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: مشكلة الدراسة وخطة دراستها:  أوًلا
 ممدمة:

 فيي ،تطكره مراحؿ خبلؿ البشرم العقؿ أنتجيا التي االجتماعية الظكاىر أىـ مف المغة 
 كأغراضو كمشاعره أفكاره عف لمتعبير كأداتو، أىدافو كتحقيؽ مشكبلتو لحؿ اإلنساف كسيمة

 استماعنا " البشر بني مف غيره مع كيتكاصؿ اإلنساف يتفاعؿ المغة طريؽ فعف ،كأحاسيسو
 ." ككتابة كقراءة كتحدثنا

 مستكم: ىما المغكم لؤلداء مستكييف ىعم تتكزعفنكننا  تضـ متكاممة منظكمة كالمغة
 األربعة الفنكف ىذه كبيف ،(كالكتابة التحدث) اإلرساؿ كمستكم ،(كالقراءة االستماع) االستقباؿ

 أية تنمية إف"  :الناقة محمكد يقكؿ ككما ر،اآلخ في يؤثر فف كؿ فإف ثـ كمف ،كتكامؿ ترابط
 .(َُٕ ،َََِ ،الناقة محمكد" )األخرل الميارات في تؤثر لغكية ميارة

 مف تنميتيا ىعم العمؿ يجب التي الميارات أىـ مف الشفيي المغكم األداء ميارات كتعتبر
 مختمؼ في التعميمية العممية في رئيسة كسيمة الشفيي فاألداء ،العربية المغة تدريس خبلؿ

 لمتعبير مقدمة الشفيي التعبير كييعد ،لكتابتيا سابؽ شفيينا المغة استخداـ أف ذلؾ ،مراحميا
ا الكتابي : ََِّ)فضؿ اهلل،  يكتب أك يقرأ مما أكثر يتكمـ الفرد ألف ؛ميـ كىك ،لو كخادمن

َٓ.) 
أف األداء المغكم الشفيي يستمد أىميتو مف أىمية المغة بشكؿ كمما سبؽ تخمص الباحثة 

عاـ، حيث يحتؿ مكانة بارزة بيف فنكف المغة، بؿ ييعد أساسا ليا، كال يأخذ أم فف مف فنكف 
 المغة )استماع، قراءة، كتابة( شكمو الصحيح إال بالتكامؿ مع األداء المغكم الشفيي.

 إنساني   نشاطه  فيك ،التعميمية العممية في استعماالن  الكسائؿ أكثر مف التحدث فإف ىنا كمف
 مع كالتفاعؿ ،الحياة مع لمتعامؿ فرصةو  أكبر لو كيكفر ،المتعمـ كغير المتعمـ اإلنساف بو يقكـ

 .اآلخريف
 أيجريت حيثي  ،العممي البحث ًقبؿ مف االىتماـ ناؿ فقد داء المغكم الشفيياأل ألىمية اكنظرن 

 ىذه كمف تنميتيا، أك تقكيميا أك مياراتو تحديد ناحية مف سكاء تناكلتو التي الدراسات مف العديد
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 إبراىيـ ؛(ََِِ) عرفاف خالد ،(ََُِ) اهلل عبد الحميد عبد) دراسة كؿ مف: الدراسات
(؛ عمي سعد كسيد سنجي ََِٔ(؛ محمد الصكيركي )ََِْ، رانيا شاكر )(ََِّ) الخٌشاف

 فايز عثامنة دراسة ككذلؾ(، ََِٗ؛ إيماف قطب )(ََِٖ) الحديبي عمي دراسة( ، ََِٔ)
 فؤاد سحر ،(َُِّ) العبيدم عمي ؛(َُِِ) عامر خالد ،(َُُِ) البرم قاسـ ،(ََُِ)
، حناف (َُِٓ) الحكامدة محمد ،(َُِٓ) خمؼ السبلـ عبد؛ (َُِْ) دحبلف بياف ،(َُِّ)

   . (( ََِِ(، كدراسة عزيزة الحارثي، ) َُِٗالشاذلي )
 ضعفنا ىناؾ أف يبلحظ فإنو ؛اىتماـ مف نالو كما داء المغكم الشفيياأل أىمية مف كبالرغـ

ا  الدراسية المراحؿ في األداء المغكم الشفيي ميارات مف لمعديد المتعمميف تممؾ في كاضحن
 أفكارىـ ترتيب ىعم القدرة يممككف كال ،كالفكرية المغكية الثركة قمة مف ييعانكف فيـ ؛المختمفة
ا أكبر مف المغة الشفكية، كلعؿ ذلؾ راجع  بينيا، كالربط فالمدرسة تكلي المغة المكتكبة اىتمامن

إلى افتراض المعمميف أف المتعمميف يكتسبكف ميارات التحدث قبؿ مجيئيـ إلى المدرسة، مما 
 (.ُّّ: َُِٓأدل إلى ضعفيـ في ىذه الميارة )نصر مقابمة، كعبد اهلل بطاح، 

تدريسية البنائية التي تعتمد عمى الخبرة الشخصية لممتعمميف كالتكامؿ بيف كمف المداخؿ ال
د يعتم تدريسي مدخؿ ىك المغكية الخبرةمدخؿ  فإ حيثفنكف المغة مدخؿ الخبرة المغكية، 

 ،لغكية مكاد إنتاج في الشفكية لغتيـ ىكعم، لمتبلميذ الشخصية الخبرات ىعم أساسي كبشكؿ
 ىإل يسعكف التبلميذ يجعؿ مما ،كمياراتيا المغة فنكف تكامؿ ىعم يؤكد المدخؿ ىذا فا  ك 

: َُِْ(؛ )ماىر عبد البارم، ِٕٔ: ََِٓ)جماؿ اليكارم كعصاـ أبك الخير،  اكتسابيا
ُٓٗ.) 

 كتنطمؽ ،المقدمة في التمميذ طبيعة تضع التي ىي الناجحة التعميمية العممية أف نجد لذا
 تيراعي التي المحتكيات بنكعية المغكية الخبرة مدخؿ اىتـ فقد ثـ كمف ،كميكلو حاجاتو مف

 مدخؿ تناكلت التي السابقة الدراسات أكدتو ما ىذا ،بينيـ الفردية كالفركؽ ،التبلميذ طبيعة
 :الدراسات ىذه ومن المغكية الخبرة
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 الخبرة بمدخؿ التدريس أثر تعرؼ( : ,Rivera Rosalida 1996" )ركساليد ريفيرا"  دراسة
 الطبلب لدم القراءة ميارات تنمية في المختمؼ كالمدخؿ األساسي بالمدخؿ مقارنة ، المغكية
 لمطبلب التدريس في الثبلثة المداخؿ صبلحية عف الدراسة نتائج ككشفت ، اليجرة مف العائديف
 معيـ يستخدـ أف يفضؿ المنخفضة الدرجات أصحاب الطبلب كأف ، العميا الدرجات أصحاب
 . األساسي المدخؿ

 نمطي باستخداـ التدريس أثر عف الكشؼ :(ََِٓ) اليكارم فرغمي جماؿ دراسة كأظيرت
 المعرفي األسمكب استخداـ أثر عف كالكشؼ ،( جماعية – فردية) المغكية الخبرة مدخؿ

 الصؼ تبلميذ مف عينة لدم ،المغكم اإلبداع ميارات بعض تنمية في( الحذر – المخاطرة)
 الفرصة يتيح المغكية الخبرة مدخؿ: أف الدراسة نتائج كأكضحت ،األزىرم اإلعدادم الثاني
 ،باآلخريف االتصاؿ عمي قدرة أكثر كيككنكا مبلئمة، بطريقة أفكارىـ عف ييعبركا ألف لمتبلميذ

 مما التبلميذ قبؿ مف المنتجة التعميمية كالمكاد األنشطة مع االيجابي لمتفاعؿ الفرصة يتيح كما
 كما ،كمتنكعة كثيرة كأفكار كجمؿ بكممات يريدكف عما التعبير في التبلميذ مقدرة زيادة في ساىـ
 .التبلميذ لدم االبتكارم التفكير ميارات تنمية في ساىـ

(: فاعمية استراتيجية قائمة عمى مدخؿ الخبرة المغكية ََِٗكأثبتت دراسة أميرة عكض )
 ميذ المرحمة اإلعدادية.في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالمفردات المغكية لدل تبل

(: أثبتت فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية َُِٕبينما دراسة شيريف محمد )
 في عبلج مشكمة االزدكاجية المغكية كتنمية ميارات التحدث لدم تبلميذ المرحمة االبتدائية.

المغكية لتنمية  (: فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرةََِِكأكدت دراسة عبد اهلل شمبي )
نتاج الداللة المكازية في المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.  ميارات الطبلقة القرائية كا 

 المشكلة:ب اإلحساسثانٌاا: 

 :خبلؿ مف الحالي البحث بمشكمة اإلحساس نبع
 األداء في ضعؼ كجكد أثبتت التي السابقة كالبحكث الدراسات بعض ىعم طبلعاال: أوًل 
 ؛(ََُِ)، اهلل عبد الحميد عبد) :دراسةؿ مث اإلعدادية، المرحمة تبلميذ لدم الشفيي المغكم
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، حافظ كحيد ؛(ََِٓ)، العيسكم جماؿ ؛(ََِِ) أحمد محمد ؛(ََِِ)، عرفاف خالد
 عثامنة (،ََِٗ؛ إيماف قطب )(ََِٖ) ،بركات زياد ؛(ََِٖ)، عطية محمد؛ (ََِٔ)

 عبد ؛(َُِّ)د، فؤا سحر ؛(َُِّ) العبيدم عمي؛ (َُُِ)، البرم قاسـ؛ (ََُِ)، فايز
(؛ عزيزة َُِٗ؛ حناف الشاذلي، )(َُِٔ) ،الرحمف عبد دعاء؛ (َُِٓ، )خمؼ السبلـ

 المغكم األداء بعض ميارات فيمستكم التبلميذ  ضعؼ عمي أكدت(. ََِِالحارثي، )
 .المختمفة التعميمية المراحؿ في الشفيي

 :البحث مشكلةثالثاا: تحدٌد 

ضعؼ مستكم تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم في بعض  في الحالي البحث مشكمة تتحدد 
ميارات األداء المغكم الشفيي )التحدث(، كقصكر الطرؽ التقميدية الميتبعة في التدريس في 
تنمية ىذه الميارات، كلمتصدم ليذه المشكمة فإف البحث الحالي ييحاكؿ اإلجابة عف السؤاؿ 

 الرئيس التالي:
دى ل الشفيي المغوي األداء ميارات تنمية في المغوية الخبرةمدخل  استخدام يمكن كيف

 ؟اإلعدادي الثاني الصف تالميذ
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس سؤالال عن ويتفرع

 اإلعدادم؟ الثاني الصؼ لتبلميذ المناسبة الشفيي المغكم األداء ميارات ما -1

 اإلعدادم؟  الثاني الصؼ بلميذدم تل الشفيي المغكم األداء مدل تكافر ميارات ما -2

ما البرنامج القائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي لدم تبلميذ  -3
 الصؼ الثاني اإلعدادم؟

 تبلميذ لدل الشفيي المغكم األداء تنمية في المغكية الخبرةبرنامج قائـ عمى مدخؿ  فاعمية ما -4
 اإلعدادم؟ الثاني الصؼ
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 البحث:رابعاا: حدود 

 يقتصر البحث الحالي عمى:
 عينة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. -

بعض مهارات األداء اللغوي الشفهً التيً تششيا الدرا يل اليالٌيل عي  اليعا تلمٌي  ال يا  -
 الثانً اإلعدادي فٌها.

بعض الميارات الخاصة بمجاالت األداء الشفيي مثؿ )المحادثػة، المناقشػة، الحػكار، المنػاظرة،   -
 إلقاء الكممة، حكاية القصص(.

 :البحث مصطلحاتخامساا: تحدٌد 

 Language Experience Approach: المغوية الخبرة مدخل

: ََِّ، الديب خمفقامت الباحثة بدراسة العديد من التعريفات ليذا المصطمح، منيا: )
؛ ٔ: َُِٕ؛ شيريف محمد، ُِٕ: ََِٓ؛ جماؿ اليكارم، ُّٕ؛ ََِّ؛ زينب النجار، ّٗ

  (، كخرجت بالتعريؼ اآلتي الذم يتبناه البحث الحالي:ُّ: ََِِعبد اهلل شمبي، 
 التبلميذ مفردات ىعم تعتمد التي التدريسية اإلجراءات مف مجمكعة مدخؿ الخبرة المغكية ىك

 يقـك التي التعميمية األنشطة في اإلجراءات ىذه كتتمثؿ ،الشخصية خبراتيـ عف المعبرة المغكية
 .لدييـ داء المغكم الشفيياأل ميارات تنمية بيدؼ التبلميذ بيا

 الشفهً: اللغوي األداء

 عبد؛ َٔ: ََِِ ،الصمد عبد) لامت الباحثة بدراسة العدٌد من التعرٌفات لهذا المصطلح، منها:
حمدم الفرماكم، ؛ ِٗ: ََِّ: ؛ حسف شحاتو كزينب النجار، َََِ ،اهلل عبد الحميد
منار الشيخ، ؛ ُِٕ: َُُِ، ماىر عبد البارم؛ ِٕ: ََِٖ؛ ىدم الناشؼ، ِٖ: ََِٔ
؛ ( كخرجت بالتعريؼ ُٗ: َُِٗ؛ حناف الشاذلي، ٕ: َُِٕ؛ شيريف محمد، ُّ: َُِٓ

 اآلتي الذم يتبناه البحث الحالي:
ا الشفيي المغكم األداء ميارات استخداـ الشفهً هو اللغوي األداء  بالصحة يتسـ استخدامن

، كذلؾ في مكاقؼ تعميمية أك حياتية متنكعة، بما ييحقؽ التفاعؿ التعبير فيكقكة التأثير  كالدقة
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شارات الجسـ كتعبيرات الكجو،  يريد ما كؿ يقع بحيث مع اآلخريف مف خبلؿ الصكت كنبراتو كا 
 .كالتفاعؿ القبكؿ مكقع المستمعيف نفكس في نقمو

  :البحث إجراءاتسادساا: خطوات و

 سار البحث الحالً وفماا للخطوات واإلجراءات التالٌة:

ـ  ذلػػؾ مػػف  -2 تحديػػد ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادم، كتىػػ
 خبلؿ الرجكع إلى:

 تػػػػدريس تناكلػػػػت التػػػػي السػػػػابقة كالبحػػػػكث الدراسػػػػاتك  مفيػػػػـك األداء المغػػػػكم الشػػػػفيي، كطبيعتػػػػو، -
 ميارات األداء المغكم الشفيي. كخاصة المختمفة المغكية الميارات

 .تدريسو كطرائؽ الشفكم التعبير ككتب حدث،الت بميارات المتعمؽ التربكم األدب -

 .المختمفة كمياراتو اإلعدادية بالمرحمة داء المغكم الشفيياأل تعميـ أىداؼ كتحميؿ دراسة -

 خصائص نمك التبلميذ في المرحمة اإلعدادية. -

 . اإلعدادم الثاني الصؼ لتبلميذ المناسبة الشفيي المغكم األداء بميارات مبدئية قائمة إعداد -

 القائمػػة صػػدؽ معرفػػة بيػػدؼ ؛المحكمػػيف السػػادة ىعمػػ عرضػػيا، ثػػـ اسػػتبانة صػػكرة فػػي كضػػعيا -
بداء كضبطيا  إلى قائمة نيائية لميارات األداء المغكم الشفيي.، كالكصكؿ فييا نظرىـ كجية كا 

  ، وَتمَّ ذلك من خالل:الشفيي المغوي األداء تحديد مستوي التالميذ في ميارات-ِ
 اإلعػدادم الثػاني الصػؼ تبلميػذ أداء مسػتكم لقيػاس ميارات األداء المغكم الشػفيي، اختبار بناء -

 كثباتو. داء المغكم الشفيي، كالتأكد مف صدقواأل ميارات في

 لتصحيح اختبار ميارات األداء المغكم الشفيي. قائمة تقدير تحميمية بناء -

 طرائػػػؽ أسػػػاتذة مػػػف المحكمػػػيف السػػػادة مػػػف مجمكعػػػة ىعمػػػ"  قائمػػػة التقػػػديرك  االختبػػػار"  عػػػرض -
 .آرائيـ ضكء في كتعديميـ العربية المغة تدريس

ميميػػػة عمػػػى عينػػػة البحػػػث، لتحديػػػد اختيػػػار أفػػػراد العينػػػة ثػػػـ تطبيػػػؽ االختبػػػار كقائمػػػة التقػػػدير التح -
 معامبلت الثبات كحساب زمف االختبار.

