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ممخص البحث

ىدؼ البحث الحالي ىو تحديد ميارات التعبير الكتابي الػالزمة لطالب

الصؼ السادس األدبي وكذلؾ بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائؿ المتعددة لتنمية

ميارات التعبير الكتابي لممرحمة نفسيا  .اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي لمتثبيت مف

اليدؼ األوؿ أما لمتثبيت مف اليدؼ الثاني فقد قاـ الباحثاف ببناء برنامج تعميمي

مقترح بالوسائؿ المتعددة ينمي ميارات التعبير  .وقد صاغ الباحثاف األىداؼ العامة

لمبرنامج المقترح في تنمية قدرات الطالب  .وتكوف ىذا البرنامج مف ثالثة عشر فقرة

وكذلؾ تـ صياغة األىداؼ السموكية لمبرنامج التعميمي وكذلؾ أساليب التدريس

والوسائؿ التعميمية واألنشطة المقترحة والتقويـ ،أما بخصوص أداتي البحث فقد

اعتمد الباحثاف ( استبانة ) لمتعرؼ إلى ميارات التعبير الكتابي حددت الميارات

الػالزمة لمطالب وترتيبيا بحسب األىمية وقد يبمغ عددىا ( )21ميارة تـ إدراجيا

عشوائيا ،أما اختبار قياس ميارات التعبير الكتابي فبمغ عدد فقرات االختبار ()40

سؤاال موضوعيا وحسب لكؿ ميارة أربع درجات لتصبح الدرجة النيائية لالختبار

( )80درجة ومف ثـ طبؽ البرنامج عمى عينة الدراسة وقد استغرؽ ذلؾ ( )10أسابيع

بواقع حصتيف أسبوعيا حصة لمتعبير وحصة أخرى مف حصص المغة العربية وقد
قاـ الباحثاف بأنفسيما بتطبيؽ البرنامج التعميمي.
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أوالً  :مشكمة الدراسة وأهميتها .

تبرز الكتابة مف بيف فنوف المغة أداة ميمة في نقؿ الثقافة والعموـ عبر

األجياؿ  ،بؿ َّ
إف سر التمدف والتحضر الضخـ قد نقشت أولى حروفو باختراع

الكتابة؛ إذ ال يمكف تخيؿ الكـ اليائؿ الضائع مف تأريخ اإلنسانية لوالىا؛ فيي ذاكرة

لكؿ جوانب حياتو  ،وىي نبع ال يغيض لكؿ المعارؼ
الفرد واألمة  ،وىي سجؿ ّ
والعموـ  ،وحياتنا كميا مرتبطة ارتباطا مباش ار أو غير مباشر بيذا التوثيؽ المغوي  ،اذ
كاف التاريخ قبؿ الكتابة مجرد مجموعة مف الظنوف القائمة عمى الحدث والتخميف
الذي ال يقوـ عمى منيج يقيني.

ويمتاز التعبير الكتابي بأف الوسيمة فيو ىي الكممة المكتوبة  ،التي تعد أداة لحفظ

التربية فإف الطالب يستطيع مف
و
نتاج العقؿ اإلنساني  ،ونقمو وتطويره  ،ومف الناحية

عما يدور في ذىنو مف أفكار  ،ومشاعر ،وآراء ،
طريؽ التعبير الكتابي أف يعبر ّ
وتعكس ىذه الكتابة غالبا شخصية الكاتب ،ويستشؼ منيا أشياء كثيرة :كالقوة المغوية

 ،والقوة البالغية ،والتمكف العممي  ،وتسمسؿ األفكار  ،وصحة المعمومات المكتوبة

وغيرىا ( اسماعيؿ . ) 192 : 1991 ،

والتعبير الكتابي أكثر صعوبة مف الكالـ ؛ ألف المغة المكتوبة تحصر الكالـ في

قناة واحدة بعيدا عما يسيؿ معناه  ،ويقرب مأخذه  ،مف إشارات جسمية وتمويف

صوتي  ،و اف الكاتب يبذؿ جيدا أكثر مف المتكمـ في توصيؿ كمماتو ؛ ألّنو

يخاطب القارئ المنفصؿ عنو مكانيا وزمانيا .ويختمؼ التعبير الكتابي عف التعبير
الشفوي في أمور متعددة منيا :أف التعبير الكتابي يمتاز بارتفاع مستوى المحتوى

وبدقة أكبر في التنظيـ  ،وبفرصة أطوؿ في استحضار األفكار ،
والمضموف ّ ،
وبإحكاـ أفضؿ في الصياغة( النجار . ) 3-2 : 2003 ،

وأعظـ شاىد عمى فضؿ الكتابة  ،ورفعة شأنيا أف اهلل سبحانو و تعالى نسب
ِِ
يف *
تعميميا إليو  ،واعدىا مف وافر كرمو  ،فقاؿ ّجمت قدرتو َ (( :وِا َّف َعمَْي ُك ْـ لَ َحافظ َ
ِ
ِ
يف )) ( االنفطار  ،اآلية . ) 11-10
ك َراماً َكاتبِ َ
التغمب عمى صعوبات
ويعد تعميـ الكتابة التعبيرية أحد المداخؿ الميمة في ّ
التعمـ ،والتقميؿ مف حدة انتشار ظاىرة الضعؼ المتفشية بيف طالب في مختمؼ
ّ
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مراحؿ التعميـ؛ ولذا فإف أي تطور في مستويات الكتابة التعبيرية ؛ سيؤدي ٍ
بنحو أو

بآخر إلى إحداث تغيرات كمية ،أو نوعية في التحصيؿ الدراسي عامة ،وفي تحصيؿ
المغة خاصة (نصر. )???? :??? ،

والتعبير الكتابي  ،يعد مف أسس التفوؽ الدراسي عامة  ،وفي المجاؿ المغوي مع

غيره  ،فمف طريؽ التعبير يتحقؽ االتصاؿ بيف الناس لتنظيـ أمور حياتيـ  ،وقضاء
قيات ،والمذكرات،
حاجاتيـ المادية واالجتماعية ،ومف ذلؾ  :كتابة الرسائؿ  ،والبر
البرقيات،
والتقارير ،ومحاضر الجمسات ،ويتطمب ىذا النوع مف التعبير مجموعة مف الميارات
األساسية التي ال بد مف إتقانيا لتحقيؽ المستوى األدائي الجيد ( الجمبالطي

،التوانسي. ) 224-223 : ???? ،

وقد وضع( سمؾ ) مجموعة مف الميارات التي يختص فييا التعبير الكتابي ومف

أىميا :وضوح الصيغة الفنية في العبارات والتراكيب ،وسالمة الكممات مف األخطاء

اإلمالئية  ،مع مراعاة استعماؿ عالمات الترقيـ بحسب موقعيا ،ومراعاة األمانة في

تسجيؿ األفكار ،واألساليب التي اكتسبيا الكاتب  ،أو اقتبسيا مف كالـ سواه ( سمؾ

. ) 492 : 1989 ،

ولقياس ىذه الميارات عند طالبنا يمكف مطالعة أي كر ٍ
اس أو دفتر تعبير في

مراحؿ التعميـ المختمفة؛ ليتبيف أوجو القصور المختمفة في كتابتيـ مف ضيؽ في
األفؽ  ،وركاكة في األسموب ،وضعؼ القدرة عف بياف المراد  ،إلى جانب ما

يصاحب ذلؾ مف رداءة الخط ،وأخطاء إمالئية ونحوية ال حصر ليا ،وبعدا عف
التوظيؼ الصحيح لعالمات الترقيـ ،إضافة إلى فكر ضعيؼ في ترتيب األفكار
وتناسقيا ؛ األمر الذي ربما يؤدي إلى الخروج بالموضوع عف مراده .

طمب منا المزيد مف العناية
وبناء عمى ما سبؽ  ،فإف التعبير الكتابي يت ّ

واالىتماـ بتعميمو ؛ حتى يتمكف مف أداء وظيفتو عمى الوجو األكمؿ  .وميما يكف

مف أمر صعوبة التعبير ،فإف الباحثيف يرياف أف لطرائؽ تدريس التعبير المتبعة دو ار
في ضعؼ قدرة الطالب عمى التعبير ،وأف ما اعتاد عميو المدرسوف مف طرائؽ

تعمـ التعبير.
تقميدية في تدريس التعبير ؛ أدى إلى إضعاؼ الدافعية ،والرغبة في ّ
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ويرى الباحثاف أف ىذه األىمية قد زادت في عصرنا الحاضر ؛ نظ ار لتعقيدات

الحياة التي نعيشيا ،والتي تتطمب قدرة كبيرة عمى التعبير عف انفعاالتنا ،وحاجاتنا

المادية  ،والمعنوية؛ فكاف البد لمتعبير  :سواء أكاف وظيفيا أـ إبداعيا مف أف يفيد مف
التقنيات والوسائط التي أفرزتيا مرحمة التطور التكنولوجي.

ماسة إلجراء مثؿ ىذه الدراسة  ،ومف ىنا
وفي ضوء ما سبؽ تبدو الحاجة ّ
جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء في بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائؿ المتعددة

لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ السادس األدبي.
ثانياً  :مرمي الدراسة .

ترمي الدراسة الحالية إلى :

? -تحديد ميارات التعبير الكتابي الالزمة لطالب الصؼ السادس األدبي .

