ
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 صورتيا األوليةقائمة ميارات التعبير الشفوي في : (ٕممحق )

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 السيد/ة.................................................................حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة ا وبركاتو وبعد,,

 يقـو الباحث بدراسة لنيؿ درجة الماجستير في تخصص مناىج وطرؽ تدريس بعنواف: 
يف القصة المصّورة في تنمية ميارات التعبير الشفوي  في المغة العربية لدى طالب " أثر توظ

 وتحتاج ىذه الدراسة إلى إعداد القائمة التي بيف أيديكـ . الصف الرابع األساسي بغزة ",

وبما أنكـ أىؿ الخبرة المتميزة في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا فقد ُرِئي االحتكاـ إليكـ 
 مف خبراتكـ.  واالستفادة

بداء الرأي فييا مف حيث إذا  والمرجو مف سيادتكـ االطالع عمى ىذه الميارات ، وا 
لحرية في الحذؼ مف كانت القائمة قد شممت ميارات التعبير الشفوي أـ ال، ولكـ مطمؽ ا

، وال يسع لصالح الدراسة مناسباً ضافة إليو، أو فيو حسب ما ترونو ، أو اإلمضموف القائمة
 .شكره وخالص تقديره لسيادتكـث إال أف يقدـ لكـ الباح

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،،و                                                  

 
 

 الباحث                                                               

 حسن أحمد سممان عبد اليادي
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 درجة المناسبة  الميارة ـ
 غير مناسبة  مناسبة 

 :  أوال_ الجانب الفكري
   وجود مقدمة مناسبة لمموضوع. 1
   عرض األفكار بترتيب منطقي . 2
   ربط األفكار الفرعية باألفكار الرئيسة . 3
   اتصاؿ األفكار بالموضوع. 4
   تنويع األفكار. 5
   وجود خاتمة جّذابة ومؤثرة لمموضوع . 6    
 : الجانب المغوي:   ثانيا
   اكتماؿ أركاف الجممة . 7
   استخداـ الكممات الفصيحة المناسبة. 8
   اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب.  9
   استخداـ أدوات الربط المناسبة . 17
   توظيؼ الحقائؽ والمعمومات توظيفًا يناسب الموضوع. 11
   عدـ اإلسياب والتطويؿ الممؿ.  12

 :الصوتيثالثا_ الجانب 
   إخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة. 13
   نطؽ األلفاظ نطقا سميمًا. 14
   مراعاة مواضع الوقؼ المناسبة.  15
   عدـ الثأثأة والمجمجة والتيتية. 16
   التنوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى  17
   الطالقة في الحديث. 18

 ي ) لغة الجسد(:رابعًا_ الجانب المممح
   التحدث دوف ارتباؾ. 19
   مواجية الجميور في شجاعة . 27
   استخداـ اإلشارات وتعبيرات الوجو المالئمة لممعنى. 21
   تمثيؿ المعنى. 22
   الوقوؼ وقفة مناسبة. 23
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 ميارات أخرى ترونيا مناسبة:
       ٔ-.  .............................................................................................. 

       ٕ-.  ... .......................................................................................... 

       ٖ-.........................................  ......................................................... 

       ٗ- .  ............................................................................................... 

       ٘-..............................................................................   ................... 

       ٙ-.  ................................................................................................ 

       ٚ-.   ................................................................................................ 

      ٛ- ...............................................................................................   . 
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 قائمة الميارات بعد التحكيم :(ٖممحق )

 
 درجة المناسبة  الميارة  م  

 غير مناسبة  مناسبة 
 أوال_ الجانب الفكري :  

   تيب منطقي .عرض األفكار بتر  1
   اتصاؿ األفكار بالموضوع. 2
   وضوح األفكار.  3
   تنويع األفكار .                     4

 ثانيا _ الجانب المغوي  
   اكتماؿ أركاف الجمؿ . 5
   استخداـ الكممات الفصيحة المناسبة. 6
   اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب . 7
   الربط المناسبة .استخداـ أدوات  8

 ثالثا_ الجانب الصوتي:
   نطؽ األلفاظ نطقا سميمًا. 9
   مراعاة مواضع الوقؼ المناسبة.  17
   التنوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى.  11
   الطالقة في الحديث. 12

 رابعًا_ الجانب المممحي ) لغة الجسد(:
   التحدث بثقو في النفس دوف ارتباؾ. 13
   استخداـ تعبيرات الوجو المالئمة لممعنى .     14
   توظيؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع المعنى. 15
   الوقوؼ وقفة مناسبة. 16

 

  



 019 

 الرابع األساسياس ميارات التعبير الشفوي لطالب (: بطاقة مالحظة لقيٗ)ممحق 

 

 الميارة ـ
  
 المقياس                    

 ضعيؼ مقبوؿ جيد  جيد جدا ممتاز
 أواًل_ الجانب الفكري:         

      يعرض األفكار بترتيب منطقي. 1
      يصؿ األفكار بالموضوع. 2
      توضيح األفكار الواردة في الموضوع . 3
      تنويع االفكار . 4

 ثانيا _ الجانب المغوي:        
      اكتماؿ أركاف الجمؿ. 5
      يستخدـ الكممات الفصيحة المناسبة. 6
      يختار الكممة المناسبة لممعنى المناسب. 7
      يستخدـ أدوات الربط المناسبة. 8

 ثالثا_ الجانب الصوتي:        
      ينطؽ األلفاظ نطقا سميما. 9

      يراعي مواضع الوقؼ المناسبة. 17
      ينوع في طبقات الصوت وفقًا لممعنى. 11
      طالقة الحديث. 12

 رابعا_ الجانب المممحي " لغة الجسد":       
      يتحدث بثقو في النفس دوف ارتباؾ. 13
      يستخدـ تعبيرات الوجو المالئمة لممعنى. 14
يوظؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع  15

 المعنى.
     