 تصحيح االختبار، كتحديد الميارات التي ييظير التبلميذ ضعفنا فييا.  -
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لتعرؼ مدم فاعمية مدخؿ الخبػرة المغكيػة فػي تنميػة بعػض ميػارات األداء المغػكم الشػفيي، لػدم  -ّ
 بما يمي: تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، قامت الباحثة

بنػاء برنػػامج قػائـ عمػػى مػدخؿ الخبػػرة المغكيػة لتنميػػة بعػض ميػػارات األداء المغػكم الشػػفيي، لػػدل  -ُ
ـ  ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:  تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، كت

 تحديد أيسس بناء البرنامج كىي: -أ
 طبيعة األداء المغكم الشفيي. -
 طبيعة تبلميذ المرحمة اإلعدادية.-
 مدخؿ الخبرة المغكية، كاأليسس التي يقكـ عمييا.طبيعة -
 تحديد أىداؼ البرنامج.-ب
 اختيار المحتكم المبلئـ لمبرنامج.-ج
 تحديد طرؽ التدريس المناسبة لتنمية ىذه الميارات.-د
 تحديد األنشطة التعميمية، كالكسائؿ التعميمية.-ق
 تحديد أساليب التقكيـ المناسبة.-ك
 ذلك من خالل اآلتي: تطبيق البرنامج، وتمَّ  -2
 تقسيـ التبلميذ " العينة " إلى مجمكعتيف )تجريبية، كضابطة(. -

 .اقبمين  كقائمة التقدير التحميميةالشفيي األداء المغكم  ميارات اختبار تطبيؽ -
تػػػدريس ميػػػارات األداء المغػػػكم الشػػػفيي باسػػػتخداـ مػػػدخؿ الخبػػػرة المغكيػػػة لممجمكعػػػة التجريبيػػػة،  -

 لممجمكعة الضابطة.كبالطريقة التقميدية 

 بعد تدريس البرنامج، تىـ  اآلتي: -3

 .ابعدين  قائمة التقديرك  ميارات األداء المغكم الشفيي اختبار تطبيؽ -
 ا.إحصائين  امكمعالجتي كالبعدم القبمي االختباريف نتائج رصد -

 تحميؿ النتائج كتفسيرىا. -ٓ
 تقديـ التكصيات كالمقترحات.-ٔ
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 :البحث أهمٌةسابعاا: 

 الذم ،كمياراتو داء المغكم الشفيياأل تناكؿ الذم مكضكعو أىمية مف أىميتو البحث استمد
ػا ىػدفنا أصبح  نحتػاج ألننػا، التعميميػة المراحػؿ جميػع فػي مياراتػو المتعممػكف يػتقف أف يؤمػؿ ،ميمن
 نتػائج تيفيػد أف يؤمػؿ حيػثي ، بػو يفالمحيط مع التفاعؿ عمي قادر ،بارع كمعبر ،كاعو  متحدث إلي
  :مف كبًل  بحثال

  :المناهج مخططً

 تدريسي، كمدخؿ ة،المغكي الخبرة أىمية مدخؿ ىإل المناىج كمطكرم مخططي نظر تكجيو .ُ
 تنمية ىعم تساعد جديدة ستراتيجياتاك  مداخؿ كاستخداـ داء المغكم الشفيي،األ ميارات لتنمية

 .المختمفة التعميمية المراحؿ لجميع المغكم األداء مستكيات

 :العربٌة اللغة معلمً

 يمكػػف ،الشػػفيي المغػػكم األداء تػػدريس فػػي المغكيػػة الخبػػرة مػػدخؿ السػػتخداـ عبلجػػي نمػػكذج تقػػديـ -
 .المختمفة التعميمية لممراحؿ المغكم األداء شرح في المعممكف يستخدمو أف

 مجمكعػة يتضػمف اإلعػدادم، الثػاني الصػؼ لتبلميػذ الشػفيي األداء لتحسػيف مقتػرح تصكر تقديـ -
، كأسػػػاليب التقػػػكيـ الفعالػػػة داخػػػؿ أركقػػػة المناسػػػبة كاألنشػػػطة التعميميػػػة، كالكسػػػائؿ األسػػػاليب مػػػف

 .الشفيي المغكم األداء ميارات لتنمية الفصكؿ

 التعبيػػػػر تدريسػػػػيـ أثنػػػػاء بيػػػػا ليسترشػػػػدكا حػػػػدث؛الت ميػػػػارات بقائمػػػػة العربيػػػػة المغػػػػة معممػػػػي تزكيػػػػد -
 .العربية المغة ميارات مف أساسية ميارة باعتبارىا الفصؿ حجرة داخؿ لتبلميذىـ

 فػي لمسػاعدتيـ اإلعػدادم؛ الثػاني الصػؼ لتبلميذ الشفيي األداء ميارات يقيس باختبار تزكيدىـ -
 .الحمكؿ كاقتراح األداء في الضعؼ مكاطف تشخيص

 فػي المسػتخدـ المغكيػة الخبػرة مػدخؿ يقػكـ إذ ؛المغػة ميػارات تػدريس فػي التكػاممي بػالمنحي األخذ -
 .المغة ميارات بيف الربط ىعم الحالية الدراسة
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 :التالمٌذ

ػػػا المغكيػػػة الخبػػػرة مػػػدخؿ يتػػػيح -  فػػػي التبلميػػػذ لػػػدم الشػػػفيي المغػػػكم األداء ضػػػعؼ لمعالجػػػة فرصن
 .المختمفة التعميمية المراحؿ

 :الباحثٌن

البػػػاحثيف لمقيػػػاـ بدراسػػػات أخػػػرم مسػػػتقبمية تتنػػػاكؿ تطػػػكير  أمػػػاـ المجػػػاؿ قػػػد يفػػػتح البحػػػث الحػػػالي -
 ، في المراحؿ التعميمية المختمفة.الشفيي المغكم األداء تدريس مناىج كطرؽ

 فػػي لممسػػاىمة ؛التعميمػػي الكاقػػع منيػػا ييعػػاني التػػي الحقيقيػػة المشػػكبلت ىإلػػ البػػاحثيف نظػػر كجيػػوت -
 .عممية بطريقة حميا

 اإلطار النظري والدراسات السابمة:
 : أهمٌة األداء اللغوي الشفهً )التحدث(:أوًلا 

أحد فنكف المغة العربية، كمف أكثرىا شيكعنا كاستخداما، كنظران ألىمية المغة فقد ييعد التحدث 
اىتـ عمماء المغات كاالجتماع كالفمسفة منذ كقت مبكر بدراسة الكظائؼ االجتماعية التػي تؤدييػا 

 المغة، كتقديـ النماذج المختمفة لكيفية تأدية ىذه الكظائؼ.
تماع؛ إذ ال تكاصػؿ بػدكف متحػدث )مرسػؿ( كمسػتمع فالتحدث ىك الكجو اآلخر لعمميػة االسػ

 (.ُٖٖ: َََِ)مستقبؿ( )فتحي يكنس، 
كمػػا ييعػػد التحػػدث الطػػرؼ الثػػاني فػػي عمميػػة االتصػػاؿ الشػػفكم، فػػإذا كػػاف االسػػتماع كسػػيمة 
لتحقيػػػؽ الفيػػػـ، فػػػإف التحػػػدث كسػػػيمة لئلفيػػػاـ، كالفيػػػـ كاإلفيػػػاـ طرفػػػا عمميػػػة االتصػػػاؿ، كتػػػدريس 

ت منفصػمة عػف محيطيػا الػذم نشػأت فيػو مػف شػأنو الفصػؿ بػيف الشػكؿ التحدث فػي شػكؿ حػكارا
 (.ُٖٓ: ََِٖكالمعني في عممية االتصاؿ )رشدم طعيمو، كآخركف، 

كتتمثؿ أىمية األداء الشفيي في أنو كسيمة اتصاؿ بيف الفػرد كالجماعػة؛ فبكاسػطتو يسػتطيع 
ا االتصػاؿ لػف يكػكف ذا فائػدة إال إفياميـ ما يريد، كأف يفيميـ في الكقت نفسو ما ييػراد منػو، كىػذ

ا كدقيقنػػػا؛ إذ يتكقػػػؼ عمػػػي جػػػكدة التعبيػػػر كصػػػحتو، ككضػػػكح االسػػػتقباؿ المغػػػكم،  إذا كػػػاف صػػػحيحن
 (.ُِٓ، ََِٗ)راتب عاشكر، محمد مقدادم،  كاالستجابة البعيدة عف الغمكض أك التشكيش
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تنميػػة مياراتػػو أك  كألىميػػة التحػػدث فقػػد تناكلتػػو العديػػد مػػف الدراسػػات إمػػا إلظيػػار أىميتػػو أك
 كيفية تقكيمو، كفيما يمي عرض ألىـ تمؾ الدراسات:

(: ىػػػدفت تعػػػرؼ أثػػػر اسػػػتخداـ بعػػػض اسػػػتراتيجيات مػػػا بعػػػد ََِٓدراسػػػة عمػػػرك محمػػػد )
المعرفػػة، كىػػي التخطػػيط، كالمراقبػػة، كالتقػػكيـ فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الشػػفيي الػػكظيفي لػػدل 

تكصمت الدراسة إلى أف استراتيجيات ما بعػد المعرفػة تػؤثر تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم، كقد 
 تأثيرنا فعاالن عمى ميارات التعبير الشفيي الكظيفي لدم التبلميذ، كتسيـ في تنميتيا بفاعمية.

(: التي ىدفت تعرؼ أثر استخداـ المدخؿ التكاممي في تػدريس ََِٔكدراسة أحمد السيد )
تكاصػؿ المغػكم لػدم تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي، المغة العربيػة فػي تنميػة بعػض ميػارات ال

( بػيف متكسػطي َُ،َكقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم )
درجػػات تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ المػػدخؿ التكػػاممي، كدرجػػات تبلميػػذ 

ديػة فػي اختبػار ميػارات التكاصػؿ المغػكم المجمكعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريػة التقمي
 لصالح المجمكعة التجريبية.

(: ىػػػدفت تقػػػكيـ األداء فػػػي التعبيػػػر الشػػػفكم لػػػػدل َُُِ) يبينمػػػا دراسػػػة محمػػػد الصػػػكيرك
طػػبلب المرحمػػة األساسػػية فػػي األردف، كقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتكل أداء أفػػراد العينػػة 

 رضيةن، حيث أف أداء الطبلب كاف ضعيفنا كمتدنينا.بصفة عامة في التعبير الشفكم لـ تكف م
(: ىػػػدفت تحديػػػد معػػػايير لمتعبيػػػر الشػػػفيي تتعمػػػؽ بػػػالفكرة َُُِ) يكدراسػػػة عابػػػد الخرمػػػان

كاألسمكب، كحسف األداء المناسب لتبلميػذ الصػؼ الثالػث المتكسػط بمحافظػة جػدة، كقػد أظيػرت 
كتتككف مف اثني عشر مؤشرنا، كتبػيف أف نتائج الدراسة أربعة مستكيات لمعايير التعبير الشفكم، 

ا فػػي مسػػتكل الفكػػرة األخطػػاء فػػي ميػػارة تسمسػػؿ األفكػػار كانسػػجاميا،  يىػػ: أكثػػر األخطػػاء شػػيكعن
ككػػذلؾ فػػي مسػػتكل األسػػمكب األخطػػاء فػػي: ميػػارة البنػػاء الصػػحيح لمجممػػة، كفػػي مسػػتكل حسػػف 

دث بشػػكؿ متصػػؿ لفتػػرة األداء عنػػد تبلميػػذ الصػػؼ الثالػػث المتكسػػط ىػػي: الخطػػأ فػػي ميػػارة التحػػ
 زمنية مناسبة.
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(: إلػػػى تعػػػرؼ فاعميػػػة اسػػػتراتيجية المناقشػػػة فػػػي تنميػػػة َُِّكىػػػدفت دراسػػػة ىنػػػاء خمػػػؼ )
ميارات التحدث لدم تبلميذ الصؼ الخامس االبتػدائي، كتحديػد ميػارات التحػدث المبلئمػة لعينػة 

استراتيجية المناقشػة البحث، كتعرؼ المتكافر مف تمؾ الميارات لدم عينة البحث، كتحديد أسس 
فػػي تنميػػة ميػػارات التحػػدث لػػدم تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى 

 فاعمية استراتيجية المناقشة في تنمية ميارات التحدث لدم التبلميذ عينة البحث.
(: ىدفت تعرؼ فاعمية برنامج قائـ عمػى الحكايػات الشػعبية َُِْأما دراسة بياف دحبلف )

تنمية ميارات التعبير الشفكم لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي، بفمسػطيف، كقػد تكصػمت في 
الدراسة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى الحكايات الشعبية في تنمية ميػارات التعبيػر الشػفكم فػي 

 الجكانب الفكرية، كالمغكية، كالصكتية، كالمممحية.
(: تعرؼ فاعمية أناشيد األطفاؿ َُِٓالسعدم )بينما ىدفت دراسة محمد الحكامدة، كعماد 

كأغػػانييـ فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الشػػفكم لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ األكؿ األساسػػي، كقػػد تكصػػمت 
الدراسة إلى أف طريقة التعمـ كفؽ أناشيد األطفاؿ كانت فاعمة في تنمية ميارات التعبيػر الشػفكم 

ء مػا يتعمػؽ بالجانػب الفكػرم لميػارات التعبيػر في الجانب المغػكم، كالصػكتي، كالمممحػي، باسػتثنا
 الشفكم.