? -بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائؿ المتعددة لتنمية ميارات التعبير الكتابي

لطالب الصؼ السادس األدبي .
ثالثاً  :حدود الدراسة

تتحدد الدراسة الحالية بػ

 .1عينة مف طالب الصؼ السادس األدبي في المدارس النيارية التابعة لممديرية
العامة لتربية الرصافة األولى .

 .2العاـ الدراسي . 2012-2011
 .3عدد مف موضوعات التعبير
 .4ميارات التعبير الكتابي فقط

رابعاً  :تحديد المصطمحات

 : .1الوسائل المتعددة:

" الوسائؿ المستعممة في الموقؼ التعميمي ،بما يحقؽ أىداؼ التعميـ ،ويراعي
ظروؼ وامكانات بيئة التعمـ ،وقدرات المتعمـ " ( عمى. )18 : 1995 ،
 .2التنمية:
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يقصد بيا رفع مستوى قدرة طالب الصؼ السادس األدبي بالداللة

اإلحصائية في كتابة التعبير الكتابي اإلبداعي مف طريؽ البرنامج الذي أعد لذلؾ .
 .3المهارة:

فعؿ الشيء المتقف بدراية وخبرة في حدود التكاليؼ المناسبة الوقت ،والجيد ،الماؿ.
 .4التعبير الكتابي:

"قدرة الطالب عمى الكتابة المترجمة ألفكارىـ بعبارات سميمة تخمو مف

األغالط ،بقدر يتالءـ مع قدراتيـ المغوية ،ومف ثـ تدريبيـ عمى الكتابة بأسموب عمى
قدر مف الجماؿ الفني المناسب ليـ ،وتعويدىـ عمى اختيار األلفاظ المالئمة ،وجمع
األفكار ،وتبويبيا ،وتسمسميا ،وربطيا " ( البحة. ) 313 : 1999 ،
 .5مهارات التعبير الكتابي:

المتعمـ في التعبير عف مشاعره ،
ىي منظومة مف العمميات تعبر عف قدرة
ّ
وأحاسيسو وحاجاتو ،مف طريؽ الكتابة بنحو فاعؿ.
 .6التعبير الكتابي اإلبداعي:

ىو التعبير بالكتابة عف الخمجات نفسية ،والومضات الفكرية ،التي تطفو عمى

ومؤثر.
السطح ،بأسموب مبدع ّ
 .7مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي:

ىي الميارات العشرة الالزمة لطالب الصؼ السادس األدبي مف وجية نظر

المحكميف ،والتي ألّفت دروس البرنامج التعميمي المقترح.
الفصل الثاني

جوانب نظرية

يتناوؿ ىذا الفصؿ ماىية الوسائؿ التعميمية ،وماىية الوسائؿ المتعددة  ،وأىمية

استعماليا في العممية التعميمية  ،وأسس اختيارىا ،وقواعد استعماليا ومعوقاتيا

والتطرؽ لبعض الوسائؿ التي استعممت في الدراسة .

توطئة:
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أضحت الوسائؿ التعميمية مف األمور الممحة التي ال غنى لممدرسيف عنيا في

المواقؼ التعميمية المختمفة؛ ألنيا عنصر مساعد وميسر ومدعـ لمعممية التربوية

بنحو عاـ .وقد أكد عمماء النفس َّ
أف التعمـ المبنى عمى خبرات حسية واقعية ىو

التعمـ المثمر ،وقد يتطمب الوصوؿ إلى الخبرات الحسية احتكاكا مباش ار بالخبرة،
والوسائؿ التعميمية تقترب مف الخبرات المباشرة ،كما تسيؿ عممية التعمـ وتثبتيا

أوالً  :ماهية الوسائل التعميمية:

تناوؿ المتخصصوف الوسائؿ التعميمية بتعريفات متعددة ومتنوعة ،منيا:

 " .1أجيزة وأدوات يستعمميا المدرس في تدريسو لجعؿ الخبرة التربوية التي يمر
بيا المتعمموف خبرة حية ،وىادفة ،ومباشرة معا" (سميماف.)15: ???? ،

 " .2األدوات والمواد واألجيزة والمواقع التي يوظفيا المدرس داخؿ المدرسة  ،أو
خارجيا في إطار خطة لتفعيؿ دور المدرس ،وتحويؿ المجرد مف المعمومات

إلى محسوس ،وتؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية " (عسقوؿ) 6 :??? 3 ،

.

 " .3مجموعة أجيزة ومواد يستعمميا المدرس لتحسيف عممية التعميـ والتعمـ،
بيدؼ توضيح المعاني وشرح األفكار " (محمد. ) 21 :???? ،

 " .4الحاسبات اآللية والبرمجيات واالتصاالت واألجيزة التكنولوجية األخرى،
التي تتالحـ معا ،وتستعمؿ في المواقؼ

. )153 :2005

التعميمية المختمفة " ( اليادي،

 " .5األدوات التي يستعمميا المدرس ويتفاعؿ معيا المتعمـ عمى وفؽ شروط
تربوية داخؿ المدرسة والتي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ تربوية معينة "

(زقوت. ) ??? :???? ،

مف التعريفات السابقة نمحظ ما يأتي :

 .1أف معظـ التعريفات السابقة تتفؽ عمى أف الوسائؿ التعميمية :أجيزة  ،ومواد
وأدوات تستعمؿ في المواقؼ التعميمية ؛ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية .واليدؼ
منيا :تسييؿ عممية التعميـ ،وتحسيف عممية التعمـ.
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 .2حصرت بعض التعريفات السابقة استعماؿ الوسائؿ التعميمية في حدود غرفة
الصؼ  ،أو المدرسة  ،بينما تميز تعريؼ ( عسقوؿ) بأف استعماؿ الوسائؿ
التعميمية يكوف داخؿ المدرسة  ،أو خارجيا.

ثانياً  :ماهية الوسائل المتعددة:

تعددت التعريفات التي تناولت الوسائؿ المتعددة ،نذكر منيا

 " .1استعماؿ أكثر مف مادة سمعية بصرية عمى التوالي أثناء العرض الجماعي
 ،أو ترتيب عدد مف المصادر ضمف برامج التعميـ الفردي" ( شرؼ الديف،
???? . )152 :

 " .2التكامؿ بيف أكثر مف وسيمة  ،تكمؿ كؿ منيما األخرى عند العرض أو
التدريس  ،وبواسطة الوحدات التدريسية " (الصوفي .) 266 :???? ،

 " .3برنامج كمبيوتر يتكوف مف المزج بيف النصوص المكتوبة والرسومات
والصور ولقطات الفيديو ،والمؤثرات الصوتية والحركية ،مما يتيح لممتعمـ
التفاعؿ والتحكـ في المعمومات والبرنامج " (إسماعيؿ .)163 : ???? ،

 " .4ىي استعماؿ اثنتيف أو أكثر مف الوسائؿ السمعية البصرية معا " ( زيتوف ،
. ) 242 : ???? :

مف التعريفات السابقة نمحظ ما يأتي:

? -معظـ التعريفات السابقة تجمع عمى َّ
أف الوسائؿ المتعددة عبارة عف استعماؿ

أكثر مف وسيمة في الموقؼ التعميمي ،تكمؿ بعضيا؛ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

- ０خمط تعريؼ ( إسماعيؿ) بيف الوسائؿ المتعددة ،والوسائط المتعددة ،اذ
اف تعريفو أقرب إلى الوسائط المتعددة منو إلى الوسائؿ المتعددة.

ثالثاً  :أهمية استعمال الوسائل التعميمية في التعميم:
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تشير العديد مف الدراسات واألدبيات التي تناولت أثر الوسيمة التعميمية ،ودورىا

في المواقؼ التعميمية إلى بموغيا درجة عالية مف التأثير سواء في الجانب النفسي،
أو التعميمي ،أو التربوي ،ويمكف توضيح ذلؾ عمى النحو اآلتي:

أوالً  :الدور النفسي .

عمى مصمـ الوسيمة التعميمية أف يضع في االعتبار أي إحساس يناسب ويساعد

عمى وصوؿ الرسالة التعميمية إلى المتعمـ مراعيا في ذلؾ الدور النفسي لموسيمة
التعميمية والمتمثؿ باألتي :

? .تثير انتباه الطالب نحو الدروس وعنايتيـ بيا ،وتزيد مف إقباليـ عمى الدراسة.
? .تجعؿ التعميـ أكثر عمقاً وثباتاً في أذىاف التالميذ.

? .تنمي لدى المتعمميف حب االستطالع ،وتخمؽ في نفوسيـ الرغبة في التحصيؿ

والمثابرة عمى التعمـ.

? .تقوي شعور المتعمـ بأىمية المعمومات التي اكتسبيا بتجاربو ،وجيده المستقؿ.
? .تنمي دافعية المتعمـ نحو التعمـ وتزيد مف رغبتو في ذلؾ.
? .تعزز عممية التعمـ بنحو مباشر.

? .تعزز عنصر الثقة عند الطالب والمدرس .
? .تعالج مشكمة الفروؽ الفردية بيف التالميذ

ثانياً  :الدور التعميمي .