      ذ الوقفة المعتدلة المناسبة .يتخ 16
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(: دليل المعمم في تدريس التعبير الشفوي باستخدام استراتيجية قائمة عمى القصة ٘ممحق )
 المصّورة

 :عزيزي المعمم

روجو مف فرحة األسير وأىمو عند خ ) .نضع بيف يديؾ دلياًل تدريسيًا يساعدؾ في تدريس الدروس التالية
المحافظة عمى العيف _ مدينتي الجميمة _ حيوانات تعيش في الماء ،الديؾ والثعمب( في وسائؿ   –المعتقؿ 

الصؼ الرابع األساسي ، وذلؾ باستخداـ استراتيجية القصة المصورة ، لتنمية  لطالبمبحث لغتنا الجميمة 
اتبع الباحث مجموعة مف الخطوات ،الستراتيجية ميارات التعبير الشفوي وفؽ األىداؼ المرجوة ، ولتطبيؽ ىذه ا

 تنحصر في النقاط التالية :  

ومف ، نحو موضوع القصة ، وتييئتيـ نفسيا وذىنيا لتقبؿ القصة  الطالب : وذلؾ الستثارة انتباه  التمييد .1
ماع ، شكاؿ التمييد التي استخدميا الباحث عرض مجموعة مف الصور  ، تقديـ أحجية ، فف االستأأبرز 

نحو  الطالبروح التفاعؿ واالنجذاب في نفوس  سطرح أسئمة مرتبطة بموضع القصة ، وذلؾ لغر 
 الموضوع المقدـ .   

 (،  (lcdمتتالية عمى  ثاً : يعرض المعمـ مجموعة مف الصور التي تمثؿ أحدا رةعرض القصة المصوّ  .2
مغة السميمة وترتيب األفكار والتغير في ويقـو المعمـ بسرد  ىذه القصة بمغتو الخاصة مراعيا توظيؼ ال

 لممعنى  مع اإلشارة إلى أحداث الصور المرفقة بالقصة .  اً نبرات الصوت وفق
في مضموف القصة مف خالؿ طرح أسئمة  الطالب. يناقش المعمـ رة وتحميميا مناقشة القصة المصوّ  .3

جابة الكاممة ، ثـ ـ الخاصة واإللمغتي الطالبخداـ مباشرة حوؿ موضوع القصة مع التركيز عمى است
تأمؿ الصورة األولى والتعبير عنيا شفويا ومناقشتيا  طالب ويطمب مف ال، يعرض المعمـ الصور المعبرة 

... إلخ ، حتى وصوال إلى مضموف الصورة مف خالؿ التعبير الحر ، والصورة الثانية كذلؾ والثالثة ..
 حداث القصة مع بعضيا البعض .  مف خالؿ ربط أنصؿ إلى تكويف قصة متكاممة 

: ربط أحداث القصة بمواقؼ حياتية يتعرض ليا الطالب في حياتيـ ربط القصة المصورة بحياة الطالب  .4
 تكوف مواقؼ اجتماعية قريبة مف حاجة الطفؿ . وغالباً  ،اليومية

ديف الراوي سرد القصة مقمّ  الطالب المحاكاة : بعد االنتياء مف مناقشة القصة وتحميميا يطمب المعمـ مف  .5
 في صوتو ولغتو ومممحو .

ومف أىـ أشكاؿ  ،لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ التربوية لمقصة ،الطالب: وذلؾ بإلقاء أسئمة عمى  التقويم .6
 ،عرض مجموعة مف الصور العشوائية عمى لوحة الجيوب في عممية التطبيؽ التقويـ التي اتبعيا الباحث

 .القصةالصور وفقًا ألحداث  ترتيب الطالبـ مف وبعد ذلؾ يطمب المعم



 000 

 فرحة األسير وأىمو عند خروجو مف المعتقؿ :الدرس           .......................                  اليوم:

 :....................... الحصة                            :.....................التاريخ

 األىداف السموكية:

 أف يعبر عف فيمو لما يستمع شفويا مف خالؿ اإلجابة عف  أسئمة يطرحيا المعمـ   -1
 أف يستنتج الفكرة العامة لمدرس  -2
 أف يستمع الطالب لسرد القصة مف قبؿ المعمـ .  -3
 أف يصؼ شخصيات القصة شفويا.  -4
 أف يسرد القصة شفويا بمغتو الخاصة . -5
 واقؼ المصورة   .أف ينوع  نبرات صوتو وفقا لمم -6
 أف يوظؼ اإليماءات والحركات ، وتعبيرات الوجو عند سرده  القصة  -7
 أف يوظؼ المغة توظيفا سميما أثناء سرده  القصة مراعيا مخارج الحروؼ وسالمة النطؽ -8
 أف يرتب أفكار القصة أثناء سرده  ليا . -9

 أف يستخمص العبر المستفادة مف القصة . -11
 أحداث القصة المصورة أف يرتب  -11
 أف يعبر عف اكتسابو قيما واتجاىات مرغوبا فييا . -12
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 ما الفرؽ بيف االسير والسجيف؟                            الخبرات السابقة 
 مف المدف الفمسطينية التي  ما زالت محتمة  ؟                  

 " ، أوراؽ عمؿ صفية ، لوحة الجيوب LCDجياز عرض "السبورة ،الطباشير،  المصادر والوسائؿ
 

 األنشطة واإلجراءات             األىداف
 التقويم    
 نتائجو    وسائمو

يعبر عف فيمو لما يستمع  
 شفوياٌ 

 عرض أحجية 
مف ىو .... ؟ شخص يوضع في السجف، ولكف 
ليس بسبب جريمة  قتؿ أو سرقة ، إنما يدافع عف 

 حتالؿوطنو  ضد اال
ما سبب وجود األسرى  في  سجوف االحتالؿ  -

 االسرائيمية ؟ 
 ما شعورؾ نحو األسرى ؟ -
عف الوطف ضد سرى رأيؾ بدفاع األما  -

 ؟االحتالؿ

 
 

مالحظة 
مدى صحة 

 اإلجابة 

 

 يستنتج الفكرة العامة  لمدرس
 ما ىو عنواف قصتنا اليـو ؟؟

عنواف قصتنا اليـو ىو: وصؼ فرحة األسير عند 
 روجو مف المعتقؿ.خ

  

يستمع الطالب لسرد القصة مف 
 قبؿ المعمـ

يعرض المعمـ  مجموعة مف الصور عمى الموح 
 اإلضافي أو عمى وسيمة تعميمية.