ػػا دراسػػة دعػػاء الشػػنطي ) (: ىػػدفت تعػػرؼ فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى أدب َُِٔكأيضن
األطفػػػاؿ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التعبيػػػر الشػػػفكم لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث األساسػػػي بغػػػزة، كقػػػد 

ألطفػاؿ فػي تنميػة بعػض ميػارات التعبيػر تكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمػى أدب ا
سػػػػبلمة المغػػػػة كخمكىػػػػا مػػػػف -الطبلقػػػػة فػػػػي الحػػػػديث-)النطػػػػؽ الصػػػػحيح لؤللفػػػػاظ الشػػػػفكم كمنيػػػػا

-تغييػر نبػرات الصػكت فػي الحػديث-حسػف اسػتخداـ الفصػؿ كالكصػؿ-األفكار تسمسؿ-األخطاء
.)... 
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عمى البرمجػة المغكيػة (: ىدفت تعرؼ فعالية برنامج قائـ َُِٗبينما دراسة حناف الشاذلي )
العصػػػبية لتنميػػػة ميػػػارات األداء المغػػػكم الشػػػفيي لػػػدل تبلميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة، كقػػػد تكصػػػمت 
الدراسة إلى ضعؼ مستكل التبلميذ في ميارات األداء المغكم الشفيي، كفعالية البرنامج المقتػرح 

 في تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي.
(: ىػػدفت تعػػرؼ مسػػتكل األداء الشػػفيي فػػي ضػػكء ميػػارات ََِِكدراسػػة عزيػػزة الحػػارثي )

التحػػدث لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ الثػػانكم كتحديػػد مسػػتكل الػػكعي باسػػتراتيجيات التحػػدث، كقػػد 
تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف المسػػتكل العػػاـ لميػػارات التحػػدث لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ الثػػانكم 

جبػػة بػػيف درجػػات الػػكعي باسػػتراتيجيات متكسػػط، كأف ىنػػاؾ معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائينا كمك 
 )االستراتيجيات كالدرجات الكمية(، كدرجات ميارات التحدث )الميارات كالدرجة الكمية(. التحدث
 : مهارات األداء اللغوي الشفهً )التحدث(:ثانٌاا

تبػػػدك ميػػػارة التحػػػدث فػػػي قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى إنتػػػاج الكممػػػات كالعبػػػارات كاألفكػػػار المػػػؤثرة فػػػي 
دراكػػو اآلخػػريف.  تقانػػو كا  فينػػاؾ الكثيػػر مػػف المتحػػدثيف يعتقػػدكف أف إلمػػاميـ بمكضػػكع الحػػديث، كا 

كػػػاؼو ألف يتحػػػدثكا إلػػػى اآلخػػػريف، متجػػػاىميف عناصػػػر أخػػػرم ميمػػػة تفقػػػد الحػػػديث قػػػكة التػػػأثير. 
كيحاكؿ بعض المتحدثيف تككيف صكرة جيػدة عػف أنفسػيـ أك تحسػيف صػكرتيـ السػابقة، كتحميػؿ 

ذلػؾ، إال أنيػـ ال ينجحػكف فػي تحقيػؽ  ىقػائؽ كالمكاقػؼ التػي تسػاعدىـ عمػرسالتيـ كثينػرا مػف الح
 (Richards,2001). رغباتيـ
يمػػػػاف ََِٓيمكػػػػف تصػػػػنيؼ ميػػػػارات التحػػػػدث كمػػػػا يػػػػأتي )جمػػػػاؿ العيسػػػػكم كآخػػػػركف، ك  ؛ كا 

 (:ُّ، َّ: َُِّالمحمدم،  يترك ؛ُٖٔ:َُِِالعكؿ، 
 الفرعٌة اآلتٌة: تتضمن هذه المكونات المهارات مهارات مرتبطة بالكلمات:

 اختيار الكممات المناسبة. -
 التنكيع في استخداـ الكممات، كعدـ التكرار. -
 انتقاء الكممات العربية الفصيحة. -

 مهارات مرتبطة بمستوى السٌاق: وٌندرج تحت هذه المكونات المهارات الفرعٌة اآلتٌة:

 كالجمؿ.اختيار التعبيرات المغكية المناسبة لممكاقؼ المبلئمة مف الكممات  -
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 استخداـ أدكات الربط المناسبة. -
 ترابط العبارات كعدـ تفككيا. -
 التشكيؽ كالتأثير في المستمعيف. -
 مراعاة الكقؼ كالكصؿ بصكرة مييسرة. -

 تتضمن هذه المكونات عدداا من المهارات الفرعٌة مثل:ر: مهارات مرتبطة باألفكا

 اختيار األفكار المبلئمة. -
 ترابط األفكار كتسمسميا. -
برازىا لممكضكع.صح -  ة األفكار كا 

 وتتضمن هذه المكونات المهارات الفرعٌة اآلتٌة: مهارات مرتبطة بالمحتوى:

 الدقة في التمييد مع اإليجاز. -
 كضكح المكضكع. -
 تقديـ األدلة كالحجج كالبراىيف. -
 استعماؿ األمثمة لمشرح كالتفسير. -
 الربط بيف األسباب كالنتائج. -
 األساسي.التركيز عمى المكضكع  -

 وتتضمن هذه المكونات المهارات الفرعٌة اآلتٌة:: مهارات مرتبطة باألصوات

 إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. -
 نطؽ الكممات كالجمؿ نطقنا خالينا مف التمعثـ. -
 استخداـ التنغيـ المناسب في نطؽ الجمؿ كاألساليب. -
 القدرة عمى محاكاة األصكات كتقميدىا. -

 دلة اللغوٌة: وٌنبثك عنها المهارات الفرعٌة اآلتٌة:مهارات مرتبطة بال

ا. -  ضبط الكممات المنطكقة ضبطنا صحيحن
 استخداـ جمؿ مركبة تركيبنا سميمنا. -
 انتقاء األزمنة ألحداث المكضكع. -
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 متطلبات األداء اللغوي الشفهً:خامساا: 

بعضػيا إلػى ىنػاؾ عػدة عكامػؿ تسػاعد عمػى النجػاح فػي عمميػة التحػدث مػع اآلخػريف، يعػكد 
 المعمـ، كأخرل إلى المتعمـ كما يأتي:

 أوًلا: دور المعلم فً التغلب على صعوبات تعلٌم األداء اللغوي الشفهً )التحدث(:

يقػػع دكر ميػػـ عمػػى عػػاتؽ المعمػػـ الػػذم عميػػو أف ييػػدرؾ أىميػػة تييئػػة بيئػػة الػػتعمـ، كفػػي ىػػذا 
( إلى أىميػة أدكار ََِٖكف، ؛ رشدم طعيمو كآخر َََِالصدد أشار )عبد الفتاح أبك معاؿ، 

 كحددىا فيما يأتي: داء المغكم الشفييالمعمـ في تنمية ميارات األ
 أف يتـ التعمـ في مكاقؼ طبيعية غير متكمفة. -
 االىتماـ بالمعاني كالتركيز عمييا، إلى جانب االىتماـ باأللفاظ. -
 بذلؾ. لفت انتباه التبلميذ إلى مكاطف التحدث كمكاطف الصمت، كحسف االلتزاـ -
اسػػػتغبلؿ جميػػػع إمكانػػػات المغػػػة العربيػػػة لخدمػػػة ميػػػارة التحػػػدث؛ إلشػػػعار التبلميػػػذ بتكامػػػؿ فػػػركع  -

 المغة.
 ينبغي أال يفرض المعمـ شخصيتو عمى التبلميذ. -
 عندما ينطؽ التمميذ متحدثنا يجب احترامو. -
 نقد التمميذ بعد االنتياء نقدنا بناءن. -
 رتيـ عمى االستيعاب.عدـ تكميؼ التبلميذ التحدث فيما يفكؽ قد -
أف يجػػرم تعمػػيـ التحػػدث فػػي جػػك مػػف الحريػػة الميقننػػة، أم التػػي ال تػػؤدم إلػػى إفسػػاد الػػتعمـ، أك  -

 الخركج عف حدكد الذكؽ كاألدب.
المرتبطػػة بػػالمعمـ، فػػيمكف تمخيصػػيا فيمػػا  فػػي األداء المغػػكم الشػػفيي كأمػػا متطمبػػات النجػػاح

 يمي:
 ربط تعميـ التحدث بفركع المغة األخرل. -
 تككيف الدافع كالرغبة لمتحدث في نفكس التبلميذ. -
 مداكمة المناقشة كالحكار في كؿ مكقؼ لغكل. -
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اإلكثػػار مػػف التػػدريب كالتمػػريف عمػػى الحػػديث، كاسػػتثمار كػػؿ المكاقػػؼ التػػي تتػػاح مػػف أجػػؿ إبعػػاد  -
 الخكؼ، كالتردد عف التبلميذ.

 اإلكثار مف المكاقؼ التمثيمية. -
 الفصيحة عند التحدث أماـ الدارسيف. التزاـ المعمـ بالمغة العربية -
 تعكيد التبلميذ عمى تمخيص ما يقرؤكنو، كمحاكلة التعميؽ عميو. -

كنظػػرنا النتقػػاؿ األطفػػاؿ مػػف البيػػت إلػػى المدرسػػة يمثػػؿ الخبػػرة األكلػػى ليػػـ فإنػػو ينبغػػي عمػػى 
كم المعممػػػيف تيسػػػير االنتقػػػاؿ مػػػف لغػػػة المنػػػزؿ إلػػػى لغػػػة المدرسػػػة؛ ليسػػػاعدىـ عمػػػى التفاعػػػؿ المغػػػ

 (.ُِٗ: َُِِكاالجتماعي في البيئة المدرسية )نجكل خصاكنة؛ إيماف العكؿ، 
 ال:ع  الف   داء اللغوي الشفهً: دور المتعلم فً األسادساا

ػػا فػػي تنميػػة ميػػارات األ لديػػو، كىنػػاؾ عػػدة عكامػػؿ  داء المغػكم الشػػفيييػؤدل التمميػػذ دكرنا ميمن
تسػػػاعده عمػػػى النجػػػاح فػػػي عمميػػػة التحػػػدث مػػػع اآلخػػػريف، كمػػػف ىػػػذه العكامػػػؿ مػػػا يػػػأتي )عبػػػد اهلل 

 (:ْٖٔ: ََُِ،عبد الفتاح البجة  ؛ُٕٓ،ُٓٓ: ََِِمصطفى، 
 يحتاجيا كؿ مف يقؼ أماـ اآلخريف. : كىي مف األمكر الممحة التيالثقة بالنفس -
فكمما كانت الرغبة في التحدث قكية كانت التعبيرات التي يستخدميا : الرغبة القوية في التحدث -

قناعيـ.  المتحدث أفضؿ، كمف ثـ التأثير في المستمعيف كا 
 يجب عمى المتحدث أف يخطط مسبقنا لممكضكع الذم سيتحدث عنو. اإلعداد: -
إف ما يحتاجو اإلنساف ليس الشجاعة، كلكف السيطرة عمى األعصاب، فإذا كاف  التدريب: -

 حديثو بشكؿ جيد، فبل داعي لمقمؽ. أدمالمتحدث قد 
: مف األمكر التي تحرج المتحدث أحياننا نسياف الفكرة التالية، أك نسياف تذكر األفكار الرئيسة -

دث أف يمقى نظرة عمى أكراقو في بعض األمثمة أك األدلة عمى صحة ما يقكؿ، فيمكف لممتح
 أثناء التحدث فيذكر األفكار، كلكف ال يجكز لممتحدث الجيد أف يقرأ مف األكراؽ.
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 : أسالٌب تدرٌس األداء اللغوي الشفهً واستراتٌجٌاته:سابعاا

يػتـ تػدريس التحػدث كفقنػا لخطػكات محػددة تبػدأ بالتمييػد، كيمكػف أف يميػد المعمػـ لدرسػو مػػف 
 (:ََِٕ)فايز عكض:  خبلؿ اآلتي

 يربط المكضكع بخبرات التبلميذ. -
استثارة التبلميذ بأسئمة مختمفة حكؿ مكضكع البحث، كيفضؿ أف يحدد المعمـ المجاؿ، فػإف كػاف  -

 مجالو صكرة ما، يطرح المعمـ أسئمة مختمفة عمى جميع جزيئات الصكرة.
زيئاتيػا، صػكرة لخبػرة أك تجربػة إحػدل ج استثارة خبػرات التبلميػذ حكليػا، نظػرنا ألف كػؿ تمميػذ فػي -

 مر بيا أك عرفيا.
 تمثيؿ التبلميذ دكر المعمـ، بطرح األسئمة عمى زمبلئيـ أك طرحيا عمى معمميـ. -
تػػدريب التبلميػػذ عمػػى ترتيػػب حػػديثيـ حػػكؿ المكضػػكع الػػذم تحػػدثكا فيػػو، كذلػػؾ بإعػػادة بعضػػػيـ  -

 الحديث عف المكضكع بالتسمسؿ.
 ٌة:: ماهٌة مدخل الخبرة اللغوأوًلا 

)حسػػػف  مػػف ظػػػركؼ خارجيػػػة يتػػػأثر بيػػا كتػػػؤثر فيػػػو كتسػػػبو الشػػػخص: كػػػؿ مػػا يالخبررررة ىررري
 (.ُّٕ: ََِّشحاتو؛ كزينب النجار، 

: ذلػػؾ المكقػػؼ المغػػكم التعميمػػي الػػذم ييييػػأ كييعػػد لكػػي يعايشػػو التمميػػذ والخبرررة المغويررة ىرري
المعمكمػات كالمعػارؼ كيمارس مػف خبللػو اسػتعماؿ المغػة؛ ليخػرج منػو كقػد اكتسػب مجمكعػة مػف 

خداماتيا، كمجمكعة مف ميارات االستماع كالتحػدث كالقػراءة كالكتابػة، كقػدرة عمػى تعف المغة كاس
التفكيػػر بالمغػػة كالتعبيػػر عمػػا ييريػػد، كمػػف ثػػـ يكتسػػب فػػي النيايػػة القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ المغػػة فػػي 