(عبيد) 49 : ???? ،

يبحث التربويوف باستمرار عف أفضؿ الطرائؽ والوسائؿ لتوافر بيئة تعميمية

فاعمة تعمؿ عمى جذب عناية الطالب وحثيـ عمى تبادؿ اآلراء والخبرات  ،وتعد
الوسائؿ التعميمية مف أنجع الوسائؿ لتوافر بيئة تعميمية ثرية لما ليا مف أىمية تكمف

في األدوار التعميمية اآلتية :

? -توفر وقت المدرس والطالب  ،وتسيؿ عممية التعميـ والتعمـ.

? -تساعد عمى ربط األشياء بعضيا ببعض  ،كما تساعد عمى معرفة النسب بينيا.

? -تتيح الفرصة الجيدة إلدراؾ الحقائؽ مف طريؽ ربط الخبرات السابقة بالخبرات

الجديدة.
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? -تيسر لممتعمـ عممية التعمـ وعمميات التفكير المشتركة.
? -تقدـ أساليب تعمـ ذاتي متنوعة األشكاؿ لممتعمميف .

? -تعالج النقص في أعضاء ىيئة التدريس ،وذلؾ عف طريؽ التمفزيوف التعميمي ،أو

استعماؿ الدوائر التميفزيونية ،واألقمار الصناعية
ثالثاً  :الدور التربوي .

(الخزندار ،وميدي) 68 : ???? ،

َّ
إف استعماؿ المدرس الوسائؿ التعميمية المتعددة يعد انعكاسا لالتجاىات التربوية

الحديثة التي تؤكد جودة العممية التعميمية التعممية اذ تعود أىميتيا مف الجانب
التربوي إلى أنيا :

? -تربط الحياة المدرسية بالخارج.

? -تجعؿ المدرس أكثر حيوية وتفاعؿ.

? -تساعد المتعمـ عمى المساىمة الفعالة في الموقؼ التعميمي.
? -تساىـ في تعديؿ سموؾ األفراد.

? -تساىـ في تعزيز قيـ االحتراـ والتعاوف وتحمؿ المسئولية.
ويرى الباحثاف في اإلطار نفسو أف الوسيمة التعميمية:

( عسقوؿ ) 32 : ???? ،

? -تساىـ في تعميـ أعداد كبيرة مف المتعمميف في الوقت نفسو.
? -تعالج مشكمة ازدحاـ الصفوؼ.

? -تعالج مشكمة االنفجار المعرفي.

رابعاً  :أسس اختيار الوسيمة التعميمية :

يعتمد نجاح أي موقؼ تعميمي تعممي إلى حد كبير عمى حسف اختيار المدرس

لموسيمة التعميمية  ،ومدى مناسبتيا لمموقؼ التعميمي واثارتيا لو  ،ومف أبرز المعايير

التي تحدد اختيارنا لوسيمة ما ىي أف:

 .1تعبر الوسيمة عف الرسالة المراد نقميا وصمة محتواىا بالموضوع.

 .2ترتبط باألىداؼ العامة ،واألىداؼ السموكية.
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 .3تالءـ خصائص الفئة المستيدفة مف حيث القدرات العقمية ،والميارات،
والخبرات السابقة ،والظروؼ البيئية.

 .4تتوافؽ مع استراتيجية التدريس المتبعة.

 .5تتناسب مف حيث الحجـ والمساحة مع عدد المتعمميف.
 .6تتوافر فييا البساطة والوضوح ،وعدـ التعقيد.

 .7تخمو مف المؤثرات الدعائية ،والتشويش ،وما ال يتناسب مع العادات والتقاليد.
 .8تكوف المعمومات التي تحمميا صحيحة ،ودقيقة مف الناحية العممية.
 .9تتناسب مدتيا الزمنية مع الموقؼ التعميمي.

 .01تتناسب قيمتيا التربوية مع الجيد ،وتكاليؼ الحصوؿ عمييا.
 .11تكوف مشوقة ،بحيث تجذب انتباه التالميذ ،وتثير اىتماميـ.

 .21ال تشكؿ خطورة عمى الطالب مف جراء استعماليا أو تشغيميا.

 .31تتوافر األجيزة الالزمة لعرض الوسيمة إذا تطمب استعماليا جيا از ما  ،وأف
(

يتوافر المكاف الذي يستعمؿ فيو ىذا الجياز بكفاية.

حرب) 12-11 :???? ،

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ مجموعة مف المعايير ينبغي مراعاتيا عند اختيار أية

وسيمة تعميمية ومنيا:

? -عالقة الوسيمة بموضوع الدرس.

? -عالقة الوسيمة باألىداؼ التعميمية.

? -عالقة الوسيمة بنوع الخبرة المستيدفة.
? -عالقة الوسيمة بنمط التعميـ المتبع.

? -عالقة الوسيمة بخصائص المتعمميف.

? -إلماـ المدرس بالوسيمة مف حيث طرؽ عرضيا ،أو تشغيؿ أجيزتيا إذا تطمب

تشغيميا

أجيزة ما.

? -المميزات العممية ،والفنية لموسيمة.

? -تكاليؼ إنتاج ،وتشغيؿ ،واستنساخ الوسيمة.
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خامساً  :معوقات استعمال الوسائل المتعددة :

كثيرة ىي المعوقات التي تحوؿ دوف استعماؿ المدرسيف لموسائؿ المتعددة ،ومنيا:
? .معوقات مادية:

مثؿ الصعوبة في توافر االعتمادات المالية لتحويؿ التقنية مف فكرة إلى إنتاج.
? .معوقات زمنية:

إذ تقؿ قيمة التقنية إذا لـ تستعمؿ في الوقت المناسب.
? .معوقات عممية:

إذ إف اختيار المادة المراد حميا ،واإلمكانات المطموبة ليذا الحؿ تتطمب جيدا عمميا

وعمميا.

? .معوقات فنية:

وتتمثؿ في ضرورة االطمئناف عمى سالمة األجيزة وصيانتيا ،ووجود أكثر مف جية

يعتمد عمييا في توافر ىذه المتطمبات.
? .معوقات بشرية:

وتتمثؿ في عدـ توافر خبرة ودراية لممعمـ ،ووجود الرىبة والتخوؼ مف استعماؿ
الوسائؿ التعميمية.

(عسقوؿ )25 : ???? ،

ويرى الباحثاف أف عدـ وعي المدرس بأىمية الوسيمة التعميمية يؤدي الدور األىـ في

إعاقة استعماؿ الوسائؿ المتعددة.

سادساً  :قواعد استعمال الوسائل المتعددة

إذا قرر المدرس أف يستعمؿ وسيمة تعميمية ما في الدرس  ،فمف الطبيعي أف

تبني خطة الدرس عمى ىذا األساس ؛ لذلؾ مف المفيد أف يسأؿ المدرس نفسو
األسئمة التالية :لمف ؟ وأيف؟ ومتى؟ وكيؼ؟ ولماذا سأستعمؿ ىذه الوسيمة التعميمية

؟ (حرب .)???? :?? ،
? -لمف؟:

لمف ستستعمؿ الوسيمة التعميمية ،وما مستوى الفئة المستيدفة ،وخصائصيا؟
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? -أيف؟:

أيف ستستعمؿ الوسيمة التعميمية؟ في الصؼ ،أـ في المختبر ،أـ في قاعة الوسائؿ

التعميمية ،أـ في البيت ،وأيف ستوضع في أثناء استعماليا؟
? -متى؟:

في أية وقت مف أوقات الدرس ستستعمؿ الوسيمة؟ في بداية الحصة ،أـ في
منتصفيا ،أـ في نيايتيا كتمخيص لمدرس؟
? -كيؼ؟:

كيؼ ستستعمؿ الوسيمة؟ ما الخطوات التي ينبغي القياـ بيا قبؿ استعماؿ الوسيمة،

وفي أثناء ذلؾ وبعده؟
? -لماذا؟:

لماذا ستستعمؿ ىذه الوسيمة دوف غيرىا؟ ما القيمة التربوية ،والخصائص التي تميزىا

مف غيرىا مف الوسائؿ؟ وما الدور الذي يراد لموسيمة أف تعممو في الدرس؟.

وسيراعي الباحثاف عند بناء البرنامج التعميمي المقترح بالوسائؿ المتعددة عدد مف

القواعد والخطوات التي تساعده عمى استعماؿ الوسائؿ التعميمية استعماالً فاعالً

يوجزىا فيما يأتي:

أوالً – المرحمة التحضيرية ،وتضم:

? -اختيار الوسيمة التعميمية المناسبة.
? -تجربة الوسيمة.

? -اختيار المكاف والزماف المناسبيف لعرض الوسيمة.

? -التخطيط لمنشاطات والخبرات التي ستنظـ لمطالب عند استعماؿ الوسيمة ،وربطيا

بموضوع الدرس.

ثانياً – مرحمة االستعمال ،وتضم:

? -التقديـ الستعماؿ الوسيمة وتييئة الطالب نفسيا ،وتشويقيـ إلييا.

? -عرض الوسيمة ومراقبة نشاط الطالب ولفت انتباىيـ إلى التقاط اليامة ،وربطيا مع

مادة الدرس ،وتنفيذ النشاطات التي خطط ليا المدرس.
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? -مشاركة المتعمـ اإليجابية ،واستعمالو الوظيفي لموسيمة ،واكتشافو لممعمومات التي

تتضمنيا الوسيمة التعميمة.