 :بمغتو الخاصة مراعيايسرد المعمـ القصة المصورة 
 استخداـ نبرات الصوت استخداما صحيحا 
  استخداـ الحركات واإليماءات 
  األفكار وتسمسميا وتنظيميا مراعاة ترتيب 
   خراج الحروؼ مف مخارجيا  مراعاة المغة السميمة وا 

  



 003 

 األنشطة واإلجراءات             األىداف
 التقويم    
 نتائجو    وسائمو

 يعبر شفويا عف  فيمو ألحداث
 القصة
 
 

 يصؼ شخصيات القصة شفويا
 
 
 

يناقش المعمـ  التالميذ في مضموف القصة مع 
التركيز عمى استخداـ التالميذ لمغتيـ الخاصة 

 واإلجابة الكاممة :
 وأصدقاؤه بعد العودة مف المدرسة ؟  أيف خرج أحمد

ما رد فعؿ االحتالؿ عندما كاف الشباف يمقوف 
 الحجارة ؟

 مف اعتقمت قوات االحتالؿ ؟
 ماذا فعؿ جنود االحتالؿ بالشاب أحمد ؟

 ماذا حصؿ بأحمد داخؿ سجف االحتالؿ ؟
 لماذا شاركت أميات األسرى باعتصاـ  نسائي ؟

 األحرار ؟ ىؿ كاف ألحمد نصيبا بصفقة وفاء
 صؼ شعور أحمد عند خروجو مف السجف ؟
 كيؼ استقبؿ األىؿ والجيراف األسير أحمد ؟

 
 

مالحظة  
مدى صحة 

اإلجابة 
الصحيحة  
، ومدى 
صحة 
 التعبير 

 

يسرد القصة شفويا بمغتو 
الخاصة مراعيا نبرات الصوت ، 

وترتيب األفكار وتسمسميا 
وتنظيميا، وسالمة المغة والنطؽ 

 واإليماءاتوالحركات 
 
 
 
 

 يقسـ المعمـ القصة  المصورة إلى جزأيف . 
يعرض المعمـ الصور المعبرة عف الجزء األوؿ مف 

" ، ويطمب المعمـ مف الطمبة   "lcdالقصة  عمى 
تأمؿ الصورة األولى والتعبير عنيا شفويا ومناقشتيا 
وصواَل إلى مضموف الصورة مف خالؿ التعبير 

 لثالثة ، الرابعة  كذلؾ .الحر والصورة  الثانية، ا
 تقويـ مرحمي:

سرد  الجزء األوؿ مف القصة المصّورة شفويا 
، الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميامراعيًا نبرات 
 ة والنطؽ ، والحركات واإليماءات.وسالمة المغ

مالحظة 
مدى تنويعو 

لنبرات 
الصوت 
واستخداـ 
اإليماءات 
والحركات 
وترتيب 
األفكار 
وسالمة 
ـ استخدا
 المغة 

 
 

 

لمعبرة عف الجزء الثاني مف يعرض المعمـ  الصور ا
، ويطمب مف التالميذ التعبير عنيا شفويا  مع القصة

الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا، مراعاة نبرات 
 .، والحركات واإليماءاتوسالمة المغة والنطؽ

سرد  الجزء الثاني  مف القصة  : تقويم مرحمي
الصوت ، وترتيب عيا  نبرات المصورة شفويا  مرا

األفكار وتسمسميا، وسالمة المغة والنطؽ، 
 والحركات واإليماءات.
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 األنشطة واإلجراءات             األىداف
 التقويم    
 نتائجو    وسائمو

 
 
 
 

 يرتب أحداث القصة المصّورة
 

يطمب المعمـ مف الطالب )عدة طالب( سرد الجزء 
األوؿ و الثاني  بمغتيـ الخاصة مع مراعاة نبرات 
الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة 

 والنطؽ ، والحركات واإليماءات.المغة 
 تقويم ختامي :

عرض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب ،  
ويطمب المعمـ مف التالميذ ترتيب أحداث القصة 

 وصواًل إلى تكويف قصة متكاممة . المصورة

يستخمص العبر المستفادة مف 
 القصة

يعبر عف اكتسابو قيما واتجاىات 
 مرغوبا فييا

 الغمق :
 بتكـ القصة ؟ىؿ أعج

 ماذا  تعممت مف القصة ؟
 ما العبر المستفادة مف القصة ؟

مالحظة 
مدى صحة 

 اإلجابة 
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                      .......................:  ( :  وسائؿ المحافظة عمى العيف )تعبير شفوي(2الدرس )      اليـو

 الحصة :  .......................      :.....................                     التاريخ

 :األىداف السموكية

 أف يعبر عف فيمو لما يستمع شفويا مف خالؿ اإلجابة عف  أسئمة يطرحيا المعمـ   -1
 أف يستنتج الفكرة العامة لمدرس  -2
 .  أف يستمع الطالب لسرد القصة مف قبؿ المعمـ -3
 أف يصؼ شخصيات القصة شفويا.   -4
 أف يسرد القصة شفويا بمغتو الخاصة . -5
 أف ينوع  نبرات صوتو وفقا لممواقؼ المصورة   . -6
 أف يوظؼ اإليماءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده  القصة  -7
 مة النطؽأف يوظؼ المغة توظيفا سميما أثناء سرده  القصة مراعيا مخارج الحروؼ وسال -8
 أف يرتب أفكار القصة أثناء سرده  ليا . -9

 أف يستخمص العبر المستفادة مف القصة . -11
 أف يرتب أحداث القصة المصّورة  -11
 أف يعبر عف اكتسابو قيمًا واتجاىات مرغوبا فييا .  -12
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 لعينيف نذىب إلى  .................أكمؿ الفراغ  بكممة مناسبة : عندما نشعر بألـ في ا الخبرات السابقة 
 اذكر بعض األمراض التي تصيب العيف ...........،...............

 " ، صور ممونة   ، لوحة جيوبLCDالسبورة ،الطباشير، جياز عرض " المصادر والوسائؿ 


 االنشطة واالجراءات األىداف
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

يعبر عف فيمو لما يستمع 
 يا ً شفو 

 فف االستماع:
كاف الناس قديما يظنوف أف ىناؾ أشعة تصدر مف العيف 
تساعدىـ عمى رؤية  االشياء حتى جاء العالـ المسمـ الحسف بف 

الذي أثبت أف األشعة  تنعكس عف األشياء ، وتقع عمى  الييثـ
ىذه األشياء .وقد استغؿ العمماء فكرة عمؿ العيف   العيف فترى

األجيزة مثؿ المنظار والتمسكوب في صناعة العدسات و 
 فسبحاف اهلل الذي عمـ  اإلنساف ما لـ يعمـ ...   والميكروسكوب

 ما كاف الناس يظنوف قديما ؟
 ما العالـ المسمـ الذي ذكر في ىذه الفقرة ؟

 ماذا أثبت ىذا العالـ ؟
 كيؼ استغؿ العمماء فكرة عمؿ العيف ؟

 مالحظة مدى
 صحة اإلجابة

 