 (.ّٗ: ََِٔمكاقؼ حقيقية تتفؽ كأغراضو كدكافعو )رشدم طعيمو كمحمكد الناقة، 
يعرفػو خمػػؼ عثمػاف بأنػػو: إجػراءات تدريسػػية تعتمػد عمػػى المغػػة  أمرا مرردخل الخبرررة المغويررة:

الشػػفكية النابعػػة مػػف الخبػػرات الداخميػػة كاالنفعاليػػة الخاصػػة بالتمميػػذ، كالتػػي تقػػـك عمػػى نشػػاطات 
 (.ِٓ: ََِّ)خمؼ عثماف،  قرائية ككتابية تساعد التمميذ عمى نمك مياراتو فييا بشكؿ طبيعي
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بأنػو: مػدخؿ لقػراءة العػالـ المحػيط بالتمميػذ بالدرجػة األكلػى، كىػذا  Burgessبكرجس فوكيعر 
المػػدخؿ يجعػػؿ التبلميػػذ قػػادريف عمػػى ترجمػػة لغػػتيـ الشػػفكية إلػػى لغػػة مكتكبػػة مقػػركءة، فػػالطبلب 
يتعممكف كيؼ يقرؤكف بشكؿ ظاىر مف خبراتيـ الخاصة، فيـ ينشئكف مكاد القراءة بأنفسيـ كمف 

 (.Burgess, 2003, 74لغتيـ الشفكية )
بأنػػػو: المكقػػػؼ التعميمػػػي الػػػذم يييػػػأ كييعػػػد لكػػػي يعايشػػػو الطالػػػب،  البػػػارم كعرفػػػو مػػػاىر عبػػػد

كيمارس مف خبلؿ استعماؿ المغة، كيحتؾ بمحتكاه، كينفعؿ بو ليخرج منػو كقػد اكتسػب مجمكعػة 
ات االسػػػتماع كالكػػػبلـ مػػػف المعمكمػػػات كالمعػػػارؼ عػػػف المغػػػة كاسػػػتخداماتيا، كمجمكعػػػة مػػػف ميػػػار 

كالقراءة، كالكتابة، كالقدرة عمى التفكير بالمغة كالتعبير عما يريد، مػع تقػدير لثقافتيػا كثقافػة لغتػو، 
كمف ثـ يكتسب في النياية القػدرة عمػى اسػتخداـ المغػة العربيػة فػي مكاقػؼ حقيقػة تتفػؽ كأغراضػو 

 (.ُٗٓ: َُِْ)ماىر عبد البارم،  كدكافعو
 مدخل الخبرة اللغوٌة:: أهمٌة ثانٌاا

أيجريػت العديػد مػف الدراسػات، لتعػرؼ فاعميتػو  نتيجة الىتماـ الباحثيف بمػدخؿ الخبػرة المغكيػة فقػد
 كمنيا:

التػػػي ىػػػدفت تعػػػرؼ مػػػدل فعاليػػػة مػػػدخؿ الخبػػػرة المغكيػػػة فػػػي  :(ََِْدراسػػػة عيػػػد عثمػػػاف )
إكساب بعض المفاىيـ كاالتجاه نحك تعمـ مكضكعات الدراسات االجتماعية لدل تبلميػذ المرحمػة 
االبتدائيػػة، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى فعاليػػة اسػػتخداـ الخبػػرة المغكيػػة فػػي إكسػػاب تبلميػػذ الصػػؼ 

لمحتكل التعميمػػي، كمػػا أثبتػػت الدراسػػة فعاليتػػو فػػي تنميػػة الرابػػع االبتػػدائي المفػػاىيـ المتضػػمنة بػػا
 اتجاه التبلميذ نحك تعمـ مكضكعات الدراسات االجتماعية باستخداـ مدخؿ الخبرة المغكية.

إلػى تعػرؼ أثػر التفاعػؿ بػيف التػدريس باسػتخداـ  :(ََِٓكما ىدفت دراسة جماؿ اليكارل )
األسػػػمكب المعرفػػػي )المخػػاطرة كالحػػػذر( فػػػي جماعيػػة(، ك  –نمطػػي مػػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػػة )فرديػػػة 

تنمية بعض ميارات اإلبداع المغكم لدل عينة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، كقد 
تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف التػػدريس باسػػتخداـ نمػػط الخبػػرة المغكيػػة، قػػد سػػاىـ فػػي إطػػبلؽ طاقػػات 
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بداعاتيـ، كما أكصت بضركرة تدريب المعمميف ع مى التدريس باسػتخداـ مػدخؿ الخبػرة التبلميذ كا 
 المغكية لتنمية الميارات المغكية لمتبلميذ.

إلى تعرؼ مدل فعالية استراتيجية قائمػة عمػى مػدخؿ  :(َُُِكىدفت دراسة أميرة عكض )
الخبرة المغكية في تنمية ميػارات الفيػـ القرائػي كالمفػردات المغكيػة لػدل الصػؼ الثػاني اإلعػدادم، 

إلػى أف االسػتراتيجية المقترحػة قػد أسػيمت فػي تنميػة ميػارات الفيػـ القرائػػي  كقػد تكصػمت الدراسػة
 كالمفردات المغكية لدل التبلميذ.

إلػػى تنميػػة كػػؿ مػػف ميػػارات القػػراءة  :(Almeshry, 2012كمػػا ىػػدفت دراسػػة المشػػرم ) 
الناقػػػػدة كميػػػػارات الكتابػػػػة لػػػػدل عينػػػػة مػػػػف طػػػػبلب الصػػػػؼ األكؿ الثػػػػانكم، مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ 
اسػػػتراتيجية قائمػػػة عمػػػى مػػػدخؿ الخبػػػرة المغكيػػػة، كقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى فاعميػػػة االسػػػتراتيجية 

 حمة الثانكية.المقترحة في تنمية ميارات القراءة الناقدة كالكتابة لدل طبلب المر 
(: فعالية مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية َُِّبينما أكدت دراسة محمد أبك الفتكح )

 ميارات القراءة كالكتابة بالمغة اإلنجميزية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.
(: فاعمية دكر مدخؿ الخبرة المغكية في َُِْالمنعـ حسف عثماف ) كأكدت دراسة عبد

دية بيف طبلب معيد تعميـ العربية لغير الناطقيف بيا بالجامعة اإلسبلمية تشكيؿ الفركؽ الفر 
بالمدينة المنكرة، كتأثيرات البيئة التي ينتمكف إلييا عمى مستكم تحصيميـ المغكم كالشرعي، 

أف الخبرة المغكية تمعب دكرا ميمنا في تشكيؿ الفركؽ الفردية في مستكم : كأظيرت نتائج الدراسة
كم لدم طبلب معيد تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا بالجامعة اإلسبلمية التحصيؿ المغ

 بالمدينة المنكرة.
(: أثبتت فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية في َُِٕكدراسة شيريف محمد )

 عبلج مشكمة االزدكاجية المغكية كتنمية ميارات التحدث لدم تبلميذ المرحمة االبتدائية.
مدخؿ الخبرة المغكية لتنمية  ى(: فاعمية برنامج قائـ عمََِِت دراسة عبد اهلل شمبي )كأكد

نتاج الداللة المكازية في المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.  ميارات الطبلقة القرائية كا 
في ضكء ما سبؽ يتضح أف مدخؿ الخبرة المغكية يساعد في فيـ التبلميذ لممجتمع الذم 
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يعيشكف فيو، كمظاىر ىذا المجتمع، كطبيعة العبلقات التي تكجد بيف أفراده، كيينمي لدييـ ركح 
 التعاكف، كييعزز ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدييـ.

 : خطوات مدخل الخبرة اللغوٌة فً التدرٌس:ثالثاا

( أف اسػتخداـ مػدخؿ الخبػرة المغكيػة يػتـ Anderson, 2002, 152ترل انجػيبل اندرسػكف )
 قنا لخمس خطكات ىي:كف
التحدث مع الطبلب، كتشجيعيـ عمى التفكير فػي مكقػؼ محػدد )كيفضػؿ أف يكػكف المكقػؼ  . أ

لمتبلميػػذ لمتفكيػػر فػػي  قريبنػػا مػػف حيػػاتيـ اليكميػػة كمػػف خػػارج نطػػاؽ الفصػػؿ(، ثػػـ تتػػرؾ الفرصػػة
 المكاقؼ التي يسمعكنيا أك يركنيا.

لقػاء بعػض  مناقشة التبلميذ كمساعدتيـ عمى التفكير في المكاقؼ . ب التػي رأكىػا أك سػمعكىا، كا 
تاحة الفرصة ليـ لئلجابة عمييا بمغة التبلميذ.  األسئمة لمتبلميذ، كا 

 ج. متابعة ما قالو التبلميذ، كاستخراج الكممات الخاطئة كتكضحييا.
 د. إعادة االستماع إلى التبلميذ مرة ثانية، ككتابة الكممات الخاطئة بمكف مختمؼ.

 في كراساتيـ ما تعممكه. ىػ. يكتب التبلميذ
( أنػػو يمكػػف جمػػع عناصػػر مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة فػػي Burgess, 2003كيػػرل بػػكرجس )

 الخطكات العامة التالية:
، كاليػػدؼ مػػف ىػػذه الخطػػكة إنشػػاء المكضػػكعات لمكممػػات التػػي ييػػراد Dusussionالمناقشػػة  . أ

 إكسابيا كتنميتيا لدل التبلميذ.
، كفى ىذه الخطكة يحرر التبلميذ جمػبلن كعبػارات Constructing the storyبناء القصة  . ب

 يستخدميا المعمـ كما ىي، كالبد أف يشجع المعمـ تبلميذه لمتعبير عف خبرتيـ.
، كفى ىذه الخطكة يقػـك التبلميػذ بقػراءة مػا حػرركه فػي Reading the storyج. قراءة القصة 

ات كالجمػػؿ اليامػػة، كيمكػػف أف يقػػـك الخطػػكة السػػابقة، كيػػتـ التركيػػز فػػي ىػػذه الخطػػكة عمػػى الكممػػ
 المعمـ بكضع خط تحت ىذه الكممات كالمفاىيـ.
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، كفػى ىػذه الخطػكة Analysis and follow-up activesد. نشػاطات التحميػؿ كالمتابعػة 
تحمػػؿ الكممػػات كالجمػػؿ ذات الداللػػة فػػي مكضػػكع الػػدرس، كيمكػػف أف يطمػػب المعمػػـ مػػف تبلميػػذه 

دراؾ  معناىا. تحميؿ كمماتيـ كجمميـ كا 
كمػػف العػػرض السػػابؽ لخطػػكات اسػػتخداـ مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة يمكػػف اسػػتخبلص الخطػػكات 

 األساسية لمدخؿ الخبرة المغكية في المراحؿ الثبلث التالية:
تػػػػـ صػػػػياغة ىػػػػذا التصػػػػكر لمراحػػػػؿ التػػػػدريس بمػػػػدخؿ الخبػػػػرة المغكيػػػػة اعتمػػػػادنا عمػػػػى بعػػػػض 

 .(ّٕٖ،ََِٗحسف زيتكف، ؛ ُٓ،ُٓٗٗالمصادر مثؿ: )محمد صبارينى، كقاسـ الخطيب، 
 . المرحمة األولى: اإلثارة والتنشيط:2

يتمثؿ الغرض مف ىذه الخطكة إثارة الدافعية، كالتعرؼ عما لدل التبلميذ مف خبرات لغكيػة، 
كطػػػرح أسػػػئمة أك مكضػػػكع يتطمػػػب إجابػػػة مػػػف التبلميػػػذ، كفػػػى ىػػػذه الخطػػػكة تػػػتـ اسػػػتثارة التبلميػػػذ 

 عف خبرتيـ الحياتية تجاه مكضكع الدرس. لييعبِّركا بخبرتيـ المغكية
 . المرحمة الثانية: الستجابة:8

كالغػػػرض مػػػف ىػػػذه الخطػػػكة إتاحػػػة الفرصػػػة لمتبلميػػػذ لعبػػػركا عػػػف أنفسػػػيـ كيمارسػػػكا عمميػػػات 
االستماع كالتحدث مف خبلؿ أنشطة تعميمية تعتمد عمى خبرتيـ المغكية، كذلؾ مف خبلؿ كتػاب 

مػػػؼ الشخصػػػي لكػػػػؿ مػػػتعمـ الػػػذم ييمثػػػػؿ كعػػػاءن لمجمكعػػػة مػػػػف أنشػػػطة التمميػػػذ أك مػػػف خػػػػبلؿ الم
 األنشطة التي تعكس ما لدل التمميذ مف خبرات لغكية.

 . المرحمة الثالثة: تطوير استجابة التالميذ:3
طػكة تنميػة ميػارات التحػدث المناسػبة لمتبلميػذ، لمكصػكؿ إلػى المسػتكل  كالغرض مف ىػذه الخي

دراج الميارات ا لتي تـ تنميتيػا فػي نيايػة كػؿ درس فػي كتػاب أنشػطة التمميػذ، المبلئـ لمتبلميذ، كا 
كفى ىذه الخطكة يتـ تقييـ استجابة التبلميذ كتعديميا كصكالن إلػى تنميػة ميػارات التحػدث البلزمػة 

 ليـ.
كيجػػب عمػػي المعمػػـ إشػػراؾ المتعممػػيف فػػي تحديػػد أكجػػو النشػػاط الػػذم يمكػػف أف يسػػتخدـ فػػي 

ذه الطريقة تدعـ فكرة الديمقراطية مػف ناحيػة، كتثيػر اىتمػاـ دراسة المكضكع، كقد كجد أف مثؿ ى
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المتعممػػػيف كتحفػػػزىـ مػػػػف ناحيػػػة أخػػػػرل، إذ يشػػػعر المتعممػػػكف أنيػػػػـ أصػػػحاب الفكػػػػرة، كمػػػف ىنػػػػا 
ػا بمراجعػة أعمالػو  يتمسككف بيا كيخمصكف في تنفيذىا، ليذا فإنو يجب عمى المعمـ أف يقكـ دائمن

 حث عف سمبيات كؿ خطكة في درسو حتى يرقى بعممو.كخطكاتو ككؿ ما قاـ بو المتعمميف كيب
 وإجراءاتها : أدواتها،: المٌدانٌة الدراسة

ييدؼ ىذا الفصؿ إلي بياف أدكات الدراسة الميدانيػة كمكادىػا، كخطػكات بنائيػا كضػبطيا، كىػذه 
 األدكات ىي:

 أدوات الدراسة المٌدانٌة، بناؤها وضبطها: -1

 عددان مف األدكات كالمكاد التعميمية، تمثمت فيما يمي: لتحقيؽ أىداؼ البحث صممت الباحثة
 :أوًل: قائمة ميارات األداء المغوي الشفيي المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 كقد اتبعت الباحثة اآلتي في إعداد ىذه القائمة:
 :المائمة من الهدف-أ

المناسػبة لتبلميػذ الصػؼ الثػاني استيدفت ىػذه القائمػة تحديػد ميػارات األداء المغػكم الشػفيي 
 .اإلعدادم

 مصادر بناء المائمة:-ب

 اعتمدت الباحثة في بناء القائمة عمى مجمكعة مف المصادر، منيا:
 األدبيات كالبحكث العربية كاألجنبية التي عينيت باألداء المغكم الشفيي كتحديد مياراتو. -
 .أىداؼ تعميـ األداء المغكم الشفيي بالمرحمة اإلعدادية -
 المعايير القكمية لتطكير تعميـ المغة العربية في المرحمة اإلعدادية. -
ػا بعػض مػكجيي المغػة  - استطبلع أراء المتخصصيف كالخبراء فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس، كأيضن

 العربية كالقائميف عمى تدريسيا.
 دراسة طبيعة نمك التبلميذ في المرحمة اإلعدادية كخصائصيـ كسماتيـ كحاجاتيـ. -
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 المائمة فً صورتها األولٌة: -ج

قائمػة مبدئيػة بميػارات األداء المغػكم  ىمف خػبلؿ المصػادر كالمراجػع السػابقة تػـ التكصػؿ إلػ
كعشركف ميارة  ثبلثةكتـ تصنيؼ ىذه الميارات في خمس ميارات رئيسة يندرج تحتيا  ،يالشفي
 فرعية.

