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 مستخلص الدراسة

 املرحلة االبتدائيةلدى تلميذات  مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب)عنوان الدراسة 
 (.يف مكة املكرمة

ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب : وحتددت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل     
 لدى تلميذات املرحلة االبتدائية يف مكة املكرمة؟

وف الثالثة األخرية من املرحلة حتديد األساليب الالزمة لتنمية مهارات التواصل الكتايب لدى تلميذات الصف وهدفت الدراسة إىل 
وف الثالثة التعرف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب لدى تلميذات الصفو , االبتدائية

أساليب تنمية مهارات  حصائيًا بني مستويات متكن معلمات اللغة العربية منإالكشف عن الفروق الدالة و , األخرية من املرحلة االبتدائية
 ., وسنوات اخلدمة, واختالف الصف الدراسيالتواصل الكتايب تبعاً للمؤهل الدراسي

بطاقة )وصممت أداة للدراسة, ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج املسحي التحليلي بأسلوبه الوصفي االرتباطي     
وبعد التحكيم والتطبيق االستطالعي طُبقت أداة , مية مهارات التواصل الكتايبأسلوبًا من أساليب تن( 67)اشتملت على( مالحظة

معلمة من معلمات اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية يف مكة املكرمة خالل الفصل الدراسي األول ( 76)الدراسة على عينة تكونت من 
 ه4141/4141للعام الدراسي 

واالحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمات , واملتوسطات احلسابية, والنسب املئوية, ولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت حساب التكرارات    
واختبار حتليل , واختبار شيفيه, (ت)كما مت استخدام اختبار, اللغة العربية من كل أسلوب من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب

 .حصائياً بني متوسطات درجات عينة الدراسة واليت تعزى إىل متغريات الدراسة إحادي؛ للكشف عن الفروق الدالة التباين األ
 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية    
ابة و مهارة تليها يف املرتبة الثانية مهارة اتباع نظام الفقرات يف الكت ,ن مهارة جودة األسلوب كانت األعلى يف مستوى التمكنإ -4

مث مهارة كتابة , مث مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مث مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش, االلتزام بعالمات الرتقيم ةمهار , و سالمة األلفاظ
 .مث مهارة اختيار العنوان, مث مهارة حتديد األفكار وصياغتها, اجلمل الصحيحة

وسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املت_2
 .سنوات اخلدمة يف التدريس الكتايب تعزى إىل

 التواصل مهارات تنمية أساليب من العربية اللغة معلمات متكن مبستوى اخلاصة املتوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود ـ عدم4
فقد كانت الفروق  ,فاظمهاريت اختيار العنوان وسالمة األلماعدا  ,الصف الدراسي يف مجيع مهارات التواصل الكتايبالكتايب تعزى إىل 

 .فيهما دالة إحصائياً لصاحل معلمات الصف اخلامس االبتدائي
 التواصل مهارات تنمية ليبأسا من العربية اللغة معلمات متكن مبستوى اخلاصة املتوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود ـ عدم1

 كانت فقد ,لفاظ وكتابة اجلمل الصحيحةاأل سالمة مهاريت ماعدا ,الكتايب التواصل مهارات مجيع يف املؤهل الدراسي إىل تعزى الكتايب
 .احلاصالت على البكالوريوس لصاحل إحصائياً  دالة فيهما الفروق
عداد برامج لتعريف املعلمات مبهارات التواصل ضرورة إ:بالعديد من التوصيات من أمهها الدراسة وبناًء على نتائج الدراسة فقد أوصت     

واستخدام اسرتاتيجيات التدريس , التواصل الكتايبهارات على ربط مكونات الوحدة أثناء تدريسها مب تدريبهنو , الكتايب وأساليب تنميتها
 .تهاوأساليب تنميالعربية يشتمل على مهارات التواصل الكتايب الالزمة, وتصميم وإعداد دليل ملعلمة اللغة  احلديثة يف تعليمها,

جراء دراسة وصفية للتعرف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات القراءة إ اقرتحت الدراسةكما     
ومستوى , مستوى متكن املعلمات من مهارات التواصل الكتايب, ودراسة العالقة بني االبتدائية واملتوسطة تنيواالستماع والتحدث يف املرحل

 .أداء التلميذات يف الكتابة, والكشف عن فاعلية بعض االسرتاتيجيات احلديثة يف تنمية مهارات التواصل الكتايب
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Abstract 

Title of the study:" The Level Of The Arabic Teachers’ Ability To Develop The Writing Communication 

Skills For The Students Of The Elementary Stage In Makkah Al Mukarama" 

The Main Inquiry Of The Study: 

 is the following:” what is the level of the Arabic teachers’ ability to develop the writing communication skills for 

the students of the elementary stage in Makkah Al Mukarama?” 

The study aimed to define the necessary methods to develop the writing communication skills for the students in 

the last three grades of the elementary stage , to recognize the  level of the Arabic teachers’ ability to develop the 

writing communication skills for the students of the last three grades of the elementary stage and find out the 

statistical differences between the levels of the Arabic teachers’ ability to develop the writing communication 

skills according to their educational qualification, years of services, and the different classes. 

 To achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical survey method by the style of describing 

relations. She designed study tool (notes card) included 76 methods of the developing methods for the writing 

communication skills. After the judging and the questionnaire applying, the study tool was used on simple of 60 

Arabic teachers in the elementary stage in Makkah during the first semester of the educational year 1434/1435 H.  

By answering the questions of the study, calculating the repetitions, the rates, the percentages, and the deviation 

standard of the level of the Arabic teachers’ ability to develop the written skills. Also, test, oral tests, unilateral 

Contrast analysis to define the statistical differences between the rates of the grades of the sample, which lead to 

the study variables were used. 

 Results Of The Study: 

1- The skill of style quality was the highest in the level of the ability, following the sections system skill came in the 

second place and the skill of the good pronunciation and commitment to punctuation. After wards, the writing 

fonts and the margins skill comes before the dictation. Finally, the right writing, defining and editing the ideas, 

and the title choice. 

2- The years of experience was the factor behind having no statistical differences between the levels of the Arabic 

teachers’ ability to develop the writing communication skills. 

3-  The class was the factor behind having no statistical differences between the levels of the Arabic teachers’ ability 

to develop the writing communication skills but the skill of the title choice and pronunciation, which had the 

teachers of the fifth grade to be better. 

4- The educational qualification was the factor behind having no statistical differences between the levels of the 

Arabic teachers’ ability to develop the writing communication skills but the skill of writing correctly and 

pronunciation, which had the teachers whose a bachelor degree to be better. 

Recommendations Of The Study: 

 Necessity to have programs of introducing the teachers to the writing communication skills and the development 

methods, training them on relating the components of the unit during the teaching with the writing skills, using the 

modern teaching strategies , designing Arabic teacher guideline to include the necessary writing communication 

skills and the development methods.  

The study also suggested  having describing study to define the level of the Arabic teachers’ ability to develop the 

reading, listening, and speaking skills for the students of the elementary and preparatory stages, and study for the 

relation between the level of the Arabic teachers’ in the writing communication, level of the students in writing, 

and finding out the effectiveness of the modern strategies in developing the writing communication skills. 
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 الشكر والتقدير                                 
احلمــد ع علــى نعمائــه, والشــكر علــى اوئــه, ألــدن وأشــكرن علــى مننــه وأفىــاله, وأصــلي وأســلم علــى      

 :أفىل الشاكرين واحلامدين حممد عليه وعلى آله أمت الصالة والتسليم, وبعد 
فلــه  يطيــب يل وقــد مــنل اع علــي بهكمــال هــذن الدراســة أن أبــدأ بشــكر اع أواًل, وآخــراً, و ــاهراً وباطنــاً,    

 .احلمد مناً وفىال

مث أخص بالشكر والعرفان ملـن كـان هلـا الفىـل بعـد اع تعـاىل يف أن أسـتمر يف مواجهـة التحـديات علـى      
 .اختالفها والديت احلبيبة , فاللهم أجزل هلا العطاء, واألجر, واجلزاء

يت يف رحاهبـا كمـا أقـدم شـكري مث أتقدم بالشـكر والتقـدير جلامعـة أم القـرى الـيت أتاحـت يل مواصـلة دراسـ    
/ رئيس قسم املناهج وطرق التدريس ووكيلته, والشكر موصول ملشرفيت الفاضلة سـعادة الـدكتورةو لكلية الرتبية 

حنـان بنـت سـرحان النمــري علـى مـا قدمتـه يل مــن توجيـه وإشـراف, وب تبخـل علــًي بوقتهـا وجهـدها, فجزاهــا 
 . اع عين خري اجلزاء

حنــان / ســعادة االســتاذة الــدكتورة ) باحثــة لــالص الشــكر والعرفــان ألعىــاء جلنــة املناقشــة كمــا تتقــدم ال      
ملــا لتفىــلهما بقبــول مناقشــة الرســالة, و ( اللبــوديابــراهيم مــ  / مصــطفى مــدبويل, وســعادة األســتاذة الــدكتورة

 .قدمتان من آراء علمية سديدة

/ خىـراء رشـود اجلعـافرة, ولسـعادة الـدكتورة/الـدكتورة  كما ال يفوتين أن أتقدم بالشـكر والتقـدير لسـعادة      
 .؛ ملا قدمتان من مالحظات سديدةبسينة الغامدي اللتان حكمتا خطة البحث

ال يســـعين إال أن أرجـــو مـــن اع تعـــاىل أن يتقبـــل هـــذا العمـــل, و،علـــه يف مـــوازين حســـناتنا, ...وختامـــاً       
 .سلموصلى اع على سيدنا حممد وعلى آله وصحبة و 
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 الفصل األول                                         
 المدخل إلى الدراسة                                     

 :المقدمة
استطاعت أن تعربر عن دقائق املشاعر , مكتملة النمو, اللغة العربية لغة مغرقة يف القدم    

وهي تنحو يف تكوينها , وهي اليت حددت هوية العريب واألحاسيس, والصور, اإلنسانية
وقد جتسد هذا املنحى عندما أصبحت لغة الوحي اليت , ياً وعامل, وخصائصها منحى إنسانياً 

 (22: 2666, أبوشنب)  .ها اع تعاىلاختار 
وبلغت بهكرامه ذروة اجملد والكمال, واكتسبت منزلة , ما أن اع تعاىل أكرم اللغة العربيةك     

أي لغة يف العاب ال يف ماضيها وال يف حاضرها وال مستقبلها؛ ألن اع أنزل هبا ب تصلها  ,عظيمة
صفة العاملية, يقول اع تعاىل يف حمكم  ةمما أكسب العربي ؛كافة  للبشريةالقران الكرمي الذي جاء 

 (14: 2666ابو الىبعات, ) ( عربياً لعلكم تعقلون قرؤناإنا انزلنه : )آياته

ة من أرقى اللغات؛ ملا متيزت به من خصائص ومسات يف بالغتها, وتراكيبها, واللغة العربي    
ومفرداهتا, واشتقاقاهتا, وقدرهتا على توليد املعاين واأللفاظ, ودقة تعبريها, واستيعاهبا لكل ما 
يستجد يف احلىارة احلديثة من انفجار معريف وتقدم علمي, وهي من أهم مقومات الثقافة العربية 

من أجل التماسك الثقايف  ؛ة؛ لذلك فهن إتقاهنا استماعًا وحتدثًا وقراءًة وكتابًة ضرورياإلسالمي
 (26: م 2666, أبوشنب .)لألمة العربية ولإلبداع الفكري 

واألداء اللغوي الذي ينتجه الفرد ال خيلو أن يكون أداء منطوقاً أو مكتوباً , وهو ال ،ذب       
أفكارن مرتبه وعباراته سليمة خاليه من عيوب النطق والكتابة سليمة  انتبان السامعني إال إذا كانت

 .يف رسم حروفها وكلماهتا مطبقة لقواعد اإلمالء لتصل إىل املستقبل دون لبس أو غموض
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 وتراكيـب, ومواصـفات, ورمـوزاً , ليسـت أصـواتاً ( 2:  2667)ذكـر القرعـيفاللغـة العربيـة كمـا       
, وهـــي نظـــام دقيــــق, واالتصـــال, والتعبـــري, مـــنهج للتفكـــرييـــاة, و ورؤيـــة للح, بـــل هـــي منطـــق, فقـــط

أو الكاتـــب , ألن عمليـــة االتصـــال بـــني املـــتكلم واملســـتمع ؛واملهـــارات, يتطلّــب الكثـــري مـــن املعـــارف
خطــوة مــن خطــوات عمليــة االتصــال هــذن حتتــاج وكــل , متــّر بعــدة خطــوات يف غايــة الدقــة, والقــار 
 .ومن خالل املناهج املدرسية ألسرةيف ا, وغري مباشرة ,بطريقة مباشرة, وتدريب إىل تعليم

ومتيزت اللغة العربيـة بكوهنـا مـن وسـائل االتصـال والتواصـل والتفـاهم بـني املـتعلم وبيئتـه, ويعتمـد     
, وهلـذا االسـتماع أو الكـالم أو القـراءة أو الكتابـةعليها كل نشـاط يقـوم بـه املـتعلم سـواء عـن طريـق 

ني املـــــتعلم مــــــن الوصـــــول إىل ســـــالمة األداء اللغـــــوي بتزويـــــدن باملهــــــارات يهـــــدف تعليمهـــــا إىل متكـــــ
 (41: 4144النمري,.)االساسية يف االستماع واحلديث والقراءة والكتابة

توافر جمموعة يتطلب وتتكون عملية االتصال من مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة؛ وجناحها      
وصحة , والعباراتودقة املفردات , فاهيم واملصطلحاتوضوح الفكرة وامل: من الشروط منها 

 .وحسن تنسيق الصفحة  اإلخراجوجاذبية , ووضوح الطباعة ودقتها وقلة األخطاء املطبعية, اللغة
 (476 : م2667,طعيمة )

ث والقراءة والكتابة, وقد داالستماع والتح: وهي ولالتصال اللغوي أربع مهارات أساسية       
إىل أن هذن املهارات التنفصل عن بعىها يف الواقع؛ ( 27: 2664)دي وآخرونأشار عبد اهلا

االستماع هي أول مهارة يتم تعلمها إلتقان اللغة , فمهارة ألن لكل مهارة خصائصها املتعلقة هبا
اليت يبين كل منها على اوخر حبيث يكون منظومة اللغة  وتأيت بعدها احملادثة مث القراءة والكتابة

 .متكامل ومتسلسلبشكل 
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الكتابة من أهم وسائل اتصال اإلنسان بغرين, وهبا يتجاوز اإلنسان حدود الزمان واملكان,   و     
وحفظ تراثها الثقايف واالجتماعي وتطويرن,  ,كما أهنا وسيلة من وسائل بقاء اجلماعة البشرية

 .وهي وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان النفسية والفكرية 

ف فعن طريقها يو ّ الميذ يف مراحل التعليم املختلفة, ية الكتابة بالنسبة للتوتتىح أمه      
تعلمه يف دروسه  ف مالديه من معلومات وأفكار يف املوضوع املكتوب, كما أنه يو ّ  الطالب ما

سبق فهن تدريب الطالب على الكتابة اجليدة  اللغوية تو يفًا ينم عن فهم ومتثل, عالوة على ما
التفكري لديهم, فالكاتب يفكر بقلمه ويتىح هذا التفكري يف طريقة عرضه  ينمي مهارات

 (41:م2646عبد الباري ,) .ملوضوعه, وطريقته يف ترتيب افكارن

, وهو عالم القراء مبا يريد الكاتب تعريفهم بهإالغرض منه  ,تعبريمن ال اً نوع كتابةعد التو       
اىل أن التعبري ( 47:م2667), وقد أشار عيداجملاالتجزء ال يتجزأ من حياة الناس يف مجيع 

صحيح يف  بأسلوب ؛يطلب منه صياغته وما طريقه يصوغ هبا الفرد أفكارن وأحاسيسه وحاجاته
ىل إالشكل واملىمون, وتكمن أمهيته يف كونه وسيلة اتصال بني الفرد واوخرين, وكونه يهدف 

 . جودة التعبري ساسيان يفأاللذان مها عنصران  ,الفهم واإلفهام

القراء, كما و أن التعبري هو الرابط الذي ،مع بني الكاتب (28: م2666)وقد ذكر صويف       
أن تعلم سبل تطوير األسلوب وحتسني الصياغة من األمور اهلامة للتالميذ, ومن واجب املعلمني 

حىت ميكنهم مع الوقت تطوير إمكاناهتم الكتابية  ,االجتهاد لتعليم تالميذهم عناصر الكتابة
 .التعبريية

ويستمد التعبري أمهيته من أمهية اللغة يف حياة اإلنسان, كما يستمد أمهيته الرتبوية من       
التالميذ اللغوية,   ومن إسهامه املنتظر يف تكوين شخصية الدراسية مكانته املتميزة بني املواد
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الذي يصب فيه املرء ما لديه من األفكار واملشاعر بعبارات وألفاظ متناسقة, القالب  فالتعبري هو
بلغة  ؛وميكنه من ترمجة أفكارن ومشاعرن وعواطفه وخرباته احلياتية واإلفصاح عنها حتدثًا أو كتابة

عربية سليمة ومعربة, وهو الذي يهدف إىل إقدار املتعلمني على التحدث بطالقة, والكتابة املعربة 
األفكار بعبارات سليمة تتناسب ومستواهم اللغوي, وإبداء آرائهم وجالء أفكارهم بصراحة عن 

 (1: م2666النصار والروضان ,)ووضوح وحسن عرض, وبأسلوب راق ومؤثر

ففروع اللغة كلها وسائل  اللغةوهو الغاية من تعليم  ,عبري نشاطًا أدبيًا واجتماعياً وميثل الت     
و،ب أن تسخر كل فروع اللغة العربية كروافد تزود التلميذ بالثروة اللغوية الالزمة  الصحيحللتعبري 

اىل أن التعبري أهم فرع يف اللغة ( 146:م2667)وقد أشار الدليمي والوائلي . حني ميارس التعبري
  .وسائل مساعدة عليه  إالهي  العربية فهو غاية بينها مجيعاً وما

يع والتطور الذي حدث يف اجملتمع السعودي إىل ضرورة توفري مناهج وقد دعا التقدم السر       
تستوعب املتغريات احمللية والعاملية, وحتقق تفاعـــال متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة, تربوية تعليمية 

وتكسب الطالب املعارف واملهارات , واالجتاهات الرتبوية احلديثة ــا مـع التطـــورات التقنيـــةواعيـ
وتقود إىل التفكري والتأمل والتدبر  االجتماعيوالتعايش  والتعلمواالجتاهات النافعة الالزمة للحياة 

؛ لذلك عملت وزارة الرتبية والتعليم ةالتقنيات ومصادر التعلم املختلفوالتعلم املستمر واستخدام 
وتتوافق حاجات اجملتمع و  ,تليب حاجات املتعلمنيالعربية السعودية على توفري مناهج  يف اململكة

 www.cpfdc.gov.sa .ســوق العملمع متطلبات 

الذي يهدف إىل تطوير العملية  ,هنا جاء املشروع الشامل لتطوير املناهج ومـن        
وأساليب تدريس وبيئة  واسرتاتيجيات عادها وعناصرهـا؛ مناهج ومعلمنيجبميع أب يميةالتعل

إىل إحداث نقلة نوعية من خالل إجراء تطوير نوعي وشامل يف املناهج  تعليمية, كما يهدف
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توفري وسيلة فعالة لتحقيق و  ,يةليستطيع بكل كفاية مواكبة الوترية السريعة للتطورات احمللية والعامل
ني املناهج التوجهات اال،ابية احلديثة من خالل تىم ؛أهداف سياسة التعليم على حنو تكاملي

والتعلم  ,ومهارات التعلم الذايت ,ومهارات حل املشكالت ,يف بناء املناهج مثل مهارات التفكري
العمل واملمارسة الفعلية و من خالل الرتكيز على التعلم  نمية املهاراتوت, والتواصل اجليد ,التعاوين
   www.cpfdc.gov.sa .ية ياة العملوربط املعلومات باحل لألنشطة

وقد مشل هذا التطوير مناهج اللغة العربية حيث اجته تعليم اللغة العربية اجتاهًا حديثاً يعتمد       
ى تفتيت اللغة وجتزئتها إىل فروع, , ويقىي عللتكاملي؛ ألنه يساير طبيعة اللغةعلى املدخل ا

: اللغة مهارات أربع , ولغوية اجتماعية تؤّكد على أن ويستند إىل أسس لغوية, ونفسية لغوية
ارات هي حمور ومرتكز تعليم اللغة, دون , وأن هذن املهاالستماع, والتحدُّث, والقراءة, والكتابة

لغوي على أساس أهنا وحدة واحدة تسعى , بل تتم معاجلة الدرس الفصلها عن بعىها بعىا
ويكون منهج تعليم , السليم يف احمليط االجتماعيغوي هي التواصل الل لتحقيق غاية واحدة,

اللغة أكثر فاعلية إذا تناول مهارات اللغة على أهنا وسائل لتحقيق غايات أرحب وأهم , وعلى 
 رة متوازنةرأس قائمتها يأيت االتصال , ومن مّث فهن الرتكيز على هذن املهارات , والنظر إليها نظ

 . ةمتوازنميًة تنيساعد على تنمية لغة املتعّلمني 
 واألساليب التعليمية الطرائق وتطوير الرتبوي النشاط واقع إىل وترمجتها املناهج تطور إن      

 ىف وإخالصهم ,مبهامهم ووعيهم ,كفايتهم حيث من؛ املعلمني على يعتمد إمنا التقومي وأساليب
 يف الرتبية جناح يتوقف علية الذي الرئيس والعامل ,الرتبوية العملية عصب هو املعلم ألن أدائها؛
 أهداف حتقيقى عل القادر وهو, اجلديد عاملنا ىف احلياة تطور يف دورها وحتقيق غاياهتا بلوغ

؛ التالميذ عند واملهارات القدرات تنمية على يعمل الذى هوو  ,ملموس واقع إىل وترمجتها التعليم
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 ومعرفة الوسائل واألساليب املناسبة, واستخدام وضبطها, التعليمية العملية تنظيم طريق عن
 (8: م 2666,آخروناملفرج و ). وتعلمهم تفكريهم وطرائق التالميذ حاجات

بشقيه املنطوق واملكتوب يتطلب معلمًا متمكنًا من مهارات اللغة العربية, والتواصل اللغوي      
ملمًا مبهارات التدريس الفعال, مستوعبًا لالجتاهات الرتبوية احلديثة يف التعلم والتعليم, مدركاً 
أمهية ربط تعليمه للغة العربية بواقع تالميذن, وخصائص منوهم؛ مستخدمًا كل ماهو فاعل من 

يف سبيل إكساب تالميذن مهارات اللغة العربية, مؤمنًا بأمهية  مو التقين والتكنولوجيخمرجات الن
إىل األذهان خالية من ملعايري الوضوح والدقة واجلمال؛ لتصل  الكلمة املكتوبة, وضرورة حتقيقها

, اللبس والغموض, وبالتايل يسعى جاهدًا لتعليم تالميذن مهارات الكتابة العربية تعليمًا فاعالً 
      .على التواصل الكتايب الفاعل لفظاً ومع  يتمخض عنه جيل قادر

إذ  ؛من أهم العناصر الفاعلة يف العملية التعليمية يف املرحلة االبتدائية اللغة العربيةمعلم و        
املهارات  موإكساهب ,فكرياً, ولغوياً, ومهارياً  ميذتنمية التالاملسئولية الكربى يف  ى عاتقهيقع عل

؛ استماعاً اللغة العربية استخداماً صحيحاً  على التواصل اللغوي السليم واستخدام ماليت تساعده
 (21: 4124حلواين , . ) وحتدثاً وقراءًة وكتابةً 

  يف تعليمهمساعدة املعام ومعلم اللغة العربية بشكل خاص الدور الفاعل يف  وللمعلم بشكل    
كيف يفكرون, وهو املسؤول عن إجنازهم؛ إذ هو الذي يصمم بيئة تعليمية فاعلة تدفعهم إىل 

 (61: 2666عبد السالم, . )املشاركة, والتفاعل, واإل،ابية 

تدين لواقع تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية  معايشتها خاللوقد الحظت الباحثة من       
, الذي قد يكون من أسبابه عدم متكن معلمات الكتايبمستوى التلميذات يف مهارات التواصل 

الذي يعد ناجتًا وحمصلًة هنائية لتعلم اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب, 
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بكفاءة  اسالتهاللغة العربية يف أداء ر  ةوتعليم اللغة العربية, ومؤشراً للحكم على مدى جناح معلم
من خالل الوقوف على أبرز  هذا الواقع؛ رصدواقتدار؛ األمر الذي دفع الباحثة إىل حماولة 

مهارات التعبري الكتايب الالزمة لتلميذات الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية, وحتديد أساليب 
لعربية يف املرحلة تنمية كل منها بسبل إجرائية, ومن مث الكشف على مدى متكن معلمات اللغة ا

 .االبتدائية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب

 :تحديد مشكلة الدراسة 

تها الكربى مجيعها غاي , وأنهوكونه أهم فروع اللغة العربية الكتايبالتعبري على الرغم من أمهية      
تدين القدرة على التعبري  أثبتت العديد من الدراسات إال أن هي إال وسائل مساعدة عليه, وما

ثبتت أ ويف املرحلة االبتدائية بشكل خاص, كما التعليمالكتايب لدى التلميذات يف مجيع مراحل 
ضعفاً شديداً يف تو يف املعلمات مهارات التعبري الكتايب يف تعليمهم التعبري, ومن هذن الدراسات 

 .(م2666)والروضان دراسة النصار و  (م2667)ودراسة علوي ( م2661)عزازي دراسة 

تدين القدرة على التعبري ىل إمجلة من األسباب اليت أدت ( 468:م 2668)وقد أورد عطية     
ما يتعلق باحملتوى وطرائق التدريس, ومنها : منها  يف املرحلة اإلبتدائية  الكتايب لدى التلميذات

باملعلمة وبرامج اعدادها وتدريبها قبل  التدريس, ومنها مايتعلق وإجراءاتمايتعلق بأساليب 
 .هاوأثنائاخلدمة 

يف  اللغة العربية ةإعداد معّلمو  تأهيل ومن وسائل النهوض باملنهج املطور للغيت اجلميلة      
وحدة كمن معاجلة اللغة   اقدرة أكادميية متّكنه تذاكون تها؛ لئوأثناقبل اخلدمة  املرحلة االبتدائية
جبدوى التكامل اللغوي يف  ةً تربويًا على مستوى النظرية والتطبيق امليداين, ومقتنع لةواحدة, ومؤه

بين طرق تدريس قائمة على حل املشكالت, والتعّلم توت, تعليم اللغة ختطيطًا وتنفيذًا وتقومياً 
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لك مهاراته, كل ذ اتالتعاوين, والتعّلم البنائي, والتعّلم النشط, وتعليم التفكري وإكساب املتعلم
؛ لذلك فقد ملست الباحثة ضرورة فكريًا ووجدانيا ومهارياً  نتنميتهعلى تعّلم اللغة و  نلتحفيزه

الكشف عن مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب 
 .املرحلة االبتدائية ذاتلدى التلمي

 :السؤال الرئيس التايلوعليه فهن عالج هذن املشكلة يكمن يف اإلجابة عن 

ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب لدى   /س    
  يف مكة املكرمة ؟ املرحلة االبتدائيةتلميذات 

 :ةالتالي األسئلة الفرعيةويتفرع عنه السؤال الرئيس 

 ؟  املرحلة االبتدائيةما األساليب الالزمة لتنمية مهارات التواصل الكتايب لدى تلميذات  /4س

مهارات التواصل الكتايب لدى من أساليب تنمية ما مستوى متكن معلمات اللغة العربية / 2س
 ؟ املرحلة االبتدائيةتلميذات 

يف  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بني إهل توجد فروق ذات داللة / 4
 ؟ىل املؤهل الدراسي إتعزى  من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب هنستوى متكنم