 العامة  لمدرسيستنتج الفكرة 
 ما عنواف قصتنا ليذا اليـو ؟؟

 إذف عنواف قصتنا ليذا  اليـو ىو: وسائؿ المحافظة عمى العيف  
  

 يستمع الطالب لسرد القصة
 مف قبؿ المعمـ

إلضافي أو يعرض المعمـ  مجموعة مف الصور عمى الموح ا
 وسيمة تعميمية. عمى

 يسرد المعمـ القصة المصورة  بمغتو الخاصة مراعيا :
 استخداـ نبرات الصوت استخداما صحيحا •
 استخداـ الحركات واإليماءات  •
 مراعاة  ترتيب األفكار وتسمسميا وتنظيميا  •
خراج الحروؼ مف مخارجيا   •  مراعاة المغة السميمة وا 
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 االنشطة واالجراءات األىداف
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

فيمو يعبر شفويا عف  
 ألحداث
 القصة
 

 
يصؼ شخصيات القصة 

 شفويا

يناقش المعمـ  التالميذ في مضموف القصة ، مع التركيز عمى 
 استخداـ 

 التالميذ لمغتيـ الخاصة واإلجابة الكاممة :
 لماذا يذاكر خالد دروسو يوميا ؟

 ما العادات السيئة التي جعمت خالد غير قادر عمى الرؤية ؟
 اـ التمفاز ؟ وماذا تنصحو ؟ما رأيؾ بجمسة خالد أم

 ما رأيؾ بمذاكرة خالد في الضوء الخافت ؟ وماذا تنصحو؟
 ماذا حصؿ بعيوف بخالد ؟

 ماذا فعؿ والد خالد عندما رأى ذلؾ ؟
 ما النصائح التي قدميا الطبيب لخالد ؟

 ىؿ أخد خالد بنصائح الطبيب ؟
 صؼ شعور خالد بعد ذىابو لمطبيب .

 
 

 مالحظة  مدى
جابة صحة اإل 

الصحيحة  
 ومدى

 صحة التعبير. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يسرد القصة شفويا بمغتو
الخاصة مراعيا نبرات 

الصوت ، وترتيب االفكار 
 وتسمسميا

 وتنظيميا، وسالمة المغة
 والنطؽ والحركات واإليماءات

 
 
 
 
 
 

 يقسـ المعمـ القصة  المصورة إلى جزأيف .
صور المعبرة عف الجزء األوؿ مف القصة  عمى يعرض المعمـ ال

lcd ويطمب المعمـ مف الطمبة تأمؿ الصورة األولى والتعبير"  "
عنيا شفويا ومناقشتيا وصواَل إلى مضموف الصورة مف خالؿ 

 والصورة  الثانية، الثالثة ، الرابعة  كذلؾ  التعبير الحر
 تقويـ مرحمي:

فويا مراعيا  نبرات سرد  الجزء األوؿ مف القصة المصورة ش
الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، 

 والحركات
 واإليماءات. 
 

 
 

 مالحظة مدى
 تنويعو لنبرات  

الصوت 
واستخداـ 
 اإليماءات 
 والحركات

وترتيب األفكار  
 وسالمة استخداـ 

 المغة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثاني مف القصة ، يعرض المعمـ  الصور المعبرة عف الجزء ال
مع مراعاة نبرات  ويطمب مف التالميذ التعبير عنيا شفويا

الصوت، وترتيب األفكار وتسمسميا، وسالمة المغة والنطؽ، 
 والحركات واإليماءات.

 تقويـ مرحمي:
 سرد  الجزء الثاني  مف القصة  المصورة شفويا  مراعيا  نبرات 

 المغة والنطؽ ، الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة 
 والحركات واإليماءات
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 االنشطة واالجراءات األىداف
 التقويـ

 نتائجو وسائمو
 
 

 
 يرتب أحداث القصة المصّورة

 

يطمب المعمـ مف الطالب )عدة طالب( سرد الجزء األوؿ و 
بمغتيـ الخاصة مع مراعاة نبرات الصوت ، وترتيب  الثاني

 األفكار وتسمسميا، وسالمة المغة والنطؽ، والحركات واإليماءات.
 تقويم ختامي :

طمب المعمـ عرض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب، وي
مف التالميذ ترتيب أحداث القصة المصورة وصواًل إلى تكويف 

 قصة متكاممة.

 
 
 
 
 
 
 

 يستخمص العبر المستفادة
يعبر عف اكتسابو قيما 
 واتجاىات مرغوبا فييا

 الغمق :  
 ىؿ أعجبتكـ القصة ؟  
 ماذا  تعممت مف القصة ؟  
 ما العبر المستفادة مف القصة؟  

 مالحظة صحة 
اإلجابة   

 والتعبير
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 (: مدينتي الجميمة  )تعبير شفوي(ٖاليوم:.......................                                        الدرس)

 الحصة:  .......................                              التاريخ:.....................          



 األىداف السموكية :

 ف يعبر عف فيمو لما يستمع شفويا مف خالؿ اإلجابة عف  أسئمة يطرحيا المعمـ أ  -1
 أف يستنتج الفكرة العامة لمدرس  -2
 أف يستمع الطالب لسرد القصة مف قبؿ المعمـ .  -3
 أف يصؼ شخصيات القصة شفويا.  -4
 أف يسرد القصة شفويا بمغتو الخاصة . -5
 ؼ المصورة   .أف ينوع  نبرات صوتو وفقا لممواق -6
 أف يوظؼ اإليماءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده  القصة  -7
 أف يوظؼ المغة توظيفا سميما أثناء سرده  القصة مراعيا مخارج الحروؼ وسالمة النطؽ -8
 أف يرتب أفكار القصة أثناء سرده  ليا . -9

 أف يستخمص العبر المستفادة مف القصة . -11
 القصة المصّورة  أف يرتب أحداث -11
 أف يعبر عف اكتسابو قيما واتجاىات مرغوبا فييا . -12



























 021 

 ذكر أسماء مدف فمسطينية ساحمية ؟    يذكر اسـ المدنية التي يعيش فييا  الخبرات السابقة 
 يصؼ المدنية التي يسكنيا ؟

 ، لوحة جيوب   " ، صور ممونةLCDالسبورة ،الطباشير، جياز عرض "  المصادر والوسائؿ 
 

 اإلجراءاتاألنشطة و  األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

يعبر عف فيمو لما 
 يستمع

 التمييد : مف أنا ... ؟
........ مدنية فمسطينية تقع عمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط  

 تحيطيا مف جية الشماؿ غزة ومف جية الجنوب خاف يونس 
 وتشتير بزراعة البمح والزيتوف  

 نشاط كتابي  
 ما اسـ عاصمة فمسطيف؟ -1
 ؟ما المدنية التي تعيش فييا -2
 رائعة الجماؿ ما دليمؾ عمى ذلؾ ؟دير البمح مدينة  فمسطينية  -3

 مالحظة مدى
 صحة اإلجابة

 

يستنتج الفكرة العامة  
 لمدرس

 ما عنواف قصتنا ليذا اليـو ؟؟
   اليـو ىو: مديني الجميمة  إذف عنواف قصتنا ليذا 

يستمع الطالب لسرد 
مف قبؿ المعمـ  القصة

. 