ثالثاً – مرحمة ما بعد االستعمال ،وتضم:

? -مناقشة حوؿ األفكار التي نقمتيا الوسيمة.

? -متابعة األنشطة ذات الصمة بموضوع الوسيمة.

? -تقويـ فاعمية الوسيمة في تحقيؽ األىداؼ التي أعدت مف أجميا.

سابعاً  :أبرز الوسائل المستعممة في تدريس المغة العربية .

تصنؼ الوسائؿ المستعممة في تدريس المغة العربية تبعا لممجاالت اآلتية :
أ -الوسائل البصرية:

وىي التي يفاد منيا مف طريؽ العيف ،وأىميا:

 الكتاب المدرسي وغير المدرسي ،المجالت ،والدوريات ،والنشرات عمى اختالفيا. -السبورة وممحقاتيا.

 الموحات الجدارية :الممغنطة ،والوبرية ،واإلخبارية ،ولوحة الجيوب. -الصور :المفردة ،والمركبة ،والمتسمسمة.

 البطاقات :بطاقات الحروؼ ،والمقاطع ،والكممات ،والجمؿ ،والمطابقة ،والتعميمات،وبطاقات األسئمة واألجوبة ،وبطاقات النماذج والعينات.

ب -الوسائل السمعية:

وىي التي يفاد منيا مف طريؽ األذف ،وأىميا :المذياع ،والتسجيالت الصوتية،

والمختبرات المغوية.

ج -الوسائل السمعية البصرية:

وىي التي يفاد منيا مف طريؽ العيف واألذف معا ،وأىميا التمفاز ،والصور المتحركة،

والدروس النموذجية المسجمة ،والتمثيميات ،والرحالت والزيارات ،والبرامج التعميمية
الحاسوبية الخاصة بالمغة العربية.

( نايؼ. ) 238-237 : ???? ،

ثامناً  :أمثمة عن استعمال الوسائل المتعددة .
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كثيرة ىي الوسائؿ التعميمية وال مجاؿ في ىذا المقاـ لحصرىا ،ويعرض الباحثاف

خمسة أمثمة عف استعماؿ الوسائؿ التعميمية التي اختيرت الستعماليا في بناء
البرنامج التعميمي المقترح الذي أعداه في إطار ىذه الدراسة ،وىذه األمثمة ىي:
? -وسيمة تعميمية  /بصرية شرائح ) L.C.D) power point
? -وسيمة تعميمية /بصرية الشفافات التعميمية )O.H.P(.

? -وسيمة تعميمية /سمعية التسجيالت الصوتية ) Records(.
? -وسيمة تعميمية /بصرية الموحة الكيربائية
? -وسيمة تعميمية /بصرية لوحة الجيوب

)Electric Board (.

)Pocket's Board(.

( الخزندار ،وميدي ) 28 : ???? ،

- 1برنامج ()Microsoft power point

 -تعريؼ البرنامج

ىو أحد برامج التصميـ التعميمي التي تعمؿ تحت بيئة ويندوز ،إذ يتـ مف طريقو
التحكـ في الصوت والصورة والحركة بنحو عروض تقديمية.
 -مميزات برنامج Power point

? .سيولة االستعماؿ.

? .إنشاء عروض تقديمية بالمغة العربية.

? .مرونة في استعماؿ الصورة والصوت في العروض.
? .التعامؿ مع ممفات الفيديو.

استعماالت برنامج Power point? .إعداد برامج تعميمية /تعممية.

? .تصميـ شرائح تعميمية /تعممية.
? .تصميـ خرائط مفاىيمية.

? .تصميـ عروض تقديمية.

ويتطمب تنفيذ البرنامج إعداد بعض اإلجراءات  ،أىميا :
? .إعداد المكاف والتجييزات مع شاشة power point
? .إعداد جياز عرض شرائح
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? .تحقيؽ التفاعؿ بيف الطالب والبرامج.

? .إنجاز التكميفات المرتبطة بالبرنامج المراد تعميمو.

(محمد)19 : ???? ،

- 2الشفافيات التعميمية:

تؤدي الصور الشفافة دو اًر فاعالً في عمميات التعميـ والتعميـ ؛ لشدىا انتباه

المتعمميف مف طريؽ الصور الواضحة  ،واأللواف الزاىية  ،وواقعية المادة التعميمية ،

وبالتالي تخمؽ جواً تعميمياً فاعالً ومؤث اًر .

-تعريف الشفافيات التعميمية:

ىي عبارة عف أوراؽ بالستيكية نافذة لمضوء ،أو شريط بالستيؾ أسطواني ،يعد

عمييا المدرس المادة التعميمية مف طريؽ الكتابة المباشرة  ،أو التصوير ،وتعرضيا

عمى سبورة خاصة مف جياز العارض الرأسي.
-خصائص الشفافيات الجيدة:

مف صفات الشفافية الجيدة الميمة.

? .الوضوح :أف تكوف المادة العممية أو الرسومات المنوي عرضيا عمى الشفافية

واضحة مف حيث الخط ،والمصطمحات ،والرسومات.

? .البعد الفني :أف تتصؼ المادة العممية المنوي عرضيا عمى الشفافية بالبعد الفني

مف حيث الرسـ والموف والظالؿ ،وتقدير المسافات بيف أطراؼ الشفافية.
? .عدـ اكتظاظ الشفافية بالمادة التعميمية.

? .أف تتحمؿ الشفافية درجة الح اررة ،وىذا يعتمد عمى حساسيتيا لمضوء.

( الحيمة ) 273 : ???? ،

 -استعماؿ الشفافيات التعميمية ( ) OHP

? .إعداد المكاف وجياز السبورة الضوئية

? .توفير الشفافيات واعداد األقالـ الخاصة بالكتابة عمييا.
? .عرض الشفافيات والتعميؽ عمييا.

? .إعادة الجياز والشفافيات إلى مكانيما في نياية العرض.
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-مميزات استعماؿ الشفافيات في التعميـ

? .تجنب المدرس الوقوع في األخطاء العممية ،وتبعده عف االرتجالية في الكتابة،

وتمكنو مف استغالؿ كامؿ وقتو في الشرح والمناقشة.

? .تساعد المدرس عمى عرض المادة بشكؿ متسمسؿ ،وجذاب في ظؿ اإلضاءة

العادية ،وىو يواجو طالب ويحافظ عمى اتصالو البصري معيـ.

? .سيولة االستعماؿ وجاذبية العرض توفراف جوا يشجع التالميذ عمى المشاركة

والتفاعؿ.

? .إمكانية استعماؿ الشفافية نفسيا في عدة مواقؼ تعميمية لسنوات متعددة.

? .إمكانية إجراء تجارب عمى سطح الجياز مثؿ المجاؿ المغناطيسي ،وصور

مظممة لألشكاؿ اليندسية.

? .إمكانية استعماؿ جياز الحركة المستقطبة إلجراء تأثيرات حركية معينة في الرسـ

المعروض عمى الشاشة.

? .إمكانية عرض المعمومات بشكؿ تدريجي ،أو إخفائيا بحسب مراحؿ الدرس.

? .تمكف المتعمـ مف نقؿ محتويات الشفافية في أثناء عرضيا وبعده ،فيي ال تمحى

كالكتابة عمى السبورة.

(حرب)21 : ???? ،

- 3التسجيالت الصوتية:

تعد التسجيالت الصوتية مف أبرز الوسائؿ التعميمية التي تعتمد عمى حاسة

السمع لدى المتعمـ ،ويمكف استعماليا في مراحؿ التعميـ كافة ،والمواقؼ التعممية

المختمفة.

 -مجاالت استعماؿ التسجيالت الصوتية في المواقؼ التعممية:

? .استعماليا مصادر لممعمومات مف طريؽ تسجيؿ الخطب ،وقصائد الشعراء،

وصالة الجمعة.

? .تسجيؿ مؤثرات صوتية مف الطبيعة ،مثؿ أصوات الطيور والحيوانات ،والظواىر

الطبيعية :كالرياح والرعد والمطر.
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? .تسجيؿ بعض الروايات والتمثيميات ،والقصص التأريخية واالجتماعية اليامة

لمطمبة.

? .تسجيؿ مقابالت مع أشخاص حوؿ موضوع معيف ييـ طالب.

? .استعماؿ التسجيالت الصوتية مع الوسائط البصرية :كالشرائح والشفافيات.

? .استعماليا في تدريس مواد لفظية ،ولغوية ،مثؿ :التجويد،واألناشيد،وتعميـ المغات.
? .تسجيؿ المدرس لبعض دروسو ليقيـ أداءه مف طريؽ االستماع ليا.
? .تسجيؿ طالب لممحاضرات والدروس إلعادة االستماع إلييا.
ولتفعيؿ دور المؤثرات السمعية ال بد مف إجراءات منيا :

? .إعداد وتييأة مكاف االستماع.

? .توفير أجيزة االستماع المناسبة وموادىا كاألشرطة أو األسطوانات.
? .تحديد األجزاء المطموب االستماع إلييا.

? .ترتيب جموس الطالب لتحقيؽ اإلفادة بالمادة المسموعة.

(محمد) 88-78 :???? ،

- 4الموحة الكهربائية:

وعمميا عمى بناء دائرة (  ) electric boardيعتمد أساس إنتاج الموحة الكيربائية
كيربائية تغمؽ أثناء االستعماؿ ،فيضيء مصباح ،أو يسمع صوت جرس؛ داللة

عمى اإلجابة الصحيحة.