يف  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بني إهل توجد فروق ذات داللة / 1س
 ؟ الصف الدراسيىل إمن أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب تعزى  هنستوى متكنم

يف  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بني إهل توجد فروق ذات داللة / 1س
سنوات اخلدمة يف  ىلإمن أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب تعزى  هنستوى متكنم

 التدريس؟
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 :أهداف الدراسة 

 :تسعى هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية 

وف الثالثة الصف تلميذات لتنمية مهارات التواصل الكتايب لدىـ  حتديد األساليب الالزمة 4
 . األخرية من املرحلة االبتدائية

ـ  التعرف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل 2  
 . وف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائيةالكتايب لدى تلميذات الصف

متكن معلمات اللغة العربية من تعرف على مدى تأثري اخلربة والصف واملؤهل الدراسي على ـ ال4
 .يب تنمية مهارات التواصل الكتايبأسال

 :أهمية الدراسة 

 : فيهذه الدراسة  أن تفيد نتائجيؤمل 

وف الثالثة الصفتقدمي قائمة بأساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب لدى تلميذات  .4
ميكن أن تفيد يف تطوير برامج لتدريب وإعداد معلمات  املرحلة االبتدائية األخرية من
  . اللغة العربية

تقدمي بطاقة مالحظة ميكن أن تفيد مشرفات اللغة العربية يف تقومي أداء معلمات اللغة  .2
 .العربية عند تدريس التواصل الكتايب وإكساب مهاراته

للنهوض مبستوى تلميذاهتن الكتايب  ؛البتدائيةيف املرحلة ا مساعدة معلمات اللغة العربية .4
 .الىعف لدى التلميذات  تشخيص نقاطمن خالل 

 .معلمات اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية لتطوير أنفسهن مساعدة .1
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 :حدود الدراسة 

لتلميذات اجلميلة  يف مقرر لغيت (أتواصل كتابياً )اقتصرت هذن الدراسة على مكون  (4
 .األخرية من املرحلة االبتدائيةالصفوف الثالثة 

 هـ4141/4141مت تطبيق هذن الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين لعام  (2
معلمات اللغة العربية الاليت يقمن بتدريس مقرر لغيت  ىاقتصرت هذن الدراسة عل (4

 .لتلميذات الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية يف مكة املكرمة اجلميلة

 :اسة مصطلحات الدر 
 :أساليب

الطريق : كل طريق ممتد, واألسلوب : األسلوب( 746:م2664) لسان العربورد يف     
 .والوجه واملذهب ومجعه أساليب 

توليفة من  األمناط التدريسية اليت يتسم هبا املعلم "  األسلوب بأنه( م 2646)يوسف  عرف     
 22ص ". ومتيزن عن غرين من املعلمني ,  خالل تعامله مع املوقف التعليمي التعلمي

ُحددت يف  األمناط والسلوكيات واإلجراءات اليت: بأنه يف هذن الدراسة سلوب األب ويقصد     
وس التواصل الكتايب؛ لدر  اوتنفيذه تدريسهايف  معلمة اللغة العربيةتبعها واليت ت بطاقة املالحظة

 .التلميذات على اكتساب هذن املهارات وتطبيقهالتنمية مهارات التواصل الكتايب, ومساعدة 
  :تنمية 
جعلته نامياً, : الزيادة, وأمنيت الشيء ومنيته: النماء (646:م2664) لسان العرب ورد يف      

 .رفعته: ومنيت الشيء
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االرتقاء مبستوى الطالب اللغوي, واكساهبم :" التنمية بأهنا( هـ4126)عرف الزهراين و       
ىل تناقص إاملهارات اللغوية, واجادهتا حبيث يظهر أثر ذلك يف أدائهم القرائي والكتايب, ويؤدي 

 26ص"اخطائهم اللغوية بدرجة كبرية
ني لقدرات التلميذات وتدريبهن عملية تطوير وحتس :بأهنا يف هذن الدراسةالتنمية يقصد بو     

لتحقيق  ودعمهن ومساعدهتن يف تعزيز معارفهن, واالرتقاء مبستوى مهاراهتن التعبريية الكتابية 
 .املخرجات التعليمية اجليدة من الطالب 

 : مهارات 
احلاذق بكل :واملاهر ,احلذق يف الشيء: أن املهارة  (487:م 2664) لسان العربورد يف       

 .عمل
قدرة الفرد على أداء أنواع من املهام بكفاءة :" أهنا باملهارة ( م2666) الكسباين عرف      

" عالية أو أهنا السرعة والسهولة يف أداء العمل مع القدرة على تكييف األداء للظروف املتغرية 
 41ص
هارات التواصل ملتلميذات املرحلة االبتدائية  أداء :بأهنا يف هذن الدراسة املهارةويقصد ب     

 .الكتايب اليت ُحددت يف بطاقة املالحظة واتقاهنن هلا
 ( :التواصل )االتصال 

 441ص .اجتمعا على مودة: تواصل الشخصان (م2668) ذكر ألد وآخرون    
هو العملية اليت يتم عن طريقها انتقال املعرفة من :" االتصال بأنه( م2667) عرف طعيمة    

, ىل التفاهم ين هذين الشخصني أو أكثرإوتؤدي , شخص وخر حىت تصبح مشاعًا بينهما 
, ىل حتقيقةوهدف تسعى إ, وهلا اجتان تسري فيه ,وبذلك يصبح هلذن العملية عناصر ومكونات
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والتجريب والدراسة العملية بوجه , والبحث, ا مما خيىعها للمالحظةويؤثر فيه ,وجمال تعمل فيه
  416ص".عام
العملية اليت تستطيع التلميذات من خالهلا نقل : ويقصد باالتصال يف هذن الدراسة بأنه      

 .بلغة واضحة وسليمة  نفسهنأمعارفهن, والتعبري عما يف 
 :الكتابة 

خطه, والكتابة ملن :كتب الشيء يكتبه كتابًة وكتبه  (188: 2664) لسان العربورد يف       
 .تكون له صناعة 

عملية عقلية منظمة تتم من خالل عدة : " بأهنا الكتابة (م2667)مقداديو  عاشور عرف     
التخطيط الكتايب , ) عمليات متسلسلة يف البناء وصواًل اىل هناية العمليات الكتابية الست

وبانتهاء ( الكتابة األوىل , معرفة ردة فعل القار  , عملية التنقيح , التقييم , الكتابة املتقدمة 
 66ص"ة للقراءة أو النشركتابية صاحلالعمليات تكون املادة ال

 نوأحاسيسه ناغة افكارهبصي التلميذات قوم فيهاتبأهنا الطريقة اليت  :جرائياً إوتعرف الكتابة    
 .يشعرن به ما وأأنفسهن بأسلوب صحيح, وبصورة ألفاظ وتراكيب تعرب عما يف 

 :التواصل الكتابي 
قدرة تلميذات املرحلة االبتدائية على نقل : يقصد بالتواصل الكتايب يف هذن الدراسة بأنه     

بلغة واضحة وسليمة؛ من خالل قيامهن بعمل كتايب تتوافر فيه مهارات ىل اوخرين إمعارفهن 
 .التواصل الكتايب
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 الفصل الثاني                                         

 أدبيات الدراسة

 اإلطار النظري: أوالً                          

 معلمة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية: المبحث األول                        

 .التواصل اللغوي الكتابي : المبحث الثاني                        

  المرحلة االبتدائيةفي تلميذات الخصائص نمو : المبحث الثالث   

 .                                                                التواصل الكتابي وعالقتها بتعليم مهارات

 الدراسات السابقة: ثانياً 

  في مجال تقويم أداء معلماتالدراسات السابقة : المحور األول 

 . اللغة العربية

  ويفي مجال التواصل اللغ الدراسات السابقة :المحور الثاني

 . الكتابي

 .التعليق على الدراسات السابقة -
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 الفصل الثاني                                          

 دبيات الدراسةأ
 :طار النظريإلا:أوالً 

 :تمهيد
طار النظري إل, ويتكون ا, والدراسات السابقةيالنظر اإلطار يتناول هذا الفصل جزأين مها     

  :من ثالثة مباحث هي كالتايل
 .معلمة اللغة العربية : األولالمبحث 

 .إعدادها, وخصائصها وأدوارها, وتقوميهامكانتها, و : معلمة اللغة العربية من حيث    
 (التعبير الكتابي)  التواصل الكتابي: الثانيالمبحث 

التواصل , ومفهوم االتصال, ومهارات االتصال اللغويمفهوم االتصال ومكوناته, ومقومات      
, الكتايبومفهوم التعبري ومهاراته  أهدافه, وأنواعه,و  الكتايبالتواصل مهية أوطبيعته, و  الكتايب

بري مباد  تدريس التعبري الكتايب, وأساليب تدريس التع, وأهدافه, ومهاراته, و جماالتهوأنواعه, و 
 .عالج هذا الىعفمقرتحات , و الكتايب, وأسباب ضعف التالميذ يف التعبري واجراءاته الكتايب

خصائص نمو تلميذات الصف الخامس االبتدائي وعالقتها بتعليم  : الثالثالمبحث 
 .التواصل الكتابي

النمو اجلسمي, النمو العقلي, النمو ) خصائص منو تلميذات الصف اخلامس االبتدائي     
 .وعالقتها بالتواصل الكتايب (نمو االجتماعي, النمو االنفعايلاللغوي, ال
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 :في المرحلة االبتدائيةمعلمة اللغة العربية :المبحث األول 
 :في العملية التعليمية ةالمعلمدور همية أ

هم عناصر املنظومة التعليمية, وتنبثق أمهيته يف العملية التعليمية من أمهية التعليم أميثل املعلم      
ملواجهة تطوراهتا  ؛, وتكييف سلوك األجيال القادمةهاودورن يف تشكيل ,يف احلياة االنسانية

 .هاهو جديد في واالستجابة لكل ما ,وتعقيداهتا
وعلى هذا  , كونه قائدها وخمططها ومنفذهاوتتجلى مكانة املعلم يف العملية التعليمية يف    

دورن يف صناعة احلياة, وملا كان التعلم والتعليم حاجة انسانية تالزم احلياة  األساس يتىح
وال ميكن جملتمع أن يستغين  ,اإلنسانية فهن وجود املعلم حاجة اجتماعية تربوية تقتىيها احلياة

اهلامشي وعطية, .)ىل سبيل التكيف مع احلياةإرشد وامليسر وامل ,عن املعلم؛ ألنه مفتاح اهلداية
 (24:م2668

ه اجملتمع ليحقق أغراضه الرتبوية, فهو من جهة القيم األمني املعلم هو اخلبري الذي أقام إن       
على تراثه الثقايف, ومن جهة أخرى العامل األكرب على جتديد هذا الرتاث وتعزيزن, كما أن 

بنائنا وبناتنا, وهوالء أاملعلمني واملعلمات الذين نأمنهم على تربية  بهصالحاصالح اجملتمع مرهون 
على أحسن وجه إال اذا نالوا نصيباً وافراً من  امهما مبهاملعلمني واملعلمات ال يستطيعون أن يقومو 

 ألدواتىل أن مجيع اإضافة إب يستطيع أن يتالىف معظم املشاكل الرتبوية, فاملعلم املدرّ  ؛اإلعداد
والوسائل التعليمية ال جتدي نفعًا بدونه؛ فهو الذي يكسبها معناها الرتبوي وينفخ فيها روح 

 (466: م2664دندش وعبد احلفيظ, ) احلياة
حتمله من مسؤولية يف تعليم لغة القران الكرمي اليت اللغة العربية نظرًا ملا  لمةوتزداد أمهية مع    

واليت تعترب أساسًا يف حتصيل املواد الدراسية, فمعلمة اللغة العربية تعترب متيزت عن سائر اللغات 
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, وهي حتمل رسالة انشاء جيل يعتز بأمته معلمة للغة والدين يف آن واحد ومها ميثالن عقيدتنا
     .وتراثها, ومقومات وجودها احلىاري

حروفًا ومفردات فقط وإمنا  بأن معلم اللغة العربية ال يعلم( 28:م 2668)ويؤكد الزهراين     
يعلم تراث أمة عريقة ذات حىارة فريدة هلا من األرث الكثري من الشعر, والنثر, والقصة, والرواية 

بتكار, و هور املواهب وغريها من الفنون العربية العريقة, كما أهنا جمال خصب لإلبداع, واال
 .اللغوية
وانطالقاً مما سبق تظهر لنا احلاجة إىل معرفة األدوار اليت ،ب أن تقوم هبا معلمة اللغة العربية     

  .يف املرحلة االبتدائية, والصفات اليت ينبغي أن تتصف هبا 
 : صفاتهامعلمة اللغة العربية و  أدوار
يعد التدريس من النشاطات اليت تتطلب التفاعل واالتصال املباشر بني املعلمة واملتعلمة يف        

 . الصف الدراسي 
ووفقًا هلذا الدور الذي تقوم به املعلمة على وجه العموم يتىح حجم األعباء الو يفية      

ية اليت يسند اليها واليت تتطلب أن تكون متمكنة من مادهتا العلم ,املفرتض أن متارسها املعلمة
لتحقيق األهداف املرجوة  ؛إىل متكنها من طرق التدريس واسرتاتيجياته الفعالةتدريسها؛ باالضافة 

مبا يتيح للمعلمة التعرف على  ,من التعليم , ويصاحب هذا معرفتها لصائص املتعلمة النمائية
وتو يفها يف تعليم  ,ات احلديثةضافة إىل استخدام التقنيإلبا ,مكانتهن للتعلمإقدرات املتعلمات و 

 .ملام بأساليب التقومي املناسبة إلوا ,اللغة العربية
وتقوم معلمة اللغة العربية بأدوار مهمة يف جمال تعليم اللغة العربية, وتنعكس آثار تلك األدوار     

 على حتصيل مهارات اللغة العربية واستخدامها استخدامًا صحيحًا يف مواقف احلياة, وعلى
 . اللغة العربية مفتاح تدريسها عدّ حتصيل املواد الدراسية األخرى اليت تُ 
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, معلمة اللغة العربية فالبد أن تتصف مبجموعة من الصفات اتقوم هب األدوار اليتوألمهية       
 ,(47:م2666)جماور: بينهم من ,والصفاتألدوار اتلك العديد من الرتبويني  أورد

وعبد  ,(461: ه 4144)والنمري  ,(166:ه 4124) واخلليفة ,(277:م 2666)واخلميسي
: م 2666) والكحيمي وآخرون ,(486: م2667) وعبيد ,(77: م 2661) السميع وحواله

 : فيما يليجتملها الباحثة  (268
 :معلمة اللغة العربية  التي ينبغي أن تقوم بهادوار األ: أوالً 
االستعانة بالوسائل املساعدة على حتقيق أهداف أن تلتزم بالتخطيط اجليد للدرس مع  -4

 .الدرس 
 .والتقومي للدرس , والتنفيذ, أن تلم باملهارات التدريسية الالزمة يف التخطيط -2
 .وطرق التدريس , والوسائل التعليمية, أن تساهم يف تقومي املناهج -4
 .والتطبيق , واالستنتاج, واملناقشة, الطالبات يف الشرح جعأن تش -1
 .الطالبات على حب القراءة و االطالع على املفيد واجلديد  تشجعأن  -1
 .بناء شخصية التلميذات بناًء متوازناً أن تعمل على  -7
وتوجيهها توجيها , وتنمية مواهبهن اللغوية, على رفع مستوى الطالبات اللغويأن تعمل  -6

 .بناء 
 .ووحدهتا , ربط فروع اللغة العربية ربطا حيقق تكامل اللغةأن ت -8
 .تزود بالدورات التدريبية والتطويرية اليت تالمس حاجات معلمة اللغة العربية أن ت -7

 .املهارات الالزمة لكل مادة دراسية, ولكل مرحلة دراسية أن تتقن  -46
 .ما تقرن اجملامع اللغوية من مفردات لغوية  أحدثعلى  أن تقف -44
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ت حنو تعلم مهارات وذلك بتوجيه سلوك املتعلما, استثارة دوافع املتعلماتأن تعمل على  -42
لتسهل عليهن الصعوبات اليت تواجههن حيال , والنحوية يف انشطة خمتلفة, اللغة العربية اللغوية

 .اللغة العربية 
وندوات لتدعم ما لديها من , ومؤمترات, تزود مبا استجد من حبوث ودراساتأن ت -44

 .وحقائق عن اللغة العربية , ومفاهيم, معلومات
والربامج التعليمية , ساليب الرتبوية احلديثة والطرق التدريسيةألد من اع على ما استجأن تطل -41

 .وجتريبها وتطبيقها وتنويعها , احلديثة
 .من التقنيات احلديثة يف حتقيق اهداف تعليم اللغة العربية  أن تستفيد -41

 :معلمة اللغة العربية التي ينبغي أن تتمتع بهاصفات ال:ثانيا 
االعتزاز بالعقيدة االسالمية وغرسها يف قلوب طالباهتا بطريقة حمببة الغلو فيها وال تطرف  -4

 .وال تساهل يف مبادئها 
ن ينعكس ذلك على اسلوهبا التعليمي لكي تنقل هذا أو , حب اللغة العربية واالعتزاز هبا -2

 .احلب اىل طالباهتا 
 وقدرهتا على التعليم , مكانتها العلميةوذلك حلفظ , املعلمة من مهارات اللغة العربيةمتكن  -4
الرغبة الطبيعية الصادقة يف التعليم؛ فالرغبة توفر االستعداد الذي يىمن تطوير القدرات  -1

 .واحلماس العملي 
تكتسب  حىت, املعلمة ان تشيع جوًا عربيًا فصيحاً فعلى , تزام اللغة العربية حتدثا وكتابةال -1

 .ن جبماهلا وحالوة جرسها وايقاعها وليشعر , الطالبات املهارة اللغوية
مة بثقافة يعة مادهتا تفرض عليها ان تكون ملفطب, يف جمال تعليمها  واإلطالعسعة الثقافة  -7

 .ادهتاواسعة يف م
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 .أو اخللقية , نة يف امناط سلوكها سواء العلميةالقدوة احلس -6
 .حباجات التلميذات أن تكون املعلمة ذات وعي اجتماعي؛ فحاجات اجملتمع وثيقة الصلة  -8
 .لكوهنا قدوة للطالبات , وتصرفاهتا, اهتمام املعلمة مبظهرها اخلارجي -7

ن تكون أو , فة العامة يف شىت جماالت املعرفةن تتمتع معلمة اللغة العربية بقدر من الثقاأ -46
 .حداث يف واقعها املعاصر أمبا ،ري من  وإطالععلى معرفة 

 .ن تكون شخصيتها متفائلة مرحةأ -44
 .مرتفع من فهم الذات والرضا عنها  تتمتع بقدر نأ -42
 .وضبط النفس , واهلدوء, ن تتمتع املعلمة باالتزان االنفعايلأ -44
وقدرهتا على , كانت صعوبتهاومواجهة املواقف مهما  , قدرهتا على حسن التصرف -41

 .اكتساب ثقة االخرين واحرتامهم هلا 
 .نة واخلطرية مراض املزمألومن ا, من عيوب النطق ن تكون سليمةً أ -41
واحلزم مع , واملرونة, والصرب والنزاهة ,والتعاون مع االخرين, واإلخالص, أن تتصف بالرفق -47

 .اللني 
ومن خالل العرض السابق ألدوار وصفات معلمة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية يتىح لنا      

أن عمل معلمة اللغة العربية ليس مقصورًا على التعليم وحدن, فهي تقوم بالعديد من املهام اليت 
دوار واملهام جتعلها العنصر األساسي الذي يتوقف عليه جناح العملية التعليمية, كما أن هذن األ

 .البد أن تكون واضحة حىت تتناسب مع مسؤوليتها اننطالقا من أمهية اللغة العربية
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 :تقويم معلمة اللغة العربية 
أن  إالة وحتسينه وتطويرن,  تطوير أداء معلمة اللغة العربيعلى الرغم من أمهية التقومي يف       

علمة اللغة العربية دون االستفادة من نتائجه يف ألداء الو يفي ملااحلكم على التقومي ينحصر يف 
 .التطوير للنمو املهين للمعلمة

 :كما يليغرضني ومها  ويقوم تقومي املعلمة على  
وذلك عن طريق الدورات  التلميذاتتقومي غرضه حتسني عملية التدريس ورفع مستوى أداء  .4

فىل األساليب اليت ينبغي أالتدريبية, واللقاءات املنظمة مع املشرفات الرتبويات والتعرف على 
 .الرتكيز عليها لتحسني األداء الو يفي

 ( 17: م 2664الدوسري, ).تقومي غرضه الرتقية للمعلمة, واحلصول على العالوات الو يفية. 2 
تكون يف مدى أثرها, ودورها يف املرحلة االبتدائية  الرتبوي ملعلمة اللغة العربيةوعملية التقومي       

ملعلمة اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية الرتبوي تتىمن عملية التقومي يف العملية التعليمية و 
 :اجلوانب التالية 

الشخصية,  الل دراسة مساهتاخلعربية يف املرحلة االبتدائية من كفاية معلمة اللغة ا .4
يكون ذاتيًا خاليًا من وخصائصها العقلية والنفسية, ولكن تقومي املعلمة حسب هذن اخلصائص 

 املوضوعية
احلكم عل كفاية تدريس اللغة العربية من خالل مالحظة املعلمة, ونشاطها, وتفاعل  .2

 شرفةلفظي, وهذا النوع تستفيد منه امل , أوغرياً التلميذات معها سواء كان هذا التفاعل لفظي
 .نقاط القوة والىعف يف أدائها يف التعرف علىاملعلمة  ساعد الرتبوية؛ حىت ت

تقومي كفاية تدريس اللغة العربية من خالل نتائج التعلم ومدى حتصيل التلميذات يف ـ 4
 (117: م 4778خاطر,. )االختبارات



22 
 

قد تنوعت وسائل تقومي املعلمات أثناء اخلدمة يف التدريس ونتيجة لتطور عملية التعليم والتعلم ف
 :يلي  ومنها ما

التقومي من قبل التلميذات, حيث يتم إعداد بطاقة مشاهبة لبطاقة تقومي املشرفة يف شكلها, . 4
 .وخمتلفة يف حمتواها؛ لكي تستخدمها التلميذات لتقومي املعلمة يف هناية الفصل الدراسي

املنظمة, وتقوم هبذن املالحظة املقومة, سواء كانت املشرفة الرتبوية, أو مديرة املالحظة .2
أحدى املعلمات, وتكون خالل فرتة زمنية حمددة, ويتميز هذا األسلوب بالدقة  املدرسة, أو

واملوضوعية؛ حيث ان املعلومات اليت يتم رصدها تعرب عن السلوك واألداء الفعلي للمعلمة بعيداً 
 .عن الذاتيه

يف التدريس خصوصا اذا   اختبارات املعلمات وتعد هذن االختبارات النتقاء اكثرهن متكناً . 4
كانت املعلمة تزاول مهنة التدريس للمرة األوىل كذلك ميكن االفادة منها يف تقومي املعلمات أثناء 

ألن بعض املعلمات ال ميتلكن  أدائهناخلدمة للحصول على معلومات اضافية عن مستوى 
تأهيل الرتبوي الكايف, وبعىهن اوخر يفقد الصلة باملقررات الدراسية مبجرد خترجهن فال يطورن ال

 (167 : م2664الدوسري, . ) انفسهن باستمرار يف جمال مهنة التدريس
علمة اللغة العربية سواء كان التقومي من مديرة أداء مولعل ما سبق يشري إىل أمهية تقومي       

بالعملية الرتبوية التعليمية,  االرتقاءشرفة الرتبوية؛ حىت تتمكن املعلمة من املدرسة أو من امل
يساعدها يف اكساب تلميذاهتا املعارف ن هذا التطوير إحيث  دائهاأوحتسني وتطوير مستوى 

 .واخلربات واملهارات
اللغوي االتصال  املتعلمات حنو تعلم مهاراتوملعلمة اللغة العربية دور مهم يف توجيه سلوك   

, وسوف نتناول يف املبحث الثاين احدى والتحدث والقراءة والكتابة الستماعا: األربعة وهي
 .مهارات االتصال اللغوي وهي االتصال اللغوي الكتايب
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 :التواصل اللغوي الكتابي : المبحث الثاني 
 :تمهيد

من املعروف أن اللغة أداة االتصال بني جمموعة من اجلنس البشري ووسيلة للتفاهم بينهم,       
يبدأ األمر و , هو عىلي ومنها ما ,هو ذهين ماها من ,االتصال يتكون من عدة عملياتوهذا 

مث ينتقي من , ليؤلف منها حمتوى يريد التعبري عنه ؛ىل غريهاإيىمها  ,بفكرة تتكون يف ذهن الفرد
ما أن تنقل إ: حد طريقني أتأخذ عملية االتصال  مث, حملتوىرصيدن اللغوي املفردات اليت تناسب ا

 ماإو , وهنا يكون املرسل متكلماً , أي من خالل االتصال املباشر بني فرد وآخر؛ الرسالة شفاهةً 
هذا بالنسبة  ,وهنا يكون املرسل كاتبا ,ل الصفحة املطبوعةأي من خال ؛كتابةً الرسالةن تنقل أ

فهذا انتقلنا إىل الطرف اوخر وهو . للطرف األول من أطراف عملية االتصال وهو اإلرسال
( منطوقة أو مكتوبة)االستقبال وجدنا االتصال مير بعمليات أخرى تبدأ برموز تنتقل من مرسل 

. عملية ثنائية يتبادل فيها املرسل واملستقبل األدوار لواالتصا ,عرب أداة من أدوات االتصال
فاملرسل قد يكون يف أثناء احلديث مستقباًل, واملستقبل قد يكون مرساًل, وهذا بالطبع يف مواقف 

وقد يكون االتصال كتابة فال يتبادل الفردان يف حلظة االتصال . االتصال الشفهي املتبادل فقط
يعطيها و  ,الرسالة يف صورة تيار من األصوات اليت يرتبها يف وحدات مث يتلقى املستقبل, أدوارمها
واملستقبل هنا ليس فردًا سلبيًا كما يتوهم الكثريون, وإمنا هو إ،ايب بكل ما حتمله , حمدداً  مع ً 

دالالت الكلمات يف ضوء املوقف  ددوحي,يصنع املع  وال ينتقل إليه إذ أنه, الكلمة من مع 
, طعيمة . ) العام الذي حتدث فيه عملية االتصال و مستوان اللغوي و قدرته على فهم اوخرين

 (  417: م 2667
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 :اللغوي مفهوم اإلتصال 
ملعرفة واألفكار بوساطتها الطريقة اليت تنتقل ا" االتصال بأنه(م 2661)عرف الفيصل ومجل     

من شخص إىل شخص آخر بقصد التفاعل والتأثري املعريف أو الوجداين يف هذا الشخص أو 
اقناعه بأمر إعالمه بشيء أو تبادل اخلربات واألفكار معه أو االرتقاء مبستوان اجلمايل والقيمي أو 

 44ص" ما أو الرتفيه عنه
 :اللغوي مكونات االتصال

طعيمة و , (12:م 2664)ألد  منهم, االتصالأشار العديد من الرتبويني إىل مكونات      
مجعوا أحيث (41/47: م2661)الفيصل ومجل و  ,(66:م 2668)عطية , و (417: م2667)

تدور بني مكونات أربعة  ,تشتمل على جمموعة عمليات متداخلة ,عملية مركبة أن االتصالعلى 
  : هي 
ة؛ ألنه مبتدع الرسالة ومالكها الطرف األول يف عملية االتصاو  الرسالة وهو مصدر: املرسل ـ 4

والقائم ببثها إىل املستقبل, فىاًل عن أنه املسؤول عن صوغ الرسالة وإنتقاء قناة االتصال املالئمة 
واملرسل  .وتو يف التقنيات القادرة على االسهام يف حفز املستقبل على التفاعل مع هذن الرسالة