 يعرض المعمـ  مجموعة مف الصور عمى الموح اإلضافي أو عمى
 وسيمة تعميمية. 

 يسرد المعمـ القصة المصورة  بمغتو الخاصة مراعيا :
 استخداـ نبرات الصوت استخداما صحيحا. •
 استخداـ الحركات واإليماءات . •
 وتسمسميا وتنظيميا .مراعاة  ترتيب األفكار  •
خراج الحروؼ مف مخارجيا . •   مراعاة المغة السميمة وا 

  

يعبر شفويا عف  
 القصة فيمو ألحداث
 
 

 يناقش المعمـ  التالميذ في مضموف القصة مع التركيز عمى استخداـ 
 التالميذ لمغتيـ الخاصة واإلجابة الكاممة

 أيف تقع مدنية دير البمح ؟ -1
 دير البمح عف القدس ؟ كـ تبعد مدنية -2
 بماذا تمتاز مدينة دير البمح ؟ -3
 لماذا سيمت مدينة دير البمح بيذا االسـ ؟ -4
 بماذا يشتير سكاف مدينة دير البمح ؟  -5
 اذكر بعض المساجد الموجودة في المدنية . -6
 اذكر بعض االماكف االثرية المشيورة في المدنية . -7
 الموجود في المدنية . ما اسـ  المستشفى الرئيسي -8

 
 

مالحظة  
 مدى

صحة اإلجابة 
 الصحيحة
 ومدى

 صحة التعبير.
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 اإلجراءاتاألنشطة و  األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

 
 
 
 

يسرد القصة شفويا 
 بمغتو

الخاصة مراعيا نبرات 
الصوت ، وترتيب 
 االفكار وتسمسميا

وتنظيميا، وسالمة 
 المغة

 والنطؽ والحركات
 وااليماءات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
يرتب أحداث القصة 

 المصّورة

 ة  المصورة إلى جزأيف .يقسـ المعمـ القص
يعرض المعمـ الصور المعبرة عف الجزء األوؿ مف القصة  عمى 

lcd ويطمب المعمـ مف الطمبة تأمؿ الصورة األولى والتعبير عنيا" ، "
ومناقشتيا وصواَل إلى مضموف الصورة مف خالؿ التعبير   شفويا

  .الحر والصورة  الثانية، الثالثة ، الرابعة  كذلؾ
 حمي:تقويـ مر 

سرد  الجزء األوؿ مف القصة المصورة شفويا مراعيا  نبرات 
الصوت، وترتيب األفكار وتسمسميا، وسالمة المغة والنطؽ، 

 والحركات واإليماءات.

 مالحظة مدى
 تنويعو لنبرات
الصوت 
واستخداـ 
 اإليماءات
 والحركات
وترتيب 
األفكار 
وسالمة 
 استخداـ
 المغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ـ  الصور المعبرة عف الجزء الثاني مف القصة ،ويطمبيعرض المعم
مف التالميذ التعبير عنيا شفويا  مع مراعاة نبرات الصوت ،  

األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، والحركات  وترتيب
 واإليماءات.

 تقويـ مرحمي:
 سرد  الجزء الثاني  مف القصة  المصورة شفويا  مراعيا  نبرات 

 ترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، الصوت ، و 
 والحركات واإليماءات

يطمب المعمـ مف الطالب )عدة طالب( سرد الجزء األوؿ و الثاني  
بمغتيـ الخاصة مع مراعاة نبرات الصوت ، وترتيب األفكار 

 وتسمسميا ، وسالمة
 المغة والنطؽ ، والحركات واإليماءات. 

 تقويم ختامي :
 ض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب ويطمب المعمـ مف عر  

 التالميذ ترتيب أحداث القصة المصورة وصواًل إلى تكويف قصة
 متكاممة 

يستخمص العبر 
 القصة المستفادة مف

يعبر عف اكتسابو 
 قيما

واتجاىات مرغوبا 
 فييا

 الغمق :  
 ىؿ أعجبتكـ القصة ؟  
 ماذا  تعممت مف القصة ؟  
 عبر المستفادة مف القصة؟ما ال  

مالحظة 
 صحة
اإلجابة 
 والتعبير.
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..:  (: الحيوانات التي تعيش في الماء )تعبير شفوي(4الدرس )                        ..................... اليـو

 التاريخ:.....................                        الحصة :  .......................

 

 السموكية: األىداؼ

 أف يعبر عف الصورة  شفويا مف خالؿ اإلجابة عف  أسئمة يطرحيا المعمـ .  -1
 أف يستنتج الفكرة العامة لمدرس  -2
 أف يستمع الطالب لسرد القصة مف قبؿ المعمـ .  -3
 أف يصؼ شخصيات القصة شفويا.   -4
 أف يسرد القصة شفويا بمغتو الخاصة . -5
 وفقا لممواقؼ المصّورة   .أف ينوع  نبرات صوتو  -6
 أف يوظؼ اإليماءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده  القصة  -7
 أف يوظؼ المغة توظيفا سميما أثناء سرده  القصة مراعيا مخارج الحروؼ وسالمة النطؽ -8
 أف يرتب أفكار القصة أثناء سرده  ليا . -9

 أف يستخمص العبر المستفادة مف القصة . -11
 ف يرتب أحداث القصة المصّورة أ -11
 أف يعبر عف اكتسابو قيما واتجاىات مرغوبا فييا . -12
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 اذكر بعض الحيوانات المفترسة  ، عدد بعض الحيوانات المائية  . الخبرات السابقة 
 ة جيوب "،  صور ممونة  ، الكتاب المدرسي ، لوحlcdالسبورة ، الطباشير ، جياز عرض " المصادر والوسائؿ 





 األنشطة واالجراءات األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

يعبر عف الصورة 
 شفويا

 لتمييد ا
 يناقش المعمـ صور الكتاب المدرسي مع التالميذ

 ماذا تشاىدوف في الصورة؟
 أيف تعيش األسماؾ ؟

 أذكر بعض األسماؾ التي تعرفيا 
 تتنفس األسماؾ بواسطة ......