-استعماالت الموحة الكيربائية:

تستعمؿ الموحة الكيربائية في الحاالت التي تتطمب المقابمة ،أو المزاوجة بيف

المثيرات واالستجابات  ،كالمقابمة بيف أسماء العناصر ورموزىا ،أو األقطار

وعواصميا ،أو الصور وأسمائيا ،وما إلى ذلؾ .كما يمكف أف تستعمؿ في جميع
المستويات واألعمار ،وفي موضوعات مختمفة (غزاوي. )124 :???? ،

مميزات استعماؿ الموحة الكيربائية:

تتصؼ الموحة الكيربائية بقدرة كبيرة عمى جذب االنتباه  ،وزيادة دافعية طالب

لمتعمـ والمشاركة ؛ إلثارتيا لعنصري المفاجأة والتعزيز  ،إلى جانب أنيا سيمة اإلنتاج

؛ بحيث يمكف ألي معمـ مع قميؿ مف الخبرة مف إنتاجيا ،كذلؾ يمكف إعداد مادتيا
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العممية بسيولة؛ فيكتب المدرس عمى الموحة مباشرة بأقالـ الفموماستر التي يمكف

مسحيا ،أومف طريؽ تجييز بطاقات خاصة باألسئمة واجاباتيا بحيث تثبت عمى

الموحة الكيربائية بطريقة المصؽ ،أو بطريقة عمؿ جيوب خاصة بالبطاقات عمى
الموحة الكيربائية.

- 5لوحة الجيوب:

أخذت ىذه الموحة اسميا مف الجيوب التي نحصؿ عمييا مف طي ورؽ

الرسـ(البريستوؿ أو الدوبمكس)  ،والتي توضع فييا المواد التعميمية المرغوب

عرضيا ،وتعد البطاقات :المواد التي تحتوي عمى المعمومات المفظية أو المرسومة أو

المصورة التي توضع في جيوب الموحة عند عرض ىذه المعمومات بشكؿ واضح.
وتتصؼ ىذه الموحة بأنو يمكف تحريؾ البطاقات عمييا؛ مما يساعد طالب عمى
القياـ بعمميات التفكير :كالتحميؿ ،والتركيب ،واالستنتاج أثناء تعمميـ (غزاوي??? 2 ،

. ) ??? :

 -إجراءات استعماؿ لوحة الجيوب

? .تحديد خطة الدرس.

? .تحديد ما يمزـ الخطة مف بطاقات.
? .اختيار البطاقات الجاىزة بعناية.

? .وضع أرقاـ مسمسمة في ظير البطاقات لترتيبيا.

? .االحتفاظ بالبطاقات الخاصة بكؿ درس في مظروؼ خاص.
? .تييئة الطالب وتدريبيـ عمى استعماؿ البطاقات بأنفسيـ.
? .متابعة الطالب أثناء استعماؿ البطاقات.

? .في نياية الدرس يعيد المدرس الموحة إلى مكانيا والبطاقات إلى مظروفيا.

(محمد)89 : ???? ،

-مميزات واستعماالت لوحة الجيوب

? .رخيصة التكاليؼ سيمة اإلعداد.

? .خفيفة الوزف ،سيمة الحمؿ والتعميؽ ومنظرىا لطيؼ.

? .تيسر لممعمـ إمكانية تنويع أساليبو؛ لتناسب المستويات المختمفة.
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? .تستخدـ في التعميـ التجريدي ،خصوصا :األسماء ومفاىيميا.

? .تثير شوؽ الطالب لمتعمـ واكتساب الميارات والمعارؼ والعادات والقيـ.
? .تذكي النشاط في الصؼ وروح التنافس بيف الطالب.
? .تستعمؿ لجميع المستويات.

(عبيد)176 : ???? ،

بيذا يكوف الباحثاف قد عرضا الوسائؿ التعميمية التي استعممت في تطبيؽ البرنامج
التعميمي المقترح الذي أعداه في إطار ىذه الدراسة .
الفصل الثالث

إجراءات الدراسة

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا إلجراءات الدراسة التي اتبعيا الباحثاف في

دراستيما  ،وبالتالي فإف ىذا الفصؿ يتناوؿ وصفاً لمنيج الدراسة المتبع ،ومجتمع

الدراسة وعينتيا  ،وكيفية بناء أداتي الدراسة والتأكد مف صدقيا وثباتو  ،كذلؾ
المعالجات اإلحصائية المستعممة في تحميؿ نتائج الدراسة .

أوالً :منهج الدراسة :

اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي لمتثبت مف اليدؼ األوؿ  :تحديد ميارات

التعبير الكتابي الالزمة لطالب الصؼ السادس األدبي  ،والتثبت مف اليدؼ الثاني

بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائؿ المتعددة ينمي ميارات التعبير الالزمة لطالب

الصؼ السادس األدبي.

ثانياً  :بناء البرنامج التعميمي المقترح:

بعد تحديد الميارات العامة لمتعبير الكتابي األكثر مناسبة لطالب الصؼ

السادس األدبي  ،بني البرنامج التعميمي المقترح مف طريؽ مجموعة مف األسس ،

وىي  :فكرة البرنامج  ،ومكوناتو  ،وخطة تدريسو ،وفيما يأتي خطوات بناء البرنامج
التعميمي:

أ .فكرة البرنامج:
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تعمـ أية ميارة ال يتـ إال مف طريؽ معرفة الميارة ،
تستند فكرة البرنامج إلى أف ّ

والتدرب عمييا ،ويتـ ذلؾ مف طريؽ دروس نظرية تنفذ

بالوسائؿ المتعددة ،

وتطبيقات عممية عمى الميارة  ،ومف ثـ التدرب عمى كتابة التعبير مف طريؽ المقاؿ

األدبي .

ب .مكونات البرنامج:

قبؿ البدء في بناء البرنامج التعميمي المقترح  ،اطمع الباحثاف عمى عدد مف

الدراسات السابقة واألدبيات ؛ لإلفادة مف الخطوات واإلجراءات التي سارت عمييا

عممية بناء البرنامج التعميمي المقترح ،وقد أفاد الباحثان منها عند تصميمهما
لمبرنامج التعميمي المقترح والذي يتكون من:

? .تحديد األىداؼ العامة والسموكية لمبرنامج التعميمي المقترح.
? .كتابة المحتوى الدراسي لمبرنامج التعميمي المقترح.

? .تنظيـ المحتوى الدراسي لمبرنامج التعميمي المقترح.

? .تحديد الطرائؽ و األساليب الالزمة لتدريس البرنامج التعميمي المقترح.
? .تحديد الوسائؿ التعميمية الالزمة لتدريس البرنامج التعميمي المقترح.
? .اختيار األنشطة الالزمة لتدريس البرنامج التعميمي المقترح.
? .التقويـ البنائي والختامي لمبرنامج المقترح.

وفيما يأتي تفصيل لمخطوات السابقة:

? .األهداف العامة لمبرنامج التعميمي المقترح:

تتمثؿ األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح في تنمية قدرة الطالب عمى:
ّ
 .1الشعور بأىمية التعبير وقيمتو في الحياة.

 .2التعبير الكتابي بحرية وبمغة سمسة بعيدة عف الت ّكمؼ.

 .3التعبير الكتابي – مف طريؽ المقاؿ األدبي  -بنحو يظير شخصية الطالب.
 .4توظيؼ عالمات الترقيـ.

 .5استعماؿ أدوات الربط بنحو سميـ.
 .6التعبير عف األفكار بجمؿ مفيدة.
 .7توظيؼ الشواىد المناسبة.
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 .8تحديد األفكار األساسية والفرعية.

 .9ترتيب األفكار وتنظيميا وتسمسميا.

 .01انتقاء األلفاظ المناسبة لممعاني.

 .11تنظيـ األفكار والكتابة في فقرات محددة.
 .21مراعاة ميارات الشكؿ لمفقرة.
 .31إبراز الفكرة الرئيسة لمفقرة.

? .األهداف السموكية لمبرنامج التعميمي المقترح :

تنحصر األىداؼ الخاصة لمبرنامج المقترح في مجموع أىداؼ

تمثؿ الجوانب المعرفية ،
دروس(الحصتيف التدريسيتيف المخصصتيف لمتعبير ) والتي ّ
والوجدانية ،والنفسحركية لدى الطالب ،وقد روعي فييا ما يأتي :
أ .أف تركز عمى سموؾ المتعمـ.

ب .أف تكوف قابمة لممالحظة والقياس.

ج .أف يضـ كؿ ىدؼ ناتجا تعميميا واحدا.