 . وقد يكون آلة مع اختالف بينهما ,يكون فرداً أو جمموعة أفراد, بل قد يكون إنساناً هنا قد 
وهو الذي يتلقى رسالة املرسل ويفك رموزها ويعي دالالهتا ويتفاعل معها, ويبد  : املستقبل ـ 2

 رأيه فيها, ويعدل سلوكه استنادًا إىل اخلربات اليت اكتسبها من الرسائل اليت تلقاها منه, وهو
اهلدف من عملية االتصال سواء أكان فردًا أو جمموعة أفراد, ويف االتصال السليم يتفاعل 

فيصبح مرساًل ذا رأي يف قىايا جمتمعه ووطنه  ,ويبادر إىل تقدمي رأيه فيها ,املستقبل مع الرسالة
 .وأمته
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 ؛إىل اوخرينالذي يود املرسل نقله  الفكري املعريف اجلمايل ويقصد هبا احملتوى: الرسالة ـ 4
األفكار اليت يراد التعبري هو عبارة عن و مستهدفًا من ورائه التأثري عليهم, ولكل رسالة مىمون, 

 .عنها
وتتنوع الوسائل ما بني الصوت . ويقصد هبا األداة اليت تنتقل من خالهلا الرسالة: الوسيلة ـ 1

من  اإلعالمالعادي عند االتصال املباشر إىل الكتاب إىل اخلرائط والرسوم والسجالت وأجهزة 
والوسيلة ليست ذات . إىل غري ذلك من أدوات( كومبيوتر)مذياع إىل تلفاز إىل حاسب آيل 

بل بعض اخلرباء وصل . يط يف إمتام عملية االتصال, إهنا قد تساعد عليها وقد تعوقهاشأن بس
 . إىل درجة املزج بني الرسالة والوسيلة فيقولون إن أداة االتصال هي الرسالة 

 :مقومات عملية االتصال 
تساعد  املقومات اليت( 62: م 2668)وعطية  ,(474/ 476: م2667)طعيمة  ذكر     

فرها أساساً واملقصود باملقومات هي جمموعة الشروط اليت يعترب تو , ل عملية االتصالعلى إكما
  :, جتملها الباحثة فيمايليلنجاح عملية االتصال

الرتتيب  : تتم عملية االتصال لو توفرت يف الرسالة عدة خصائص, منها  :من حيث الرسالة ( أ
, بساطة الرتاكيب اللغوية, و عبري عن األفكارالعبارات يف التدقة املفردات و و  ,املنطقي لألفكار

 .املفاهيم واملصطلحات وضوح , غةصحة اللو مناسبة حجمها, , و قلة الرموز والتجريداتو 
: منها   توفرت يف املرِسل عدة خصائص ذاإتتم  عملية االتصالفهن  :من حيث المرِسل ( ب

,   تنوع طريقته يف عرض األفكار, و عمق خربته باملوضوع الذي يعاجله, و وضوح الفكرة يف ذهنه
 . ضرب أمثلة جتعل الرسالة حمسوسة وليست جمردةو  ,رته يف اختيار األلفاظ املناسبةقدو 

الطباعة وقلة  دقة, و وضوح الطباعة فيشرتط لنجاح عملية االتصال :من حيث الوسيلة ( ج
 . جاذبية اإلخراج وحسن تنسيق الصفحة, و األخطاء املطبعية
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: ت يف املستقبل عدة خصائص, منهاتتم عملية االتصال لو توفر  :ستقبل من حيث الم( د
, ه على فك الرموز اليت وصلت إليهقدرت, و (األذن والعني) سالمة حواسه يف استقبال الرسالة

يف ومعرفته لعاداته  ,أُلفته باملرسل, و خربته مبوضوع الرسالة, و باللغة اليت يستقبل هبا الرسالةدرايته و 
 .مفهومه حنو نفسه وحنو اوخرينو , وحتمسه ألفكارن ,اهه حنو املوضوعاجتو , الكتابة

 : مهارات االتصال اللغوي
وبني  ,والكـتابة, والقـراءة, والكـالم, االستـماع: ساسية هـي ألالتصال اللغوي أربـع مهارات      
املهارات  معاً االستماع والكالم  ،معهما الصوت, إذ ميثالن ؛ فاملهارات عالقات متبادلة هذن

بينما جتمع الصفحة املطبوعة . الصوتية اليت حيتاج إليها الفرد عند االتصال املباشر مع اوخرين
. بني القراءة والكتابة , ويستعان هبما لتخطي حدود الزمان وأبعاد املكان عند االتصال باوخرين

والفرد يف , للخربات, إذ مها مهارتا استقبال اً مصدر  يف كوهنماالقراءة ،تمع مع  و االستماع
يبعث هبماو , الرموز الكالم والكتابة يركب مهاريتبينما هو يف  ,املهارتني يفك الرموز هاتني

واملرء يف املهارتني األخريني مؤثر على غرين  ,ومن هنا تسميان مهارتا إنتاج أو إبداع ,رسالةال
 (474 : م2667,طعيمة ) (.تمع أو قار مس)

إىل أن مهارات اللغة القرائية والكتابية واحملادثة واالستيعاب ( 26: 2664)شار عبد اهلاديأو     
مرتابطة مع بعىها؛ لكي تشكل حلقة الوصل بني األشخاص, وتشكل يف احملصلة النهائية 

ملهارات فيما بينها لكي تشكل نسقاً التفاهم املشرتك بني الناس, ولذلك ميكن أن تتواصل هذن ا
 .متكامالً 

على أن مهارات االتصال اللغوي متالزمة متكاملة, ( 76-77: م 2668)ويؤكد عطية     
ىل إوالتقوم الواحدة منها دون األخريات, واذا ما حصل قصور يف أية مهارة منها فهن أثرن سيمتد 

 .عملية االتصال برمتها
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واملهارات اللغوية يف املدخل االتصايل تتكامل بني بعىها وبعض, وال يعين التكامل هنا       
جمرد ضم مهارة ألخرى, وإمنا هو شيء أبعد من ذلك, إذ يدخل هذا يف صميم املوقف االتصايل 

إن التكامل  . نفسه, فاملوقف االتصايل غالبًا حيتاج إىل تو يف مهارتني أو أكثر يف مرة واحدة 
 املهارات يعين االلتحام والتىام بني هذن املهارات, يعين تشابكها بطريقة تؤدي إىل إجناز بني

املهمة االتصالية املطلوبة, وبأسلوب ،علها تبدو من خالل املمارسة والسياق على أهنا تستخدم 
ألنه يعتمد ؛ال يوجد ترتيب مطلق وفطري للمهارات يف املدخل االتصايل كما  كل طبيعي,بش
 (482: م2667, طعيمة. )تصاليةى طبيعة املواقف االعل
فنبدأ مثال بتدريس  قد ختتلف, األولويات يف التدريسن إومن خالل ما سبق ميكن القول         

مهارات ة سنتناول إحدى ويف الدراسة احلالي .مث الكتابة وقد نبدأ باالستماع أو الكالم , القراءة
 .وهي الكتابة االتصال اللغوي 

 :التواصل الكتابي 
الكتابة نشاط اتصايل ينتمي للمهارات املكتوبة, وهي مع الكالم نشاط اتصايل ينتمي إىل      

والكتابة عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي إىل نص . املهارات اإلنتاجية
كاتب مكاناً هبدف توصيل رسالة إىل قار  يبعد عن ال ؛فهي عملية تركيب للرموز ,مطبوع
ت ويف ضوء املدخل االتصايل يتحمل املعلم مسئولية تدريب الدارس على متلك مهارا. وزماناً 

معيار الصواب يف تقومي الكتابة يف ضوء املدخل االتصايل هو توصيل الرسالة يف شكل مطبوع, و 
الدارس  مدى القدرة على توصيل الرسالة, وتعليم الكتابة يف املدخل االتصايل يستلزم تدريب

بدءاً من مرحلة ما قبل الكتابة اليت ،مع فيها  ؛على اكتساب خربات يف املراحل املختلفة للكتابة
الدارس بيانات عما يريد أن يكتب حوله, وانتهاء مبرحلـة التعديل والتجديد, واليت يعيد فيها 

 (476: م 2667, طعيمة . ) تطويراً وحتسيناً له ؛الدارس النظر فيما كتبه
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 : يالكتاب التواصل هوممف
يستعان , صناعة حتتاج إىل دربة ومهارة يف تعلمها(:"م2646)عرفها عبد الباري الكتابة كما  

وترتجم هذن املعاين من خالل خطها على الورق يف , هبا للتعبري عما يف النفس من معان باطنة 
 66ص".صورة ألفاظ وتراكيب تعرب عما يف النفس من املراد

 :تواصل الكتابيطبيعة ال
 : هي اىل الكتابة من عدة زوايا( 21ـ24: م2646)ينظر عبد الباري 

ري عما يف النفس ويستعان هبا للتعب, ن الكتابة صناعة حتتاج إىل دربة ومهارة يف تعلمها إ .4
وترتجم هذن املعاين من خالل خطها على الورق يف صورة ألفاظ , من معان باطنه

 .من املراد  وتراكيب تعرب عما يف النفس
فهي إعادة ترميز اللغة املنطوقة يف شكل خطي على الورق من :ن الكتابة ترميز للكالم إ .2

, خالل أشكال ترتبط ببعىها بعىا وفق نظام اصطلح عليه أصحاب اللغة يف وقت ما 
وذلك بغرض , شكال مقابال لصوت لغوي يدل عليهحبيث يعد كل شكل من هذن األ

 .ه إىل اوخرين بوصفهم الطرف األخر لعملية االتصال أفكار الكاتب وأرائنقل 
عملية معقدة هي يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور  هناأأي :ن الكتابة عملية عقلية إ .4

ويف أساليب متنوعة املدى , حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنواً األفكار وتصويرها يف 
مث تنقيح , ها يف تتابع وتتدفقوضوح ومعاجلت والعمق والطالقة مع عرض تلك األفكار يف

 .دعو إىل مزيد من الىبط والتفكرياألفكار والرتاكيب اليت تعرضها بشكل ي
عما يف النفس  والتعبري, الرمز الكتايب املقابل للمدلوالتفهي اعطاء  :الكتابة منتج إن  .1

روف رمسًا صحيحًا لط واضح أو هي قدرة الفرد على رسم احل, رمن مشاعر وأفكا
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ويراعى فيه قواعد الكتابة اخلطية واإلمالئية املتفق عليها لدى أهلها حبيث تعطي , مقروء
 .داللة واضحة 

التواصل الكتايب عملية عقلية إنتاجية, وحمصلة هنائية لتعليم ولعل ماسبق يشري إىل أن       
إلنتاج العمل  وتعلم اللغة العربية, تستلزم ختطيطًا وحتريراً ومراجعة, حبيث تتكامل هذن اخلطوات

 .الكتايب
 : يالكتابالتواصل أهمية 
( 22: م2668)تناولت العديد من األدبيات مهارة الكتابة وأمهيتها, وقد خلصها عطية       

 :يف النقاط التالية ( 47ـ41: م2646)وعبد الباري
: طرفني قع بني فمن املعروف أن االتصال اللغوي ي, الكتابة إحدى مهارات االتصال اللغويـ 4

وعلى هذا األساس فان االتصال اللغوي هو إرسال واستقبال ولكل من , املرسل واملستقبل
وأما مهارات االستقبال , رات اإلرسال فهي الكالم والكتابةأما مها, اإلرسال واالستقبال مهارته

يكون  فعندما, د دور الكتابة يف االتصال اللغويوعلى ذلك ميكن حتدي, فهي االستماع والقراءة
وملا كانت احلياة تقتىي أن , أو كاتبا, من أن يكون متحدثا املرء يف موضع اإلرسال البد

 .خياطب املرء أناسا ال ،معهم معه الزمان أو املكان فان وسيلته يف ذلك هي الكتابة 
وتدوين املذكرات , والتعبري عن اوالم واملسرات, وسيلة لتدوين األفكار واألحاسيس الكتابةـ 2

 .أو نقلها إىل اوخرين, واحلوادث واألقوال واالحتفاظ هبا
 .ونقل القيم والعادات من جيل إىل جيل , وسيلة حلفظ الرتاث احلىاري لألمةالكتابة ـ 4
 .الكتابة وسيلة حلفظ خطوات التجارب وإجراءاهتا واالستفادة منها عند احلاجة ـ 1
 .وعرض احملاضرات , سي للمتعلمني الكتابة وسيلة لتقومي حمتويات املنهج الدراـ 1
 .والتعليمات واإلرشادات اليت تنظم حياة الناس , الكتابة وسيلة لتدوين القوانني والتشريعات ـ 7
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فاإلنسان , وهي حاجاته لالتصال بغرين, ردوالكتابة وسيلة إلشباع احلاجات النفسية لدى الفـ 6
أهنا وسيلة إلشباع حاجات اإلنسان الفكرية وخاصة عندما يكتب  كما,اجتماعي بطبعه

 .اإلنسان فكرة يريد أن يسجلها وخيتزهنا ليعاودها كلما احتاج إىل ذلك 
ففي الكالم أو احلديث , ا تتطلب مجيع املهارات األخرىإهنحيث , مجاع فنون اللغة الكتابةـ 8

كن أن يطلب منه اإلعادة ومي, مهيفه ميكن للمستمع أن يوقف املتكلم ويسأله عن شيء ب
عالوة على ذلك فالكالم واحلديث يساعد على فهم حمتوان استخدام اإلشارات , والتكرار

 .ساعد على إيىاح املع  وإ هارن وتعبريات الوجه وحركات اجلسم وغري ذلك مما ي
 ,حداثيل لأل, وتسجونقل للمشاعر ,الكتايب ترمجة للفكر ومما سبق يتىح أن التواصل      

جنازات األمة من علوم ومعارف وخربات إ نقلل ؛وفق رموز متعارف عليها ,ووصف للتجارب
 .عرب األجيالومشاعر 
 : التواصل الكتابي مهارات
وهذن املهارات ذكرها مقدادي , للكتابة مهارات ،ب توفرها لدى كل كاتب     

 :يف النقاط التالية الباحثةتلخصها ( 474 : م2666)ومصطفى ,(268: م2661)وعاشور
 .القدرة على كتابة احلروف اهلجائية بأشكاهلا املختلفة  -4
القدرة على كتابة الكلمات العربية حبروفها املنفصلة وحروفها املتصلة مع متييز أشكال  -2

 وتنوعها تبعا ملواضع تواجدها يف الكلمة , احلروف 
 ( .األخري , الوسط , األول ) 
 .لط واضح ومييز بني الرموز الكتابية  القدرة على الكتابة -4
 .القدرة على نقل الكلمات اليت نشاهدها نقال صحيحا  -1
 .القدرة على إتقان نوع من األنواع املختلفة من اخلط العريب  -1
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القدرة على مراعاة التناسق بني احلروف طوال واتساعا وتناسق الكلمات يف أوضاعها  -7
 .وأبعادها 

 (.اهلوامش , الفقرات , عالمات الرتقيم ) العالمات الشكلية للكتابة القدرة على استخدام  -6
 .القدرة على مراعاة القواعد اإلمالئية كاملة يف الكتابة  -8
خمتلفة تندرج حتت مفهوم الكتابة, منها  اً أن هناك أنواع( 474: م2667)ذكر طعيمةو       

ومنها التعبري ( نقول, منظور, اختباريم), ومنها اإلمالء بأنواعها (النسخ والرقعة)اخلط بنوعيه 
 (. املقيد, املوجه, احلر)بأنواعه 

واحملصلة النهائية لتعليم وتعلم مجيع  ,وكونه من أهم أنواع الكتابة ,التعبري الكتايبألمهية و      
هنا تطبيق إفنون اللغة العربية ومهاراهتا, وألنه املهارة اللغوية األكثر صعوبة يف تعلمها حيث 

ملهارات اللغة كلها, وألن التعبري الكتايب يتطلب الدقة والوضوح وحسن العرض والرتتيب 
واألسلوب الصحيح الذي يكشف عن املع  املقصود, فقد استهدفته الدراسة احلالية وسوف 

 .تتناوله بشيء من التفصيل وااليىاح
 :التعبير الكتابيمفهوم 

ة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان, ممن وسيل"بأنه( م2667)عرفه عاشور ومقدادي    
 247ص"تفصله عنه املسافات  الزمانية أو املكانية

, وآرائه, وأحاسيسهنشاط لغوي يعرب به الفرد عن مشاعرن, "بأنه( م2668)وعرفه عطية      
وحاجاته, ونقل خرباته اىل اوخرين بكالم مكتوب كتابة صحيحة تراعي قواعد الرسم الصحيح 

 476ص"ة وحسن التنظيم والرتاكيب, وترابط األفكار ووضوحهاواللغ
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يتىح أن التعبري الكتايب هو نشاط لغوي تستطيع التلميذة من ومن خالل التعريفات السابقة     
واضح الفكرة  خالله أن تفصح عما يف نفسها من أفكار ومشاعر وأغراض, وتعرب عنهاتعبرياً 

 .سليم األداء, وهو الصلة اليت تربطها مع اوخرين, وجتعلها تتفاعل مع اجملتمع الذي تعيش فيه
 :أنواع التعبير الكتابي

 :ينقسم التعبري الكتايب من حيث أغراضه اىل نوعني مها
 :ـ التعبير الكتابي الوظيفي4

ي الذي يعرب به االنسان عن الكالم املكتوب ذو الغرض الو يف" بأنه( م2668)عرفه عطيه
  472ص "حاجاته, ومتطلبات حياته

أن للتعبري الكتايب الو يفي جماالت ( 471:  م2668)وعطية ( 426: م2667)وذكر عيد     
الرسائل واخلطابات والربقيات, واملالحظات والتقارير, واالعالنات واملذكرات,  :كثرية منها

 .واالستدعاءات
ذكرها عبد الباري ايب الو يفي ببعض السمات واخلصائص املميزة ويتسم التعبري الكت   
الدقة, والوضوح, الغرضية والقصدية, االقتصاد يف الكتابة, ألفا ها  :منها ( 414: م 2646)

 .الحتتمل التأويل, املباشرة يف العرض, االلتزام باألماكن املخصصة للكتابة 
 
 :ـ التعبير الكتابي اإلبداعي 2

ذلك النوع من التعبري الذي يراد منه إ هار املشاعر " بأنه( م2668)عطيةعرفه      
واألحاسيس, والعواطف, واخليال بعبارات منتقيات بدقة تتسم باجلمال والسالمة, والقدرة على 

 471ص"اإلثارة, وإحداث األثر يف القار , واثارة الرغبة لديه للتفاعل مع موضوعها
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ببعض السمات ( 412: م2646)بداعي كما ذكر عبد الباري إلويتسم التعبري الكتايب ا     
استخدام الصور البيانية, واالستعانة بالزخارف اللفظية والصور األدبية والبالغية, التعبري :منها

مفعم بعاطفة الكاتب, وحسن االقتباس واالستشهاد, ومجال األلفاظ والرتاكيب واألسلوب, 
فردات واألفكار, واألصالة يف الفكرة مع عرضها يف قالب والتأنق يف العبارة, الطالقة يف امل

 . جديد
 :التايل النحو على الو يفي التعبري و اإلبداعي التعبري بني وميكن أن نفرق

 واختصاراً  اً حتديد أكثر الو يفي التعبري . 
 والرمز والعواطف واخليال البديعية, باحملسنات يهتم ال الو يفي التعبري . 
 يهتم بالدقة والوضوح الو يفي التعبري. 
 األفكار, ويوضح املعاين ويىع عناوين بني األسطر للتوضيح  الو يفي التعبري يربز . 
  يراعي التعبري الو يفي أصول الكتابات الرمسية. 

 :أهداف تعليم التعبير الكتابي
:           خصت سياسة التعليم يف اململكة اللغة العربية بثالثة من أهدافها العامة للتعليم, هي      

 . ـ تنمية مهارات القراءة وعادة املطالعة سعياً وراء زيادة املعارف4
ـ اكتساب القدرة على التعبري الصحيح يف التخاطب والتحدث والكتابة بلغة سليمة وتفكري 2

 .منظم
قدرة اللغوية بشىت الوسائل اليت تغذي اللغة العربية وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي لـ تنمية ا4

  .اجلمال فيها اسلوباً وفكرةً 
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وحتقيقًا ذلك تتب  وزارة الرتبية يف مشروعها الشامل لتطوير املناهج اجتاهًا تربويًا يركز يف      
واصل, واحلوار, واإلقناع, ومهارات جانب من أساسياته على تدريب املتعلمني على مهارات الت

 ( 44: 4128وزارة الرتبية والتعليم, ). التفكري والتعلم الذايت وحل املشكالت
على أهداف ( 26:  4128وزارة الرتبية والتعليم, ) وقد نصت وثيقة منهج اللغة العربية يف   

 :تعليم اللغة العربية وهي كما يلي 
وافراً من األلفاظ والرتاكيب واألساليب اللغوية الفصيحة متكنه من ـ أن يكتسب الطالب رصيداً 4

 .تفُهم القران الكرمي واحلديث الشريف والرتاث االسالمي ومستجدات احلياة العصرية 
ـ أن يكتسب قدرة لغوية تعينه على تفهم األحداث اللغوية اليت يتعرض هلا وحتليلها وتقوميها, 2

 .تصف بالدقة والطالقة واجلودة ومتكنه من انتاج خطاب لغوي ي
ـ أن يتمكن من املهارات واالسرتاتيجيات والعمليات االساسية لكل من االستماع والتحدث 4

 .والقراءة والكتابة 
عرابيًا ورمساً إـ أن يتطابق خطابه اللغوي مع اللغة العربية الفصحى ألفا ًا وتراكيبًا وضبطًا 1
 .مالئياً إ
 :ح يف الو ائف الفكرية والتواصلية املختلفة للغة ـ أن يستخدم اللغة بنجا 1

 .البنائية؛ لتوصيل األفكار واملعلومات واملىامني املعرفية / الو يفة املعرفية-أ 
 .الو يفة االستكشافية؛ للتعلم والبحث واالكتشاف والتفكري-ب 
 .الو يفة التقعيدية؛ لوصف اللغة وتفسريها -ج 
 .ومشاعرن وانفعاالتهالو يفة الذاتية؛ للتعبري عن آرائه -د 
؛ للتفاعل مع اوخرين, وتكوين العالقات االجتماعية واحملافظة الو يفة االجتماعية-ه 

 .عليها
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 .التوجيهية؛ للتأثري يف اوخرين وتوجيه سلوكهم/الو يفة التأثريية-و 
 .الو يفة النفعية؛ للحصول على األشياء-ز 
 .نصوص اخليالية اجلمالية؛ للتخيل واإلبداع وانتاج ال/الو يفة التخيلية-ح 

 م2664) رحلة االبتدائية ومنهم عطاذكر العديد من الرتبويني أهداف تعليم التعبري يف املوقد     
وميكن أن جنملها (  111:  م2667)والدليمي والوائلي( 477: م2668)وعطية ( 421: 

 :فيما يلي
 يساعدهم أن شأنه من الذي األمر عليها؛ والتعود الصحيحة الكتابة مع الطالب تعايش ـ 4

  . أنظمتها و قواعدها وفق على معها, التعامل وإتقان اللغة اكتساب على
 واحلوادث واملشاهد األشياء وصف يف منها االنطالق على والقدرة املالحظة دقة امتالكـ 2

 . سليم وشكل واملواقف,بسرعة
 سواء اليومية حياته يف عنها يستغين ال اليت املختلفة الكتابية األعمال على القدرة امتالك ـ 4

 . خارجها أم املدرسة داخل ذلك أكان
 . االرجتال على والقدرة وتنظيمها وتسلسلها, األفكار, ترتيب على التعود -1
 وراق   مؤثر أديب وأسلوب سهلة, بطريقة خاطرن, يف ،ول عما اإلفصاح على القدرة امتالك ـ1

 . وإبداعه خياله يف يتجلى
 . املواجهة طريق عن واخلجل اخلوف من التخلصـ 7
 اللغةرع أف ،مع طبيعي, سياق يف اللغوي مهنخمزو  ليستخدموا تالميذ؛ال أمام الفرصة إتاحةـ 6

 .متكامل إطار يف العربية
 . املتداولة الصحيحة غري والرتاكيب الشائعة األخطاء من التالميذ لغة ختليصـ 8
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 القلم, رجال من ليكونوا ؛ ورعايتهم وتشجيعهم الكتابة, يف اخلاصة املواهب ذوي اكتشافـ 7
 . املستقبل يف البيان وأصحاب

 . واالبتكار لإلبداعجملال ا وإفساح األديب, الذوق تربية ـ46
  واملواقف الطارئة الكتابية املواقف مواجهة وكيفية والتعبري, التفكري يف السرعة على التعودـ 44
 .والتعبريات الرتاكيب وكذلك للمعاين املناسبة األلفاظ انتقاء ـ 42
 والشفهي الكتايب التعبري ضوابط وعلى للغة الصحيحة االستخدامات على الكاملة السيطرةـ 44

 الرتقيم, عالمات واستخدام الصحيح, واهلجاء فقرات, إىل املوضوع وتقسيم اجلملة كسالمة
 .والرتتيب والنظافة احلروف, ورسم
كساب التلميذات مهارات اللغة يف جانبيها إويتىح مما سبق أن هذن األهداف تسعى إىل      

على التواصل  اهتن تنمية قدر و من ممارستها بدقة وطالقة وجودة,  نمتكينهو  ,االستقبايل واالنتاجي
من رصيد لغوي, وكذلك تنمية  ميتلكنهوبتفكري منظم مبا  ,بلغة واضحة صحيحة فصيحة ؛كتابةً 

 .واتقان مهارات االتصال اللغوي يف املواقف املختلفة ,جبمال الفصحى نحساسها
 :مهارات التعبير الكتابي

ذكر الدليمي أمجع العديد من الرتبويني على أمهية املهارات اللغوية, وضرورة اتقاهنا, وقد      
 تنميةأن التعبري الكتايب يسعى اىل ( 22: م2667)والسمريي ( 117: م2667)والوائلي

 : ميكن أن جنملها فيما يأيتت ااملهار  جمموعة من
 .يف حتقيقه  وأسلوبهقدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيها هدفه  -
 .وتكاملها  تيبهافكارن واستقصاء جوانبها ومراعاة تر أقدرة املتعلم على حتديد  -
واإلشراقة يف بدء التعبري القدرة على اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة,  -

 .واستهالله
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 .القدرة على الكتابة بتسلسل منطقي مع مراعاة الدقة يف التنظيم والتصنيف -
 .بعض عناصر االقناع يف التعبري تأييدا لرأي أو دعما لوجهة نظر يراد إالقدرة على  -
الئم من القدرة على استحىار االمثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها يف املوطن امل -

 .التعبري 
،از مع الوضوح واإلطناب مع االستقصاء والشمول يف املواقف إلاملهارة يف استخدام ا -

 .املناسبة 
 . وأسلوباً  ولغةً  فكراً  ؛القدرة على الكتابة اىل كل فئة مبا يناسبها -
لتكوين فقرة تعرب عن فكرة, والربط اجليد بني  ؛القدرة على ترتيب اجلمل ترتيبًا معقوالً  -

 .اجلمل, واختيار اجلمل املالئمة
 .قدرة املتعلم على تقومي ما يكتبه ببيان ما يبدو فيه من ثغرات وطرق معاجلتها  -
 .وبناًء للعبارة القدرة على الكتابة السليمة رمساً وتركيباً للجملة  -

 :األسس التي توثر في تعبيرالتالميذ  
يقصد هبا جمموعة من املباد  واحلقائق اليت ترتبط بتعبري التالميذ وتؤثر فيه, ويتوقف على      

فهمها وترمجتها إىل عمل جناح املعلمني يف اختيار األساليب والطرائق اجليدة وانتقاء 
التالميذ وبالتايل يتوقف عليها جناح  ,االسرتاتيجيات الرتبوية احلديثة املناسبة داخل الصف

وعاشور  ,(74ـ76: 2667)اهلامشي منهم  ليها الرتبويونإوقد أشار وتقدمهم يف التعبري, 
: ثالثة أنواع صنفوها إىل و ( 42ـ 44: 2646)وسبيتان , (264ـ 266: 2646)واحلوامدة 