 لكائنات الحية العيش في البحر الميت ؟ لماذا ال تستطيع ا
 مف يحب السمؾ ؟ وما النوع المفضؿ لديؾ ؟

 مالحظة مدى
 صحة اإلجابة

 

يستنتج الفكرة 
 العامة  لمدرس

 ما عنواف قصتنا ليذا اليـو ؟؟
   إذف عنواف قصتنا ليذا  اليـو ىو: حيوانات تعيش في الماء  

يستمع الطالب 
 لسرد القصة  مف
 قبؿ المعمـ
 

يعرض المعمـ  مجموعة مف الصور عمى الموح اإلضافي أو 
 عمى وسيمة تعميمية.

 يسرد المعمـ القصة المصورة  بمغتو الخاصة مراعيا :
 استخداـ نبرات الصوت استخداما صحيحا •
 استخداـ الحركات واإليماءات  •
 مراعاة  ترتيب األفكار وتسمسميا وتنظيميا  •
 راج الحروؼ مف مخارجيا  مراعاة المغة السميمة واخ •

  

يعبر شفويا عف  
 فيمو ألحداث

 القصة

يناقش المعمـ  التالميذ في مضموف القصة مع التركيز عمى 
 التالميذ لمغتيـ الخاصة واالجابة الكاممة استخداـ

 ماذا يعمؿ مازف ؟
 متى يخرج مازف مع والده ؟

 ماذا سأؿ مازف والده ؟
 ث عنيا والد مازف .اذكر الحيوانات المائية التي تحد
 تتنفس األسماؾ بواسطة ........

 اذكر فوائد  األسماؾ في جسـ االنساف.

 مالحظة  مدى
 صحة اإلجابة
 الصحيحة
 ومدى

 صحة التعبير
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 األنشطة واالجراءات األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسرد القصة شفويا 
 بمغتو

الخاصة مراعيا 
نبرات الصوت ، 
وترتيب األفكار 

 وتسمسميا
وتنظيميا، وسالمة 

والنطؽ  المغة
ات والحرك

 . واإليماءات
 
 
 

يرتب أحداث 
 رة .القصة المصوّ 
 
 

 يقسـ المعمـ القصة  المصورة إلى جزأيف .
يعرض المعمـ الصور المعبرة عف الجزء األوؿ مف القصة  

"ويطمب المعمـ مف الطمبة تأمؿ الصورة األولى " lcdعمى 
ومناقشتيا وصواَل إلى مضموف الصورة  والتعبير عنيا شفويا

والصورة  الثانية، الثالثة ، الرابعة   عبير الحرمف خالؿ الت
 كذلؾ 

 تقويـ مرحمي:
سرد  الجزء األوؿ مف القصة المصورة شفويا مراعيا  نبرات 
الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، 

 واإليماءات. والحركات

 مالحظة مدى
 تنويعو لنبرات

الصوت واستخداـ     
 اإليماءات

 كاتوالحر 
 وترتيب األفكار
 وسالمة استخداـ

 المغة
 
 
 
 
 
 
 

 

يعرض المعمـ  الصور المعبرة عف الجزء الثاني مف القصة، 
مف التالميذ التعبير عنيا شفويا  مع مراعاة نبرات  ويطمب

األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ،  الصوت ، وترتيب
 والحركات واإليماءات.

 تقويـ مرحمي:
 ء الثاني  مف القصة  المصّورة شفويا  مراعيا  نبرات سرد  الجز 

 الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، 
 والحركات واإليماءات.

يطمب المعمـ مف الطالب )عدة طالب( سرد الجزء األوؿ و 
الثاني بمغتيـ الخاصة مع مراعاة نبرات الصوت ، وترتيب 

المة المغة والنطؽ، والحركات وتسمسميا، وس األفكار
 واإليماءات.

 تقويم ختامي : 
عرض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب ويطمب المعمـ 

التالميذ ترتيب أحداث القصة المصّورة وصواًل إلى تكويف  مف
 قصة متكاممة.

يستخمص العبر 
 المستفادة

يعبر عف اكتسابو 
قيما واتجاىات 
 مرغوبا فييا

 الغمؽ : 
 بتكـ القصة ؟ىؿ أعج

 ماذا  تعممت مف القصة ؟
 ما العبر المستفادة مف القصة

 مالحظة صحة
 اإلجابة
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:.......................                           الدرس )  (:  الديؾ والثعمب   )تعبير شفوي(5اليـو

 :  ....................... الحصة        التاريخ:.....................                   

 

 األىداف السموكية 

 أف يعبر عف فيمو لما يستمع شفويا مف خالؿ اإلجابة عف  أسئمة يطرحيا المعمـ  -1
 أف يستنتج الفكرة العامة لمدرس  -2
 أف يستمع الطالب لسرد القصة مف قبؿ المعمـ .  -3
 أف يصؼ شخصيات القصة شفويا.  -4
 ا بمغتو الخاصة .أف يسرد القصة شفوي -5
 أف ينوع  نبرات صوتو وفقا لممواقؼ المصّورة   . -6
 أف يوظؼ اإليماءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده  القصة  -7
 أف يوظؼ المغة توظيفا سميما أثناء سرده  القصة مراعيا مخارج الحروؼ وسالمة النطؽ -8
 أف يرتب أفكار القصة أثناء سرده  ليا . -9

 يستخمص العبر المستفادة مف القصة . أف -11
 أف يرتب أحداث القصة المصّورة.  -11
 أف يعبر عف اكتسابو قيما واتجاىات مرغوبا فييا . -12
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 تصنيؼ عدد مف الحيوانات إلى أليفة ومفترسة السابقةالخبرات

 ، صور ممونة.وب "  لوحة جيlcdالسبورة ، الطباشير ، ، جياز عرض "والوسائلالمصادر


 األنشطة  اإلجراءات األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

يعبر عف فيمو لما 
 يستمع

 التمييد :
 فف االستماع : استمع ثـ أجيب:

طائر مف الطيور يصحو مبكرا يستيقظ الناس عمى صوتو 
 لصالة الفجر ، محبب لمجميع ، ويسمى صوتو صياح

 فما ىو ......... ؟؟ 
 ؼ بالدىاء والمكر و يحذره الجميع  ويأكؿ الدجاج حيواف يتص 

 فما ىو .......... ؟؟

 مالحظة مدى
 صحة اإلجابة

 

يستنتج الفكرة العامة  
 لمدرس

 ما عنواف قصتنا ليذا اليـو ؟؟
 إذف عنواف قصتنا ليذا  اليـو ىو: الديؾ والثعمب

  

يستمع الطالب لسرد 
 القصة

 مف قبؿ المعمـ
 

ة مف الصور عمى الموح اإلضافي أو يعرض المعمـ  مجموع
 وسيمة تعميمية. عمى

 يسرد المعمـ القصة المصورة  بمغتو الخاصة مراعيا :
 استخداـ نبرات الصوت استخداما صحيحا. •
 استخداـ الحركات واإليماءات . •
 مراعاة  ترتيب األفكار وتسمسميا وتنظيميا . •
خراج الحروؼ مف مخا •  رجيا  .مراعاة المغة السميمة وا 