د .أف يقيس اليدؼ نتاجا تعميميا ،وليس عممية التعمـ.
? .محتوى البرنامج:

كؿ درس عنواناً ،وأىدافاً
نظـ محتوى البرنامج التعميمي ودروسو بحيث يضـ ّ
سموكية ،ووسائؿ متعددة الستثارة دافعية الطالب في أثناء التدريس ،ومحتوى يضـ

كؿ درس
تمييداً مناسباً ،وتعريفاً بميارة موضوع الدرس  ،وبياف أىميتيا ،ويختتـ ّ
بتدريبات متنوعة  ،وأنماط نشاط تقويمية مختمفة  ،يطبؽ الطالب مف طريقيا ما

تعمموه أثناء الدرس ؛ بيدؼ تأكيد الممارسة العممية في التنمية المرجوة .
ّ
? .أساليب التدريس:

مف المتعارؼ عميو بيف التربوييف أّنو ال توجد طريقة أو أسموب تدريس واحد

لكؿ الدروس  ،وعميو فإف األساس أف يستعمؿ المدرس مجموعة مف األساليب
يصمح ّ
عند عرضو لمحتوى دروس البرنامج التعميمي ،ومف ىذه األساليب:
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 .1أسموب المناقشة والحوار الموجو.
حؿ المشكالت.
 .2أسموب ّ
 .3أسموب العمؿ الفردي.

 .4أسموب العمؿ الجماعي .

? .الوسائل التعميمية:

حددت الوسائؿ التعميمية المستعممة في تدريس ميارات التعبير الكتابي مع

كؿ درس  ،مف طريؽ
المادة المصاحبة ليا ،وذلؾ مف طريؽ عرضيا في بداية ّ
استعماؿ نمط الوسائؿ المتعددة ( عرض الشرائح الحاسوبية – الشفافيات – أشرطة

سمعية ومرئية– الموحة الكيربائية – لوحة الجيوب) في تدريس ميارات التعبير

الكتابي  ،ويمكف إثراء الموقؼ التعميمي بعدد مف الوسائؿ اآلتية  -بحسب رؤية

المدرس -وىي ( :نماذج لمقاالت متنوعة  ،مجموعات قصصية  ،صور لمشاىد

متنوعة  ،أوراؽ عمؿ فردية أو جماعية  ،صفحات أدبية مف الصحؼ مجالت
أدبية) .

? .األنشطة المقترحة:

ىناؾ مجموعة مف األنشطة التي اعتمدىا الباحثاف ،وذلؾ لمراعاة الفروؽ الفردية

بيف الطالب ،وإلثارة الدافعية لدييـ ،والتي يمكف االستعانة ببعضيا ،ومنيا:
 .1قياـ الطالب باإلجابة عف التدريبات الموجودة في نياية كؿ درس.
 .2إتاحة الفرصة لمطالب لمتعبير بحرية عف أفكارىـ ومشاعرىـ.

 .3إتاحة الفرصة لمطالب لمتدرب عمى نقد كتابات زمالئيـ عمى وفؽ معيار
قدرات الطالب وحاجاتيـ.

 .4زيارة مكتبة المدرسة ،أو المكتبات العامة ،والتعرؼ إلى مكاف كتب األدب في
المكتبة.

 .5قراءة بعض الطالب لمقاالت أعجبتيـ في الصحؼ والمجالت.
 .6زيارة الطالب لمواقع األحداث ،ووصؼ ما شاىدوه.

 .7إجراء مقابالت مع أدباء محمييف ،والتعرؼ إلى طريقتيـ في الكتابة واإلبداع.

? .التقويم:
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يتكوف التقويـ المتبع في ىذا البرنامج مف ثالث مراحؿ ىي:

? .التقويم القبمي :يمثمو االختبار القبمي الختبار التعبير الكتابي .

? .التقويم البنائي :يتـ مف طريؽ التدريبات النظرية والتطبيقية التي يتناوليا كؿ

درس مف دروس البرنامج ،ومف طريؽ كتابة الطالب لموضوعات التعبير الكتابي

التي تضـ الميارات التي تدربوا عمييا.

? .التقويم الختامي :يمثمو االختبار البعدي الختبار التعبير الكتابي .

ثالثاً  :سادسا أداتي الدراسة:

مف متطؿبات الدراسة الحالية إعداد :

 .1استبانة لمتعرؼ إلى ميارات التعبير الكتابي .

 .2اختبار ( موضوعى ومقالي ) لقياس ميارات التعبير الكتابي .

وبعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة  ،بنيت أداتي الدراسة عمى وفؽ

الخطوات اآلتية :

أوال  :إعداد استبانة مهارات التعبير الكتابي :

لتحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة  ،وىو بناء برنامج تعميمي بالوسائؿ

المتعددة ينمي ميارات التعبير الكتابي لدى طالب الصؼ السادس األدبي ؛ حددت

الميارات الالزمة لمطالب عينة الدراسة  ،والتي ستكوف نقطة االرتكاز لبناء البرنامج

التعميمي المقترح ،وقد سارت عممية بناء القائمة في خطوات متعددة  ،بدأت بتحديد

اليدؼ مف القائمة  ،وتحديد مصادر اشتقاقيا ،والتوصؿ إلى قائمة مبدئية بالميارات

 ،ثـ التأكد مف صدقيا وثباتيا  ،وفيما يأتي عرض ليذه الخطوات:
أ -

الهدف من االستبانة:

اليدؼ مف ىذه االستبانة ىو تحديد الميارات الالزمة لطالب الصؼ السادس

األدبي وترتيبيا بحسب األىمية  ،تمييدا لتنميتيا مف طريؽ البرنامج التعميمي
المقترح.

ج -اعداد االستبانة في صورتها األولية:
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اعتمادا عمى ما تضمنتو األدبيات والدراسات السابقة  ،تـ حصر الميارات المطموبة

في (  ) 21ميارة لمتعبير الكتابي  ،تـ إدراجيا عشوائيا .
د -صدق األداة ( االستبانة ):

لمتثبت مف صدؽ االستبانة وصالحية فقراتيا ،البد مف استطالع آراء الخبراء

والمحكميف لمحكـ عمى ذلؾ؛ فـ ف أفضؿ وسائؿ التثبت مف الصدؽ الظاىري لألداة
قبوؿ المتخصصيف ليا بتقدير صالحيتيا لقياس الصفة المراد التوصؿ ليا ،
ولمتوصؿ إلى ذلؾ عرض الباحثاف االستبانة عمى مجموعة مف الخبراء

والمتخصصيف في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا  ،والقياس والتقويـ  ،وتوصؿ

الباحثاف إلى صالحية فقرات االستبانة  ،معتمداً نسبة اتفاؽ يبف الخبراء()%80

فأكثر ،ولـ ُيشر الخبراء إلى تغيير في الفقرات وانما أشاروا إلى تعديالت في صياغة

عدد منيا ،وعدؿ الباحثاف ما وجو بو الخبراء ،وبعد ما توصؿ إليو الباحثاف مف آراء
الخبراء ثبت لو أف فقرات االستبانة صالحة وتتميز بالصدؽ الظاىري .

هـ -ثبات األداة (االستبانة):

لمتثبت مف ثبات االستبانة اعتمد الباحثاف طريقة إعادة تطبيؽ األداة مف طريؽ

تطبيقيا عمى عينتيف استطالعيتيف تتمثؿ فييما خصائص مجتمع الدراسة  ،وأعاد

كاف معامؿ الثبات (  ) 0,97وىو معامؿ ثبات عاؿ .
تطبيؽ األداة عمييما ،ؼ
ثانياً  :اختبار قياس مهارات التعبير الكتابي:

تـ إعداد اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي وفقاً لمخطوات التالية:

أ -

تحديد الهدف من االختبار :

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرة الطالب )عينة الدراسة ) في التعبير

الكتابي اإلبداعي  ،مف طريؽ قياس الميارات المستيدفة؛ لبياف مدى نجاح البرنامج،

وفاعميتو في تنمية ىذه الميارات في ضوء اليدؼ مف االختبار.
ب . -صياغة فقرات االختبار:
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صيغت فقرات االختبارة مف خمسة أسئمة ،وصيغت األسئمة األربعة األولى منيا

في صورة عشر مفردات لكؿ سؤاؿ مف نوع االختيار مف متعدد ذي أربعة بدائؿ

وتعمؽ السؤاؿ األوؿ
لمسؤاليف األوؿ والثاني ،وذي ثالثة بدائؿ لمسؤاليف الثالث والرابعّ ،
بعالمات الترقيـ ،والسؤاؿ الثاني بأدوات الربط ،والسؤاؿ الثالث بالشواىد ،والسؤاؿ

الرابع بالجممة مكتممة المعنى ،وصيغ السؤاؿ الخامس بطريقة الكتابة المقالية

ثالث ،وقاـ الباحثاف بتخصيص
المفتوحة مف طريؽ الكتابة في واحد مف موضوعات ة

ورقة لإلجابة عف األسئمة األربعة األولى ،وذلؾ مف طريؽ أربعة جداوؿ ألسئمة

االختيار مف متعدد ،وروعي كتابة السؤاؿ المقالي في صفحة مستقمة ،وصيغ رأس

السؤاؿ المقالي بمغة أدبية ؛ أـ ال في إثارة دافعية الطالب ،وافساح المجاؿ أماميـ
لمحاكاتيا أثناء كتابة الموضوع المطموب ،كما صيغة مجموعة مف التعميمات في

الصفحة األولى مف االختبارر .
ج -صدق االختبار :

لمتثبت مف صدؽ االختبار وصالحيتو لقياس الميارات المستيدفة ،تـ مف طريؽ ما

يأتي :

? .صدق المحتوى:

تحقيؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار مف طريؽ تمثيمو لميارات التعبير الكتابي

اإلبداعي فقط مف دوف التطرؽ إلى ميارات أخر.
? الصدق الظاهري

تحقيؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء

والمحكميف في المغة العربيِّة وطرائؽ تدريسيا ،والقياس والتقويـ .
? .ثبات االختبار:

لحساب ثبات اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي  ،استعمؿ الباحثاف طريقة كودر
 ريتشاردسوف الستخراج الثبات ،فبمغ (  ، ) 0,92وىو معامؿ ثبات ٍعاؿ جداً  ،إذ
ُي ُّ
عد معامؿ الثبات جيداً إذا بمغ ( )0,67فأكثر ( النبياف . ) 237 ، 2004 ،

 .4االختبار بصورته النهائية :
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بمغ عدد فقرات االختبار ) ?? ( سؤاالً موضوعياً بعد تعديؿ بعض األسئمة،

ولكؿ سؤاؿ درجة واحدة  ،وسؤاالً كتابيا يتناوؿ عشر ميارات  ،وحسب لكؿ ميارة
ّ
أربع درجات ،لتصبح الدرجة النيائية لالختبار ) ?? ( درجة  ،وبذلؾ أصبح
االختبار في صورتو النيائية جاى اًز لمتطبيؽ .