ىل التعبري عما يف نفسه, ومنها تربوية كحريته يف اختيار إمنها نفسية تتعلق مبيل الطالب 
وميكن تفصيلها  اء احملصول اللغوي,إمنعنها, ومنها لغوية تتعلق بالعمل على  والتعبرياملوضوعات 

 :فيما يأيت
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 :وتتمثل فيما يأتي األسس النفسية : أوالً 
لذلك ،ب على املعلم أن يفسح  ؛عبري عن خرباهتم ومشاهداهتمتإىل ال ـ مييل األطفال الصغار4

 .ويشجعهم على التعبري  ,اجملال للتالميذ اخلجولني
ويشجعهم على  ,لذلك ،ب أن يستثمر املعلم هذا امليل ؛ـ مييل األطفال إىل احملسوسات2

 .التعبري عن األشياء احملسوسة يف الصف واملدرسة, ويستعني بنماذج األشياء وصورها
املعلم أن يوفر  ىل التعبري؛ لذا علىإاليت تدفعهم و  وامليل عند التالميذـ وجود الرغبة واحلافز 4

 .وجتعله يكتب فيها ,املوضوعات التعبريية اليت تقود التلميذ إىل التأثر واالنفعال هبا
التلميذ أثناء التعبري بعدة عمليات ذهية عقلية, فهو يسرتجع املفردات ليختار منها  ـ يقوم1

تيب املفردات وبعد ذلك يعيد تر وهذن العملية تسمى التحليل,  ,ظ اليت يؤدي هبا فكرتهااأللف
وتسمى هذن العملية الرتكيب,  ,عرب عمّا أراد؛  ليخرجها على شكل نتاج مكتوب؛ ليواألفكار

وهذن العمليات العقلية ليست سهلة؛ لذلك على املعلم أن يأخذ التالميذ الصغار بكثري من 
 .الصرب واألناة يف مجيع مواقف الدراسة 

, وعلى املعلم أن يشعر هؤالء علم واجلو املدرسييتسم بعض األطفال باخلجل واخلوف من املـ 1
 .حىت يدعم ثقتهم بأنفسهم ؛األطفال بالعطف واحلب والطمأنينة

ـ مييل التالميذ اىل التقليد؛ لذلك على املعلم أن يكون مثااًل وقدوًة لتالميذن يف مظهرن وسلوكه 7
 .ولغته
 :وتتمثل فيما يأتي  تربويةاألسس ال: ثانياً 
التلميذ باحلرية يف التعبري ويف اختيار املوضوعات, واختيار املفردات والرتاكيب يف أداء ـ اشعار 4

 .أفكارن
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ـ التعبري نشاط لغوي مستمر, فكل درس من دروس اللغة يعد جمااًل للتدريب على التعبري فليس 2
املواقف  معني فيعمل املعلم على تدريب التالميذ على التعبري الصحيح والسليم يفللتعبري زمن 

 .املختلفة, وأن ال يقتصر ذلك على حصة التعبري فقط
التلميذ  اختيار املعلم ملوضوعات التعبري من جمال خربة التلميذ أو قدرته التصورية, حيث أنـ 4

 .اليستطيع أن يكتب يف شئ ال معرفة له به
 :وتتمثل فيما يأتياألسس اللغوية : ثالثاً 
املرحلة االبتدائية قليلة, والتعبري حيتاج إىل مفردات وتراكيب للوفاء ـ حصيلة التالميذ اللغوية يف 4

ب؛ لذلك ،ب على املعلم ان يوفر الفرص إلثراء معجم باألفكار وأدائها على النحو املناس
 .مساعهم بعض القصصهائه عن طريق القراءة واالستماع وذلك بإمنالتالميذ اللغوي و 

الفصحى والعامية, فهو يستمع إىل اللغة السليمة من خالل : يذـ ازدواجية اللغة يف حياة التالم2
معلم اللغة العربية يف املدرسة ويتعامل يف حياته اليومية بالعامية, فمن هنا يعمل على تزويد 

 .التالميذ باللغة العربية الفصيحة عن طريق األناشيد الفصيحة, ومساع وقراءة القصص املختلفة 
 :التعبير الكتابي أسباب ضعف التالميذ في 

, كما أثبتت أن التالميذ يعانون الكتايب أكدت الدراسات الرتبوية ضعف التالميذ يف التعبري    
وشخص الرتبويون هذا الىعف  ,قصورًا شديدًا يف القدرة على التعبري يف مجيع املراحل الدراسية

إىل هذا الىعف الكثري من , وقد أدى يف األسلوب والتفكري وكثرة األخطاء النحوية واإلمالئية
ومنها مايتعلق  ,العوامل اليت تىافرت مسببًة هذن املشكلة, وهذن العوامل منها مايتعلق باملعلم

ومنها مايتعلق  ,ومنها مايتعلق باخلطة الدراسية وقصورها ,ومنها ما يتعلق باالسرة ,بالتلميذ
منهم عاشور  ,هذن العوامل الرتبويونالعديد من ختالفها, وقد ذكر ابوسائل اإلعالم على 
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: 2667)واهلامشي  ,(412ـ414: 2661)والنعيمي  ,(246ـ267: 2646) واحلوامدة
 :وميكن حصر هذن العوامل يف ( 211ـ211: 2664)والبجة  ,(17ـ18
ـ سيادة العامية وقلة احملصول اللغوي لدى الطالب؛ فاملعلم عندما يتحدث أمام التالميذ 4

حينما بالعامية خاصة وأن التلميذ يف املرحلة اإلبتدائية يقتدي مبعلمه وحياكيه ويتعلم منه الكثري 
ة فيجد صعوبة يف احلديث أو الكتابة باللغيشعر أن اللغة الفصحي ليست لغة احلياة يتحدث 

الفصحى, كما أن الطالب يتعامل باللهجة العامية يف اجملتمع وتبدو هي القاعدة وصاخبة 
تتعدان إىل غرين, فيحول  السيطرة, أما الفصحى فاستعماهلا حمصور يف حيز ضيق من املدرسة ال

دون تو يف الطالب للغة السليمة يف حياته, واللغة الميكن أن يتعلمه الطالب إال إذا  كذل
 .وتفاعل معهاوتعامل هبا مارسها

ن املعلمني بذلك إعزل التعبري عن باقي فروع اللغة العربية وعن املواد الدراسية األخرى, حيث ـ 2
ال ينمون حصيلة الطالب اللغوية الفصيحة وال يستثمرون مايف دروس اللغو من أمناط لغوية راقية 

 .لتدريب تالميذهم على استعماهلا يف مواقف حياتية جديدة 
عدم قدرة املعلمني على توليد الدافع لدى التالميذ للتعبري عن موضوع معني, حيث ،ب ـ 4

على املعلم أن يقتنص الفرصة املناسبة ويهيئ اجملال املطلوب, وحيفز التلميذ على الكتابة باختيار 
 .الطرق واألساليب واالسرتاتيجيات اليت تدفعه للكتابة 

الكتابية وإمهال تقوميها واإلكتفاء بوضع إشارة التالميذ التعبريية  ـ عدم متابعة املعلمني ألعمال1
معينة على املوضوعات مما يؤدي إىل ضعف ثقة التلميذ بنفسه وكرن الكتابة , وعدم االهتمام مبا 

أن : األول أن من خيطى ال يعرف خطأن فيصوبه, والثاين : يكتبه التلميذ يىر به من جانبني 
, فيشعر التالميذ أهنم يؤدون عماًل ال رونق له فرت لاستهم للتعبري ويزهدون فيهالتالميذ األقوياء ت

 . وال مجال فيه
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 ـ تركيز املعلمني على موضوعات وصفية بعيدة عن حميط التالميذ وأذهاهنم, وإمهاهلم تدريب1
 .تالميذهم على التحدث عن خرباهتم ومشاهداهتم باللغة الفصحى

فمن احلقائق املقررة أن الصلة وثيقة بني القراءة والتعبري حيث أن القراءة  ـ قلة القراءة واإلطالع؛7
 .تزيد من حصيلة التالميذ اللغوية ومتدهم باملعاين واألفكار, وتوسع خياهلم

بألوان األنشطة اللغوية اليت متارس خارج الفصل مثل اإلذاعة, واملسرح, ـ عدم ربط التعبري 6
 .سية, وكتابة اإلعالنات, وانصراف التالميذ عن االشرتاك فيهاحافة املدر واملسابقات , والص

تعيش يف بيئة ثقافية فقرية بعض األسر  ـ األسرة اليت تريب األطفال على االنطواء, عالوة على أن8
؛ حىت يعودوهم فتعجز عن توفري كتب مناسبة وقصص هادفة ألطفاهلا, وتشجيعهم على قراءهتا

 .عرفة شيئاً فشيئاً حب القراءة وامل
  :مقترحات لعالج ضعف التلميذات في التعبير الكتابي 

املوضوعات عند الكتابة, وخلق الدافع للتعبري وخلق عطاء الطالب احلرية يف اختيار إـ 4
 .املناسبات الطبيعية اليت تدفع التالميذ للكتابة

لديهن قدرًا من ـ تعويد التلميذات على القراءة واالطالع حىت تتسع دائرة ثقافتهن, ويكون 2
 .األفكار واأللفاظ اليت تعينهن على الكتابة 

املناقشات اليت تعقب مواقف القراءة والكتابة حول ماتتىمنه من معان وافكار وكلمات ـ 4
 .مناسبة 

ـ االبتعاد عن استخدام العامية يف التدريس, وينبغي أال يقتصر ذلك على مدرسي اللغة العربية 1
 .فقط
 .اللغة لألسس النفسية والرتبوية واللغوية اليت تؤثر إ،ابياً يف تعبري التلميذات ـ مراعاة معلمي1
 .ـ تصحيح أخطاء التلميذات, وتقومي األسلوب واإلرتقاء به, وتكوين الثروة اللغوية7



42 
 

 .ربط مجيع الدروس اللغوية يف الوحدة بالتواصل الكتايبـ 6
 .على تنظيم أفكارهم والتعبري عنها بلغة سليمة بنائها وتدريبهم وتعويدهم ـ متابعة األسرة أل8
ومما سبق يتىح أن تعليم مهارات التواصل اللغوي الكتايب ترتبط ارتباطًا وثيقًا لصائص منو    

 .التلميذات يف املرحلة االبتدائية وهذا ما سنتناوله يف املبحث الثالث

 مهارات وعالقتها بتعليمية خصائص نمو التلميذات في المرحلة االبتدائ: المبحث الثالث 
 :التواصل الكتابي

يعترب التعرف على خصائص النمو وطبيعة املرحلة اليت متر هبا التلميذات, ومدى      
معلمة استعدادهن, ومستوى قدراهتن وامكاناهتن من األمور اهلامة اليت ،ب أن تتعرف عليها 

من توجيههن توجيهًا تربوياً  ةاملعلمن ميكِ  اتن فهم خصائص املتعلمإ؛ حيث اللغة العربية 
, ومناشط مالئمة من وإجراءاتبأساليب  اتقابلة اخلصائص النمائية للمتعلم؛ فمسليماً 

 .شأنه أن يرقى بالعملية التعليمية

وخلصائص منو التلميذات يف مرحلة الطفولة املتأخرة عالقة وثيقة مبهارات التعبري الكتايب؛      
التلميذات وحاجاهتن يف تلك الفرتة تفيد يف حتديد املهارات الكتابية املناسبة فمعرفة قدرات 

 .وتقدميها بالشكل املناسب

وفيما يلي أبرز خصائص منو تلميذات الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية, وهن يف     
 : سنة ( 42-7)مرحلة الطفولة املتأخرة 
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 :النمو الجسمي 

لنشاط الزائد واحليوية املرحلة تتمثل يف ايف هذن فطفل لل خصائص النمو اجلسمي     
ويتميز الذكور القوى اجلسمية يف نشاطه احلركي, حيث يستخدم القوى العىلية و , والفاعلية

لذلك ميارس الذكور أنواعا مما ،علهم أكثر حركة ونشاطا؛  اإلناثبالقوة العىلية أكثر من 
والقوة واستخدام  فأنشطة الذكور تتميز بالعنف اإلناثغري اليت ميارسها لعاب األ خمتلفة من
ويف وي والتفكري اهلاد  غري العنيف, بينما أنشطة االناث تتميز باهلدوء والرت , العىالت

 ميارسها الطفل شطة احلركية العنيفة اليتنىل زيادة األإاملرحلة االبتدائية يؤدي النمو احلركي 
للتغلب على عقبة معينة الستكشاف ما هو جمهول يف حيان ألاملخاطرة يف بعض اومييل إىل 

 (414: م2646التو،ري وآخرون, ) .بيئته املادية واالجتماعية 

بصار حيث يستطيع الطفل ممارسة إلويف هذن املرحلة يكتمل منو احلواس, فيتحسن ا    
سة العىلية زداد دقة السمع, وتتحسن احلااألشياء القريبة من بصرن بدقة أكثر وملدة أطول, وت

 (77:م 4781زهران, .) وهذا عامل مهم من عوامل املهارة اليدوية

لذلك  ؛واخلربات اتر كتساب املهاال ساسيني أوتعترب حاستا السمع والبصر مصدريني      
استخدام الوسائل واألساليب اليت عند تدريس التواصل الكتايب ،ب على معلمة اللغة العربية 

تساعد التلميذات على تعلم الكتابة وتنمي قدرهتن على التفكري والتعبري عما يف انفسهن, 
إال اذا كانت التلميذات مهيئات جسمياً؛ ألن سالمة اجلسم وصحته تساعد ولن يتم ذلك 

     .على دقة التفكري وسرعة التعلم
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 :النمو العقلي

يف هذن املرحلة يف طريقة التفكري, وقوة مالحظته ملا يدور  للطفل العقلي واملعريفالنمو يظهر      
, واألخالقيةويدرك وميارس املفاهيم االجتماعية  الطفل كما يتعلمحوله من موضوعات وأحداث,

, فيفهم مع  اخلري واحلق والواجب والتعاون والنظام والعدل اليت تصبح ذات مع  بالنسبة له
 (411: م2646التو،ري وآخرون, .) واألمانة وحتمل املسؤلية

, كما الواقعوالطفل يف هذن املرحلة يتجه حنو ماهو واقعي حيث ينمو خياله عما كان إىل     
 (476: 4772اهلامشي, .) تظهر القدرة والسيطرة على الكتابة

 املستقبل, يف ذكائه منو إمكانيات نصف حوايل إىل الطفل يصل املرحلة هذن منتصف ويف      
 املفاهيم استخدام على ويقوم النمو يف اجملرد التفكري ويستمر االبتكار, على القدرة لديه وتنىج

 املقدمة املوضوعات يف ويشرتط. وحدته ومدان مدته زيادة فيالحظ االنتبان اما الكلية, واملدركات
 (76: 4781 زهران,.)  بسيطة بينها والعالقة خاصاً  تنظيماً  منظمة تكون أن للطفل

 :النمو العقلي يف هذن املرحلة على النحو التايل  خصائص،از إ ميكنوعليه 

  يف هذن املرحلة مما ميكنها من تو يفها يف البحث,  للتلميذةاكتمال النمو احلسي
 .واكتشاف البيئة احمليطة هبا

 القدرة عى استخدام العقل يف مواجهة املشكالت. 
 سرعة التذكر, والفهم, واالنتبان, والقدرة على التعبري. 
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املرحلة ضرورة ملحة حتتاج هلا معلمة هذن معرفة خصائص النمو العقلي للتلميذات يف  إن     
األساليب حىت تتمكن من التنويع يف الوسائل و  ؛عند تدريس التواصل الكتايب اللغة العربية

ة للتلميذات عقلياً, كما أن معرفة معلمة اللغة العربية هبذن اخلصائص يُعينها يف واألنشطة املناسب
تعويد التلميذات على التفكري ومواجهة املشكالت وإ،اد احللول املناسبة هلا ومناقشتها, كما 

التحليل والنقد  لىآرائهن ومواقفهن ليُكن قادرات عيساعدها يف تعويدهن على اإلفصاح عن 
 . وتبين املواقف 

و،ب على معلمة اللغة العربية أن تراعي يف املشاكل اليت تىعها أمام التلميذات أن تكون       
وميكن أن  عملية بقدر اإلمكان والعالقات املطلوب منهن إدراكها تتفق وطبيعة النمو العقلي,

وزادت من حدته, واذا اتيح للتلميذة حتصل املعلمة على نتائج أفىل إذا قصرت مدة االنتبان 
 .شيء من احلرية يف غرفة الدراسة؛ ألن انتباهها سيظل جمدداً 

  :النمو االجتماعي 

واجلوار , واحلديقة, والنادي, ال املدرسةطفل صداقات مع اطفالن املرحلة يكوّ هذن يف      
ك معها يف العاب غرية يشرت ويظهر ذلك يف ميل الطفل اىل تكوين عالقات داخل مجاعات ص

وحيث ميثل اللعب , ن فيه مع أفراد اجملموعة كلهاىل تفكري عقلي مجاعي ويتعاو إحتتاج متنوعة 
كما تظهر صفات اجتماعية هلا دالالهتا بالنسبة ,أساسيا يف هذن املرحلة التعليميةاجلماعي منوا 

, التآلف والتوادوصفة  بيةاإل،اصفة التعاون واملشاركة و  ,ض االطفال كصفة الزعامة والقيادةلبع
أو االنبساط وصفة العناد وصفة االنطواء , صفة االنصياع واالنقيادو , األثرةو وصفة املنافسة 

 (411:م2646التو،ري, ).وصفة املشاركة االجتماعية والالمباالة , والتمرد



46 
 

ويشعر الطفل يف هذن املرحلة بفرديته ويزداد الشعور باملسئولية والقدرة على الىبط الذايت     
للسلوك وتتغري امليول وأوجه النشاط الطفولية إىل االستقالل وحب اخلصوصية ويتوحد الطفل مع 

 ( 78: 4781زهران, .) اجلنسي املناسب له الدور

 املعلمات شاركات اال،ابية اليت يتم توجيهها من قبل واملوعن طريق املمارسات االجتماعية       
 مفاهيم اجتماعية خمتلفة,كاألمانة والصدق واحلق والتعاون, كما يكتسنب تكتسب التلميذات

يف تعليم التعبري  اللغة العربية معلمة أن تسري،ب ؛ لذلك قيم الدينية واألخالقية السليمةال
مبا يشبع   توجيه األنشطة واألساليب املختلفةة فتعمل على الكتايب وفقًا خلصائص هذن املرحل

 .ميول التلميذات ويشجعهن على األعمال اجلماعية 

ن آرائه واختيار و،ب على املعلمة أن تركز االهتمام حنو إمناء شعور الطفل بفرديته يف التعبري ع   
 .يمه لشؤونه اخلاصة مايريد أن يكتب فيه, ويف إعطائه بعض املسؤليات البسيطة, ويف تنظ

  :النمو اللغوي 

وتنمو لديه ,اللغوية بصورة واضحة وبشكل ملحوظهذن املرحلة تزداد حصيلته يف طفل ال      
يظهر النمو اللغوي بوضوح عند استخدام اللغة واملفاهيم واملصطلحات و  مهارتا القراءة والكتابة,

فيكتسب , ومن خالل التعامل اليومي ,اوخرينوتنمو اللغة من االحتكاك ب. اللغوية الصحيحة 
ه وصف ما يشاهدن يف ومن مث ميكن, ة متباينة عن املوضوعات واألشخاصالطفل طرق تعبريي

أو , قواعد اللغة ونظامها النحوي استخدام ك منمع ما قد يصاحب ذل, عبارات لفظية
 : م2646لتو،ري وآخرون, ا) .للغة يف قواعدها وأصوهلا النحوية  –غري السليم  –االستخدام 

411) 
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الكلمات يستطيع أن مييز بني  يف هذن املرحلة إىل أن الطفل( 77: 4772)ويشري اهلامشي     
املرتادفة أو املتىادة, ومييز بني األمساء واألفعال واحلروف, ويصبح رصيدن اللغوي ماال يقل عن 

 .مخسة اوف يف بدء فرتته املتأخرة 

ويف هذن املرحلة يقرأ الطفل للفهم, ويعرب عما قرأ, ويستطيع استخراج العناصر الرئيسة من     
املوضوع, كما يستطيع أن يكتب موضوعًا إنشائيًا وصفيًا أو خيالياً, ويستطيع أن يعرب كتابياً 
, بشكل أفىل من التعبري الشفهي, ويظهر الفهم واالستماع الفين والتذوق األديب ملا يقرأ

  (77: 4781زهران, .) ويالحظ أن البنات يفقن البنني يف القدرة اللغوية

 اللغوية احلصيلة زيادة املرحلة هذن يف اللغوي النمو خصائص أهم من أن ومما سبق يتىح      
 العالقات فهم على والقدرة واالنتبان والرتكيز الفهم يف والسرعة معانيها واتساع املفردات ومنو

 .اجملردة

أن تركز على تنويع األنشطة ،ب على معلمة اللغة العربية عند تدريس التواصل الكتايب و       
اللغوية اليت تنمي لغة التلميذات وتعودهن على احلرية يف التعبري عن أنفسهن, وعلى الدقة يف 

ن املعربة عوتساعدهن على ترتيب اجلمل وتكوين الفقرات  اختيار األلفاظ املالئمة للمعاين,
والربط بينها, حيث أن هذن املرحلة هي مرحلة اكتساب اللغة قراءًة وكتابًة مما يزيد  األفكار

 .احلصيلة اللغوية لدى التلميذات 

  :النمو االنفعالي     

فيما يظهر من انفعاالته املختلفة مستخدمًا اللغة للتعبري عما يظهر النمو االنفعايل للطفل     
يريدن ويرغبه, وماال يريدن وينبذن, ويبدو ذلك يف استخدام األلفاظ بطالقة ويسر بعد أن كان 
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, وبعد أن كان سلوك البكاء والصراخ وسائل تعبريية يستخدم االشارة واحلركة للتعبري عن انفعاالته
ف تلك الوسائل وحيل حملها الىحك واملرح ومشاركة اوخرين وجذب للحصول عل رغبته, تىع

ويظهر هذا النمو بوضوح يف ميل الطفل اىل مجع اشياء معينة مثل طوابع الربيد,  انتباههم
 (411 : م2646التو،ري وآخرون,).واألحجار املختلفة, وقصاصات من اجملالت والصحف

لصائص النمو االنفعايل يف املرحلة االبتدائية له دور كبري يف إن معرفة معلمة اللغة العربية       
مساعدهتا على ضبط انفعاالت التلميذات يف مواقف تعليم التواصل الكتايب, حيث ميكن 

, وغرس االجتاهات للمعلمة االستفادة من هذن اخلصائص يف توجيه انفعاالهتن توجيهًا سليمًا 
سهن, كما تستطيع املعلمة أن تكيف أساليبها يف التعليم مبا السليمة لديهن, وحتقيق الثقة يف أنف

توفر هلن فرص النجاح يؤدي اىل االستقرار االنفعايل للتلميذات ومبا هتيئه للتلميذات من مواقف 
وقراءهتا يف التحصيل, وتنمي قدراهتن على التعلم والتعبري عما يقرأن حبرية, وكتابة موضوعات 

   .ة النجاحداخل الصف مما يشعرهن بلذ

من خالل تتبع الباحثة خلصائص منو الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة, خرجت بعدة و      
 :مالحظات ،ب العناية هبا والرتكيز عليها

 ومنون بشكل جيد يهيئة يف هذن الفرتة من حياة الطفل يتحدد اإلطار العام لسلوك الطفل ,
عطاء إبسهولة؛ لذلك البد من العناية هبا و  للمرحلة التالية ويساعدن على اجتياز مشاكلها

 .واالهتمام حىت ينمو يف مجيع اجلوانب الطفل حقه من الرعاية 
  طبيعة منوهم العىلي  اليت التناسبعلى املعلمات عدم مطالبة التالميذ بالكتابة ،ب

 .والعقلي ألن الكتابة حتتاج إىل استعداد عىلي ومنو يف التفكري والتخيل والرتكيز واالنتبان
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  إن أفىل وسيلة للتعلم هي املمارسة واملرور باخلربة مباشرة مع التدريب املستمر؛ لذلك
 .البد من تدعيم اجلانب النظري باجلانب العملي 

ة من خصائص منو الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة يف حتديد وقد أفادت الباحث       
 :مهارات التواصل الكتايب وسبل تنميتها ومن ذلك 

ة؛ لذلك عامل مهم من عوامل املهارة اليدوي ن احلاسة العىلية يف هذن املرحلةـ إن حتس4
 .،ب أن ينمي لدى التلميذة مراعاة حسن اخلط وإجادة رسم احلروف والتنظيم

هذن الفردية مهم جداً, وميكن أن ن مظاهر منو الطفل اجتماعيًا شعورن بفرديته, وتقدير ـ م2
 .ننمي هذن الفردية عن طريق تعبري التلميذة عن آرائها بصورة صحيحة 

ـ إن نىج القدرة على االبتكار لدى التلميذة ميكن أن ،د يف التواصل الكتايب جمااًل رحباً 4
 .لإلبداع والتصوير الفين 

عملية التنشئة االجتماعية ومعرفة الكثري من املعايري والقيم واالجتاهات تساعد التلميذة  ن إ ـ1
 .واألخالق الفاضلةكثرياً عند التعبري عن القيم النبيلة 

ـ إن من مظاهر منو التلميذة اللغوي يف هذن املرحلة ماله عالقة مباشرة مبهارات التواصل 1
يفقن البنني يف القدرة اللغوية؛ فقدرة التلميذة على التمييز بني الكتايب, خاصة وأن البنات 
 ف يف التواصل الكتايب, و ضداد ميكن أن تنمي وتصقل وتألاملرتادفات والكشف عن ا

, كما أن اجتاهها للقراءة من ونستنتج من ذلك قدرهتا على اختيار األلفاظ املناسبة للمعاين
ها مهارة التلخيص ومهارة حتديد األفكار الرئيسة أجل الفهم ميكن أن يفاد منه يف تعليم
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بشكل أفىل من التواصل الشفهي جتعل من التواصل الكتايب للموضوع, وقدرهتا على 
 .الىروري أن تتعلم مهارات التواصل الكتايب وضوابطه حىت تسري عليها عند الكتابة 

ة, ومهارات التواصل الكتايب من إن أهم مامييز هذن الفرتة االستعداد لتعلم املهارات املختلفـ 7
أهم ما،ب تعلمه والعناية به وذلك ألمهيتها يف حتسني التواصل الكتايب للتلميذة ومنو قدرهتا 

 .اللغوية واليت تؤثر إ،ابياً يف حتصيلها الدراسي ويف اتصاهلا مع اوخرين بصورة صحيحة

 :الدراسات السابقة: ثانياً 

أحد باعتبار الكتابة ( التعبري الكتايب) اهتم العديد من الرتبويني بتعليم التواصل الكتايب      
الكثري من الدراسات واألحباث بتقومي أداء معلمات اللغة العربية  اهتمتاملهارات اللغوية, كما 

 .والكشف عن مستويات ادائهن

اث اليت تناولت تعليم التواصل عدد من الدراسات واألحب استقراءوقد متكنت الباحثة من     
, واليت تناولت تقومي أداء املعلمات, وستقوم الباحثة بعرض هذن (التعبري الكتايب) الكتايب

, وسيتم عرض الدراسات من حيث اهلدف, واملنهج, والعينة, واالجراءات, واألداة, وأبرز النتائج
 :هذن الدراسات يف حمورين 

 تقويم أداء معلمات اللغة العربيةفي مجال دراسات : األولالمحور 

هدفت هذن الدراسة إىل االسهام يف تطوير اإلشراف على (:م0222)دراسة البشري      
الكتايب بوجه خاص, وذلك بتحديد مطالب اإلشراف تعليم اللغة العربية بعامة وتعليم التعبري 