 ضبط المائمة:-د

د ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي المناسػػبة لمتأكػػد مػػف صػػدؽ القائمػػة، كصػػبلحيتيا فػػي تحديػػ
لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، تىـ  عرضيا عمى مجمكعة مػف الميحكمػيف كعػددىـ سػبعة عشػر 

 ميحكمنا مف متخصصي المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية، بيدؼ تعرؼ:
 مدم مناسبة الميارات لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. -
 لممحكر التي تندرج تحتو.مدم انتماء كؿ ميارة  -
 ابداء الرأم حكؿ صياغة أك إضافة أك حذؼ بعض الميارات. -

كقػػد عرضػػت القائمػػة عمػػى السػػادة الميحكمػػيف فػػي صػػكرة اسػػتبانة، كقػػد قسػػمت االسػػتبانة إلػػى 
 .خمسة أنير

بعد إجراء التعديبلت التي أشار إلييا السادة الميحٌكمكف أصبحت القائمة في شكميا النيػائي ك 
 (ُ) .مف كاحد كعشركف ميارة مككنة

كلتحديد الميػارات البلزمػة لتبلميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادم التػي سىػييبني فػي ضػكئيا اختبػار 
% فػأكثر مػف مجمػكع آراء الميحكمػيف َٖميارات األداء المغػكم الشػفيي، اعتمػدت الباحثػة نسػبة 

ىػػذه الميػػارة، كقػػد ت ػػـ  عمػػى كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي، شػػرطنا لممكافقػػة عمػػى
 .األخذ بيذه النسبة دكف غيرىا ألف الدراسات السابقة حددت ىذه النسبة كنسبة لممكافقة

نىصو:  كبيذه الخطكة ييمكف القكؿ أنو تىمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث، كى
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  اإلعدادي؟ما ميارات األداء المغوي الشفيي الالزمة لتالميذ الصف الثاني 
 ثانٌاا: إجراءات بناء اختبار مهارات األداء اللغوي الشفهً لتالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي:

 كقد مىر  إعداد اختبار ميارات األداء المغكم الشفيي بالخطكات التالية:
 تحدٌد الهدف من اًلختبار:-أ

اإلعػػػدادم فػػػي بعػػػض ييػػػدؼ ىػػػذا االختبػػػار إلػػػي تىعػػػرالؼ مسػػػتكم أداء تبلميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني 
 ميارات األداء المغكم الشفيي، كىي الميارات التي تـ تحديدىا مسبقنا.

 مصادر بناء اًلختبار:-ب

 استندت الباحثة في بناء اختبار ميارات األداء المغكم الشفيي إلي: 
  قائمػػة ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادم، كالتػػي حػػازت

% فػػأكثر مػػف اتفػػاؽ آراء السػػادة الميحكمػػيف ممػػا يعنػػي تمتعيػػا بدرجػػة مرتفعػػة مػػف َٖنسػػبة  عمػػى
 األىمية.

 ( :؛ َُِٕ؛ شػيريف زكػي، َُِٓمنػار الشػيخ، مراجعة مجمكعة مػف االختبػارات المماثمػة، منيػا
 (.َُِٗحناف الشاذلي، ؛ َُِٕشريف عميكه، 

  ،كالمناىج كطرؽ التدريس مف الميتمػيف االستعانة بآراء بعض المتخصصيف في القياس التربكم
 ببناء االختبارات كالمقاييس.

  دراسة ما كرد في بعض الكتب المتخصصة في مجاؿ القياس التربكم كالنفسي فيما يتعمػؽ ببنػاء
؛ سكسف شػاكر، ََُِ؛ محمكد عمرك كاخركف، َََِاالختبارات مثؿ: )صبلح الديف عبلـ، 

 (.َُِّ؛ فؤاد أبك حطب، َُِّ
 اء اًلختبار ووضع مفرداته:أسس بن-ج

 :أسس اختٌار محتوي اًلختبار 

أف تتنكع المكاقؼ، كذلؾ كفؽ طبيعػة الميػارات التػي يسػتيدؼ المكقػؼ الحكػـ عمػي مػدم تحقيػؽ  -
 التبلميذ ليا.
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أف يعتمػػػد تحديػػػد عػػػدد المكاقػػػؼ المخصصػػػة لتقػػػكيـ مػػػدم تحقيػػػؽ التبلميػػػذ لميػػػارة األداء المغػػػكم  -
طبيعػة ىػذه الميػارات األساسػية، كطبيعػة الجكانػب الفرعيػة التػي الشفيي األساسػية عمػى كػؿ مػف 

 يجب أف يمتمكيا التبلميذ، ككذلؾ األداء المطمكب مف التبلميذ لمتأكد مف تحقيؽ ىذه الميارة.
 كضكح صياغة عبارات كصكر االختبار، كمناسبتيا لمستكم التبلميذ. -
 أف يتكافر فيو الجانب المعرفي لمميارة الميقاسة. -
 ة المحتكم لخصائص التبلميذ في ىذه المرحمة، كاىتماماتيـ.مناسب -
 :أسس صياغة مفردات الختبار 

 راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار ما يمي:
 .أف تككف المفردات مرتبطة بالميارات الميحددة، مكضكع القياس 
 .أف تيغطي جميع الميارات المختارة الميراد قياسيا 
  كاالطالة التي تؤدم إلى التشتت.أف تتجنب الغمكض 
 أف تككف المفردات مرتبطة بطبيعة مكضكع االختبار 

 وصف الختبار:-د
كتتضػمف سػػتة  عشػر مكقفنػا، ثبلثػةيتكػكف االختبػار مػف خمػس ميػارات رئيسػة، ينػػدرج تحتيػا 

ـ  قيػاس بعػلؤلداء المغكم الشفيي،  فرعية تقيس كاحد كعشركف ميارة كعشريف سؤاالن فرعينا، ض تىػ
 (*) ، كىناؾ ميارات تىـ  قياسيا بثبلثة أسئمة.بسؤاليف الميارات

 :تعلٌمات اًلختبار

ىػػدفت تعميمػػات اختبػػار ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي إلػػى مسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى اإلجابػػة، 
لػػػي شػػػرح االختبػػػار فػػػي أبسػػػط صػػػكرة  ليصػػػبحكا مسػػػتعديف نفسػػػينا كتربكينػػػا لممكقػػػؼ االختبػػػارم؛ كا 

ثـ تصاغ ىذه التعميمات صياغة لفظية مكجزة كسيمة ككاضحة تتناسب مع طبيعػة ممكنة؛ كمف 
ػػمف اختبػػار ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي التعميمػػات  تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادم، كقػػد تىض 

 التالية:
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يقيس االختبار الحالي قػدرتؾ عمػى التحػدث فػي بعػض المكضػكعات المفظيػة كالمصػكرة كمكاقػؼ  -
 ة مف حياتؾ. التحدث القريب

 كتابة بياناتؾ في المكاف الميخصص لذلؾ. -
االختبار ييطبؽ بطريقة فردية، بحيث ال يتـ إجابة جميع التبلميذ عمى االختبػار فػي كقػت كاحػد،  -

 بؿ ييجيب كؿ تمميذ في كقت ميخصص لو كحده.
 اإلجابة عف االختبار سكؼ تككف شفيية.  -
 عٌبر عف جميع المكاقؼ اآلتية شفيينا. -
 مب الصفحة حتى تنتيي مف التعبير عف المكقؼ المكجكد بيا.ال تق -
 اطمب إعادة السؤاؿ مف المعمـ/الباحثة في حالة عدـ متابعتؾ ألسئمة االختبار. -
ال يكجػػد فػػي ىػػذا االختبػػار إجابػػة صػػحيحة كأخػػرم خاطئػػة، كلكػػف كػػؿ مػػا تتحػػدث بػػو يمكػػف أف  -

ا بشرط أف يتسـ بالجدة كالتنكع  .يككف صحيحن
 : Validityبار صدق اًلخت-و

، 8222يقصرررد بصررردق الختبرررار  أن يقررريس الختبرررار مرررا وضررر، لقياسرررو  )فرررؤاد السررريد، 
022.) 

وٌمش  التيمك م   دق اختبار مهارات األداء اللغوي الشفهً، ع  طرٌيك أنيواع عدٌيدن مي  
 ال دق، منها:

  صدق المحتوي أو المضمونContent Validity: 

المحتكم إذا كاف محتكم ىذا االختبار ممثبلن لمجكانػب التػي يطمؽ عمى االختبار أنو صادؽ 
(، كمػػػػػف خػػػػػبلؿ اسػػػػػتعراض جػػػػػدكؿ مكاصػػػػػفات ُُٔ، ََُِكضػػػػػع لقياسػػػػػيا. )عمػػػػػي خطػػػػػاب، 

االختبار، كالكزف النسبي لكؿ مفردة مف مفرداتو، في ضكء ميارات األداء المغكم الشفيي كالػذم 
ـ  يكػػػكف  كيضػػػع مػػػف أجػػػؿ قياسػػػيا، يتضػػػح أف االختبػػػار قػػػد قػػػاس جميػػػع ىػػػذه الميػػػارات، كمػػػف ثػػػ

 االختبار صادقنا مف حيث المحتكم.
 
 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73320.1004 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
522 

 
 

  ًالصدق الظاهري السطحFace Validity: 

ـ  عرضػػو عمػػ  مجمكعػػة مػػف الميحٌكمػػيف، كعػػددىـ ىلمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاىرم لبلختبػػار تػػ
( سػػػبعة عشػػػر مػػػف متخصصػػػي المغػػػة العربيػػػة كمنػػػاىج طػػػرؽ تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة بيػػػدؼ ُٕ)

 صبلحيتو لتحقيؽ اليدؼ الذم كضع مف أجمو، كقد طمب منيـ إبداء الرأم فيما يمي:تحديد 
 صحة ككضكح تعميمات االختبار. -
 مناسبة كؿ مفردة لقياس ما كصفت لقياسو. -
 مناسبة األسئمة لمستكم تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. -
 كضكح الصياغة المغكية لؤلسئمة. -
 أك حذؼ. إضافة ما يركنو مف ممحكظات أك تعديؿ، -

 كقد جاءت آراء الميحكميف حكؿ االختبار كما يمي: 
اتفػػؽ معظػػـ السػػادة الميحكمػػيف عمػػى كضػػكح كدقػػة تعميمػػات االختبػػار، كقػػد أشػػار بعضػػيـ -
 إلي:

ضػركرة أف يقػػرأ المعمػـ إرشػػادات كتعميمػات االختبػػار عمػػى التبلميػذ، كيشػػرحيا ليػـ، كيكضػػح ليػػـ  -
 اليدؼ مف االختبار.

لمكاقؼ لقياس ميارات األداء المغكم الشفيي، فقد أشار المحكمكف إلى ضػركرة بالنسبة لمناسبة ا -
 تعديؿ صياغة أسئمة ميارات األداء المغكم الشفيي إلى أسئمة ميحفزة لمتحدث.

اتفػؽ أغمػب المحكمػيف عمػى مناسػبة مكاقػػؼ االختبػار لمسػتكم النمػك المغػكم لمتبلميػذ، كمناسػػبتيا  -
 لمميارات محؿ القياس.

دة الميحكمػػكف عمػػى كضػػكح الصػػياغة المغكيػػة لؤلسػػئمة، كقػػاـ بعضػػيـ بتعػػديؿ صػػياغة اتفػػؽ السػػا -
 بعض الكممات التي تحتكييا ىذه األسئمة.