  

يعبر شفويا عف  
 القصة فيمو ألحداث
 
 

يصؼ شخصيات 
 القصة شفويا

يناقش المعمـ  التالميذ في مضموف القصة مع التركيز عمى 
 التالميذ لمغتيـ الخاصة واإلجابة الكاممة. استخداـ

 لماذا ذىب الثعمب إلى القرية ؟
 ىؿ استطاع الثعمب الدخوؿ إلى القرية ؟ لماذا ؟

 ثعمب عندما رأى  حراس القرية ؟أيف ذىب ال
 ماذا رأى الثعمب فوؽ الشجرة ؟
 ماذا طمب الثعمب مف الديؾ ؟

 ما  ردة فعؿ الديؾ ؟
 ماذا حصؿ بالثعمب ؟

 صؼ شخصية الثعمب .
 صؼ شخصية الديؾ .

 مالحظة  مدى
 صحة اإلجابة
 الصحيحة
 ومدى

 صحة التعبير
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 األنشطة  اإلجراءات األىداؼ
 التقويـ

 نتائجو وسائمو

 
 
 

 
يسرد القصة شفويا   

 بمغتو
 راتالخاصة مراعيا نب

الصوت ، وترتيب 
 االفكار
 وتسمسميا

وتنظيميا، وسالمة 
 المغة

 والنطؽ والحركات
 وااليماءات

 
 

يرتب أحداث القصة 
 المصورة
 
 
 

 يقسـ المعمـ القصة  المصورة إلى جزأيف .
يعرض المعمـ الصور المعبرة عف الجزء األوؿ مف القصة  عمى 

lcd "ى والتعبير "ويطمب المعمـ مف الطمبة تأمؿ الصورة األول
ومناقشتيا وصواَل إلى مضموف الصورة مف خالؿ  عنيا شفويا
 والصورة  الثانية، الثالثة ، الرابعة  كذلؾ . التعبير الحر
 تقويـ مرحمي:

الجزء األوؿ مف القصة المصّورة شفويا مراعيا  نبرات  سرد
الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، 

 إليماءات.وا  والحركات

 
 مالحظة مدى  

 تنويعو لنبرات
الصوت 

واستخداـ     
 اإليماءات
 والحركات

 وترتيب األفكار
 وسالمة استخداـ

 المغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

يعرض المعمـ  الصور المعبرة عف الجزء الثاني مف القصة  
ويطمب مف التالميذ التعبير عنيا شفويا  مع مراعاة نبرات 

ر وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، الصوت ، وترتيب األفكا
 والحركات واإليماءات.

 تقويـ مرحمي:
 سرد  الجزء الثاني  مف القصة  المصورة شفويا  مراعيا  نبرات 
 الصوت ، وترتيب األفكار وتسمسميا ، وسالمة المغة والنطؽ ، 

 والحركات واإليماءات
ؿ و يطمب المعمـ مف الطالب )عدة طالب( سرد الجزء األو 

الثاني بمغتيـ الخاصة مع مراعاة نبرات الصوت ، وترتيب 
 األفكار وتسمسميا، وسالمة المغة والنطؽ، والحركات واإليماءات.

 تقويم ختامي :
عرض مجموعة مف الصور عمى لوحة الجيوب ،ويطمب المعمـ 
مف التالميذ ترتيب أحداث القصة المصورة وصواًل إلى تكويف 

 التعبير الحر مف قبؿ التالميذ متكاممة مف خالؿ   قصة
يستخمص العبر 

 المستفادة
يعبر عف اكتسابو 

واتجاىات  قيما
 مرغوبا فييا

 الغمق :  
 ىؿ أعجبتكـ القصة ؟  
 ماذا تعممت مف القصة ؟  
 ما العبر المستفادة مف القصة؟  

 مالحظة مدى
  صحة اإلجابة
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لتعبير الواردة في كتاب لغتنا الجميمة لمصف (:القصص المصّورة حسب دروس اٙممحق )
 الرابع )الوحدة األولى(

 الدرس األول

 )وصف فرحة األسير عند خروجو من المعتقل (

 

 

 

 

 

 
خرج أحمد وأصدقاؤه بعد العودة مف المدرسة إلى الحواجز والمستوطنات القريبة يمقوف 
الحجارة عمى جنود االحتالؿ معبريف عف غضبيـ بما يحدث في  القدس مف إجراـ  واعتقاالت، 

 شكؿ عشوائي.فقامت قوات االحتالؿ بإطالؽ الرصاص، وقنابؿ الغاز عمى الشباب ب

  

 أقصى ٌا لبٌك



 029 

 

 

 

 

 

 
قامت قوات االحتالؿ بمحاصرة المكاف، واعتقاؿ أكثر عدد مف الشباب، وكاف أحمد مف 

 ف الشباب الذيف تـ اعتقاليـ، فقاـ الجنود بربط يديو وتعصيب عيونو.بي

  

 أحمـد تقـالـاع
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أخذ أحمد يودع الحرية بعيونو ، وىو ينظر مف قضباف السجف العسكري، وعانى 

 األسير أحمد كغيره مف إخوانو األسرى أشكاؿ التعذيب والظمـ في سجف االحتالؿ . 

 

 

 

 الحرٌة وداع
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المستشفى ورجاله مقيدتاف  باألصفاد مع سرير ومف شدة التعذيب أغمي عميو وأدخؿ 

 المستشفى.

 

 

 

 

 

 بالقٌود العالج
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احتجاجًا عمى ما يحدث باألسرى داخؿ سجوف االحتالؿ  مف أشكاؿ التعذيب والظمـ ،  

 شاركت أميات األسرى باعتصاـ نسائي حامميف صور أبنائيـ األسرى مطالبيف اإلفراج عنيـ .

 

 

 

 

 

 ناءأبنا نرٌد
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والسنوات مف المعاناة حتى جاء الحمـ المنشود بصفقة وفاء األحرار ، حيث مرت األياـ 

رافعًا عمـ فمسطيف معبرًا عف حبو كاف ألحمد نصيب فييا ،فخرج أحمد مف سجف المحتؿ 
خالصو لوطنو الحبيب.    وا 

 

 

 

 

 

 لألسرى الحرٌة

 والمعتقلٌن
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استقبؿ األىؿ والجيراف أبنيـ الغالي أحمد بكؿ سرور وبيجة ، وأخذ الفرح يعـ المكاف  

صاح األذاف )اهلل أكبر(،  باستقبالو الجميؿ ، فزغردت األميات وألقت الورود ووزعت الحموى .. و 
 ورجع أحمد إلى بيتو قائال: ألجمؾ يا فمسطيف ترخص روحي ودمي.