اإلجراءات اليت ينبغي أن ليب و التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة, وحتديد األسا اخلاصة بتعليم
يقوم هبا مشرفو اللغة العربية إلكساب معلمي اللغة العربية الكفاءات اخلاصة بتعليم التعبري 
الكتايب وحتديد مستوى حتقق هذن املطالب حسب رأي مشريف اللغة العربية ومعلميها يف هذن 

 .املرحلة 
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رئيسة للدراسة,  االستفتاء أداةمعتمداًعلى , وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي      
مطلبًا من مطالب االشراف, ومت تطبيقه على عينة الدراسة املكونة من (24)حيث احتوى على 

 .اً معلم( 468)مشرفًاو( 46)

مشريف اللغة العربية عن حتقيق  قصور أداءوكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      
 .مطالب اإلشراف على تعليم التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة

هدفت هذن الدراسة إىل معرفة مدى امتالك معلمي اللغة و  (م0222)دراسة حمادنة     
العربية ومعلماهتا الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس النصوص األدبية ودرجة ممارستها, 

معلمة يدرسون ( 46)معلمًا و( 46)معلمًا ومعلمة منهم ( 61)عينة الدراسة من  وتكونت
اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مديرية الرتبية والتعليم لقصبة املفرق, واستخدم الباحث يف 

: فقرة, وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أمهها( 84)هذن الدراسة استبانة مكونة من 
ت اليت تىمنتها الدراسة قد حظيت بتقديرات مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة أن الكفايا

الدراسة سواء يف تقديرهم لدرجة امتالكها أم يف جانب املمارسة, أما بالنسبة للكفايات 
اخلاصة باستخدام الوسائل التعليمية وإنتاجها فكانت دون املستوى املطلوب وهي حباجة إىل 

واإلفادة منها يف  ,ئج أوصى الباحث باعتماد الكفايات التعليميةويف ضوء النتا. التحسني
معلمات اللغة العربية يف  داءأجراء دراسة لتقومي إتقومي معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية, و 

 .ضوئها
هدفت هذن الدراسة إىل حتديد جوانب األداء التدريسي الالزمة (:م0222)دراسة النمري     

, رحلة الثانوية ؛ يف ختطيط الدروس, وتنفيذهااللغة العربية لتدريس النصوص األدبية يف اململعلمة 
الوقوف على مدى حتقق تلك املهارات لدى معلمات وتقومي أداء التلميذات يف حتصيلها, مث 
معلمة ( 166)وقد تعاملت الدراسة مع عينة قوامها  ,اللغة العربية يف تدريس النصوص األدبية

 :من النتائج اليت كان من أبرزها العربية يف كل من مكة وجدة والطائف, وتوصلت إىل مجلةللغة 
تدين مستوى أداء معلمات اللغة العربية يف تدريس النصوص األديب يف مهارات التدريس املتصلة 
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مبحور التخطيط , وتوسط مستوى أداء معلمات اللغة العربية يف تدريس النصوص األديب يف 
بىرورة زيادة وعي  وقد أوصت الدراسة التدريس املتصلة مبحوري التنفيذ والتقومي,مهارات 

معلمات اللغة العربية حنو أمهية تطوير ذاهتن مهنياً, وإتاحة برامج تدريبية أثناء اخلدمة؛ لرفع كفاية 
 .مشرفات اللغة العربية حبيث تتىمن تلك الربامج املهارات الالزمة ملعلمة اللغة العربية

 ملعلمات التعليمي األداء واقع وصف هدفت هذن الدراسة إىل(م0222) دراسة العتيبي        
 الثانوية للمرحلة البالغة لتدريس الالزمة على املهارات بناءً  للبنات الثانوية املرحلة يف البالغة مقرر

 أداء لوصف تقنينها مت مالحظة بطاقة وتقومياً, واستخدمت هذن الدراسة وتنفيذاً, إعداداً,
 من مدارس عشوائياً  اختريت بالغة معلمة (86)قوامها عينة أداء وقد لوحظ البالغة, معلمات

 ملعظم املعلمات ممارسة تدين النتائج من أمهها إىل مجلة من الدارسة توصلت الرياض, وقد
 مقرر تدريسهن أثناء والتنفيذ, والتقومي اإلعداد, الثالثة, جوانبه يف البالغة تدريس مهارات

 البالغة تدريس مهارات على العربية اللغة معلمات تدريب البالغة, وقد أوصت الدراسة بىرورة
 البالغة معلمة ألداء العربية اللغة تعليم على الرتبويات املشرفات تقومي الثانوية, وبىرورة املرحلة يف
 .البالغة تدريس مهارات ضوء يف تدريس البالغة عند

هدفت الدراسة إىل حتديد األساليب الالزمة لتنمية مهارات ( م0222)دراسة صبغة      
لدى تلميذات الصف السادس, والتعرف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية القراءة اجلهرية 

لدى تلميذات الصف السادس ( فهم النص املقروء, صحة القراءة) من أساليب تنمية مهارات
يذ دروس القراءة اجلهرية, وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي, وقامت االبتدائي أثناء تنف

معلمة من ( 41)بهعداد بطاقة مالحظة مت تطبيقها على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهن 
حتديد تسعة عشر : معلمات الصف السادس االبتدائي, وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها

كن معلمات اللغة العربية من ات القراءة اجلهرية, كما تبني متاسلوبًا من أساليب تنمية مهار 
لدى تلميذات الصف السادس بدرجة ( فهم النص املقروء, صحة القراءة)أساليب تنمية مهارات 

 .عالية 
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إىل حتديد أساليب تنمية القراءة الناقدة, هدفت الدراسة ( م 0202)دراسة السلوم       
ات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات القراءة الناقدة والوقوف على مستوى متكن معلم

, والكشف (االستنتاج, التمييز, استخالص النتائج, تفسري النتائج, احلكم على املقروء) التالية
نمية مهارات القراءة على الفروق بني عينة الدراسة يف مستوى متكن املعلمات من أساليب ت

ربة, والدورات التدريبية يف جمال التفكري, وقد استخدمت الباحثة ت اخلاملتغريي سنو  الناقدة تبعاً 
املنهج الوصفي, وأعدت قائمة مبهارات القراءة الناقدة الالزمة لطالبات الصف األول الثانوي, 

أسلوبًا من أساليب تنمية القراءة ( 16)اشتملت على وكانت أداة الدراسة بطاقة مالحظة 
معلمة من معلمات اللغة العربية للصف ( 14)عينة تكونت من الناقدة, قامت بتطبيقها على 
 .األول الثانوي املطور يف جدة

 ة مهارات يوتوصلت الدراسة إىل أن مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنم       
كان متوسطاً, بينما كان ( كم على املقروءحلاالستنتاج, استخالص النتائج, تفسري النتائج, ا) 

 .كان ضعيفاً ( التمييز) ية مهارة ممستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تن

هدفت الدراسة إىل حتديد أساليب تنمية مهارات االستماع  (م0202)دراسة القرشي     
الناقد, والوقوف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع 

الفروق الدالة احصائيًا بني التكرارات اخلاصة مبستوى متكن عينة الدراسة  الناقد, والكشف على
من أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد وفقًا ملتغريي عدد سنوات اخلدمة يف التدريس, 

قائمة ) وحىور دورات تدريبية, وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي,وصممت أداتا الدراسة 
معلمة من ( 41), وطُبقت على عينة مكونة من (قد, وبطاقة املالحظةمبهارات االستماع النا

, وقد توصلت الدراسة إىل معلمات اللغة العربية يف الصف األول املتوسط يف العاصمة املقدسة
ضعف مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد, وعدم 

ات اللغة العربية من ني التكرارات اخلاصة مبستوى متكن معلموجود فروق ذات داللة إحصائية ب
مهارات االستماع الناقد تعزى إىل سنوات اخلدمة يف التدريس أو إىل حىور  أساليب تنمية
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 .دورات تدريبية يف تدريس اللغة العربية 

 :( التعبير الكتابي)  في مجال التواصل الكتابيدراسات : الثانيالمحور 

هدفت هذن الدراسة إىل حتديد جماالت التعبري الكتايب ومهاراته (م 0222)دراسة ولسن 
ولتحقيق اهلدف من هذن الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من حمورين, األول لتحديد 
اجملاالت اليت ميارس فيها التعبري الكتايب, والثاين لتحديد مهارات التعبري الكتايب, وطبق االستبانة 

 :املني يف جمال تعليم اللغة االجنليزية, وقد أسفرت االستبانة عن النتائج التالية على عينة من الع

ـ جماالت التعبري الكتايب متثلت يف الرسائل, واعداد اخلطب, وتدوين املذكرات, وتدوين 4
 ...الدروس العلمية واحملاضرات, وتسجيل اخلواطر,

خدام أدوات الربط, وإدراك العالقة ـ مهارات التعبري الكتايب متثلت يف القدرة على است2
 .....بني اجلمل واألفكار, وتو يف املعلومات واحلقائق,

قام إيدز بدراسة جتريبية يف جامعة بايلر, وكان اهلدف منها معرفة ( :م0222)دراسة إيدز
أثر تدريب املعلم على أداء الطالب وقدراهتم الكتابية, واشتملت عينة الدراسة على جمموعتني 

طالبًا من ( 217)مها جتريبية واألخرى ضابطة, وكانت اجملموعة التجريبية تتألف من إحدا
الصفوف اليت تدرب معلموها على االسرتاتيجيات اهلامة يف عملية الكتابة, أما اجملموعة الىابطة 

طالبًا من الصفوف اليت ب يتلق معلموها أي تدريب, وقد أوضحت ( 217)فقد تألفت من 
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الىابطة يف عملية الكتابة؛ لذلك أوصى بىرورة النتائج تفوق 

 .تدريب املعلمني على االسرتاتيجيات الالزمة عند تعليم الكتابة 

هدفت هذن الدراسة إىل حتديد مهارات الكتابة وتنميتها لدى طالب (:م0220)دراسة ماري 
املرحلة الثانوية, ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بوضع قائمة تتىمن مهارات الكتابة 
وطرحها لالستفتاء, وذلك لتحديد النسبة املئوية لكل مهارة حسب أمهيتها, مث وضع املهارات 

يف برنامج بغرض تنمية هذن املهارات, مث دّرس هذا %  16اليت حظيت بنسبة أمهية تزيد عن 
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الربنامج جملموعة من الطالب بعد االختبار القبلي, مث أعاد تطبيق االختبار بعد تدريس الربنامج, 
, جاء على رأسها معرفة بداية للتعبري الكتايب سبع وثالثون مهارة لت الدراسة إىل حتديدوقد توص

أحدث تدريس الربنامج حتسناً , وقد األلفاظ للمعاين, مث وضوح اخلطالفقرة وهنايتها, ومناسبة 
 .ملحو اً يف تعبري الطالب الذين درسوا الربنامج

هدفت الدراسة إىل استخدام مدخل التعلم التعاوين وحل املشكالت ( م0222)دراسة راشد      
لسادس من مرحلة التعليم والتعلم لإلتقان يف تنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف ا

االساسي, وحدد الباحث مهارات التعبري الكتايب الو يفي , وجماالته املناسبة لتالميذ الصف 
السادس االساسي وطبق اختبارًا قبليًا على عينة الدراسة, مث طبق برناجمًا لتنمية بعض مهارات 

, وحل املشكالت, م التعاوينالتعبري الكتايب الو يفي على عينة الدراسة من خالل مداخل التعل
 :وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها, على تلك العينة وأخرياً أجرى اختباراً بعدياً والتعلم لإلتقان, 

تفوق مدخلي التعلم لإلتقان, وحل املشكالت يف تنمية مهارات التعبري الكتايب الو يفي لدى 
 .األساسيتالميذ الصف السادس 

) هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التفاعل بني األسلوب املعريف ( م0220)دراسة أحمد       
واستخدام الطريقة التقليدية وطريقة أخرى مقرتحة للتعبري الكتايب وأثرها يف ( االعتماد واالستقالل

 .األداء اللغوي لطالب الصف الثاين اإلعدادي

اءة الصامتة وأخرى مبهارات البحث املكتيب, وثالثة وقد أعدت الباحثة قائمة مبهارات القر     
مبهارات التعبري املكتوب وطبقت اختبارًا قبليًا على عينة الدراسة, مث طبقت برناجمًا مقرتحًا يف 
التعبري املكتوب على طالب اجملموعة التجريبية وأخريًا أجرت اختبارًا بعديًا على عينة الدراسة, 

فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية التعبري املكتوب مع طالب : أمههالت الباحثة إىل نتائج وتوص
وال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات البنني والبنات فيما ( التجريبية اجملموعة)

 .خيص التطبيق البعدي الختبارات األداء اللغوي 
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التقييم الذايت يف األداء هذن الدراسة إىل بيان أثر هدفت  (م0220)دراسة القديمات      
الكتايب لدى طلبة الصف التاسع يف مديرية تربية عمان الرابعة, ولتحقيق  ذلك قام الباحث ببناء 

تقييم الذايت لألداء الكتايب, وتكونت قوائم معايري تصحيح األداء الكتايب, وقوائم ال: أداتني مها 
ع شعب دراسية, اختريت شعبتان عشوائياً طالبًا وطالبة موزعني يف أرب( 448)عينة الدراسة من 

جمموعة جتريبية درسوا بالطريقة املعدلة, وشعبتان متثالن اجملموعة الىابطة درسوا بالطريقة 
بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية وهذا يعين  التقليدية, وقد دلت النتائج على وجود فروق
تلف باختالف اجلنس فهو لدى الطالبات أفىل منه أن أثر التقييم الذايت يف األداء الكتايب خي

 .لدى الطالب

إىل مقارنة بني املدخل التقليدي, ومدخل  فت الدراسةهد( :م0220)دراسة عوض      
عمليات الكتابة الوعي املعريف بعملياهتا, وتنمية مهاراهتا لدى طالب الصف األول الثانوي, وقد 

ومهارات التعبري الكتايب الو يفي املناسبة لطالبات الصف األول الثانوي حدد الباحث جماالت 
وخصائصهن النفسية, وحتديد املهارات العامة والنوعية اليت ترتبط بتلك اجملاالت وعمل قائمة 

 .                                                            لكل منها 

واختبار التعبري الكتايب تطبيقاً قبلياً على اختبار الوعي املعريف بعمليات الكتابة, بتطبيق  وقام      
طالبات اجملموعة التجريبية والىابطة وتدريس دروس التعبري الكتايب يف ضوء مدخل عمليات 
الكتابة للمجموعة التجريبية بالطريقة املعتادة يف اختبار الوعي املعريف بعمليات الكتابة واختبار 

فعالية : التعبري الكتايب بعديًا على أفراد اجملموعتني, وتوصلت الدراسة إىل نتائج عدة أمهها 
مدخل عمليات الكتابة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب لدى الطالبات, وأمهية حرية االختيار 

رات التعبري مهاوتوفري البيئة التعليمية املناسبة واحلافزة للكتابة واألنشطة اجلماعية يف حتسني 
 .الكتايب داخل حجرة الصف

هدفت الدراسة إىل رفع كفاءة التالميذ يف التعبري الكتايب من  (م0222)دراسة عزازي       
واستخدمت خالل تصور ملنهج يزود التلميذ باملعلومات, واخلربات اليت تنمي الوعي األديب لديه, 
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الباحثة املنهج التجرييب لتعرف أثر تو يف املنهج املقرتح واملنهج الوصفي لوصف واقع أداءات 
تلميذ وتلميذة من (  16)التالميذ يف مهارات التعبري الكتايب, وقد تكونت عينة الدراسة من 

شرقية,  وقامت الباحثة  أبو كبريمعلمًا ومعلمة من مدرستني يف مدينة ( 26)ثالث مدارس, و
وقد اسفرت استخدام اختبار القدرات العقلية لفاروق عبد الفتاح و استبانة من إعدادها, ب

الدراسة عن جمموعة من النتائج من أمهها وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 
 يف التطبيق البعدي الختبار التعبري الكتايب, لصاحل اجملموعة( الىابطة / التجريبية ) اجملموعتني 

التجريبية يف كل مهارة على حدة, ويف اجملموع الكلي للمهارات, مما يدل على فاعلية الوعي 
 6 تنمية مهارات التعبري الكتايباألديب يف

هدفت هذن الدراسة اىل حتديد مهارات التعبري الكتايب اليت ،ب (م0222)دراسة السيف      
وإىل , امس والسادس يف املرحلة االبتدائيةتدريب التلميذات عليها يف تدريس التعبري للصفني اخل

التعرف على مهارات التعبري الكتايب اليت تو فها املعلمات يف تدريسهن التعبري للصفني اخلامس 
ولتحقيق , وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي, والسادس االبتدائيني يف مدينة الرياض

والسادس يف  التعبري الكتايب للصفني اخلامسأهداف الدراسة قامت الباحثة بتحديد مهارات 
؛وذلك للتعرف على (أداة الدراسة)وهي, وصممت الباحثة بطاقة مالحظة, املرحلة االبتدائية

قامت بتطبيقها و , مدى تو يف معلمات اللغة العربية مهارات التعبري الكتايب يف تعليمهم التعبري
تو فها  اليتقوم الباحثة برصد املهارات معلمة, وقد خصصت لكل معلمة زيارتني ت( 16)على 

  .لكتايبااملعلمات عند تعليمهن التعبري 

 _عينة الدراسة_ضعف تو يف املعلمات : ىل عدة نتائج كان من أمههاإوتوصلت الدراسة     
ويتىح ذلك من خالل املتوسطات احلسابية النسب , مهارات التعبري الكتايب يف تعليمهن التعبري

وقد أوصت الدراسة بىرورة إعداد دورات تدريبية , خفىة اليت حصلت عليها كل مهارةاملئوية املن
 .للمعلمات أثناء اخلدمة؛ لتعريفهن مبهارات التعبري الكتايب وأساليب تو يفها
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مدى اكتساب تالميذ  هدفت هذن الدراسة اىل التعرف على (م0222)دراسة محرم       
وتكونت  ,والتعرف على واقع تعليمه وتعلمه  الو يفيالصف السادس ملهارات التعبري الكتايب 

وقام  تلميذًا وتلميذة من الصف السادس األساسي يف صنعاء, ( 276)عينة الدراسة من 
د اسفرت وقمت تطبيقها على عينة من معلمي ومعلمات اللغة العربية,  استبانةالباحث بتصميم 

التعبري الكتايب ومهارات اخلروج بقائمة مبجاالت  :هذن الدراسة عن جمموعة من النتائج منها
كما أثبتت نتائج التطبيق الختبار مهارات األساسي,  الو يفي الالزمة لتالميذ الصف السادس 

التعبري  التعبري الكتايب الو يفي عن تدين مستوى التالميذ وضعفهم يف األداء الكتايب ملهارات
الكتايب الو يفي ككل ويف كل مهارة على حدة, ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

هارات التعبري الكتايب يف اكتساب معظم م( بنني وبنات)بني متوسطات أداء التالميذ ( 6¸61)
 .لصاحل البناتالو يفي 

تالميذ احللقة األوىل من هدفت الدراسة إىل معرفة مدى متكن (م0222)دراسة علوي       
مهارات التعبري الكتايب الالزمة هلم, واختالف ذلك باختالف اجلنس,  التعليم األساسي من

باملدارس احلكومية التابعة حملافظة  وتكون جمتمع الدراسة من تالميذ الصف الرابع األساسي
, ذا وتلميذنتلمي( 441)الدراسة على  واشتملت عينة (م2667-2661)مسقط للعام الدراسي

قائمة مهارات التعبري الكتايب حلمدان نصر  قام الباحث بتبين ولإلجابة عن أسئلة الدراسة
وتوصلت الدراسة إىل النتائج  املهارات مع االختبار الذي أعدن لقياس تلك( م4771)

بني متوسطات أداء التالميذ يف ( 61,6)ذات دالله إحصائية عند مستوى  وجود فروق:اوتية
, فقد %( 86)مقارنة مبستوى التمكن يب ككل ومهارات الصفوف الثالثة الكتا مهارات التعبري

متوسطات درجات التالميذ يف مهارات مجيع الصفوف اقل كثريا من مستوى التمكن, مما  جاءت
الكتايب  يدل بوضوح على ضعف تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي يف مهارات التعبري

التعبري  وقد أوصت الدراسة مبجموعه من التوصيات أبرزها إعادة النظر يف مناهجهلم, الالزمة 
لتمكن من , وتدريب التالميذ على كيفية احللقة األوىل من التعليم األساسيالكتايب يف صفوف ا
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, باإلضافة إىل عقد دورات تدريبيه مواطن ضعفهم , والكشف عنمهارات التعبري الكتايب
 .وإكساب املعلمني القدرة على تدريسه التعبري,  ل النهوض مبادةللمعلمني من اج

 العصف طريقة استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت(م0222)السميري دراسة      
 األساسي الثامن الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكري تنمية يف اإلبداعي التعبري لتدريس الذهين
 يف منتظمتني دراسيتني شعبتني من الدراسة عينة تكونت وقد, التقليدية بالطريقة مقارنة بغزة

 اىل طالبة ) 66 ( عددها البالغ العينة وقسمت العليا, األساسية عجلني الشيخ بنات مدرسة
 العصف بطريقة التجريبية اجملموعة ودرست ضابطة, وأخرى جتريبية جمموعة متكافئتني جمموعتني
 بهعداد الباحث قام الدراسة هدف ولتحقيق ,التقليدية بالطريقة فدرست الىابطة أما الذهين
 كيفية ووضح البيئة األخالق, البطالة, العلم, :تعبري هي مواضيع أربعة ويشمل املعلم دليل

 احملتوى حتليل أداة دراسته يف الباحث واستخدم, الذهين العصف طريقة باستخدام تدريسها
 التفكري اختبارو  ,(األصالة املرونة, الطالقة,)اإلبداعي التفكري قدرات توافر مدى عن للكشف
)  إحصائية داللة ذات فروق وجود وقد توصلت الدراسة إىل, (والبعدي القبلي) اإلبداعي

 اجملموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية اجملموعةطالبات  درجات متوسط بني  )61,6
 اجملموعة لصاحل البعدي اإلبداعي التفكري اختبار يف ) األصالةالطالقة واملرونة و ) بعد يف الىابطة
 .التجريبية

إىل معرفة أثر استخدام املراحل هدفت الدراسة  (م0222)دراسة الروضان والنصار      
اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط , عن طريق 

املراحل اخلمس للكتابة, واعتمد الربنامج على  اسرتاتيجيةإعداد برنامج تعليمي يستند يف بنائه على 
تابة مقدمة تكون مبثابة املدخل للموضوع, وخامتة جوانب أساسية متثلت يف تدريب التالميذ على ك

تلخص األفكار الواردة فيه, وكذلك تدرج التالميذ يف الكتابة عرب مراحل مخس, تتىمن كل 
مرحلة الكتابة (  2)مرحلة ما قبل الكتابة, ( 4:  )مرحلة منها عمليات خمتلفة, وهذن املراحل هي
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إضافة إىل استخدام .  مرحلة النشر( 1)التصحيح,  مرحلة(  1) مرحلة املراجعة, ( 4)األولية, 
 .التقومي الذايت عن طريق قوائم التصحيح املصاحبة لكل مرحلة من مراحل الكتابة اسرتاتيجية

وقد تطلب حتقيق هدف البحث إعداد اختبار للتعبري الكتايب, يقيس مدى امتالك تالميذ 
كما تطلب كذلك إعداد مقياس لتصحيح ملتوسط املهارات األساسية للتعبري,  الصف الثاين ا

 . االختبار مشل جمموعة من املهارات اليت ينبغي توفرها لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط

تلميذاً من تالميذ الصف الثاين املتوسط, اختري عشرون  ( 16)وقد تكونت عينة البحث من 
عليها برنامج البحث, فيما اختري تلميذًا بطريقة عشوائية ليمثلوا اجملموعة التجريبية اليت طبق 

يقة املعتادة يف تدريس عشرون آخرون ليمثلوا اجملموعة الىابطة اليت تدرس التعبري الكتايب بالطر 
وقد طبق االختبار القبلي على تالميذ اجملموعتني التجريبية والىابطة قبل تطبيق الربنامج , التعبري

االختبار البعدي على اجملموعتني التجريبية أسابيع دراسية, بعدها طبق ( 6)الذي استغرق 
 .والىابطة لقياس أثر استخدام الربنامج

أن تدريس التعبري الكتايب عن طريق استخدام املراحل اخلمس للكتابة  توصلت الدراسة إىل و 
عن وجود فروق دالة ( ت)كان ذا أثر مقارنة بالطريقة التقليدية, حيث كشفت نتائج اختبار 

بني متوسط اجملموعتني يف االختبار البعدي,  وذلك لصاحل ( 6.61)ستوى إحصائيًا عند م
 .اجملموعة التجريبية 

املبادرة إىل بناء منهج جديد لتعليم التعبري الكتايب, يشمل  قد أوصت الدراسة بىرورةو 
 يةاسرتاتيجالتدريس, والوسائل التعليمية, والتقومي, يعتمد على  واسرتاتيجياتاألهداف, واحملتوى, 

تدريب معلمي اللغة العربية على تدريس التعبري  املراحل اخلمس للكتابة, كما أوصت بىرورة
الكتايب باستخدام املراحل اخلمس للكتابة اليت تساعد التالميذ على تنمية قدراهتم على التعبري 

 .الكتايب

 



60 
 

 :التعليق على الدراسات السابقة 

: ومها لتحقيقهىل حمورين حبسب اهلدف الذي تسعى إتنتمي الدراسات السابقة املذكورة  .4
والذي يهدف  لثاينا احملورو داء معلمات اللغة العربية, أىل تقومي إوالذي يهدف  األولاحملور 

ىل إوالدراسة احلالية تنتمي ىل معرفة مدى متكن التالميذ من مهارات التعبري الكتايب, إ
متكن معلمات اللغة العربية من أساليب ىل التعرف على مستوى إحيث هتدف  ,احملورين

 .لدى تلميذات املرحلة االبتدائية يف مكة املكرمة تنمية مهارات التواصل الكتايب
اعتمدت واليت هدفت اىل تقومي أداء معلمات اللغة العربية غالبية الدراسـات يف احملور األول  .2

 ,(م2666)راسة العتييب أداة للدراسة, ماعدا د االستبانة دتعلى املنهج الوصفي واعتم
اليت ( م2641), ودراسة القرشي (م2641) , ودراسة السلوم(م2667)ودراسة صبغة

ىل إواليت هدفت أما الدراسات يف احملور الثاين  .أداة للدراسة استخدمت بطاقة املالحظة
اعتمدت على املنهج التجرييب فقد معرفة مدى متكن التالميذ من مهارات التعبري الكتايب 

اليت  (م2661)ماعدا دراسة السيف, راختلفت األدوات البحثية بني استبانة, واختباو 
 .اعتمدت املنهج الوصفي واستخدمت بطاقة املالحظة كأداة للدراسة

ىل تقومي أداء معلمات اللغة العربية يف إواليت هدفت اعتمدت الدراسات يف احملور األول  .4
اليت مت  (م2667)ماعدا دراسة صبغة ,املرحلة الثانويةعلى املعلمني واملعلمات يف عينتها 

واليت مت ( م2641)تطبيقها على معلمات الصف السادس االبتدائي, ودراسة القرشي
تمدت الدراسات يف احملور الثاين بينما اع ,تطبيقها على معلمات الصف األول املتوسط 

 الكتايب يف عينتها على واليت هدفت اىل معرفة مدى متكن التالميذ من مهارات التعبري
اليت مت ( م2666)ماعدا دراسة النصار والروضان  ,التالميذ والتلميذات يف املرحلة االبتدائية

 .ها على تالميذ الصف الثاين متوسطتطبيق



62 
 

داء معلمات اللغة العربية يف تنمية أمجعت على قصور أن مجيع الدراسات السابقة املذكورة إ .1
مهية الدراسة احلالية يف أهنا تىع بني أيدي معلمات أمهارات التعبري الكتايب, وهذا يؤكد 

 .اللغة العربية أساليب تنمية مهارات التعبري الكتايب
باسرتاتيجيات ( م2667)ودراسة السمريي( م2666)اهتمت دراسة الروضان والنصار .1