رابعاً  :تطبيق البرنامج :

يتـ تدريس البرنامج مف طريؽ ثالثة محاور ،ىي:
? .مدة تدريس البرنامج .

? .القائـ عمى تدريس البرنامج.
? .إجراءات تدريس البرنامج.

? .مدة تدريس البرنامج:

وىي المدة الزمنية التي يتـ فييا تحقيؽ أىداؼ البرنامج ،وتطبيؽ اختبار التعبير

الكتابي تطبيقا استطالعيا  ،وقبميا ،وبعديا عمى عينة الدراسة  ،وقد ايستغرؽ حوالي

عشرة أسابيع بواقع حصتيف أسبوعيا – حصة التعبير ،وحصة أخرى مف حصص
المغة العربية .

? .القائم عمى تدريس البرنامج:

يقترح الباحثاف أف يدرس البرنامج التعميمي المقترح بنفسيما ؛ لضماف تنفيذه كما ىو

مخطط لو.

 .3إجراءات تدريس البرنامج:

سيتبع الباحثاف مجموعة مف الخطوات التي مف شأنيا أف تسيـ في تدريس

البرنامج التعميمي المقترح بمحتواه النظري والعممي تبعا لمخطوات التالية:
التمهيد:

لكؿ درس  ،ويمكنو إثراء التمييد مف
يوظؼ المدرس النشاط التمييدي المعد ّ
طريؽ مناقشة النشاط البيتي إذا رأى أف لو عالقة بالدرس الجديد  ،أو مف طريؽ
سرد أحداث مف الواقع ذات العالقة بموضوع الدرس ،أو مف طريؽ سرد قصة ،أو
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عرض صورة  .ويفضؿ أف يكوف التمييد متنوعا ،ومشوقا ،كما ينبغي أف يتناسب

وموضوع الدرس .
العرض:

•عرض محتوى الميارة المقصودة عمى السبورة الضوئية مف طريؽ الوسائؿ المعدة

لكؿ درس.
ّ

لكؿ صفحة.
•قراءة الطالب لممحتوى واألمثمة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة ّ

•مناقشة المعنى العاـ ) الفيـ العاـ – المفردات الجديدة – بعض الصور –بعض

الميارات التعبيرية)

•القراءة الجيرية لممدرس  ،واالستماع لمتسجيؿ المصاحب لمنص ثـ لعدد مف

الطالب.

•مناقشة تفصيمية لمميارات التعبيرية التي تؤدي إلى استنتاج القاعدة وتحقيؽ

األىداؼ السموكية.

•يعطى المجاؿ الكافي لمطالب ؛ لتطبيؽ الميارات عمميا مف طريؽ التدريبات
واألنشطة المصاحبة.
التقويم البنائي:

يتـ مف طريؽ اإلجابة عف أسئمة المناقشة التحميمية لمدرس  ،أو مف طريؽ

كؿ درس ،ومف طريؽ أنشطة إثرائية
تتخمؿ ّ
اإلجابة عف بعض األنشطة التي ّ
يضعياالمدرس ،أو يراىا مناسبة ،ويراعي ىذا التقويـ التفوع والقصر ،والتركيز في
الميارة التي شرحت في الدرس.

التقويم الختامي:

كؿ درس مف كتاب
يكوف باإلجابة عف أسئمة األنشطة ،أو التدريبات المعدة في نياية ّ
الطالب ،ويمكف إثراؤه بأسئمة أخرى يراىاالمدرس مناسبة.

خالصة الدرس:
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كؿ درس مف دروس البرنامج بسؤاؿ الطالب عما
يكوف بقياـ المدرس في نياية ّ
افادوه مف الدرس ،أو الطمب مف أحد الطالب تمخيص الدرس بعبارة أو بعبارتيف ،أو
قياـ المدرس بكتابة ممخص مركز في نقاط لمحتوى الدرس.

النشاط البيتي

تكميؼ الطالب باإلجابة عف التدريبات الواردة في نياية كؿ درس مف كتاب الطالب.
وىنا يمفت الباحثاف النظر إلى أمور يجب مراعاتيا عند تنفيذ أي درس ،ومنيا:
 إعداد الوسيمة التعميمية وتجربتيا خارج الفصؿ قبؿ شرح الدرس . تييأة الجو المناسب) المادي ،والنفسي (قبؿ شرح الدرس. -تنويع صور التمييد لمدرس .

 ربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة . -االبتعاد عف أسموب التمقيف ما أمكف .

 -استعماؿ أسموب التفاعؿ والمشاركة بيف الطالب ،وبيف الطالب والمدرس .

 التنويع في األسئمة ،واألمثمة ،والتدريبات؛ وذلؾ مراعاة لمفروؽ الفردية بيفالطالب بقدر اإلمكاف.

كؿ استجابة .
 -التعزيز المناسب في وقتو عقب ّ

 -إتاحة الفرصة لمطالب لمتعبير بحرية عف أفكارىـ ومشاعرىـ .

 إتاحة الفرصة لمطالب لمتدرب عمى نقد كتابات زمالئيـ وفؽ معيار قدراتيـوحاجاتيـ.

كؿ
 عدـ االكتفاء بوضع العالمة ،بؿ إرفاقيا بعبارات وتعميقات مناسبة لكتابة ّطالب .
 الحرص عمى إعادة الكراسات ،وأوراؽ التدريبات إلى الطالب؛ ليتعرفوا عمىيتجنبوىا في المرات القادمة.
مستواىـ ،وعمى األخطاء التي وقعوا فييا؛ ّحتى ّ
 العناية بالطالب المتميزيف ،واعطاؤىـ اىتماما خاصا . -تشجيع الطالب الذيف يبدوف نوعا مف القصور عف المستوى العاـ لزمالئيـ.

التقويم البعدي:
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بعد االنتياء مف تدريس البرنامج التعميمي المقترح يطبؽ االختبار البعدي ،

وذلؾ بيدؼ تحديد أثر الوسائؿ المتعددة في النمو الحاصؿ عند طالب الصؼ
السادس األدبي ( عينة الدراسة ) .

خامساً  :الوسائل اإلحصائية:

استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :

 -كودر  -ريشاردسون = 20

ف

-1

ص (  -1ص )
س

ف –1

ؾ

إذ تمثؿ :
ف  :عدد فقرات االختبار 0
ص :الصعوبة 0
 - 1ص  :السيولة 0
 - 2ؾ  :العدد الكمي لألفراد 0

( النبياف ) 123 : 2004 ،

 -معامؿ ارتباط بيبرسوف

ر=

ف مج س ص – مج (س) مج (ص)
[ ف مج س( – 2مج س )  [ ]2ف مج ص( - 2مج ص

2
) ]

إذ تمثؿ :

ر= معامؿ ارتباط بيرسوف .

ن= عدد الطمبة .

س = قيـ المتغير األوؿ .

ص = قيـ المتغير الثاني .

الفصل الرابع
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نتائج الدراسة وتفسيرها

أوالً  :عرض نتيجتي الدراسة وتفسيرهما .

رمت الدراسة الحالية الى بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائؿ المتعددة لتنمية

ميارات التعبير الكتابي لدى طالب الصؼ السادس األدبي .

وقد حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:

السؤاؿ األوؿ  :ما ميارات التعبير الكتابي التي ينبغي أف تتوافر عند طالب الصؼ
السادس األدبي ؟

السؤاؿ الثاني  :ما البرنامج التعميمي المقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي عند
طالب الصؼ السادس األدبي ؟

ولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ َّ
اعد الباحثاف استبانة بميارات التعبير الكتابي التي

تتوفر عند طالب الصؼ السادس األدبي  .وبعد تطبيؽ االستبانة ،
ينبغي أف ّ
توصال إلى ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المرتبطة بموضوع المقاؿ األدبي،

والالزمة لطالب الصؼ السادس األدبي  ،ورتبت بحسب أىميتيا النسبية مف وجية

نظر المحكميف ،وىي  ( :توظيؼ عالمات الترقيـ ،واستعماؿ أدوات الربط بنحو

سميـ ،والتعبير عف األفكار بجمؿ مفيدة ،وتوظيؼ الشواىد المناسبة  ،وتحديد األفكار
األساسية والفرعية  ،وترتيب األفكار وتنظيميا وتسمسميا ،وانتقاء األلفاظ المناسبة

لممعاني  ،وتنظيـ األفكار والكتابة في فقرات محددة ،ومراعاة ميارات الشكؿ لمفقرة،

وابراز الفكرة الرئيسة لمفقرة.