 العرس

 الفلسطٌنً
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 الدرس الثاني 

 المحافظة عمى العين  

مجتهدا ٌبقىحتىٌومٌا واجباتهٌعملودروسهٌذاكرذكًطفلخالد





جيد، ومف ىذه العادات الجمسة ولكف خالد لو عادات سيئة جعمتو غير قادر عمى الرؤية بشكؿ 
 غير الصحيحة أماـ التمفاز. 
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 وكاف خالد إذا عاد لممنزؿ يستذكر دروسو في الضوء الخافت 























 جمس لمدة طويمة دوف أف يراعي المسافة المطموبة .ثـ ينتقؿ خالد إلى المعب عمى الحاسوب، وي
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بعد فترة أصبحت عيناه تؤلمو بشدة ، وال يستطيع فتحيما بشكؿ جيد، وأصبح عاجزًا عف 
 المذاكرة 





ساعات طويمة أماـ  الحظ والده ىذه المشكمة، وقاـ بعرضو عمى الطبيب ونصحو، أف ال يجمس
 التمفاز والحاسوب ، وأف يحافظ عمى مسافو عند الجموس أماميما حتى تبقى عيناه سميمة .    
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صدقائو واسترجع قدرتو عمى أخد خالد بنصائح الطبيب، وعاد إلى وضعو الطبيعي يمعب مع أ
 الدراسة والمعب .
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 الثاني الدرس  
 مدينتي الجميمة

تقع مدينة دير البمح في جنوب فمسطيف عمى ساحؿ البحر األبيض المتوسط ، وتبعد 
كـ ، وتحيط المدنية مف جية الشماؿ مدينة غزة ومف جية الجنوب خاف  97عف القدس مسافة 
 كيمو مترًا مربعًا. 27حة المدينة إلى نحو يونس وتصؿ مسا
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، وسميت مدينة دير البمح األخالؽ العالية وتمتاز مدينة دير البمح بأىميا الطيبيف ذوي 
بيذا االسـ لكثرة أشجار النخيؿ التي تحيط بيا، ويشتير سكاف ىذه المدنية  بزراعة النخيؿ 

 والحمضيات والتنيف والزيتوف.
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وتحتوي المدنية عمى  العديد مف المعالـ األثرية القديمة ، مف أشيرىا قبر أبو سميـ 
 والمقاـ خضر الواقع في وسط المدنية والذي يعود إلى القرف الثالث الميالدي 
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 ويعمؿ جزء مف سكاف ىذه المدنية  في صيد السمؾ لكسب قوت يوميـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحتوي المدينة أيضا عمى العديد مف المباني الحكومية، مف أشيرىا كمية فمسطيف التقنية  
 التي تعتبر مركز المنطقة الوسطى لقطاع غزة. 
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المنطقة الوسطى، وىو وأيضا تحتوي ىذه  المدينة عمى المستشفى األضخـ في 
 قصى.مستشفى شيداء  األ
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 الدرس الرابع 

 حيوانات تعيش في الماء 

يعمؿ مازف مع والده في صيد السمؾ، فيخرج في نياية كؿ أسبوع  الصطياد السمؾ 
 لكسب قوت يوميـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وأثناء إبحارىـ داخؿ البحر سأؿ مازف والده عف الحيوانات التي تعيش في الماء    
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 أثناء عممو في الصيد البحري  يجيب األب ابنو ويخبره عف الحيوانات التي رأىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوؿ األب البنو : رأيت العديد مف الحيوانات البحرية مثؿ: أسماؾ القرش والحوت  
 وأسماؾ التونة وأسماؾ السرديف وغيرىا .
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 حينيا أجاب الولد اباه ، ىؿ يوجد حيوانات أخرى تعيش في البحر ؟

 

 

 

 

 

 

 

قاؿ الوالد البنو ، نعـ ىنالؾ حيوانات ضخمة تعيش في الماء مثؿ الحوت والفقمة 
 واألخطبوط وغيرىا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد الوالد بأف بعض ىذه االسمالؾ موجودة وبعضيا غير موجود ألسباب عدة مثؿ عدـ 

 وجود وسائؿ مناسبة لمصيد ومنع االحتالؿ الدخوؿ لمساحات عميقة.   
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ومف ىذه الفوائد يحمي   ثـ تحدث والده عف أىـ فوائد  األسماؾ في جسـ اإلنساف
الجسـ مف الكثير مف األمراض مثؿ الربو وأمراض القمب والسرطاف، ومف ىذه الفوائد أيضا 

 تنشيط الذاكرة  واعتبار األسماء مصدرًا لمبروتيف  واليود والفسفور.  
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 الخامس الدرس

  قصة الديك والثعمب 

جاء ثعمب ذات يوـ جائعًا إلى إحدى القرى يبحث عف طعاـ، ولكنو لـ يستطع الثعمب 
 الدخوؿ لمقرية  لوجود حراسة عمى مدخؿ القرية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يجد شيئًا يأكمو ويسد بو جوعو عاد الثعمب إلى مكاف قريب مف القرية ، لعم
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 وفجأة نظر الثعمب إلى الشجرة ، فرأى ديكًا  يقؼ عمى أحد األغصاف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحجو أنو يريد أف يحكي لو قصة ويسميو ، ألنو تعب  طمب الثعمب مف الديؾ النزوؿ
 مف وقوفو عمى الشجرة .
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لكف الديؾ أدرؾ أف ىذه مجرد خدعة مف الثعمب حتى يأكمو ،لكف الديؾ كاف حكيمًا 
 إلى القرية دوف أف يأكمو الثعمب. ورفض النزوؿ إلى األرض، ففكر في طريقة لمعودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صرخ الديؾ بصوت عاٍؿ عمى الثعمب، وقاؿ لو: الكالب قادمة بسرعة إليؾ،            
 ىرب الثعمب واختبأ خوفًا مف الكالب.
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 وىنا استغؿ الديؾ الفرصة ، وعاد إلى القرية بعد أف خدع الثعمب بذكائو الماىر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فغادر المكاف حتى ال يقتمو أىؿ القرية ، وأنو سيخبر أىؿف الديؾ خدعوأدرؾ الثعمب أ
 .د أف عمموا بوجودهالقرية بع
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 من الجامعة إلى وزارة التربية والتعميم العالي(: تسييل ميمة ٚممحق )

 