وقد أثبتت فعالية هذن ( التواصل الكتايب) تنمية مهارات التعبري الكتايبالتدريس احلديثة يف
 .االسرتاتيجيات يف تنمية مهارات التعبري الكتايب

الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف الكشف عن مستوى تعليم التعبري  استفادت .7
يب تنمية هذن ويف حتديد مهارات التواصل الكتايب وأسال ،(التواصل الكتايب)الكتايب
 .اإلطار النظريتأصيل وإثراء املشكلة و  ويف بناء األداة وحتديد, املهارات

 .بتحديد أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب للمرحلة االبتدائيةمتيزت الدراسة احلالية  .6
متيزت الدراسة احلالية بدراسة الواقع احلايل ملستوى متكن املعلمات من أساليب تنمية  .8

 .التواصل الكتايب لدى تلميذات املرحلة االبتدائيةمهارات 
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 الفصل الثالث                                            

 الميدانية جراءات الدراسةإ

 :تمهيد

, وكـــذلك حتديـــد جمتمـــع نهج الدراســـة الـــذي اتبعتـــه الباحثـــةيتنـــاول هـــذا الفصـــل إيىـــاحا ملـــ
, والتأكــد مـــن بنــاء أداة الدراســةالدراســة ووصــف خصــائص أفـــراد عينــة الدراســة, مث عرضــا لكيفيـــة 

بطاقــة مالحظــة مهــارات التواصـل الكتــايب لــدى معلمــات اللغــة العربيــة )صـدق وثبــات اداة الدراســة 
 .يل البيانات اإلحصائية, وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتل(للمرحلة االبتدائية

 :منهج الدراسة

, حيـــــث يعتـــــرب هـــــذا املـــــنهج مالئمـــــا هلـــــذا النـــــوع مـــــن الوصـــــفياســـــتخدمت الباحثـــــة املـــــنهج 
ميكن الباحث من تقدمي وصف للظـاهرة املدروسـة, ومـن مث حتليـل بيانـات الدراسـة  فهوالدراسات, 

 م2661العمـر,)للربط بني متغرياهتا للوصول إىل أسباهبا واستخالص النتائج للتمكن مـن تعميمهـا 
:72. ) 

قــــع أو املــــنهج الـــذي يعتمـــد علـــى دراســـة الوا( "م4777)وهـــو كمـــا ذكـــر عبيـــدات وآخـــرون
الواقــــع, ويهــــتم بوصــــفها وصــــفاً دقيقــــاً, ويعــــرب عنهــــا تعبــــرياً كيفيــــاً أو كميــــاً,  الظاهرةكمــــا توجــــد يف

فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة, ويبـني لنـا خصائصـها, أمـا التعبـري الكمـي فيعطينـا وصـفاً رقميـاً, 
 247ص"ويوضح مقدار هذن الظاهرة, أو حجمها, ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى 
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 :مجتمع الدراسة

مجيع األفراد واالشخاص الذين يكونون ( "م4777)اجملتمع كما يعرفه عبيدات وآخرون   
 467ص"موضوع مشكلة البحث, أو هو مجيع املفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث 

مقرر لغيت اجلميلة  يدررسن الآليت معلمات اللغة العربية مجيع يتكون جمتمع الدراسة منو 
معلمة ( 181)وعددهن  لتلميذات الصفوف الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية يف مكة املكرمة

 .حسب احصاءات وزارة الرتبية والتعليم يف مكة املكرمة

 :عينة الدراسة

جزء من جمتمع البحث األصلي, " هي ( م4777)العينة كما يعرفها عبيدات وآخرون  
 446ص " باحث بأساليب خمتلفة, تىم عدداً من األفراد من اجملتمع األصلي وخيتارها ال

تقريبًا من معلمات اللغة العربية الآليت % 26على عينة عشوائية متثل وقد أقتصرت الدراسة 
؛ املكرمة مكة يف االبتدائية املرحلة من األخرية الثالثة الصفوف لتلميذاتيدرسن التواصل الكتايب 

وألن جمتمع معلمات اللغة العربية يف املدارس االبتدائية يف مكة املكرمة خيتلف تبعًا الختالف 
     . عمدت عند اختيار عينة دراستها إىل اختيارها بطريقة عشوائية طبقيةاملؤهل واخلربة, فهن الباحثة 

لعينة اليت ختتار من هي تلك ا( " م4777)والعينة العشوائية الطبقية كما عرفها عبيدات وآخرون 
 446ص" جمتمع غري متجانس, ويىم طبقات متعددة ومتباينة

تعين تقسيم أفراد البحث إىل فئات, طبقًا لسنهم, أو " بأهنا( م4771)كماعرفها العساف 
 78ص" مستواهم العلمي, ويتم االختيار من كل فئة بسحب عدد منها عشوائياً ومنتظماً 
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ساليب أاستخدام لصفات الدميوغرافية لعينة الدراسة بوقد ركزت الباحثة على حتديد ا
واليت متكن , تحديد املعلومات العامة اليت تىمنتها بطاقة املالحظةل, املختلفة ء الوصفياإلحصا

فراد عينة البحث حسب  املؤهل العلمي, الصف الدراسي, سنوات اخلربة , وذلك أمن تصنيف 
 :على النحو التايل

 :حسب المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة 

معظم أفراد عينة البحث هن من احلاصالت على البكالوريوس حيث بلغت نسبتهن 
والشكل ( 4)رقم , واجلدول %47.6يف حني بلغت نسبة احلاصالت على الدبلوم % 84.4

 :الذي يليه يوضحان ذلك

 (0)جدول
 :توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
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دبلوم

بكالوريوس

16.7 

83.3 

 %المئوية  النسبة العدد المؤهل العلمي

 0.61 01 دبلوم

 3868 01 بكالوريوس

 %01101 1. المجموع
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 :توزيع أفراد العينة حسب الصف الدراسي

معظم أفراد عينة البحث هن من معلمات الصف اخلامس االبتدائي حيث بلغت نسبتهن 
ت نسبة معلمات يف حني بلغ% 46.6وبلغت نسبة معلمات الصف السادس % 17.1
 :والشكل الذي يليه يوضحان ذلك  (2)رقم , واجلدول %24.4الرابع الصف 

 ( 2)جدول 

 الصف الدراسيتوزيع أفراد العينة حسب 

 %النسبة المئوية  العدد الصف الدراسي

 2868 01 الصف الرابع

 1.61 23 الصف الخامس

 81 03 الصف السادس

 %011 1. المجموع

 

 
 

 :الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب سنوات 

سنة  47إىل  41معظم أفراد عينة البحث سنوات خربهتن يف التدريس تنتمي للفئة من       
 7إىل  1وبلغت نسبة من سنوات خربهتن تنتمي للفئة من % 28.4حيث بلغت نسبتهن 
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40.0 
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الصفالرابع
الصفالخامس

الصفالسادس

23.3 
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30.0 
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ونسبة % 24.6سنة  41إىل  46ونسبة من سنوات خربهتن تنتمي للفئة من % 21.6سنوات 
يف حني بلغت نسبة من تنتمي % 26.6سنة فأكثر  26ي للفئة من سنوات خربهتن تنتم

, واجلدول التايل والشكل الذي يليه يوضحان %1.6سنوات  1ربهتن للفئة أقل من سنوات خ
 ( 3)جدول                                      :ذلك 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
 %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة

 060 8 سنوات 0أقل من 

 2060 00 سنوات 9إلى  0من 

 2061 08 سنة 01إلى  01من 

 2368 01 سنة 09إلى  00من 

 21 02 سنة فأكثر 21

 %011 1. المجموع
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  :الدراسة اة أد

أكثر  وهيبطاقة املالحظة أداة جلمع البيانات واملعلومات,  الباحثة يف هذن الدراسة استخدمت
 .أدوات البحث استخداماً, واألنسب ملثل هذن الدراسات 

 : متثلت فيما يليسة يف ضوء خطوات رئي يم بطاقة املالحظة هلذن الدراسةمت تصمو 
اليت هدفت إىل  والدراسات السابقة املتصلة مبهارات التواصل الكتايب, مراجعة األدبيات( 4

 . حتديد أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب
 وف الثالثة األخرية من املرحلةالتواصل الكتايب لدى تلميذات الصف مبهاراتوضع قائمة ( 2

 .وأساليب تنميتها ةاالبتدائي
الرأي واالختصاص , مث عرضها على جمموعة من ذوي عرض القائمة على مشرفة الدراسة( 4

لكتايب, ومناسبتها يف جمال تعليم اللغة العربية؛ للحكم على مدى أمهية مهارات التواصل ا
, ووضوحها, ومدى أمهية ومناسبة أساليب لتلميذات الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية

تنمية كل مهارة من مهارات التواصل الكتايب, وبعد األخذ بآراء احملكمني مت اخلروج بقائمة 
 .االبتدائيةمهارات التواصل الكتايب الالزمة لتلميذات الصفوف العليا من املرحلة 

هارات التواصل متنمية لأسلوب ( 76)من يف صورهتا النهائية بطاقة املالحظة  تكونت( 2
أمام كل مهارة  حيث أدرجت الباحثة تلك املهارات وأساليب تنميتها يف بطاقة مالحظة الكتايب

 .منها جمموعة من األساليب االجرائية املناسبة لتنميتها

 للتواصل الكتايب الزمة لتلميذات الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية  اتمهار  ( 7) حتديدمت ( 1
- :وهي على النحو التايل 

 .لتنميتها أساليب 6تطلبوت مهارة اختيار العنوان/ املهارة األوىل
 .لتنميتها أساليب 7 تطلبوت مهارة سالمة األلفاظ/ املهارة الثانية
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 .لتنميتها أساليب 8تطلب وت حيحةمهارة كتابة الجمل الص/ املهارة الثالثة
 .لتنميتها أساليب 8تطلبوت مهارة تحديد األفكار وصياغتها/ املهارة الرابعة

 .لتنميتها أساليب 7تطلب وت مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة/ املهارة اخلامسة
 .لتنميتها أساليب 7تطلب وت مهارة جودة األسلوب/ املهارة السادسة

 .لتنميتها أساليب 7تطلب وت مهارة سالمة الرسم اإلمالئي/ ةالسابعاملهارة 
 .لتنميتها أساليب 6تطلب وتمهارات االلتزام بعالمات الترقيم / ثامنةاملهارة ال
 .لتنميتها أساليب 46تطلبوت مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش/ التاسعةاملهارة 

 .سلوباً اجرائياً مناسباً أ( 76)الكتايب بلغ جمموع أساليب تنمية مهارات التواصل ( 7
أساليب تنمية مهارات التواصل  ومتكنها منمت احلكم على مستوى أداء معلمة اللغة العربية ( 6

 :الكتايب يف تدريس التعبري الكتايب بهستخدام بطاقة املالحظة يف ضوء مستويني من األداء مها 
مهارات التواصل الكتايب بشكل واضح و اهر يف  أداء املعلمة ألساليب تنمية وتعين :ـ متمكنة4

 .املواقف املناسبة لطبيعة املهارة أثناء تقدمي دروس التواصل الكتايب, وتعطى درجة واحدة
أن أساليب تنميةمهارات التواصل الكتايب ال تظهر يف أداء املعلمة, وتعطى وتعين  :ـ غريمتمكنة2
(6.) 

العربية يف مستوى متكنها من أساليب تنمية مهارات وبذلك يكون جمموع درجات معلمة اللغة 
 .درجة ( 76ـــــ 6)التواصل الكتايب يرتاوح مابني 

قبل الشروع يف تطبيق بطاقة املالحظة على عينة الدراسة جرى التأكد من صدقها من خالل ( 8
 :ما يأيت 

وذلك بعرض بطاقة املالحظة على جمموعة من السادة أعىاء هيئة  :صدق المحكمين.أ
التدريس باجلامعة وأخذ آرائهم حول صياغة أساليب تنمية املعلمات هلذن املهارات يف تعليم 
التواصل الكتايب ومدى صدقها يف قياس مهارات التواصل الكتايب لدى معلمات اللغة العربية 

 .يري بطاقة املالحظة واليت أمجع عليها غالبية احملكمنيللمرحلة االبتدائية , وب يتم تغ
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 Internal Validityاالتساق الداخلي .ب

 التنمية املتىمنة يف ساليبأيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل أسلوب من       
ة لعينة , وقد قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لألدا اليت ينميهابطاقة املالحظة مع املهارة 
من معلمات اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وذلك من خالل ( 46)استطالعية مكونه من 

حساب معامالت االرتباط بني كل أسلوب من أساليب تنمية املعلمات هلذن املهارات يف تعلم 
 .التواصل الكتايب والدرجة الكلية للمهارة 

 (1)جدول رقم 

 التي ينميهاامل ارتباط كل أسلوب مع المهارة  مع

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

0 16.09** 22 16.80** 18 16021** .1 16181** 

2 16130** 28 16101** 11 161.0** .0 16.01** 

8 16109** 21 163.0** 10 161.1** .. 16.01** 

1 161.1** 20 16101** 1. 1630.** .1 161.3** 

0 1613.** 2. 16011** 11 16318** .3 16.22** 

. 161.9** 21 16100** 13 16.8.** .9 16.11** 

1 16100** 23 16.18** 19 16189** 11 16.80** 

3 16191** 29 16303** 01 16100** 10 16101** 

9 16.39** 81 161.1** 00 16310** 12 163.0** 

01 16121** 80 1619.** 02 1611.** 18 16101** 

00 16.08** 82 16100** 08 16.31** 11 16011** 

02 16108** 88 16918** 01 16011** 10 16100** 

08 16191** 81 163.9** 00 16381** 1. 16.80** 

01 16102** 80 163..** 0. 161.9** 11 16.21** 

00 16130** 8. 16312** 01 16.09** 13 16880** 

0. 16312** 81 16310** 03 16031** 19 16819** 
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01 16311** 83 16331** 09 16131** 31 1618.** 

03 16328** 89 161.1** .1 1681.** 30 16193** 

09 16.09** 11 16381** .0 16199**  

21 16130** 10 161.1** .2 16101** 

20 16109** 12 1613.** .8 16182** 

 1610وجود داللة عند مستوى   *

معامالت االرتباطات جلميع االساليب دالة إحصائياً عند مجيع أن ( 1)يالحظ من اجلدول        
ساليب مجيعها ألمتتع ا ىل, مما يشري إ(6.764-6.467), وتراوحت بني (6.61)مستوى 

 .مهاراهتا املمثلة هلابصدق اتساق داخلي جيد مع 
كما قامت الباحثة حبساب  مدى ارتباط كل مهارة من مهارات التواصل الكتايب بالدرجة 

 .الكلية ملهارات التواصل الكتايب ككل
 ( 2)جدول 

 معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات التواصل الكتابي والدرجة الكلية  للمهارات ككل
 معامل االرتباط المهارة

 **16030 مهارة اختيار العنوان

 **16010 مهارة سالمة األلفاظ

 **16.01 مهارة كتابة الجمل الصحيحة

 **16121 مهارة تحديد األفكار وصياغتها

 **16181 مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة

 **16183 مهارة جودة األسلوب

 **16191 مهارة سالمة الرسم اإلمالئي

 **16811 االلتزام بعالمات الترقيممهارات 

 **16880 مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش

 1610وجود داللة عند مستوى  **

أن قيم معامالت االرتباط بني مهارات التواصل الكتايب ( 1)يتبني من اجلدول رقم          
وهي قيم دالة عند مستوى ( 6.727و  6.466)والدرجة الكلية  للمهارات ككل تراوحت بني 
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وهذن النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام نتائج بطاقة املالحظة يف الدراسة احلالية ( 6.64)داللة 
 .باطمئنان

 Cronbach)ة املالحظة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات بطاقو ( 7
Alpha) ويوضح اجلدول التايل معامالت الثبات الناجتة باستخدام هذن املعادلة. 

 ( 2)جدول رقم 

 معامالت بطاقة المالحظة طبقاً لمهاراتها المختلفة
 فاكرونباخمعامل ال عباراتعدد ال المهارة

 16.18 1 مهارة اختيار العنوان

 16303 9 مهارة سالمة األلفاظ

 161.1 3 مهارة كتابة الجمل الصحيحة

 .1619 3 مهارة تحديد األفكار وصياغتها

 16100 . مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة

 163.0 . مهارة جودة األسلوب

 16399 . مهارة سالمة الرسم اإلمالئي

 16919 1 مهارات االلتزام بعالمات الترقيم

 16391 01 مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش

 16918 1. ككل المهارات

 

( 6.767-6.764)بني  كما يتىح من اجلدول السابق تراوح قيم معامالت الثبات لالداة    
,  وتشري هذن القيم العالية من معامالت الثبات (6.764)وبلغ معامل الثبات الكلي للمقياس 

 .إىل صالحية بطاقة املالحظة  للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق هبا
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

لتحقيق أهداف الدراسـة وحتليـل البيانـات الـيت مت جتميعهـا, قامـت الباحثـة باسـتخدام برنـامج        
لتفريـغ البيانـات مــن بطاقـات املالحظـة, وإعـداد ملـف البيانــات,  (Excel) اجلـداول االلكرتونيـة 

مث متــت مراجعتهــا والتحقــق مــن صــحة التفريــغ, وبعــد ذلــك مت إدخــال البيانــات وحتليلهــا باســتخدام 
 Statistical Package for Social) نــامج احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة بر 

Sciences)  والــــيت يرمــــز هلـــــا اختصــــاراً بــــالرمز (SPSS) وقــــد قامـــــت الباحثــــة باســـــتخدام ,
 :األساليب اإلحصائية التالية

  التكـــرارات, والنســـب املئويـــة, للتعـــرف علـــى اخلصـــائص الشخصـــية والو يفيـــة ملفـــردات عينـــة
راســـــة وحتديـــــد اســـــتجابات مفرداهتـــــا جتـــــان عبـــــارات احملـــــاور الرئيســـــة الـــــيت تتىـــــمنها أداة الد

 .الدراسة
  املتوسط احلسايب " Mean "  وذلك ملعرفة مـدى ارتفـاع أو اافـاض اسـتجابات مفـردات

, مــع العلــم بأنــه يفيـــد يف (متوســط متوســطات العبــارات)عينــة الدراســة عــن احملــاور الرئيســة 
 .ب أعلى متوسط حسايبترتيب احملاور حس

  االحنــــراف املعيــــاري "Standard Deviation"  للتعــــرف علــــى مــــدى احنــــراف
اســتجابات مفــردات عينــة الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة, ولكــل حمــور 

ويالحــظ أن االحنــراف املعيــاري يوضــح التشــتت . احلسـايب مـن احملــاور الرئيســة عــن متوســطها
يف استجابات مفردات عينة الدراسة لكـل عبـارة مـن عبـارات متغـريات الدراسـة, إىل جانـب 
احملــاور الرئيســة, فكلمــا اقرتبــت قيمتــه مــن الصــفر تركــزت االســتجابات واافــض تشــتتها بــني 

 .املقياس
 راسةمعامل ألفا كرونباخ, لقياس ثبات أداة الد. 
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  معامــــل بريســــون لالرتبــــاط اخلطــــيPearson's Linear Correlation 
Coefficient  ويســتخدم هــذا االختبــار للتحقــق مـــن وجــود عالقــة إرتباطيــة خطيــة بـــني

 .أزواج مشاهدات البيانات, إضافة إىل مدى قوة واجتان العالقة بني املتغريين
  لعينتـني مسـتقلتني ( ت ) اختبار(Independent Samples T-Test ) للتعـرف

علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اجتاهــات مفــردات عينــة الدراســة 
 .حنو حماور الدراسة باختالف متغرياهتم الشخصية اليت تنقسم إىل فئتني 

  حتليـل التبـاين األحـادي ( ف ) اختبـار (One Way ANOVA  ) للتعـرف علـى
ة إحصــائية بــني اجتاهــات مفــردات عينــة الدراســة حنــو مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــ

 .حماور الدراسة باختالف متغرياهتم الشخصية والو يفية اليت تنقسم إىل أكثر من فئتني 
  اختبــــار شــــيفية(Scheffe ) للتعــــرف علــــى اجتــــان صــــاحل الفــــروق حنــــو أي فئــــة مــــن فئــــات

بــار حتليــل التبــاين األحــادي املتغــريات الــيت تنقســم إىل أكثــر مــن فئتــني وذلــك إذا مــا بــني اخت
 .وجود فروق بني فئات هذن املتغريات
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 الفصل الرابع              

وتفسيرها  عرض نتائج الدراسة

 ومناقشتها

  السؤال األولنتائج اإلجابة عن. 
  الثاني السؤالنتائج اإلجابة عن. 
  الثالث السؤالنتائج اإلجابة عن. 
  الرابع السؤالنتائج اإلجابة عن. 
  الخامس السؤالنتائج اإلجابة عن. 

 

 

 

 



77 
 

 الفصل الرابع

 :ومناقشتها عرض نتائج الدراسة وتفسيرها                          

تناولت الباحثة يف هذا الفصل النتائج اليت توصلت إليها من خالل تطبيق أداة الدراسة       
 :املتمثلة يف بطاقة مالحظة وفيما يلي تفصيل ذلك 

  السؤال األول نتائج اإلجابة عن: 

ما األساليب الالزمة لتنمية : لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه     
  التواصل الكتابي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية؟مهارات 

آراء عدد من املتخصصني واملتخصصات يف تدريس اللغة مت أخذ بعد الرجوع إىل األدبيات      
العربية, وبعض املشرفات الرتبويات واملعلمات املتميزات يف أساليب تنمية مهارات التواصل 

, كما هي أسلوبًا الزمًا لتنمية مهارات التواصل الكتايب( 76)الكتايب, وقد أمجعت آرائهم على 
وبذلك تكون الباحثة أجابت عن السؤال ( , ص 4رقم ) مىمنة يف بطاقة املالحظة, امللحق 

 .األول من أسئلة الدراسة

 :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني 

اللغة  معلمات ما مستوى تمكن: ونصهالدراسة سئلة أمن لإلجابة على السؤال األول      
 ؟مهارات التواصل الكتابي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية من أساليب تنمية العربية 

التواصل الكتايب ألفراد عينة هارات مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل    
مهارة اختيار العنوان, مهارة )الدراسة من معلمات اللغة العربية للمرحلة االبتدائية واليت تشمل 

سالمة األلفاظ, مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, مهارة حتديد األفكار وصياغتها, مهارة اتباع نظام 
مة الرسم اإلمالئي, مهارات االلتزام الفقرات يف الكتابة, مهارة جودة األسلوب, مهارة سال
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املتوسطات احلسابية ( 6)ويبني اجلدول ( بعالمات الرتقيم, مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش
 .لتلك املهارات

 
 ( 1)جدول 

 مستوى مهارات التواصل الكتابي لدى افراد العينة

 المهارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 0 0.15 0.77 األسلوبمهارة جودة 

 2 0.19 0.72 مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة

 8 0.10 0.72 مهارة سالمة األلفاظ

 1 0.15 0.72 مهارات االلتزام بعالمات الترقيم

 0 0.11 0.65 مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش

 . 0.23 0.62 مهارة سالمة الرسم اإلمالئي

 1 0.17 0.55 الصحيحةمهارة كتابة الجمل 

 3 0.14 0.54 مهارة تحديد األفكار وصياغتها

 9 0.20 0.50 مهارة اختيار العنوان

 01 0.32 0.28 مهارة االقتباس واالستشهاد

 00 0.08 0.01 مهارة اتقان قواعد النحو

 

التواصل الكتايب لدى افراد العينة هارات أن املتوسطات احلسابية مل( 6)يتبني من اجلدول      
كما يتبني من اجلدول أن مهارة جودة األسلوب كانت األعلى ( 6.66-6.64)تراوحت ما بني 

, تليها يف املرتبة الثانية مهارة اتباع ( 6.66)يف مستوى التمكن حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا 
ت االلتزام بعالمات الرتقيم والذي بلغ نظام الفقرات يف الكتابة و مهارة سالمة األلفاظ و مهارا

مث مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش مبتوسط حسايب ( 6.62)املتوسط احلسايب لكل منها 
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مث مهارة كتابة ( 6.72)مث مهارة سالمة الرسم اإلمالئي والذي بلغ متوسطها احلسايب ( 6.71)
حتديد األفكار وصياغتها  مث مهارة( 6.11)اجلمل الصحيحة والذي بلغ متوسطها احلسايب 

مث مهارة اختيار العنوان والذي بلغ متوسطها احلسايب ( 6.11)والذي بلغ متوسطها احلسايب 
(6.1-). 

ومن أجل تفصيل مستوى التمكن ملهارات التواصل الكتايب مت حساب املتوسطات احلسابية 
 .هاراتواالحنرافات املعيارية لفقرات كل مهارة من امل

 :يار العنوان المناسبمهارة اخت -0
ختيار العنوان امهارة من أساليب لقياس مستوى التمكن ( 6)قامت الباحثة بتخصيص      

 :اجلدول التايل يوضح ذلك, و لدى أفراد العينة املناسب
 ( 8)جدول                                               

المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن الختيار العنوان  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
  المناسب 

 األسلوب م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 0 16098 0611 توضح المعلمة للتلميذة مفهوم العنوان وأهميته 0

0 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أداء التلميذات في اختيار 

 العناوين
0611 16.10 2 

 8 16910 0628 تعرض المعلمة نماذج من النصوص ذات عناوين جيدة 8

 1 .1699 1692 تناقش المعلمة التلميذات في خصائص العنوان الجيد 2

1 
التلميذات وضع عناوين مناسبة لنصوص  تطلب المعلمة من

 مختارة0 أو نصوص من كتب القراءة
16.0 1698. 0 

 . 16901 16.0 المعلمة التلميذات على استبدال عنوان النص بآخر مناسبتدرب  1

 1 16029 1612 تدرب المعلمة التلميذات على نقد عنوان النص وإبداء الرأي فيه .

  16211 1601 ككل مهارة اختيار العنوان المناسب
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أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 8)يتبني من اجلدول    
أن أساليب قياس كما يتبني من اجلدول ( 6.16)بلغت  ككل  هارة اختيار العنوان املناسبمل

-6.62)حازت على متوسطات حسابية تقع بني مكن الختيار العنوان املناسب مستوى الت
توضح المعلمة للتلميذة مفهوم العنوان )لألسلوب  متكن وكانت أعلى درجة ,(4.66

أما األساليب األخرى اليت حصلت على ( 4.66) حيث حازت على متوسط حسايب, (وأهميته
تعتين املعلمة يف التقومي مبتابعة أداء : "فتشمل األمهيةمتوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات 

مناذج من النصوص ذات عناوين  تعرض املعلمة", ( 4.66=م" )التلميذات يف اختيار العناوين
, ( 6.72=م" )تناقش املعلمة التلميذات يف خصائص العنوان اجليد" , ( 4.24=م" )جيدة

التلميذات وضع عناوين مناسبة لنصوص خمتارة, أو نصوص من كتب  تطلب املعلمة من"
لكل ( 6.71=م" )تدرب املعلمة التلميذات على استبدال عنوان النص بآخر مناسب"و " القراءة
 .منهما

تدرب المعلمة التلميذات على نقد عنوان النص وإبداء )لألسلوب  أمهيةوكانت أقل درجة 
 (.6.62) , وحازت على متوسط حسايبالرأي فيه

 :مهارة سالمة األلفاظ -2
لدى  سالمة األلفاظمن أساليب لقياس مستوى التمكن ( 7)قامت الباحثة بتخصيص      

 :التايل يوضح ذلكاجلدول , و أفراد العينة
 (2)جدول 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن لسالمة األلفاظ 
 األسلوب م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

. 
تساعد المعلمة التلميذات على تحديد مرادفات األلفاظ0 

 وأضدادها
2611 16111 0 

 2 16111 2611 تدرب المعلمة التلميذات على وضع األلفاظ في جمل مفيدة 3

9 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أداء التلميذة في اختيار 

 األلفاظ
2611 16111 8 
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 1 16029 0693 تساعد المعلمة التلميذات على إفراد أو جمع األلفاظ 1

 0 16231 0690 التعبيرتوضح المعلمة مفهوم األلفاظ وأهميتها في  0

8 
تستخدم المعلمة ألفاظ عربية فصيحة في لغة الحديث أثناء 

 الدرس
0618 16919 . 