ويتضح مف نتيجة السؤاؿ األوؿ أف ميارات التعبير الكتابي المرتبطة بموضوع

المقاؿ األدبي ،والالزمة لطالب الصؼ السادس األدبي  ،والتي اختيرت  ،ترتبط

بنحو كبير بموضوع الدراسة  .كما يتضح أف معظـ ىذه الميارات ترتبط ارتباطا
وثيقا بجميع مجاالت التعبير الكتابي ،إبداعيا كاف أـ وظيفيا ،ومرد ىذا األمر يعود

مف وجية نظر الباحثيف إلى أف مجاالت التعبير متصمة ومتداخمة  ،وال يمكف الفصؿ

بينيا بنحو قاطع  ،وأف ما نراه مف فصؿ ليا؛ إنما يعود إلى أسباب الدرس والتوضيح

.
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ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني بنى الباحثاف برنامجاً تعميمياً بالوسائؿ المتعددة

لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طالب السادس األدبي  ،وقد بني البرنامج
التعميمي عمى وفؽ الميارات التي توصؿ إلييا مف طريؽ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ،

إذ اختير أكثر الميارات أىمية لطالب الصؼ السادس األدبي  ،وتصميـ دروس
البرنامج في ضوئيا ،وقد تضمف اإلطار العاـ لمبرنامج :أىدافو ،ومحتواه ،وتنظيمو،

وأساليب تدريسو ،ووسائمو ،وأنشطتو ،وتقويمو .
ثانياً  :االستنتاجات .

وفي ضوء ما تقدـ يشير الباحثاف إلى :
أ -

قدمت الدراسة قائمة بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المرتبطة بالمقاؿ

األدبي،والالزمة لطمبة الصؼ السادس األدبي  ،ورتبت بحسب أىميتيا
النسبية مف وجية نظر المحكميف وىي:

 .1توظيؼ عالمات الترقيـ.

 .2استعماؿ أدوات الربط بنحو سميـ.
 .3التعبير عف األفكار بجمؿ مفيدة.
 .4توظيؼ الشواىد المناسبة.

 .5تحديد األفكار األساسية والفرعية.

 .6ترتيب األفكار وتنظيميا وتسمسميا.
 .7انتقاء األلفاظ المناسبة لممعاني.

 .8تنظيـ األفكار والكتابة في فقرات محددة.
الشكؿ لمفقرة.
 .9مراعاة ميارات
ّ

 .01إبراز الفكرة الرئيسة لمفقرة.

ب  -قدمت الدراسة برنامجاً تعميمياً مقترحاً بالوسائؿ المتعددة لتنمية ميارات التعبير
الكتابي لدى طالب الصؼ السادس اإلعدادي .

ثالثاً – التوصيات .

استنادا إلى نتيجتي الدراسة  ،يوصي الباحثاف باآلتي :
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 .1التثبت مف فاعمية البرنامج التعميمي المقترح مف طريؽ تطبيقو عمى عينة
الدراسة .

 .2ضرورة توظيؼ الوسائؿ المتعددة في دروس المغة العربية األخر .

 .3ضرورة أف يكوف لمتعبير الكتابي مقرر خاص بو ومعو دليؿ لممدرس .

 .4ضرورة التركيز عمى الميارات المغوية عامة ،وميارات التعبير الكتابي
اإلبداعي خاصة ،وتحميؿ ىذه الميارات ،والعمؿ عمى تنميتيا.

 .5عمؿ مسابقات في التعبير الكتابي بيف الطالب.

 .6ضرورة الربط بيف تعميـ التعبير ،وفروع المغة العربية األخر كالمطالعة ،
والمحفوظات  ،وتشجيع الطالب عمى الكتابة اإلبداعية مف طريؽ مجالت

الحائط  ،واإلذاعة المدرسية  ،والمكافآت بأنواعيا.

رابعاً  :المقترحات:

في ضوء نتيجتي الدراسة وتوصياتيا ،يقترح الباحثاف ما يأتي :

 .1بناء برامج لتحسيف مستوى التعبير في الصفوؼ المختمفة.
 .2إعداد مقررات خاصة بالتعبير لجميع مراحؿ التعميـ.

 .3إجراء بحوث بالوسائؿ المتعددة عمى موضوعات أخرى كاإلمالء ،والخط،
ومتغيرات أخر.

Abstract

The aim of this research is to determine the skills of

writing expression for student of six class, also build a learning
program suggested by the multi instrument to improve these
skills for same class. The researcher depend the description to
get the first aim and to get the second aim, researcher built a
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learning program suggested by multi-instrument to improve the

expression skills. Researchers implemented the general
purposes (aims) to this suggested program, which it's consist of

(13) parts and objective also they implement the behavior
purposes (aims) also the methods of teaching and the learning
instrument and the suggestion activities. The two tools using in
this research the researcher depends on (asking list) to know
the skills

of each student in this class and arranges as

important which it is (26) skills listed randomly, and the
measurements of this skills parted into (40) parts in question
for each skill 4 degree, so the final degree is 80 degree and
then this program applied to study sample which had 10 weeks

in two lecture in one week, one for expression and the second

lecture is from Arabic Languages and the two researcher
applied this learning program.

المصادر

.القرآن الكريم

، تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميم، ???? :  الغريب زاىر، إسماعيؿ
.عالـ الكتب،القاىرة
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 البجة ،عبد الفتاح  ،???? :أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة
في المرحمة األساسية العميا ،ط ? ،عماف ،دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع.

 الجمبالطي ،عمي  ،والتوانسي  ،أبو الفتوح  ، ???? ،األصول الحديثة

لتدريس المغة األصول الحديثة لتدريس المغة العربية والتربية الدينية ،ط،2
القاىرة ،مطبعة نيضة مصر.

 حرب ،محمد  ، ???? :اختيار الوسائل التعميمة التعممية وانتاجها
وتوظيفها  ،عماف ،الرئاسة العامة لوكالة الغوث. (AV.

 الحيمة ،محمود محمد  ، ???? :أثر الوسائؿ التعميمية التعممية الممونة في

التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لطمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ،
مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد الثامف ،العدد الثاني ،الجزء األوؿ.

 الخزندار ،نائمة وميدي ،حسف ربحي  ، ???? :تكنولوجيا الحاسوب في
التعميم ،ط? ،غزة ،آفاؽ لمطباعة والنشر.

 خميؿ ،حممي  ، ???? :العربية والغموض دراسة لغوية في داللة المبني
عمى المعنى ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.

زقوت ،محمد شحادة  ، ???? :دراسات في المناهج ،ط ? ،غزة ،الجامعة
 زقوت،
اإلسالمية ،مكتبة الطالب الجامعي.

 زيتوف ،كماؿ عبد الحميد  ، ???? :تكنولوجيا التعميم في عصر
المعمومات واالتصاالت ،القاىرة ،عالـ الكتب لمتوزيع والنشر.

 سميماف ،نايؼ  ، ???? :تصميم وانتاج الوسائل التعميمية ،عماف ،دار
صفاء لمنشر.

 شرؼ الديف ،عبد التواب  ، ???? :تخطيط وانتاج المواد السمعية
البصرية،مصر ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية.

 الصوفي ،عبد اهلل إسماعيؿ  ، ???? :معجم التقنيات التربوية ،عماف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.
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 عبيد ،ماجدة السيد  ، ???? :تصميم وانتاج الوسائل التعميمية ،عماف،
دار صفاء لمنشر.

 عسقوؿ ،محمد عبد الفتاح  ، ???? :الوسائل والتكنولوجيا في التعميم بين
اإلطار الفمسفي واإلطار التطبيقي ،ط ?،غزة ،مكتبة آفاؽ.

 عمى ،محمد إبراىيـ الدسوقي  ، ???? :برنامج مقترح متعدد الوسائل

التعميمية لمعمم التكنولوجيا في التعميم االبتدائي في ضوء كفايات تدريسها،

( اطروحة دكتوراه غير منشورة)  ،جامعة المنوفية ،كمية التربية.

 غزاوي ،محمد ذيباف ،وآخروف  ، ???? :األساليب الفنية في تقنيات إنتاج
الرسوم التعميمية واستخدامها ،ط ? ،لبناف ،دار الفكر المعاصر.

 محمد ،مصطفى عبد السميع ،وآخروف  ، ???? :تكنولوجيا التعميم مفاهيم
وتطبيقات ،ط ? ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية.

 النجار ،بساـ  ، ???? :برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التعبير

الكتاب اإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر بمحافظة غزة ( ،اطروحة دكتوراه

غير منشورة) ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية.

 نصر ،حمداف  ، ???? :تقويـ مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميذ نياية

الحمقة األولى في المرحمة األساسية باألردف ،مجمة مركز البحوث التربوية
بجامعة قطر ،السنة الرابعة ،العدد السابع ،ص (. (277 -199

 اليادي ،محمد محمد  ، ???? :التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،ط
?  ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية.
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