 أما بالنسبة لحذؼ ما يركنو مف مكاقؼ أك مبلحظات عمى االختبار فقد: -
 ضبط بعض الكممات بالشكؿ في المكاقؼ ليسيؿ عمى التبلميذ نطؽ أصكاتيا. -
  الصكر داخؿ االختبار.ضبط كتنظيـ  -



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73320.1004 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
525 

 
 

 مراعاة تكبير الصكر في نسخة التمميذ. -
، ثيػػـ قامػػت الباحثػػة كقػد أجػػرىت الباحثػػة التعػديبلت التػػي اقترحيػػا السػادة المحكمػػكف عمػػى االختبػار -

بعد ذلؾ بحساب نسبة االتفاؽ بيف السادة الميحكميف لمعرفة مدل مناسبة أسػئمة االختبػار لقيػاس 
 ، كما يمي:Cooperاستخداـ معادلة ككبر، الميارات المحددة، كذلؾ ب

 ََُ×            (1)عدد مرات التفاق        نسبة االتفاؽ =
 

 %( كنسبة مرضية لقبكؿ المفردة.َٖكقد اتخذت الباحثة نسبة )
 األداء المغوي الشفيي: لختبار ميارات تساق الداخمي(صدق ال ) الصدق الذاتي:-3

 الشفيي المغكم األداء ميارات درجة كؿ ميارة باختبارتـ حساب معامبلت االرتباط بيف 
، كما ىك مكضح لبلختبار. كييطمؽ عميو اسـ صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبارالدرجة الكمية ك 

 بالجدكؿ التالي:
 ميارات الختباركبيف الدرجة الكمية  درجة كؿ ميارة باالختبارمعامبلت االرتباط بيف  (ْ) جدكؿ

 الشفيي المغكم األداء
 للختبارالدرجل الشلٌل  مهارات األداء اللغوي الشفوي

 2.26 الفشرٌل
 2.32 ال وتٌل

 2.22 اللغوٌل

 2.25 الطللل

 2.22 المليمٌل

كبيف كؿ ميارة مف ميارات االختبار يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف 
 ،ٔٓ.َ، ْٖ.َ مرتفعة، حيث تراكحت بيفالشفيي  المغكم األداء ميارات الختبارالكمية  الدرجة

كبذلؾ تـ التكصؿ إلى صكرة ، االختبار، مما دؿ عمي صدؽ َٓ.َ، كجميعيا دالة عند مستكم
سؤاالن، كمف ثـ أصبح  (ِٔمف )كتككف  )*(، الشفيي المغكم األداء نيائية الختبار ميارات

 .صالحان لمتطبيؽ
                                                           

2
 .526، 5225( جابر عبداليمٌد ، أيمد خٌري،  

 عدد مرات التفاق + عدد مرات الختالف
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 التجربة اًلستطالعٌة ًلختبار مهارات األداء اللغوي الشفهً:

 أسفر التجريب االستطبلعي عما يمي:
 كضكح تعميمات االختبار.-

كانت التعميمات كاضحة لجميػع التبلميػذ؛ حيػث لػـ تكػف االستفسػارات كثيػرة أك متكػررة، ممػا 
 يا.أدل لعدـ إجراء تعديبلت ب

 زمن الختبار:-
قامت الباحثة بتسجيؿ كقت البدء في اإلجابة عف االختبار، ككقت االنتياء منػو لكػؿ تمميػذ، 
ثـ يجمع الزمف لجميع التبلميذ، كحساب متكسط الزمف المستغرؽ تبػيف أف الػزمف الػبلـز لتطبيػؽ 

ابػػػػة البيانػػػػات ( دقػػػػائؽ إللقػػػػاء التعميمػػػػات، ككتَُ( دقيقػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى )َٓاالختبػػػػار ىػػػػك )
 ( دقيقة )حصتاف(.َٔالشخصية، كبذلؾ يصبح الزمف المخصص لئلجابة عف االختبار )

                                                            : الشفيي المغوي األداء ميارات ثبات اختبار -
( طالبة، 36قكاميا )عمى عينة استطبلعية  الشفيي المغكم األداء ميارات تطبيؽ اختبار تـ

ثبات  معامؿ أياـ، ثـ حساب 10ثـ إعادة التطبيؽ عمى العينة االستطبلعية بفاصؿ زمني 
 معامؿ قيمة بمغت كقد االختبار عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف،

 االختبار. ثبات عمى دلت عالية قيمة كىي (0.97االرتباط )
بناء لائمة تمدٌر تحلٌلٌة لتصحٌح اختبار مهارات األداء اللغوي الشفهً لتالمٌذ الصف  :ثالثاا

 الثانً اإلعدادي:

حتػػػػى تػػػػتمكف الباحثػػػػة مػػػػف تصػػػػحيح االختبػػػػار، كتقػػػػدير درجػػػػات التبلميػػػػذ بطريقػػػػة محػػػػددة، 
 Analytic Rubric ككاضػػحة، كتتسػػـ بالمكضػػكعية، أعػػدت الباحثػػة قائمػػة تقػػدير تحميميػػة

Scoring Scale  كقػد مػر إعػداد القائمػة (*)لتصػحيح اختبػار ميػارات األداء المغػكم الشػفيي ،
 بالخطكات اآلتية:

                                                           
تيعد قكائـ التقدير التحميمية مف أفضؿ األساليب المستخدمة في تصحيح اختبارات األداء المغكم الشفيي؛ كترجع (  *

أىميتيا إلى أنيا تيحد مف ذاتية المصحح كتساعده عمى تقكيـ أداء التبلميذ في ضكء معايير محددة ككاضحة كمتفؽ 
ؿ نقاط الدرجات أك مستكل الدرجات المتنكعة داخؿ المقياس عمييا. كييقصد بقكائـ التقدير: كصؼ األداءات التي تمث
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 تحدٌد الهدف من المائمة: -1

االعتمػػاد عمػػى معيػػار مكضػػكعي مضػػبكط لتصػػحيح اختبػػار ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي 
 لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم.

 مصادر بناء القائمة:-8
 األداء المغكم الشفيي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم.قائمة ميارات  -
 مراجعة مجمكعة مف قكائـ التقدير التحميمية المماثمة. -
 مراجعة بعض الكتب التي تتناكؿ طبيعة قكائـ التقدير، ككيفية تصميميا. -
 االستعانة بآراء بعض المتخصصيف في القياس التربكم، كالمناىج كطرؽ التدريس. -
 طبيعة التبلميذ في المرحمة اإلعدادية.دراسة  -

 أسس بناء القائمة:-3
 راعت الباحثة عند بناء قائمة التقدير التحميمية ما يمي:

 أف تككف قائمة التقدير التحميمية شاممة لكافة أبعاد الميارة مكضع القياس. -
 أف تككف المستكيات المكضحة لمميارة متمايزة في كؿ مستكل كأخر. -
 الدرجات الكمية المعبرة عف كؿ مستكل مف مستكيات األداء. الدقة في تحديد -

 القائمة في صورتيا األولية:-0
تككنػػت قائمػػة التقػػدير التحميميػػة لتصػػحيح اختبػػار ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي مػػف ثبلثػػة 

(، كتتسمسػػػؿ ىػػػذه المسػػػتكيات ليحصػػػؿ ّمسػػػتكيات أك أداءات، كالدرجػػػة الكميػػػة ألعمػػػى مسػػػتكل )
 ( في أدني مستكل كما يمي:ُالدرجة )التمميذ عمى 

، كفيػػػو يحصػػػؿ التمميػػػذ عمػػػي ثػػػبلث درجػػػات إذا حقػػػؽ متػػػاز: كىػػػك المسػػػتكم المالمسرررتوي األول -
جميػع الميػػارات الفرعيػة لمميػػارة  أداء المسػتكم المعيػارم عنػػد أدائػو لمميػػارة مكضػع القيػاس، كىػػك

 بدقة تامة. الرئيسة
                                                                                                                                                                   

ليسجؿ مف خبلليا مدل امتبلؾ المتعمـ ليذه األداءات، بحيث تصؼ كبدقة مستكل إجادة المتعمـ ألبعاد الميارة 
  (. ِْٕ،َُُِمكضع القياس كيتـ تقدير الدرجات في ىذه القكائـ تبعنا لنظاـ خماسي أك ثبلثي )ماىر عبد البارم، 
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يحصػؿ التمميػذ عمػي درجتػيف عنػدما يػؤدم الميػارة  ، كفيػوجيػد: كىػك المسػتكل الالمستوي الثراني -
 خفؽ في أداء ميارة أك ميارتيف مف الميارات الفرعية.بشكؿ غير مكتمؿ، عندما ي

يػػأتي  : كىػك المسػتكم الضػعيؼ، كفيػػو يحصػؿ التمميػذ عمػي درجػة كاحػدة عنػدماالمسرتوي الثالرث -
 ف الدقة. بميارة فرعية كاحدة، أك يؤدم الميارة بشكؿ يفتقر إلى الكثير م

كيتضمف كؿ مستكل مػف ىػذه المسػتكيات معػايير خاصػة لمميػارة المػراد قياسػيا، كفػى ضػكء 
 ىذه المعايير يتـ كضع الدرجة المستحقة لمتمميذ.

 ضبط القائمة:-2
لضبط ىذه القائمة، تـ  عرضػيا فػي صػكرتيا المبدئيػة عمػى مجمكعػة مػف السػادة الميحكمػيف؛ 

لتقػػػدير درجػػػات التبلميػػػذ فػػػي اختبػػػار ميػػػارات األداء المغػػػكم  إلبػػػداء آرائيػػػـ فػػػي مػػػدل مناسػػػبتيا
 .الشفيي، كمدل مناسبة المعايير التي تـ  كضعيا لمميارات المراد قياسيا

بعػػد إجػػراء التعػػديبلت التػػي أبػػداىا السػػادة الميحكمػػكف أصػػبحت القائمػػة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة 
 .(*صالحة لبلستخداـ )

دخل الخبرة اللغوٌة لتنمٌة مهارات األداء اللغوي الشفهً بناء برنامج لائم على م :سادساا
 وتحمٌك الذات لدى تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي:

 كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تحديد ما يمي:
 تحديد اليدف من البرنامج:-أ

تحدد اليدؼ مػف البرنػامج الحػالي فػي تنميػة بعػض ميػارات األداء المغػكم الشػفيي، كتحقيػؽ 
الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادم، كتعتبػػر األىػػداؼ نقطػػة االنطػػبلؽ لمتخطػػيط ألل الػػذات لػػدل تبلميػػذ 

برنػػػامج تربػػػكم؛ حيػػػث تتحػػػدد فػػػي ضػػػكئيا المػػػكاد، كيػػػنظـ المحتػػػكل كأسػػػاليب التػػػدريس، كطػػػرؽ 
التقكيـ، كتعتبر عممية تحديد األىداؼ كصياغتيا الخطكة األكلى كاألساسية فػي بنػاء أم برنػامج 

المػػراد تحقيقيػػا مػػف البرنػػامج المقتػػرح، كاسػػتندت الدراسػػة بشػػكؿ تعميمػػي؛ لػػذا فقػػد حػػددت األىػػداؼ 
عينػػػة -رئػػػيس فػػػي تحديػػػد أىػػػداؼ البرنػػػامج عمػػػي قائمػػػة ميػػػارات األداء المغػػػكم الشػػػفيي لمتبلميػػػذ

 حيث تمت ترجمة ىذه الميارات إلي أىداؼ تعميمية لمبرنامج المقترح.-الدراسة
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 تحديد األىداف اإلجرائية لمبرنامج:-ب
 اية تدريس البرنامج أف يككف التمميذ قادرنا عمى أف:يتكقع في ني

 يعرض األفكار بتسمسؿ منطقي أك تاريخي. .1
 يينكع األفكار بحيث تستكفي جميع عناصر المكضكع. .2
 يربط بيف أفكار المكضكع الرئيسة كالفرعية. .3
 .ييدعـ الفكرة باألدلة كالشكاىد .4
 يأتي بأفكار كاضحة. .5
 .ييخرج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة .6
 يينكع نبرة الصكت لمناسبة المعني طبقنا لممكقؼ. .7
ا .8  .ينطؽ الكممات كالجمؿ نطقنا صحيحن
 يتحدث بصكت كاضح. .9

 يتحدث في جمؿ تامة المعني. .11
 يستخدـ المغة العربية الفصيحة. .11
 ييراعي الصحة المغكية نحكنا كصرفنا. .12
 .يينكع بيف الجمؿ االسمية كالفعمية .13
 يستخدـ بعض أدكات الربط بدقة. .14
 يتحدث بسرعة مناسبة لممستمعيف. .15
 متقارب. يتحدث بالكممات دكف تكرار .16
 يستيؿ الحديث بأساليب تيثير المستمع. .17
 يتكقؼ أحياننا إلفياـ األخر كإلكماؿ المعني. .18
 يستخدـ تعبيرات الكجو كفؽ المعني المراد. .19
 ينظر في أعيف المستمعيف جميعيـ. .21
 ييحرؾ أعضاء الجسـ بما يتطمب المكقؼ. .21
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 :البرنامج وتنظيمو محتوي-ج
صػػؼ الثػػاني ال المقػػررة عمػػى تبلميػػذ احتػػكم البرنػػامج عمػػى سػػتة دركس مػػف كتػػاب المغػػة العربيػػة 

ضػػافة ثبلثػػة  مػػف خػػارج الػػدركس  مناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادمدركس اإلعػػدادم، كا 
 دركس كما يمي: ى تسعةكبذلؾ احتكل البرنامج عم المقررة عمييـ)*(،

 الكنز ....قبؿ أف يضيع :الدرس األكؿ
 الدرس الثاني: الفبلح.....)شعر: محمد اليراكم(

 الدرس الثالث: اٍخًتراعاتي عىربيةي 
الدة.  الدرس الرابع: ليغىةه خى

 الدرس الخامس: تىبارؾ اهلل.... أحسفي الخالقيف )قيرآف كريـه(
 عباس محمكد العقاد( ر:الدرس السادس: الًقراءة حياة لمحياة )نث

 الرفؽ بالحيكاف. السابع:الدرس 
 قصة الثعمباف كاألسد. الدرس الثامف:
 شغؿ أكقات الفراغ. الدرس التاسع:

 كقد عنيت الدراسة عند تصميـ كؿ درس مف دركس البرنامج بما يمي:
 تحديد عنكاف الدرس.-ُ
   .اإلجرائية كالميارات المراد تنميتيا تحديد األىداؼ-ِ
التعميمية التي تتناسب مع مدخؿ الخبرة  طاستعانت الباحثة بالكسائ التعميمية، كقد طتحديد الكسائ-ّ

 المغكية سكاء صكر أك سبكرة أك فيديكىات أك تسجيبلت صكتية.
تحديػػد اسػػتراتيجيات التػػدريس، حيػػث تعتمػػد عمػػى طبيعػػة مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة، كالتػػي يمكػػف مػػف -ْ

 .الثاني اإلعدادم لتبلميذ الصؼ خبلليا تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي
 استراتيجيات التدريس المستخدمة في البرنامج:-و

في ضػكء طبيعػة مػدخؿ الخبػرة المغكيػة فقػد تضػمف البرنػامج مجمكعػة مػف اسػتراتيجيات التػدريس  -
 التي يمكف مف خبلليا تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي، كىي:
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 .استراتيجية المناقشة كالحكار 
  التعاكني.استراتيجية التعمـ 
 .استراتيجية العصؼ الذىني 
 .استراتيجية القصص كالحكايات 
 .استراتيجية لعب األدكار 

 :األنشطة التعميمية المساعدة في تنفيذ البرنامج-ز
ُتعرررد األنشرررطة التعميميرررة مرررن أىرررم عناصرررر البرنرررامج، وقرررد ركرررزت الدراسرررة فررري تحديررردىا 

 لألنشطة والوسائل عمى ما يمي:
  المصاحبة لمبرنامج مع اىتمامات كميكؿ كقدرات كظركؼ التبلميذ.أف تتناسب األنشطة 
 .أف تيراعى الفركؽ الفردية بيف التبلميذ 
 التعميمية بأىداؼ البرنامج، كمحتكاه. طارتباط األنشطة كالكسائ 
 .إتاحة فرص المشاركة لجميع التبلميذ 

 كتـ االستعانة في البرنامج الحالي ببعض األنشطة التالية:
  المناقشات.إجراء 
 .إشراؾ التبلميذ في مجمكعات تعاكنية إلنجاز بعض المياـ 

إعداد مباريات بيف التبلميذ لممارسة لعبة األدكار التي تمثؿ كسيمة التبلميذ لمتفكير فيما تعممكه، 
 باإلضافة إلى اختبار أدائي لميارات األداء المغكم الشفيي لدييـ.