 1 .0611 0611 تناقش المعلمة التلميذات في خصائص األلفاظ الجيدة 2

1 
تعرض المعلمة نماذج من األلفاظ الشائعة والخاطئة في 

 االشتقاق أو العامية وتصحيحها
1688 16102 3 

 9 160.1 1603 تعرض المعلمة نماذج من األلفاظ العربية الفصيحة 0

  16011 1612 ككل مهارة سالمة األلفاظ

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 7)يتبني من اجلدول         
يتبني من اجلدول أن أساليب قياس مستوى كما ( 6.62)بلغت  ككل  هارة سالمة األلفاظمل

وكانت أعلى ( 2.66-6.48)التمكن لسالمة األلفاظ حازت على متوسطات حسابية تقع بني 
تساعد المعلمة التلميذات على تحديد مرادفات األلفاظ، )"سلوب لكل من األ متكندرجة 

و " ل مفيدةتدرب المعلمة التلميذات على وضع األلفاظ في جم"سلوب واأل" وأضدادها
ز  , حيث حا"تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أداء التلميذة في اختيار األلفاظ"سلوب األ

أما األساليب األخرى اليت حصلت على (  2.66)  مقدارن كل منها على متوسط حسايب
تساعد املعلمة التلميذات على : "فتشمل مهيةمتوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات األ

" توضح املعلمة مفهوم األلفاظ وأمهيتها يف التعبري", ( 4.78=م" )إفراد أو مجع األلفاظ
( 4.14=م" )عربية فصيحة يف لغة احلديث أثناء الدرس اً تستخدم املعلمة ألفا ", ( 4.71=م)
تعرض املعلمة مناذج ", ( 4.66=م" )تناقش املعلمة التلميذات يف خصائص األلفاظ اجليدة", 

 (.6.44=م" )من األلفاظ الشائعة واخلاطئة يف االشتقاق أو العامية وتصحيحها

, تعرض المعلمة نماذج من األلفاظ العربية الفصيحة)لألسلوب  متكنوكانت أقل درجة 
 (.6.48)وحاز على متوسط حسايب

 :مهارة كتابة الجمل الصحيحة -3
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 ,كتابة اجلمل الصحيحةمن  أساليب لقياس مستوى التمكن ( 8)قامت الباحثة بتخصيص       
 :ى أفراد العينة, وفيما يلي عرض النتائجلد

 

 ( 02)جدول                                                               

 المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن لكتابة الجمل الصحيحة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

3 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أداء التلميذات في كتابة 

 الجمل
0691 16203 0 

 2 16101 0633 المعلمة للتلميذات مفهوم الجملة توضح 0

 8 16311 06.1 تدرب المعلمة التلميذات على تكوين جمل صحيحة 1

 1 16999 0608 تناقش المعلمة التلميذات في خصائص الجمل وأسس كتابتها 2

 0 06118 0601 تعرض المعلمة للتلميذات نماذج صحيحة من الجمل 8

1 
تدرب المعلمة التلميذات على تحديد خصائص الجمل الصحيحة 

 أمامهنالمعروضة 
16.1 16900 . 

0 
تعرض المعلمة للتلميذات نماذج من األخطاء التي قد تقع في 

 الجمل
1620 16.01 1 

 3 16.01 1620 تناقش المعلمة التلميذات في تلك األخطاء .

  16011 1600 ككل مهارة كتابة الجمل الصحيحة

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 46)يتبني من اجلدول 
أساليب قياس يتبني من اجلدول أن كما ( 6.11)بلغت  ككل كتابة الجمل الصحيحةهارة مل

-6.21)حازت على متوسطات حسابية تقع بني  جلمل الصحيحة مستوى التمكن لكتابة ا
المعلمة في التقويم بمتابعة أداء تعتني )وكانت أعلى درجة متكن لألسلوب ( 4.76

أما األساليب األخرى ( 4.76, حيث حازت على متوسط حسايبالتلميذات في كتابة الجمل
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توضح املعلمة : "اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات التمكن فتشمل
" صحيحة تدرب املعلمة التلميذات على تكوين مجل( "4.88=م" )للتلميذات مفهوم اجلملة

, ( 4.44=م" )تناقش املعلمة التلميذات يف خصائص اجلمل وأسس كتابتها", ( 4.76=م)
تدرب املعلمة التلميذات ", ( 4.46=م" )تعرض املعلمة للتلميذات مناذج صحيحة من اجلمل"

وكانت أقل درجة متكن , (6.76=م" )حيحة املعروضة أمامهنعلى حتديد خصائص اجلمل الص
و "  تعرض املعلمة للتلميذات مناذج من األخطاء اليت قد تقع يف اجلمل)" لكل من االسلوب

كل منهما على متوسط , وحاز  "تناقش املعلمة التلميذات يف تلك األخطاء"األسلوب 
 (.6.21حسايب

 :مهارة تحديد األفكار وصياغتها -2
وصياغتها لدى أساليب لقياس مستوى التمكن لتحديد األفكار ( 8)قامت الباحثة بتخصيص 

  :افراد العينة, وفيما يلي عرض النتائج
 (00)جدول                                             

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن لتحديد األفكار وصياغتها 

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

3 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أداء التلميذات في كتابة 

 األفكار
0698 16202 0 

 2 16899 0691 توضح المعلمة للتلميذات مفهوم الفكرة 0

 8 16319 0603 تعرض المعلمة للتلميذات نماذج توضيحية 8

 1 16318 0613 تناقش المعلمة التلميذات في مدى تحقق خصائص الفكرة فيها 1

2 
تناقش المعلمة التلميذات في الخصائص التي يجب توفرها في 

 الفكرة
0680 1698. 0 

0 
تعرض المعلمة للتلميذات فكرة رئيسة وتطالبهن باألفكار 

 الفرعية المندرجة تحتها
1603 16081 . 

1 
تطالب المعلمة التلميذات بتحديد أفكار الموضوع المطروح 

1600 16000 1 
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 للتعبير عنه

. 
تعرض المعلمة للتلميذات أفكار فرعية وتطالبهن بالفكرة 

 الرئيسة التي تتضمنها
1611 16111 3 

  16011 1601 ككل مهارة تحديد األفكار وصياغتها

                

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 44)يتبني من اجلدول      
أساليب قياس  أنيتبني من اجلدول كما ( 6.11)بلغت  ككل  األفكار وصياغتهاهارة حتديد مل

مستوى التمكن لتحديد األفكار وصياغتها لدى افراد العينة حازت على متوسطات حسابية تقع 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة )وكانت أعلى درجة متكن لألسلوب ( 4.74-6.66)بني 

أما األساليب ( 4.74, حيث حازت على متوسط حسايبفكارأداء التلميذات في كتابة األ
توضح : "األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات التمكن فتشمل

" تعرض املعلمة للتلميذات مناذج توضيحية", ( 4.76=م" )املعلمة للتلميذات مفهوم الفكرة
, ( 4.18=م" )خصائص الفكرة فيهاتناقش املعلمة التلميذات يف مدى حتقق ", ( 4.18=م)
تعرض ", ( 4.41=م" )تناقش املعلمة التلميذات يف اخلصائص اليت ،ب توفرها يف الفكرة"

تطالب ", ( 6.48=م" )املعلمة للتلميذات فكرة رئيسة وتطالبهن باألفكار الفرعية املندرجة حتتها
 (.6.41=م" )ه املعلمة التلميذات بتحديد أفكار املوضوع املطروح للتعبري عن

تعرض المعلمة للتلميذات أفكار فرعية وتطالبهن )وكانت أقل درجة متكن لألسلوب 
 (.6.66, وحازت على متوسط حسايببالفكرة الرئيسة التي تتضمنها

 :مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة -2

يف الكتابة أساليب لقياس مستوى التمكن التباع نظام الفقرات ( 7)قامت الباحثة بتخصيص 
 :لدى افراد العينة, وفيما يلي عرض النتائج
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 (00)جدول                                                        

المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن التباع نظام الفقرات في الكتابة لدى  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
 افراد العينة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 0 16111 2611 المعلمة للتلميذات مفهوم الفقرة تحدد 0

 2 16839 0631 في التقويم بمتابعة كتابة التلميذات وفق نظام الفقرة تعني المعلمة .

 8 16.09 06.0 توضح المعلمة للتلميذات أهمية اتباع نظام الفقرات في الكتابة 2

 1 16901 0621 تناقش المعلمة التلميذات في سمات الفقرة في النماذج المعروضة 0

 0 16981 0603 نظام الفقرة تعرض المعلمة للتلميذات نماذج اتبع فيها 1

 . 169.3 1610 تناقش المعلمة التلميذات في سمات الفقرة الجيدة 8

  16091 1612 ككل مهارة اتباع نظام الفقرات في الكتابة

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 42)يتبني من اجلدول   
أساليب  أنيتبني من اجلدول كما ( 6.62)بلغت  ككل  الكتابة هارة اتباع نظام الفقرات يفمل

قياس مستوى التمكن التباع نظام الفقرات يف الكتابة لدى افراد العينة حازت على متوسطات 
تحدد المعلمة )وكانت أعلى درجة متكن لألسلوب ( 2.66-6.61)حسابية تقع بني 

أما األساليب األخرى ( 2.66, حيث حازت على متوسط حسايبللتلميذات مفهوم الفقرة
تعين املعلمة يف : "اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات التمكن فتشمل

توضح املعلمة للتلميذات أمهية ", ( 4.86=م" )التقومي مبتابعة كتابة التلميذات وفق نظام الفقرة
تلميذات يف مسات الفقرة يف تناقش املعلمة ال", ( 4.71=م" )اتباع نظام الفقرات يف الكتابة

" تعرض املعلمة للتلميذات مناذج اتبع فيها نظام الفقرة", ( 4.26=م" )النماذج املعروضة
 (.4.48=م)
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, تناقش المعلمة التلميذات في سمات الفقرة الجيدة)وكانت أقل درجة متكن لألسلوب 
 (. 6.61وحازت على متوسط حسايب

 :جودة األسلوبمهارة  -2

لدى افراد  لجودة األسلوبأساليب لقياس مستوى التمكن ( 7)قامت الباحثة بتخصيص 
 :العينة, وفيما يلي عرض النتائج

 (03)جدول                                                              

لدى افراد العينة  لجودة األسلوبالمعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 0 16029 0693 تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة أساليب التلميذات في الكتابة .

 2 16231 0690 المعلمة للتلميذات مفهوم األسلوب تحدد 0

 8 16.08 0613 توضح المعلمة للتلميذات أهمية األسلوب في الكتابة 2

 1 16138 06.2 تعرض المعلمة للتلميذات نماذج جيدة األساليب 1

0 
تناقش المعلمة للتلميذات في خصائص األسلوب في النماذج 

 المعروضة
06.2 16138 0 

 . 16.90 1623 المعلمة للتلميذات خصائص األسلوب الجيدتناقش  8

  1600 1611 ككل مهارة جودة األسلوب

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة ( 44)يتبني من اجلدول            
أساليب قياس  أنيتبني من اجلدول كما ( 6.66)بلغت  ككل جودة األسلوبهارة ملالدراسة 

مستوى التمكن جلودة األسلوب لدى افراد العينة حازت على متوسطات حسابية تقع بني 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة )وكانت أعلى درجة متكن لألسلوب ( 6.28-4.78)
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أما األساليب ( 4.78, حيث حازت على متوسط حسايبأساليب التلميذات في الكتابة
حتدد : "مع بعض التباين يف درجات التمكن فتشملاألخرى اليت حصلت على متوسطات أقل 

توضح املعلمة للتلميذات أمهية األسلوب يف ", ( 4.71=م" )املعلمة للتلميذات مفهوم األسلوب
تناقش املعلمة "و " تعرض املعلمة للتلميذات مناذج جيدة األساليب", ( 4.68=م" )الكتابة

 .لكل منهما( 4.72=م" )ةللتلميذات يف خصائص األسلوب يف النماذج املعروض

, تناقش المعلمة للتلميذات خصائص األسلوب الجيد)وكانت أقل درجة متكن لألسلوب 
 (.6.28وحازت على متوسط حسايب

 :مهارة سالمة الرسم اإلمالئي -2
أساليب لقياس مستوى التمكن لسالمة الرسم اإلمالئي لدى افراد ( 7)قامت الباحثة بتخصيص 

 :عرض النتائجالعينة, وفيما يلي 
 (02)جدول 

لدى افراد  لسالمة الرسم اإلمالئيالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن 
 العينة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

. 
التقويم بمتابعة سالمة الرسم اإلمالئي في تعتني المعلمة في 

 كتابة التلميذات
2611 16111 0 

 2 16203 0691 توضح المعلمة للتلميذات أهمية اإلمالء في الكتابة 0

2 
تناقش المعلمة التلميذات في بعض القواعد اإلمالئية التي 

 تعينهن على الكتابة الصحيحة
0698 168.2 8 

 1 16318 1601 بعض األخطاء اإلمالئية الشائعةتعرض المعلمة للتلميذات  8

 0 16318 1601 تناقش المعلمة التلميذات في تلك األخطاء 1

 . 16318 1601 تدرب المعلمة التلميذات على تصحيح تلك األخطاء 0

  16281 16.2 ككل مهارة سالمة الرسم اإلمالئي
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أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 41)يتبني من اجلدول 
أساليب قياس  أنيتبني من اجلدول كما ( 6.72)بلغت  ككل سالمة الرسم اإلمالئيهارة مل

لسالمة الرسم اإلمالئي لدى افراد العينة حازت على متوسطات حسابية تقع  مستوى التمكن
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة )متكن لألسلوب وكانت أعلى درجة ( 2.66-6.16)بني 

أما ( 2.66, حيث حازت على متوسط حسايبسالمة الرسم اإلمالئي في كتابة التلميذات
األساليب األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات التمكن 

تناقش املعلمة ", ( 4.76=م)" توضح املعلمة للتلميذات أمهية اإلمالء يف الكتابة: "فتشمل
 (.4.74=م" )التلميذات يف بعض القواعد اإلمالئية اليت تعينهن على الكتابة الصحيحة

تعرض المعلمة للتلميذات أفكار فرعية )"وكانت أقل درجة متكن لكل من االساليب 
" ءتناقش المعلمة التلميذات في تلك األخطا"و " وتطالبهن بالفكرة الرئيسة التي تتضمنها

, وحاز كل منها على متوسط " تدرب المعلمة التلميذات على تصحيح تلك األخطاء"و 
 (.6.16حسايب

 :مهارة االلتزام بعالمات الترقيم -8
أساليب لقياس مستوى التمكن لاللتزام بعالمات الرتقيم لدى افراد ( 6)قامت الباحثة بتخصيص 

 :العينة, وفيما يلي عرض النتائج
 (02)جدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن لاللتزام بعالمات الترقيم لدى افراد 
 العينة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
التلميذات لعالمات الترقيم تتابع المعلمة في التقويم استخدام 

 في الكتابة
0691 16203 0 

2 
وضح المعلمة للتلميذات أهمية عالمات الترقيم في التواصل 

 الكتابي
0698 168.2 2 
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 8 16830 0692 تحدد المعلمة للتلميذات مفهوم عالمات الترقيم 0

. 
تدرب المعلمة التلميذات على وضع عالمات الترقيم في 

 مواضعها
0632 160.1 1 

 0 16382 0600 تناقش المعلمة التلميذات في مواضع كتابة عالمات الترقيم 8

1 
تعرض المعلمة للتلميذات نماذج استخدمت فيها عالمات 

 الترقيم
1618 16380 . 

0 
تناقش المعلمة التلميذات في عالمات الترقيم المعروضة 

 عليهن في النماذج
1618 16380 1 

  16001 1612 ككل بعالمات الترقيممهارة االلتزام 

أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة الدراسة ( 41)يتبني من اجلدول         
أساليب قياس  أنيتبني من اجلدول كما ( 6.62)بلغت  ككل االلتزام بعالمات الرتقيمهارة مل

العينة حازت على متوسطات حسابية تقع فراد ألاللتزام بعالمات الرتقيم لدى  مستوى التمكن
تتابع المعلمة في التقويم استخدام )وكانت أعلى درجة متكن لألسلوب ( 4.76-6.14)بني 

أما ( 4.76, حيث حازت على متوسط حسايبالتلميذات لعالمات الترقيم في الكتابة
التمكن األساليب األخرى اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات 

, ( 4.74=م" )توضح املعلمة للتلميذات أمهية عالمات الرتقيم يف التواصل الكتايب: "فتشمل
تدرب املعلمة التلميذات على ", ( 4.72=م" )حتدد املعلمة للتلميذات مفهوم عالمات الرتقيم"

 تناقش املعلمة التلميذات يف مواضع كتابة", ( 4.82=م" )وضع عالمات الرتقيم يف مواضعها
 (.4.11=م" )عالمات الرتقيم

تعرض المعلمة للتلميذات نماذج استخدمت )"وكانت أقل درجة متكن لكل من االساليب 
تناقش المعلمة التلميذات في عالمات الترقيم المعروضة عليهن "و " فيها عالمات الترقيم

 (.6.14, وحاز كل منها على متوسط حسايب" في النماذج
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 :مة الهوامشمهارة وضوح الخط وسال -7

أساليب لقياس مستوى التمكن لوضوح اخلط وسالمة اهلوامش ( 46)قامت الباحثة بتخصيص 
 :العينة, وفيما يلي عرض النتائج لدى افراد

 (02)جدول 

المعيارية والترتيب لفقرات أساليب قياس مستوى التمكن لوضوح الخط وسالمة الهوامش  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
 لدى افراد العينة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 األسلوب م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

3 
تطالب المعلمة التلميذات بمراعاة وضع النقط والهمزات في 

 أماكنها
2611 16111 0 

 2 16111 2611 تحث التلميذات على النظافة والنظام 8

9 
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة خط التلميذات ومدى 

 اهتمامهن بالنظافة والنظام
2611 16111 8 

01 
تدرب المعلمة التلميذات على مراعاة الوضوح في الخط؛ من 

 خالل مراعاة المسافة بين الحروف والكلمات
0691 16203 1 

 0 16231 0690 توضح المعلمة للتلميذات أهمية الخط في الكتابة 1

0 
تدرب المعلمة التلميذات على مراعاة الجمال في الخط؛ من 

 خالل مراعاة امتداد الحروف ونزولها وسمكها
06.1 16102 . 

0 
تدرب المعلمة التلميذات على مراعاة السرعة في الخط؛ 

 والمداد الجيد البريباستخدام الورق المصقول 
16.1 16921 1 

 3 16380 1618 تناقش التلميذات في خصائص الخط الجيد .

2 
تدرب المعلمة التلميذات على الجلسة الصحيحة وحسن 

 اإلمساك بالقلم
1688 16102 9 

 01 16018 1608 تبين للتلميذات ما يجب أن تكون عليه الهوامش 1

  16001 16.0 ككل مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش
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أن قيمة املتوسط العام جملموع  درجات استجابة افراد عينة ( 47)يتبني من اجلدول           
 أنيتبني من اجلدول كما ( 6.71)بلغت  ككل وضوح اخلط وسالمة اهلوامشهارة ملالدراسة 

على لوضوح اخلط وسالمة اهلوامش لدى افراد العينة حازت  أساليب قياس مستوى التمكن
تطالب )"وكانت أعلى درجة متكن لكل من  ( 2.66-6.44)متوسطات حسابية تقع بني 

تحث التلميذات على "و  "المعلمة التلميذات بمراعاة وضع النقط والهمزات في أماكنها
تعتني المعلمة في التقويم بمتابعة خط التلميذات ومدى اهتمامهن "و " النظافة والنظام
أما األساليب األخرى ( 2.66ث حاز كل منها على متوسط حسايب, حي" بالنظافة والنظام

تدرب املعلمة : "اليت حصلت على متوسطات أقل مع بعض التباين يف درجات التمكن فتشمل
" التلميذات على مراعاة الوضوح يف اخلط؛ من خالل مراعاة املسافة بني احلروف والكلمات

تدرب املعلمة ", ( 4.71=م" )خلط يف الكتابةتوضح املعلمة للتلميذات أمهية ا", ( 4.76=م)
" التلميذات على مراعاة اجلمال يف اخلط؛ من خالل مراعاة امتداد احلروف ونزوهلا ومسكها

تدرب املعلمة التلميذات على مراعاة السرعة يف اخلط؛ باستخدام الورق املصقول ", ( 4.76=م)
, ( 6.14=م" )يف خصائص اخلط اجليد تناقش التلميذات", ( 6.76=م" )واملداد اجليد الربي

 (.6.44=م" )تدرب املعلمة التلميذات على اجللسة الصحيحة وحسن اإلمساك بالقلم"

, تبين للتلميذات ما يجب أن تكون عليه الهوامش)وكانت أقل درجة متكن لألسلوب 
 (.6.44وحازت على متوسط حسايب

  لثالسؤال الثانتائج اإلجابة عن  : 

في  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بين إهل توجد فروق ذات داللة 
 المؤهل الدراسي ؟لى إمن أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي تعزى  هنستوى تمكنم

للمقارنة بني "  ت"من اسئلة الدراسة مت استخدام اختبار  لثلإلجابة على السؤال الثا
املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل 
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لداللة الفروق بني " ت"نتيجة اختبار ( 46)ويوضح اجلدول . الكتايب تعزى إىل املؤهل الدراسي
 .املتوسطات

 (01)جدول                                                                   

بين المتوسطات الخاصة بمستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل لداللة الفروق  تنتائج تحليل 

 لى المؤهل الدراسيإالكتابي تعزى 

 العدد المؤهل المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (ت)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 مهارة اختيار العنوان
 ..160 061 01 دبلوم

-06939 16100 
 16090 162 01 بكالوريوس

 مهارة سالمة األلفاظ
 16113 0062 01 دبلوم

-86032 16110* 
 16191 0868 01 بكالوريوس

 مهارة كتابة الجمل الصحيحة
 .1609 .6. 01 دبلوم

-86190 16118* 
 16001 968 01 بكالوريوس

 مهارة تحديد األفكار وصياغتها
 16082 361 01 دبلوم

-16902 168.0 
 16011 361 01 بكالوريوس

مهارة اتباع نظام الفقرات في 

 الكتابة

 .1601 161 01 دبلوم
-061. 1600 

 16091 363 01 بكالوريوس

 مهارة جودة األسلوب
 160.2 961 01 دبلوم

-16180 16..0 
 16008 968 01 بكالوريوس

 مهارة سالمة الرسم اإلمالئي
 16200 162 01 دبلوم

-16200 16318 
 16288 161 01 بكالوريوس

 مهارات االلتزام بعالمات الترقيم
 16081 0160 01 دبلوم

16119 16981 
 16009 0161 01 بكالوريوس

 مهارة وضوح الخط وسالمة

 الهوامش

 16113 .026 01 دبلوم
-16119 16189 

 16000 0862 01 بكالوريوس



93 
 

 المهارات ككل
 161.0 .136 01 دبلوم

-86801 16112* 
 16111 .!92 01 بكالوريوس

       1610وجود داللة عند مستوى  *

اخلاصة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات( 46)يتىح من اجلدول           
مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب تعزى إىل املؤهل 

مهارة اختيار العنوان, مهارة حتديد األفكار وصياغتها, مهارة اتباع نظام )الدراسي يف كل من 
ت االلتزام الفقرات يف الكتابة, مهارة جودة األسلوب, مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مهارا

حيث كانت مستويات الداللة ( بعالمات الرتقيم, مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش
على التوايل وهي ( 6.147, 6.746, 6.864, 6.771, 6.41, 6.471, 6.614)

مهارة سالمة )يف حني يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من . مستويات غري دالة
لصاحل احلاصالت على البكالوريوس ( , املهارات ككلمل الصحيحةاأللفاظ, مهارة كتابة اجل
 .وهي مستويات دالة (6.662, 6.664, 6.664)الداللة حيث كانت مستويات 

  الرابعالسؤال نتائج اإلجابة عن  : 

في  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بين إهل توجد فروق ذات داللة 
سنوات الخدمة في لى إمن أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي تعزى  هنستوى تمكنم

 .التدريس؟

سئلة الدراسة مت استخدام اختبار حتليل التباين للمقارنة بني أمن  رابعلإلجابة على السؤال ال     
املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل 

نتيجة اختبار التباين لداللة ( 48)ويوضح اجلدول . تعزى إىل سنوات اخلدمة يف التدريس الكتايب
 .الفروق بني املتوسطات
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 (08)جدول                                                          
نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الخاصة بمستوى تمكن معلمات اللغة العربية من  

 أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي تعزى إلى سنوات الخدمة في التدريس

 مجموع المربعات مصدر التباين المهارة
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

مستوى 

 الداللة

 مهارة اختيار العنوان

 16111 .262 1613 1 16803 بين المجموعات

     16180 00 .0698 داخل المجموعات

       09 26201 الكلي

 مهارة سالمة األلفاظ

 16103 26181 16121 1 16191 بين المجموعات

     1610 00 16082 داخل المجموعات

       09 .16.2 الكلي

 الصحيحةمهارة كتابة الجمل 

 160.0 06.90 .1611 1 16031 بين المجموعات

     16121 00 06190 داخل المجموعات

       09 06.13 الكلي

 مهارة تحديد األفكار وصياغتها

 16809 06000 16120 1 16130 بين المجموعات

     16109 00 06118 داخل المجموعات

       09 06021 الكلي

الفقرات في مهارة اتباع نظام 

 الكتابة

 16001 06989 ..161 1 162.2 بين المجموعات

     16181 00 .063 داخل المجموعات

       09 26028 الكلي

 مهارة جودة األسلوب

 16901 .160 16111 1 .1610 بين المجموعات

     16120 00 06813 داخل المجموعات

       09 06891 الكلي

 اإلمالئيمهارة سالمة الرسم 

 16311 16811 16109 1 16110 بين المجموعات

     16101 00 26991 داخل المجموعات

       09 86112 الكلي
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مهارات االلتزام بعالمات 

 الترقيم

 16930 16018 16118 1 16100 بين المجموعات

     16120 00 06112 داخل المجموعات

       09 06108 الكلي

وسالمة  مهارة وضوح الخط

 الهوامش

 16.90 160.8 16111 1 16121 بين المجموعات

     16102 00 16.0 داخل المجموعات

       09 .16.1 الكلي

 المهارات ككل

 16033 06099 16119 1 16183 بين المجموعات

     .1611 00 16821 داخل المجموعات

       09 168.0 الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة ( 48)يتىح من اجلدول       
مهارة اختيار )مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب 

العنوان, مهارة سالمة األلفاظ, مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, مهارة حتديد األفكار وصياغتها, 
, مهارة سالمة الرسم اإلمالئيالكتابة, مهارة جودة األسلوب, مهارة اتباع نظام الفقرات يف 

تعزى إىل ( مهارات االلتزام بعالمات الرتقيم, مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش, املهارات ككل
, 6.471, 6.618, 6.661)سنوات اخلدمة يف التدريس حيث كانت مستويات الداللة 

على التوايل وهي ( 6.488, 6.774, 6.784, 6.816, 6.716, 6.446, 6.417
 . مستويات غري دالة

 :  الخامسالسؤال نتائج اإلجابة عن 

في  معلمات اللغة العربية درجاتتوسطات محصائية بين إهل توجد فروق ذات داللة 
تعزى إلى الصف لى إمن أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي  هنستوى تمكنم

 .الدراسي؟
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الدراسة مت استخدام اختبار حتليل التباين للمقارنة سئلة أمن  اخلامسلإلجابة على السؤال      
بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل 

نتيجة اختبار التباين لداللة الفروق ( 47)ويوضح اجلدول . الكتايب تعزى إىل الصف الدراسي
 .بني املتوسطات

 (02)جدول 

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الخاصة بمستوى تمكن معلمات اللغة العربية من 
 أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي تعزى إلى الصف الدراسي

 مصدر التباين المهارة
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

مستوى 

 الداللة

 اختيار العنوانمهارة 

 *16182 2..86 16023 2 16201 بين المجموعات

     16180 01 06991 داخل المجموعات

       09 26201 الكلي

 مهارة سالمة األلفاظ

 *16189 86118 16181 2 161.1 بين المجموعات

     1610 01 16009 داخل المجموعات

       09 .16.2 الكلي

 الصحيحةمهارة كتابة الجمل 

 16010 26121 .1610 2 16000 بين المجموعات

     16121 01 060.1 داخل المجموعات

       09 06.13 الكلي

 مهارة تحديد األفكار وصياغتها

 16039 06101 16182 2 161.1 بين المجموعات

     16109 01 061.8 داخل المجموعات

       09 06021 الكلي

 الفقرات في الكتابةمهارة اتباع نظام 

 16193 26122 16138 2 ..160 بين المجموعات

     16181 01 .0690 داخل المجموعات

       09 26028 الكلي



97 
 

 مهارة جودة األسلوب

 1682 060.1 16121 2 16100 بين المجموعات

     16128 01 06889 داخل المجموعات

       09 06891 الكلي

       2 6118. الكلي

 مهارة سالمة الرسم اإلمالئي

 16808 06031 161.0 01 16028 بين المجموعات

     16102 09 26919 داخل المجموعات

       2 86112 الكلي

 مهارات االلتزام بعالمات الترقيم

 16399 .1601 16118 01 16110 بين المجموعات

     16120 09 06111 داخل المجموعات

       2 06108 الكلي

 مهارة وضوح الخط وسالمة الهوامش

 16190 .261 16121 01 16101 بين المجموعات

     16100 09 16.28 داخل المجموعات

       2 .16.1 الكلي

 المهارات ككل

 160.0 06331 16100 01 16122 بين المجموعات

     .1611 09 16889 داخل المجموعات

       2 168.0 الكلي

                  1610داللة عند مستوى وجود  *

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة ( 47)يتىح من اجلدول        
مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب يف كل من 

مهارة اتباع نظام الفقرات يف  مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, مهارة حتديد األفكار وصياغتها,)
الكتابة, مهارة جودة األسلوب, مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مهارات االلتزام بعالمات الرتقيم, 

تعزى إىل الصف الدراسي حيث كانت ( مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش, املهارات ككل
, 6.671, 6.877, 6.444, 6.42, 6.678, 6.487, 6.414)مستويات الداللة 

على التوايل وهي مستويات غري دالة, يف حني يتىح من اجلدول وجود  فروق ذات ( 6.474
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داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية 
تعزى إىل ( مهارة اختيار العنوان, مهارة سالمة األلفاظ)مهارات التواصل الكتايب يف كل من 

على التوايل وهي ( 6.647, 6.642)الدراسي حيث كانت مستويات الداللة  الصف
. مستويات دالة ونظرا لوجود معنوية يف اختبار التباين مت إجراء اختبار شيفية لداللة الفروق

 :وكانت النتائج كالتايل
 (02)جدول 

تمكن معلمات اللغة العربية من نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق بين المتوسطات الخاصة بمستوى 
 أساليب تنمية مهارات التواصل الكتابي تعزى إلى الصف الدراسي

 الصف الخامس الصف الرابع المتوسط الصف الدراسي المهارة

الصف 

 السادس

 مهارة اختيار العنوان

  *160.110-  068 الصف الرابع

  160 الصف الخامس

    168 الصف السادس

 األلفاظ مهارة سالمة

 *161392- *161981-  0069 الصف الرابع

  0868 الصف الخامس

    0868 الصف السادس

 1610وجود داللة عند مستوى  *

ان الفروق اليت  هرت يف درجات مهارة اختيار العنوان لعينة ( 26)يتىح من اجلدول       
 : الدراسة وفقا ملتغري الصف الدراسي كانت كما يلي

معلمات الصف )لصاحل ( معلمات الصف اخلامس)وبني (  معلمات الصف الرابع)كانت بني 
 .  ذوات املتوسط احلسايب األعلى( اخلامس

كما يتىح من اجلدول ان الفروق اليت  هرت يف درجات مهارة سالمة األلفاظ لعينة      
 : الدراسة وفقا ملتغري الصف الدراسي كانت كما يلي
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معلمات الصف اخلامس ومعلمات الصف السادس )وبني (  ات الصف الرابعمعلم)كانت بني 
ذوات املتوسط ( معلمات الصف اخلامس ومعلمات الصف السادس االبتدائي)لصاحل ( االبتدائي

 .  احلسايب األعلى
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 الفصل الخامس

0 وتوصياتها ملخص نتائج الدراسة

 ومقترحاتها

 .الدراسة ملخص نتائج: أوالا 

 .التوصيات: ثانياا 

 المقترحات: ثالثاا 
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 الفصل الخامس                                  
 ومقترحاتها، وتوصياتها، ملخص نتائج الدراسة

مث قدمت عدداً , ألهم النتائج اليت توصلت إليها اولت الباحثة يف هذا الفصل ملخصاً تن        
 :وفيما يلي تفصيل ذلك, واملقرتحات من التوصيات

 :ملخص نتائج الدراسة : أوالً 
 :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية       

حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا  ؛ن مهارة جودة األسلوب كانت األعلى يف مستوى التمكنإ -4
, ومهارة سالمة األلفاظ  ,اتباع نظام الفقرات يف الكتابةتليها يف املرتبة الثانية مهارة  ,(6.66)
مث مهارة  ,(6.62)والذي بلغ املتوسط احلسايب لكل منها  ,مهارات االلتزام بعالمات الرتقيمو 

مث مهارة سالمة الرسم اإلمالئي والذي , (6.71)مة اهلوامش مبتوسط حسايب وضوح اخلط وسال
بلغ متوسطها احلسايب والذي  ,مث مهارة كتابة اجلمل الصحيحة ,(6.72)بلغ متوسطها احلسايب 

مث مهارة  ,(6.11)والذي بلغ متوسطها احلسايب , مث مهارة حتديد األفكار وصياغتها  ,(6.11)
 .( 6.1)والذي بلغ متوسطها احلسايب  ,اختيار العنوان

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة ـــ 2
مهارة )العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب تعزى إىل املؤهل الدراسي يف كل من 

اختيار العنوان, مهارة حتديد األفكار وصياغتها, مهارة اتباع نظام الفقرات يف الكتابة, مهارة 
دة األسلوب, مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مهارات االلتزام بعالمات الرتقيم, مهارة وضوح جو 

مهارة سالمة )يف حني يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من ( اخلط وسالمة اهلوامش
 .لصاحل احلاصالت على البكالوريوس ( األلفاظ, مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, املهارات ككل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة ـــ 4
مهارة اختيار العنوان, مهارة سالمة األلفاظ, )العربية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب 
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مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, مهارة حتديد األفكار وصياغتها, مهارة اتباع نظام الفقرات يف 
كتابة, مهارة جودة األسلوب, مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مهارات االلتزام بعالمات الرتقيم, ال

 .تعزى إىل سنوات اخلدمة يف التدريس ( مهارة وضوح اخلط وسالمة اهلوامش, املهارات ككل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة ـــ 1
مهارة كتابة اجلمل الصحيحة, )بية من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب يف كل من العر 

مهارة حتديد األفكار وصياغتها, مهارة اتباع نظام الفقرات يف الكتابة, مهارة جودة األسلوب, 
مهارة سالمة الرسم اإلمالئي, مهارات االلتزام بعالمات الرتقيم, مهارة وضوح اخلط وسالمة 

يف حني يتىح وجود  فروق ذات داللة , تعزى إىل الصف الدراسي( مش, املهارات ككلاهلوا
إحصائية بني املتوسطات اخلاصة مبستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات 

تعزى إىل الصف ( مهارة اختيار العنوان, مهارة سالمة األلفاظ)التواصل الكتايب يف كل من 
ولصاحل معلمات الصف , معلمات الصف اخلامس يف مهارة اختيار العنوانلصاحل  الدراسي

 .اخلامس والسادس يف مهارة سالمة األلفاظ
 :التوصيات : ثانياً 

 :يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة, توصي الباحثة مبا يلي 
 نلتدريبه, تنميتهاإعداد برامج لتعريف املعلمات مبهارات التواصل الكتايب وأساليب ضرورة  -4

وعلى استخدام اسرتاتيجيات , على ربط مكونات الوحدة أثناء تدريسها بالتواصل الكتايب
 .التدريس عند تعليم التواصل الكتايب

, وأساليب تنمية كل مهارة من هذن املهارات , مهارات التواصل الكتايبحتديد  ضرورة -2
 .أتواصل كتابياً مكون  تنفيذد ليه عنإووضعها يف دليل للمعلمة ميكنها الرجوع 

ـــــ اإلفادة من بطاقة املالحظة يف الدراسة احلالية عند تقومي معلمات اللغة العربية حبيث يُراعى يف 4
 .التقومي مدى متكنهن من أساليب تنمية مهارات التواصل الكتايب
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 :المقترحات :ثالثاً 
, الرتبويحيث أنه املنطلق األساسي لعمليات التطوير العلمي , نظرًا ألمهية البحث الرتبوي      

 :فهن الباحثة تقرتح مايلي 

جراء دراسة وصفية للتعرف على مستوى متكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية إ ـــ4
 .املتوسطة مهارات القراءة واالستماع والتحدث يف املرحلة االبتدائية واملرحلة 

وعالقة ذلك , ــــ دراسة العالقة بني مستوى متكن املعلمات من مهارات التواصل الكتايب2
 .مبستوى أداء التلميذات
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مهااااااااااارات
التواصاااااااال

الكتابي

أساليبتنميةالمعلماتلهذهالمهااراتفاي
تعليمالتواصلالكتابي

مالحظاتوضوحالعبارةمناسبةاألسلوب


مناسب

غيااااااااار
مناسب

غيااااااااااااارواضحة
واضحة

:أوالً
مهاااااااااااااااارة
اختيااااااااااااااار
العنااااااااااااوان

المناسب

توضاااااعالمعلماااااةللتلمياااااذةم هاااااوم .0
 .العنوانوأهميته

تنااااااقلالتلمياااااذاتفااااايخصاااااا   .2
 .العنوانالجيد

تعااارمنمااااذجمااانالنصاااو ذات .3

 .عناوينجيدة
تطلاابماانالتلميااذاتوضااععناااوين .4

مناساااااااابةلنصااااااااو مختااااااااارة أو
 .نصو منكتبالقراءة

تعتناااااايفاااااايالتقااااااويمبمتابعااااااةأداء .1
 .اختيارالعناوينالتلميذاتفي

:أساليباخرىترىأضافتها






:ثانياً
مهاااااااااااااااارة
سااااااااااااااالمة

األل اظ















توضااعم هااوماألل اااظوأهميتهااافااي .0

 .التعبير
تنااااااقلالتلمياااااذاتفااااايخصاااااا   .2

 .األل اظالجيدة
استخدامالمعلمةأل اظعربيةفصايحة .3

 .فيلغةالحديث
عااارمنمااااذجماااناألل ااااظال اااا عة .4

والخاط ااااةفااااياال ااااتقا أوالعاميااااة
 .وتصحيحها

عااارمنمااااذجماااناألل ااااظوتحدياااد .1
مرادفاتهاااااااوأضاااااادادها أوجمعهااااااا

 .ووضعهافيجملم يدة
االعتناااااءفااااايالتقاااااويمبمتابعاااااةأداء .6

 .التلميذةفياختياراألل اظ
:أساليبأخرىترىأضافتها
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 .التلميذاتفيكتابةالجمل

:إضافتهاأساليبأخرىترى

 



:رابعاً


مهاااااااااااااااارة
تحديااااااااااااااااد
األفكااااااااااااار
وصياغتها

 .توضعم هومال كرة .0
تناقلالتلميذاتفايالخصاا  التاي .2

 .يجبتوفرهافيال كرة
تعاااارمنماااااذجايضاااااحيةوتناااااقل .3

 .تحق خصا  ال كرةفيها
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 .تحتها

فرعيااااااةوتطالاااااابتعاااااارمأفكااااااار .1
 .التلميذاتبال كرةالر يسة

تطالاااااابالتلميااااااذاتبتحدياااااادأفكااااااار .6
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تعتناااااايفاااااايالتقااااااويمبمتابعااااااةأداء .7
 .التلميذاتفيكتابةاألفكار
:أساليبأخرىترىأضافتها







 

 
003 



003 
 

 

 


مهااااااااااارات
التواصاااااااال

الكتابي


أساااااااليبتنميااااااةالمعلماااااااتلهاااااااذه
المهاراتفيتعليمالتواصلالكتابي

وضوحالعبارةمناسبةاالسلوب
مالحظات

غيااااااااارمناسب
مناسب

غيااااااااااااارواضحة
واضحة

:خامساً


اتباع مهارة
نظاااااااااااااااااااام
ال قراتفاي

الكتابة

توضااايعم هاااومال قااارةوأهمياااةاتبااااع .0
 .نظامال قراتفيالكتابة

تنااااقلالتلمياااذاتفااايساااماتال قااارة .2
 .الجيدة

نماااذجاتبااعفيهااانظااامال قاارةتعاارم .3

 .ومناق ةسماتال قرةفيها
تعنااااايفااااايالتقاااااويمبمتابعاااااةكتاباااااة .4

 .التلميذاتوف نظامال قرة
:أساليباخرىترىأضافتها






:سادسا


مهااااااااااااااااارة
جاااااااااااااااااودة
األسلوب

 .توضعم هوماألسلوبوأهميته .0
 .تناقلخصا  األسلوبالجيد .2
تعااااارمنمااااااذججيااااادةاألساااااااليب .3

 .وتناقلالتلميذاتفيخصا صها
تعتنااايفااايالتقاااويمبمتابعاااةأسااااليب .4

 .التلميذاتفيالكتابة
:أساليبأخرىترىأضافتها






:سابعاً


مهااااااااااااااااارة
سااااااااااااااالمة
الرساااااااااااااااام

اإلمال ي

 .توضيعأهميةاإلمالءفيالكتابة .0
تناااقلالتلميااذاتفاايبعاامالقواعااد .2

اإلمال يااةالتااايتعيااانهمعلاااىالكتاباااة
 .الصحيحة

تعااارمبعاااماألخطااااءاإلمال ياااة .3
 .وتناق هاوتصححها

تعتنااايفااايالتقاااويمبمتابعاااةساااالمة .4

 .الرسماإلمال يفيكتابةالتلميذات
:أساليبأخرىترىإضافتها








004 



004 
 


مهااااااااااارات
التواصاااااااال

الكتابي


أساااااااليبتنميااااااةالمعلماااااااتلهاااااااذه
المهاراتفيتعليمالتواصلالكتابي

وضوحالعبارةمناسبةاالسلوب
مالحظات

غيااااااااارمناسب
مناسب

غيااااااااااااارواضحة
واضحة

:ثامناً


مهااااااااااارات
االلتاااااااااااازام
بعالماااااااااات

الترقيم

توضاااايعم هااااومعالماااااتالتاااارقيم .0
 .وأهميتها

تناقلالتلميذاتفيعالمااتالتارقيم .2
 .ومواضعها

تعااااارمنمااااااذجاساااااتخدمتفيهاااااا .3

 .عالماتالترقيمومناق تها
نماذجاخرىبادونعالمااتتعرم .4

التااااارقيملتقاااااومالتلمياااااذاتبوضاااااع
 .العالماتالمناسبة

تتابعفيالتقويماستخدامالتلميذات .1
 .لعالماتالترقيمفيالكتابة

:أساليبأخرىترىأضافتها





:تاسعاً


مهااااااااااااااااارة
وضاااااااااااوح
الخااااااااااااااااااط
وساااااااااااالمة

الهوامل

 .توضيعأهميةالخطفيالكتابة .0
التلميذاتفيخصاا  الخاطتناقل .2

 .الجيد
تقاااارنباااينخطااايالنسااا والرقعاااة .3

 .وضرورةالتزامأحدهمافيالكتابة
تطالااابالتلمياااذاتبمراعااااةالمساااافة .4

بينالكلماتووضعالنقطوالهمازات
 .فيأماكنها

تباااينللتلمياااذاتماااايجااابأنتكاااون .1
 .عليهالهوامل

تحااااااثالتلميااااااذاتعلااااااىالنظافااااااة .6
 .لكتابةوتنظيمهاواالهتمامبجمالا

تعاارمنماااذجمااندفاااترالتلميااذات .7

تميااازتبالنظافاااةوالتنظااايموجمااااال
 .الخطوتحثعلىاحتذا ها

تعتناااايفااااايالتقاااااويمبمتابعاااااةخاااااط .8
التلميااذاتوماادىاهتمااامهنبالنظافااة

 .والنظام
:أساليبأخرىترىأضافتها
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 (0)ملحق 

السادة المحكون 
 لألداة
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 التخصص جهة العمل اسم احملكم
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية الرتبية_جامعة ام القرى  حنان سرحان النمري/ د
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية الرتبية_جامعة ام القرى  خىراء أرشود اجلعافرة/ د
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية الرتبية_جامعة ام القرى  بسينة عبد اع الغامدي/ د
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  ميثال باعيسى/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  نعيمة عبد الرلن نتو/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  مها مغريب/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  فالتهمرمي / أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  خد،ة قاسم/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  أمساء زيين/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  سعيدة الرشيدي/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  احملماديحنان / أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  مسيحة الراجحي/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  مجيلة القليطي/ أ
 لغة عربية مشرفة تربوية_ إدارة الرتبية والتعليم  ليلى الرحيلي/ أ
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 (3)ملحق 

بطاقة المالحظة في 
 صورتها النهائية
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008 
 

مهارات 
التواصل 
 الكتابي

 
أساليب تنمية المعلمات لهذه المهارات في تعليم 

 التواصل الكتابي

 مستوى التمكن

 الزيارة الثانية األولى الزيارة

 غير متمكنة متمكنة غير متمكنة متمكنة


:أوالً

مهارة 
اختيار 

العنوان 
المناسب

.توضعالمعلمةللتلميذةم هومالعنوانوأهميته .6

تناااقلالمعلماااةالتلميااذاتفااايخصااا  العناااوان .7
.الجيد



تعرمالمعلمةنماذجمانالنصاو ذاتعنااوين .8
.جيدة



تطلبالمعلمةمنالتلميذاتوضاععنااوينمناسابة .9

.لنصو مختارة أونصو منكتبالقراءة



تعتنااااايالمعلماااااةفااااايالتقاااااويمبمتابعاااااةأداء .01
.التلميذاتفياختيارالعناوين



تااادربالمعلماااةالتلمياااذاتعلاااىنقااادعناااوان .00
.الن وإبداءالرأيفيه



علىاساتبدالعناوانتدربالمعلمةالتلميذات .02
.الن بآخرمناسب



:ثانياً
مهااااااااااااارة 
ساااااااااااالمة 

 األلفاظ


توضااااعالمعلمااااةم هااااوماألل اااااظوأهميتهااااافااااي .0
.التعبير



تناااقلالمعلمااةالتلميااذاتفاايخصااا  األل اااظ .2
.الجيدة



تسااتخدمالمعلمااةأل اااظعربيااةفصاايحةفاايلغااة .3
.الحديثأثناءالدرس



تعاااارمالمعلمااااةنماااااذجمااااناألل اااااظال ااااا عة .4

والخاط ةفياال تقا أوالعاميةوتصحيحها



 
تعاااارمالمعلمااااةنماااااذجمااااناألل اااااظالعربيااااة .1

.ال صيحة



تساااعدالمعلمااةالتلميااذاتعلااىتحدياادمرادفااات .6
 .األل اظ وأضدادها



تسااااعدالمعلماااةالتلمياااذاتعلاااىإفااارادأوجماااع .7
.األل اظ



تادربالمعلماةالتلمياذاتعلاىوضاعاألل ااظفاي .8
.جملم يدة



تعتنيالمعلمةفيالتقاويمبمتابعاةأداءالتلمياذةفاي .9
 اختياراألل اظ
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مهارات 
التواصل 

 الكتابي

 
أساليب تنمية المعلمات لهذه المهارات في تعليم 

 التواصل الكتابي

 مستوى التمكن

 الزيارة الثانية الزيارة األولى

 غير متمكنة متمكنة غير متمكنة متمكنة

 
 :ثالثاا 

مهارة 
كتابة 

الجمل 
الصحيحة

.توضعالمعلمةللتلميذاتم هومالجملة .0

تنااااقلالمعلماااةالتلمياااذاتفااايخصاااا  الجمااال .2
.وأسسكتابتها



تعااارمالمعلماااةللتلمياااذاتنمااااذجصاااحيحةمااان .3
.الجمل



تاادربالمعلمااةالتلميااذاتعلااىتحدياادخصااا   .4
.الجملالصحيحةالمعروضةأمامهن



تعرمالمعلمةللتلميذاتنماذجماناألخطااءالتاي .1
.قدتقعفيالجمل



.تناقلالمعلمةالتلميذاتفيتلكاألخطاء .6

تدربالمعلمةالتلميذاتعلىتكوينجملصاحيحة .7
.



المعلمةفيالتقويمبمتابعةأداءالتلميذاتفايتعتني .8
.كتابةالجمل



 :رابعاا 
 

مهارة 
تحديد 

األفكار 
 وصياغتها

.توضعالمعلمةللتلميذاتم هومال كرة .0

تناقلالمعلمةالتلميذاتفيالخصا  التاييجاب .2
.توفرهافيال كرة



.تعرمالمعلمةللتلميذاتنماذجتوضيحية .3

تناقلالمعلمةالتلميذاتفيمادىتحقا خصاا   .4

.ال كرةفيها



تعاارمالمعلمااةللتلميااذاتفكاارةر يسااةوتطااالبهن .1
.باألفكارال رعيةالمندرجةتحتها



تعارمالمعلماةللتلميااذاتأفكاارفرعياةوتطااالبهن .6
.بال كرةالر يسةالتيتتضمنها



أفكاارالموضاوعتطالبالمعلمةالتلميذاتبتحديد .7
.المطروحللتعبيرعنه



تعتنايالمعلمااةفايالتقااويمبمتابعاةأداءالتلميااذات .8
 .فيكتابةاألفكار
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مهارات 
التواصل 

 الكتابي

 
أساليب تنمية المعلمات لهذه المهارات في 

 تعليم التواصل الكتابي

 مستوى التمكن

 الزيارة الثانية الزيارة األولى

 غيرمتمكنة متمكنة غيرمتمكنة متمكنة

 
 :خامساا 

 
مهارة 

اتباع نظام 
الفقرات في 

 الكتابة

.تحددالمعلمةللتلميذاتم هومال قرة .0

توضااعالمعلمااةللتلميااذاتأهميااةاتباااعنظااام .2
.ال قراتفيالكتابة



تنااااقلالمعلماااةالتلمياااذاتفااايساااماتال قااارة .3
.الجيدة



المعلمااةللتلميااذاتنماااذجاتبااعفيهاااتعاارم .4

.نظامال قرة



تناااقلالمعلمااةالتلميااذاتفاايسااماتال قاارة .1
.فيالنماذجالمعروضة



تعناااايالمعلمااااةفاااايالتقااااويمبمتابعااااةكتابااااة .6
التلميذاتوف نظامال قرة



 :سادسا
 

مهارة 
جودة 

 األسلوب

.األسلوبتحددالمعلمةللتلميذاتم هوم .0

توضعالمعلمةللتلمياذاتأهمياةاألسالوبفاي .2
.الكتابة



تناقلالمعلمةللتلميذاتخصاا  األسالوب .3
.الجيد



تعاااارمالمعلمااااةللتلميااااذاتنماااااذججياااادة .4
.األساليب



تناااااقلالمعلمااااةللتلميااااذاتفاااايخصااااا   .1
..األسلوبفيالنماذجالمعروضة



فااايالتقاااويمبمتابعاااةأسااااليبتعتنااايالمعلماااة .6

 .التلميذاتفيالكتابة




 :سابعاا 
 

 مهارة
 سالمة
 الرسم

 اإلمالئي

فاياإلماالءأهمياةللتلمياذاتالمعلمةتوضع.0
.الكتابة



القواعاادبعاامفاايالتلميااذاتالمعلمااةتناااقل.2
.الصااحيحةالكتابااةعلااىتعياانهنالتااياإلمال يااة





األخطاااءبعاامللتلميااذاتالمعلمااةتعاارم.3
.ال ا عةاإلمال ية





.األخطااءتلاكفيالتلميذاتالمعلمةتناقل.4

 
تلااكتصااحيععلااىالتلميااذاتالمعلمااةتاادرب.1

.األخطاء



ساااالمةبمتابعاااةالتقاااويمفااايالمعلماااةتعتناااي.6
.التلميذاتكتابةفياإلمال يالرسم
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 مهارات
 التواصل
 الكتابي

 
أساليب تنمية المعلمات لهذه المهارات في تعليم 

التواصل الكتابي

 مستوى التمكن

 الزيارة الثانية الزيارة األولى

 غير متكمنة متمكنة غير متمكنة متمكنة

 
 
 

 :ثامناا 
 

مهارات 
االلتزام 
بعالمات 

 الترقيم

.م هومعالماتالترقيمتحددالمعلمةللتلميذات.0

توضعالمعلمةللتلميذاتأهميةعالماتالترقيم.2

.فيالتواصلالكتابي



تناقلالمعلمةالتلميذاتفيمواضعكتابةعالمات.3
.الترقيم



تعرمالمعلمةللتلميذاتنماذجاستخدمتفيها.4
.عالماتالترقيم



فيعالماتالترقيمتناقلالمعلمةالتلميذات.1
.المعروضةعليهنفيالنماذج



تدربالمعلمةالتلميذاتعلىوضععالمات.6
.الترقيمفيمواضعها



تتابعالمعلمةفيالتقويماستخدامالتلميذات.7
.لعالماتالترقيمفيالكتابة
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مهارات 
التواصل 
 الكتابي

 
المعلمات لهذه المهارات في تعليم أساليب تنمية 

 التواصل الكتابي

 مستوى التمكن

 الزيارة الثانية الزيارة األولى

 غيرمتمكنة متمكنة غيرمتمكنة متمكنة




 :تاسعاا 
 

مهارة 
وضوح 

الخط 
وسالمة 
الهوامش

توضااعالمعلمااةللتلميااذاتأهميااةالخااطفاااي.0
.الكتابة



.الخطالجيدتناقلالتلميذاتفيخصا  .2

تطالاابالمعلمااةالتلميااذاتبمراعاااةوضااعالاانقط
.والهمزاتفيأماكنها



تااااادربالمعلماااااةالتلمياااااذاتعلاااااىمراعااااااة.3
الوضااوحفاايالخااطالماانخاااللمراعاااةالمسااافة

.بينالحروفوالكلمات



تدربالمعلمةالتلمياذاتعلاىمراعااةالجماال.4
امتاادادالحااروففاايالخااطالماانخاااللمراعاااة

.ونزولهاوسمكها



تدربالمعلمةالتلميذاتعلىمراعااةالسارعة.1
فاايالخااطالباسااتخدامالااور المصااقولوالمااداد

.الجيدالبري



تااااادربالمعلماااااةالتلمياااااذاتعلاااااىالجلساااااة.6
.الصحيحةوحسناإلمساكبالقلم



تبااااينللتلميااااذاتمااااايجاااابأنتكااااونعليااااه.7
.الهوامل



.تحثالتلميذاتعلىالنظافةوالنظام.8

تعتناااايالمعلمااااةفاااايالتقااااويمبمتابعااااةخااااط.9
 .التلميذاتومدىاهتمامهنبالنظافةوالنظام
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