 قػة متميػزة لمتػدريب عمػى التحػدث كمعرفػة مػا قػد تعممػو استخداـ بطاقات تعميمية، كىػي تمثػؿ طري
 التبلميذ، كتعزيز ىذا التعمـ.

 .تكميفات منزلية بإجابة األسئمة كحؿ تدريبات البرنامج 
 .التعبير عف الصكر التي تعرض عمييـ 
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 التعميمية المساعدة في تنفيذ دروس البرنامج: طالوسائ-حر
 التعميميػػة المتنكعػػة تبعنػػا لطبيعػػة ميػػارات  طالكسػػائف حػػرص البرنػػامج عمػػى تكظيػػؼ مجمكعػػة مػػ

 األداء المغكم الشفيي، كالتي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية، منيا:
 .جياز عرض البيانات 
 .البطاقات كالصكر 
 .التسجيبلت الصكتية كالمرئية 
 .الفيديكىات التعميمية 

 أدوات التقويم:-ط
البرنػػػامج مػػػف حيػػػث التقػػػكيـ القبمػػػي، كالتقػػػكيـ البنػػػائي، كالتقػػػكيـ تنكعػػػت مراحػػػؿ التقػػػكيـ فػػػي ىػػػذا  -

 البعدم، كما يمي:
عمػي تبلميػػذ  : تطبيػػؽ اختبػار ميػارات األداء المغػػكم الشػفيي، Pre-Evaluationالتقػكيـ القبمػي -ُ

 الصؼ الثاني اإلعدادم قبمينا.
األنشػطة كالتػدريبات الميعػدة : مػف خػبلؿ  Formative Evaluationالتقكيـ البنػائي / التكػكيني -ِ

 في كؿ درس مف دركس البرنامج.
تطبيؽ اختبار ميارات األداء المغكم الشػفيي، عمػى تبلميػذ  :Post Evaluationالتقكيـ البعدم -ّ

 الصؼ الثاني اإلعدادم بعدينا.
 دليل المعمم:-ك

ـ  إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ  - باسػػتخداـ مػػدخؿ ( بيػػدؼ إرشػػاده لكيفيػػة تػػدريس مكضػػكعات البرنػػامج *)تىػػ
فػػي األداء الشػػفيي لتبلميػػذ  الخبػػرة المغكيػػة لتنميػػة ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي، كتحقيػػؽ الػػذات

 كقد اشتمؿ الدليؿ عمى مقدمة تتضمف ما يمي: الصؼ الثاني اإلعدادم،
 نبذة عف مدخؿ الخبرة المغكية، كأىميتو، كدكر المعمـ فيو.-ُ

                                                           
 ( . َٖ( ص )ِ-ٔ( دليؿ المعمـ ممحؽ رقـ ) *
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 اإلجرائية(. –لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم )العامة أىداؼ تدريس مكضكعات البرنامج -ِ
 عناكيف المكضكعات الخاصة بكحدات البرنامج.-ّ
 خطكات تدريس ميارات األداء المغكم الشفيي باستخداـ مدخؿ الخبرة المغكية.-ْ

 : اشتمؿ الدليؿ عمى طريقة التقكيـ ككيفيتو، كالتي سبؽ اإلشارة إلييا.أساليب التقويم
 الدراسة الميدانية:إجراءات  

 ييدف ىذا المحور إلى تحديد خطوات الدراسة الميدانية، التي تتضمن ما يمي:
: التصمٌم التجرٌبً المستخدم فً الدراسة:  أوًلا

 تمَّ استخدام التصميم التجريبي والذي يتكون من مجموعتين:
داـ مػػدخؿ الخبػػرة : تػػدرس ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي باسػػتخالمجموعررة األولررى التجريبيررة -

 المغكية.
 : تدرس ميارات األداء المغكم الشفيي بالطريقة التقميدية.المجموعة الثانية الضابطة-

كيمكف مف خبلؿ ىذا التصميـ التعرؼ إلى فاعمية مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية بعض 
المقارنة  ميارات األداء المغكم الشفيي، لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، كذلؾ مف خبلؿ

بيف نتائج االختبار القبمي كالبعدم لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كما ىك مبيف 
 بالشكؿ التالي:

 الت مٌم التجرٌبً للبيث: (2شكل )

لٌاس لبلً لمهارات 
 األداء اللغوي الشفهً.

مجموعل الابطل 
تدرس بالطرٌمل 
 التملٌدٌل ال ائدن

مجموعل تجرٌبٌل 
مدخل تدرس با تخدام 
 الخبرن اللغوٌل

لٌاس بعدي لمهارات 
األداء اللغوي    

 الشفهً.

 ثانٌاا: تحدٌد المنهج المستخدم: 

ىدفت الدراسة الحالية إلى تنمية بعض ميارات األداء المغكم الشفيي، لػدل تبلميػذ الصػؼ 
الثػػاني اإلعػػدادم، مػػف خػػبلؿ برنػػامج قػػائـ عمػػى مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 

 استخدمت الباحثة المنيجيف التالييف: 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73320.1004 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
322 

 
 

سػػػابقة التػػػي أيجريػػػت فػػػي ىػػػذا المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي: كذلػػػؾ لتحميػػػؿ الدراسػػػات كالبحػػػكث ال-
عداد اإلطار النظرم لمدراسة كأدكاتيا، ككذلؾ عند بناء مدخؿ الخبرة المغكية.  المجاؿ، كا 

 المنيج شبو التجريبي: القائـ عمى مجمكعتيف )تجريبية، كضابطة(.-
 ثالثاا: اختٌار عٌنة الدراسة:

ـ  اختيػػػػار عينػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػف بػػػػيف تبلميػػػػذ الصػػػػػؼ الثػػػػاني  اإلعػػػػدادم بمدرسػػػػة السػػػػػادات تػػػػ
اإلعداديػػػػػػػػة، التابعػػػػػػػػة إلدارة قطػػػػػػػػكر التعميميػػػػػػػػة، بمحافظػػػػػػػػة الغربيػػػػػػػػة، خػػػػػػػػبلؿ العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي 

 (، كتنقسـ العينة إلى مجمكعتيف:َٔـ، حيث بمغ عدد أفراد العينة ستيف تمميذنا )ََِِ/َُِٗ
 Experimental Groupالمجموعة التجريبية: -2

بلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسػة السػادات اإلعداديػة، ( مف تَّكتضـ ثبلثيف تمميذنا )
 ـ. ََِِ/َُِٗالتابعة إلدارة قطكر التعميمية، بمحافظة الغربية، خبلؿ العاـ الدراسي 

 Group Controlالمجموعة الضابطة: -8
( مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسػة السػادات اإلعداديػة، َّكتضـ ثبلثيف تمميذنا )

 ـ.ََِِ/َُِٗإلدارة قطكر التعميمية، بمحافظة الغربية، خبلؿ العاـ الدراسي  التابعة
 تطبيق أدوات البحث قبمًيا:

ـ، ك ََِِ/ِ/ٗتػػػػـ تطبيػػػػؽ أدكات البحػػػػث قبمينػػػػا يػػػػكـ األحػػػػد ك اإلثنػػػػيف كالثبلثػػػػاء المكافػػػػؽ 
ـ  قامت الباحثة برصد الدرجات كاالحتفاظ بيا.ََِِ/ِ/ُُـ، ك ََِِ/ِ/َُ  ـ، ث

 األداء المغوي الشفيياختبار  .2
قبػػػؿ بػػػدء التجربػػػة عمػػػى كػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف  الشػػػفيي المغػػػكم اختبػػػار األداءتػػػـ تطبيػػػؽ   

كرصػػد درجػػات الطػػبلب، تمػػت معالجػػة البيانػػات  االختبػػارالتجريبيػػة كالضػػابطة، كبعػػد تصػػحيح 
كذلػػػؾ باسػػػتخداـ  ،إحصػػػائيان، لمتحقػػػؽ مػػػف مػػػدل تجػػػانس أفػػػراد المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة

 ، كيكضح الجدكؿ التالي تمؾ النتائج:Independent Sample-t testاختبار )ت( 
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( نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطات أداء الطبلب بالمجمكعة الضابطة َُجدكؿ )
 الشفيي المغكم كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار األداء

األداء المغوي 
 العدد المجموعة الشفيي

N 
 المتوسط

M 

النحراف 
 المعياري

SD 

درجة 
 الحرية

df 

 قيمة )ت(
T 

مستوي 
 الدللة

sig 

الدللة 
 اإلحصائية

 الفكرية
 2.42 13.83 30 الضابطة

 غير دالة 0.07 1.84 58
 1.67 14.83 30 التجريبية

 الصوتية
 2.51 13.80 30 الضابطة

 غير دالة 0.4 0.84 58
 2.07 14.30 30 التجريبية

 المغوية
 2.16 11.93 30 الضابطة

 غير دالة 0.2 1.22 58
 1.61 12.53 30 التجريبية

 الطالقة
 2.0831 12.20 30 الضابطة

 دالة 2.20 8.21 58
 2..2 23.23 30 التجريبية

 الممحمية
 1.59 10.00 30 الضابطة

 غير دالة 0.7 0.31 58
 2.42 10.17 30 التجريبية

 الدرجة الكمية
 4.22 61.77 30 الضابطة

 دالة 0.004 2.99 58
 3.78 64.87 30 التجريبية

اتضػػح مػػف نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف طػػبلب المجمكعػػة 
فػي  األداء المغػكم الشػفيي الضػابطة كالمجمكعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي الختبػار ميػارات

كػػؿ مػػف الميػػارة األكلػػي كالثانيػػة كالثالثػػة كالخامسػػة، ممػػا دؿ عمػػى تجػػانس المجمػػكعتيف فػػي تمػػؾ 
الميارات؛ في حيف كاف الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة داؿ في ميارة الطبلقة كفي 
الدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار، كىػػك مػػا أشػػار إلػػى عػػدـ تجػػانس المجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة قبػػؿ 

 ء التجربة في ميارة الطبلقة، كفي الدرجة الكمية لبلختبار.بد
 رابعنا: تدريس البرنامج )تنفيذ التدريس(:

ػػا عمػػى الدقػػة فػػي التنفيػػذ، كقػػد اسػػتمرت فتػػرة  قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ البرنػػامج بنفسػػيا؛ حرصن
/ ّ/ ُِـ، حتػػػػى الخمػػػػيس المكافػػػػؽ ََِِ/ ِ/ ُِالتطبيػػػػؽ الميػػػػداني مػػػػف األربعػػػػاء المكافػػػػؽ 

 ( دقيقة.       ْٓـ، بكاقع ثبلث فترات في األسبكع، كالفترة حصتاف، زمف الحصة الكاحدة )ََِِ
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ػػػا: التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات األداء المغػػػكم الشػػػفيي، لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني  خامسن
 اإلعدادم:

ـ  إجػػػراء التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات األداء المغػػػكم الشػػػفيي يػػػكمي السػػػبت كاأل حػػػد تػػػ
/ ُٔكمقيػػاس تحقيػػؽ الػػذات يػػـك اإلثنػػيف المكافػػؽ ـ، ََِِ/ ّ/ُٓـ، ََِِ/ ّ/ ُْالمكافػػؽ 

ـ  رصػػػػد الػػػػدرجات كمعالجتيػػػػا إحصػػػػائينا كتحميميػػػػا؛ كذلػػػػؾ ََِِ/ ّ ـ، كبعػػػػد انتيػػػػاء التطبيػػػػؽ تػػػػ
 الستخبلص ما يترتب عمييا مف نتائج، كما يمكف أف ييقد ـ مف تكصيات كمقترحات.

 حصائٌة للنتائج:سادساا: الُمعالجة اإل

اعتمد البحث الحالي في معالجة النتائج عمرى األسراليب اإلحصرائية المالئمرة لطبيعرة البحرث، 
 وىي: 

(، كيكضػػح الشػػكؿ التػػالي ِِإصػػدار )SPSS For Windows برنػػامج الحزمػػة اإلحصػػائية -
 أساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة الحالية:

 
 األدباب االختبار الهدف أداليب المعالجة اإلحصائية

 اختبار "ت"
"T-Test" 

المقارنة بيف متكسطات المجمكعة 
التجريبية كالمجمكعة الضابطة في 
التطبيؽ البعدم لمميارات األكلي 
كالثانية كالثالثة كالخامسة باختبار 

 األداء المغكم الشفيي.

األداء المغكم اختبار  -
 الشفيي.

تجانس المجمكعتيف 
الضابطة كالتجريبية في 

األداء المغكم ميارات بعض 
 الشفيي قبؿ بدء التجربة.

أدلوب تحليل التباين 
 المتالزم األحادي

"One-Way 

ANCOVA 

المقارنة بيف المتكسطيف المعدليف 
لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة 

الضابطة ألداء الطبلب في كؿ مف 
الكمية ميارة الطبلقة كالدرجة 

 لبلختبار.

اختبار األداء المغكم  -
 الشفيي.

عدـ تجانس أداء طبلب 
المجمكعتيف الضابطة 

كالتجريبية في كؿ مف ميارة 
الطبلقة كالدرجة الكمية 
 لبلختبار قبؿ بدء التجربة.

 ( : أساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة8شكل )
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 نتائج البحث، ومنالشتها، وتفسٌرها:
: النتائج الخاصة بتحدٌد مهارات األداء اللغوي الشفهً الالزمة لتالمٌذ الصف الثانً  أوًلا

 اإلعدادي:

أسفرت نتائج البحث عف أف ميارات األداء المغكم الشفيي البلزمة لتبلميذ الصؼ الثاني 
 اإلعدادم ىي:

 وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية: ميارات فكرية-2
 .األفكار بتسمسؿ كترتيب منطقي يىعرض-
 .يينكع األفكار بحيث تستكفي جميع عناصر المكضكع-
 .يربط بيف أفكار المكضكع الرئيسة كالفرعية-
 ، كضكح األفكار.كالشكاىد ةييدعـ الفكرة باألدل -
 وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية: ميارات صوتية-8

 .يتحدث بصكت كاضح-

 .الصحيحة ييخرج الحركؼ مف مخارجيا -

 .يينكع نبرة الصكت لمناسبة المعني طبقنا لممكقؼ -
 ا.ينطؽ الكممات كالجمؿ نطقنا صحيحن  -
 .يتحدث في جمؿ تامة المعني-
 وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية:                                          ميارات لغوية-3
 .يستخدـ المغة العربية الفصيحة-
 .المغكية نحكنا كصرفناييراعي الصحة -
 .يينكع بيف الجمؿ االسمية كالفعمية-
 .  يستخدـ بعض أدكات الربط بدقة- 

 وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية:                                        ميارات الطالقة-0
            متقارب.                                              يتحدث بالكممات دكف تكرار-
 .                                                  يتحدث بسرعة مناسبة لممستمعيف-
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 .                                              يتكقؼ أحياننا إلفياـ اآلخر كإلكماؿ المعني-
 .                                     يستيؿ الحديث بأساليب تيثير المستمع-
 ة وتتضمن الميارات الفرعية اآلتية:                                         ميارات مممحي-2
 .                                                 يستخدـ تعبيرات كجيو كفؽ المعني المراد-
        .                                          ييحرؾ أعضاء جسمو بما يتطمب المكقؼ-
 ا. جميعن  يـفي أعين كاجو المستمعيف كينظري-

 ثانًيا: النتائج الخاصة بمدى توافر ميارات األداء المغوي الشفيي لدى تالميذ العينة المختارة:
عدد الطبلب الحاصميف ، ك %50تـ حساب عدد الطبلب الحاصميف عمي أعمي مف 

كالدرجة الكمية  ،الشفيي المغكم األداء مياراتالختبار  مف الدرجة الكمية %50عمي أقؿ مف 
كيكضح الجدكؿ  القبمي عمى المجمكعة التجريبية، التطبيؽ بدرجات لكؿ ميارة فرعية، كذلؾ

 التالي تمؾ النتائج:
 (: عدد الطبلب كالنسب المئكية لمستكم أدائيـ القبمي باختبار ميارات األداءُّجدكؿ )

 المغكم الشفيي 
 األداء مهارات
 الشفهً اللغوي

عدد الطلب اليا لٌ  

 %50 ألل م   ىعل
 الن بل المئوٌل %

عدد الطلب اليا لٌ  

 % 50 أشثر م  ىعل
الن بل المئوٌل 

% 

 %10 3 %90 27  الفشرٌل

 %10 3 %90 27 ال وتٌل

 %40 12 %60 18 اللغوٌل

 %26.67 8 %73.33 22 الطللل

 %30 9 %70 21 الملميٌل

 %6.67 2 %93.33 28 الدرجل الشلٌل

يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم )عينة البحث( 
ييعانكف ضعفنا في ميارات األداء المغكم الشفيي التي اشتمؿ عمييا االختبار، حيث أجاب أقؿ 

% فأقؿ، مما َٓ% مف التبلميذ عف األسئمة التي تقيس ىذه الميارات، ككانت درجاتيـ َٓمف 
 ييشير إلى أنيـ ييعانكف ضعفنا في ميارات األداء المغكم الشفيي، التي اشتمؿ عمييا االختبار.
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ثالثاا: النتائج الخاصة بمدى فاعلٌة مدخل الخبرة اللغوٌة فً تنمٌة مهارات األداء اللغوي 
 الشفهً لدى تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي:

ـ  -ُ ، لممقارنػة بػيف متكسػطات أداء Independent Samples-T Testاسػتخداـ اختبػار )ت(  تىػ
األداء  ميػػارات ختبػػارال البعػػدم طػػبلب المجمكعػػة الضػػابطة كالمجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ

 كيكضح الجدكؿ التالي تمؾ النتائج: كذلؾ في أربع ميارات، المغكم الشفيي
نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطات أداء طبلب المجمكعة الضابطة  :(ُْجدكؿ )

 ختبار األداء المغكم الشفييكالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم ال
 األداءمهارات 
 الشفهً اللغوي

 المجموعة
 العدد

N 
 المتوسط

M 

اًلنحراف 
 المعٌاري

SD 

درجة 
 الحرٌة

df 

 لٌمة )ت(

T 

مستوي 
 الدًللة

sig 

الدًللة 
 اإلحصائٌة

 الميارات الفكرية
 1.32 11.67 30 الضابطة

 دالة 0.001 15.99 58
 3.19 21.80 30 التجريبية

الميارات 
 الصوتية

 1.17 11.00 30 الضابطة
58 34.11 

 
 دالة

 3.41 33.47 30 التجريبية

 الميارات المغوية
 1.49 10.63 30 الضابطة

58 13.61 
 

 دالة
 2.12 17.13 30 التجريبية

الميارات 
 المممحية

 1.22 9.50 30 الضابطة
58 14.01 

 
 دالة

 1.79 15.07 30 التجريبية

اتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف متكسػطات درجػات طػبلب 
 المغػػكم األداء ميػػاراتالمجمكعػػة الضػػابطة، كالمجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار 

الشػػفيي فػػي الميػػارات األربعػػة )الفكريػػة، كالصػػكتية، كالمغكيػػة، كالمممحيػػة(، حيػػث نبلحػػظ ارتفػػاع 
متكسػػػطات درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات األداء المغػػػكم 

الميػارات ( فػي 15.99قيمػة )ت( ) تالشفيي عف متكسػط درجػات المجمكعػة الضػابطة؛ حيػث بمغػ
( فػػي 14.01( فػػي الميػػارات المغكيػػة، ك)13.61( فػػي الميػػارات الصػػكتية، ك)34.11الفكريػػة، كبمغػػت قيمتيػػا )

 ، كىي قيـ جميعيا دالة إحصائينا.الميارات المممحية
 منالشة هذه النتائج وتفسٌرها:

0.00 

0.00 

0.00 
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اء المغػكم تشير النتائج السابقة إلى تحسف أداء تبلميذ المجمكعة التجريبية في ميارات األد 
الشػػفيي، كىػػذا يػػدؿ عمػػى األثػػر القػػكم كاإليجػػابي لمبرنػػامج القػػائـ عمػػى مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة فػػي 
تنميػػة ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادم، حيػػث إف التبلميػػذ 

يبات الػػذيف درسػػكا مػػف خػػبلؿ البرنػػامج القػػائـ عمػػى مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة، كمػػا تضػػمنو مػػف تػػدر 
 كأنشطة كاف أداؤىـ أفضؿ مف تبلميذ المجمكعة الضابطة، الذيف لـ يدرسكا البرنامج.

كتتفػػػؽ النتيجػػػة السػػػابقة مػػػع أدبيػػػات البحػػػث التربػػػكم كمسػػػمماتو عػػػف اسػػػتخداـ مػػػدخؿ الخبػػػرة 
المغكية، كنتائج بعض الدراسات التػي تناكلػت تكظيػؼ المػدخؿ فػي تعمػيـ المغػة مثػؿ دراسػات كػؿ 

 ؛Nessel&Dixon,2008؛ ََِٓ فرغمػي جمػاؿ ؛Yasin,2003، ََِّمف: )خمؼ الديب 
؛ َُِٕشػػػػػػػيريف محمػػػػػػػد  ؛El-masry,2013؛ Aboulfotoh,2013؛ ََِٗأميػػػػػػػرة عػػػػػػػكض 
 (.ََِِعبد اهلل شمبي  ؛Metwaly,2018؛ َُِٕىيفاء الخميمي 

كمػػػا أف النتيجػػػة السػػػابقة تتفػػػؽ مػػػع مػػػا كرد مػػػف إطػػػار نظػػػرم حػػػكؿ اسػػػتخداـ مػػػدخؿ الخبػػػرة 
 المغكية في تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي.

 داء المغوي الشفيي، بننو يرج، إلى:ويمكن تفسير التحسن في ميارات األ
 طبيعة مدخؿ الخبرة المغكية الذم يكفر لمتبلميذ محتكل لغكينا مألكفنا، كطريقة مشكقة.-ُ
اعتماد مدخؿ الخبرة المغكية عمى استراتيجيات متنكعػة، حيػث تقػـك كػؿ اسػتراتيجية بػدكر مناسػب -ِ

 في عممية التعمـ.
مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة فػػي ضػػكء تحقيػػؽ مبػػدأ التكامػػؿ كالتتػػابع تنظػػيـ دركس البرنػػامج القػػائـ عمػػى -ّ

كاالستمرارية في تقديـ ميارات األداء المغػكم الشػفيي، حيػث نظمػت الػدركس منػذ البدايػة بصػكرة 
 متسمسمة تدريجية مف الجزء إلى الكؿ كمف الميارات البسيطة إلى الميارات الصعبة.

المغكية عمى تقديـ أنشطة لغكية كتقكيمية متنكعة، تيعالج تركيز البرنامج القائـ عمى مدخؿ الخبرة -ْ
ميػػارة ميحػػددة كأحياننػػا مجمكعػػة مػػف ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي، ممػػا كػػاف لػػو أثػػر كبيػػر فػػي 

 تنمية الميارات المستيدفة.
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 اعتمػػد البرنػػامج عمػػى الميشػػاركة اإليجابيػػة الفٌعالػػة لمتمميػػذ التػػي تجعػػؿ الػػتعمـ عنػػده ذا معنػػي، كمػػا-ٓ
تجعػػػؿ التمميػػػذ لػػػو دكر نشػػػط كفٌعػػػاؿ فػػػي كثيػػػر مػػػف األنشػػػطة التطبيقيػػػة لممارسػػػة ميػػػارات األداء 

 المغكم الشفيي في جميع مراحؿ تنفيذ إجراءات الدرس.
اعتمػػػػاد البرنػػػػامج عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف الكسػػػػائط التعميميػػػػة المتنكعػػػػة مثػػػػؿ: التسػػػػجيبلت الصػػػػكتية -ٔ

 مية ميارات األداء المغكم الشفيي لدييـ.كالمرئية، ساىمت في جذب انتباه التبلميذ كتن
اعتمػػاد البرنػػامج عمػػى التقػػكيـ المسػػتمر ألداء التبلميػػذ مػػف خػػبلؿ مؤشػػرات كقكاعػػد تقيػػيـ محػػددة، -ٕ

كأدم تنكع أساليب التقكيـ المستخدمة في البرنامج ما بيف )تقكيـ تتابعي مستمر، كتقػكيـ نيػائي( 
ء المغػػكم الشػػفيي، ممػػا جعػػؿ المعمػػـ عمػػى معرفػػة إلػػى تحديػػد مسػػتكل التبلميػػذ فػػي ميػػارات األدا

بنكاحي الضعؼ كالقكة لكؿ تمميذ؛ مما أتاح لو معالجة جكانب الضعؼ باستمرار منذ بداية تنفيذ 
 البرنامج حتى نيايتو.

 ويدعم التمثيل البياني التالي تمك النتائج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿّالشكؿ )
 لمميارات الفكرية.كالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 
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بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿْالشكؿ )
 لمميارات الصكتية.كالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿٓالشكؿ )
 لمميارات المغكية.كالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 
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بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿٔالشكؿ )
 لمميارات المممحية.كالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 

لممقارنة بيف One-Way ANCOVA تـ استخداـ أسمكب تحميؿ التبايف المتبلـز األحادم "-ِ
في كؿ مف ميارة الطبلقة المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية  طبلب لمتكسطات المعدلة لدرجاتا

 الشفيي، كيكضح الجدكؿ التالي تمؾ النتائج: المغكم األداء كالدرجة الكمية باختبار
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لممتكسطات المعدلة لدرجات المجمكعتيف الضابطة  (: نتائج تحميؿ التبايف المتبلـزُٓجدكؿ )
 الشفيي المغكم األداء ة الكمية باختبار مياراتكالتجريبية في كؿ مف الطبلقة كالدرج

 
ميارات 

األداء المغوي 
 الشفيي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

SS 

درجات 
 dfالحرية 

متوسط 
 المربعات

MS 
 مستوى الدللة Fف 

Sg 
حجم 
 التنثير

ميارات 
 الطالقة

  2.20 1.66 4.20 1 4.20 الميارة قبمي
 2.79 2.00 222.5 563.10 1 563.10 المعالجة التدريسية

    2.53 57 144.2 األخطاء المعدلة

 الدرجة الكمية

  982. 0.00 012. 1 012. الميارة قبمي

.34435 المعالجة التدريسية
1 1 34435.1 1512.3 0.00 .962 

    22.770 57 1297.9 األخطاء المعدلة
كفي الدرجة الكمية لبلختبار  (،222.5تبيف مف النتائج السابقة أف قيمة "ؼ" لميارة الطبلقة )

 اتكمف ثـ فإف الفركؽ بيف المتكسط، ((0.01، كىي قيـ دالة إحصائيان عند مستكل (1512.3)
لصالح  –لدرجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة دالة إحصائيان  ةالمعدل

فعالية  ى، مما دؿ عملبلختبارميارة الطبلقة كفي الدرجة الكمية في  –المجمكعة التجريبية 
ميارات الطبلقة لدل التبلميذ؛ حيث تحسف مستكل أداء تبلميذ في تنمية  مدخؿ الخبرة المغكية

في ميارات الطبلقة كفي  المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم عنو في التطبيؽ القبمي
ذ نتيجة تمقييـ تدريبات الدرجة الكمية لبلختبار، كيرجع ىذا التحسف إلي زيادة كعي التبلمي

 كيدعـ التمثيؿ البياني التالي تمؾ النتائج: كأنشطة شفكية متنكعة أدت إلي تنمية ثركتيـ المفظية،
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بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿٕالشكؿ )
 الطبلقة لمياراتكالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بياني يكضح العبلقة بيف متكسطات درجات المجمكعتيف الضابطة ال ( التمثيؿٖالشكؿ )
 الختبار ميارات األداء المغكم الشفيي.كالتجريبية في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم 
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لممقارنة بيف أداء تبلميذ المجمكعة  ،Paired Samples-T Testاستخداـ اختبار )ت(  تـ-ّ
كيكضح  التجريبية في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم الختبار ميارات األداء المغكم الشفيي،

 الجدكؿ التالي تمؾ النتائج:
نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطات أداء طبلب المجمكعة التجريبية في  :(ُٔجدكؿ )

 الشفيي المغكم التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات األداء
 مهارات األداء

 الشفهً اللغوي
 المجموعة

 العدد

N 
 المتوسط

M 

اًلنحراف 
 المعٌاري

SD 

درجة 

 df الحرٌة

 لٌمة )ت(
T 

مستوي 

 sig الدًللة
الدًللة 
 اإلحصائٌة

 الميارات الفكرية
 1.66 14.83 30 القبمي

 دالة 0.00 9.13 29
 3.19 21.80 30 البعدي

الميارات 
 الصوتية

 2.07 14.30 30 القبمي
29 

24.15 
 دالة 0.00 

 3.41 33.47 30 البعدي

 الميارات المغوية
 1.61 12.53 30 القبمي

 دالة 0.00 9.57 29
 2.15 17.13 30 البعدي

 ميارات الطالقة
 1.65 13.03 30 القبمي

 دالة 0.00 8.22 29
 1.99 17.13 30 البعدي

الميارات 
 المممحية

 2.48 10.17 30 القبمي
 دالة 0.00 8.45 29

 1.79 15.07 30 البعدي

 الدرجة الكمية
 3.78 64.87 30 القبمي

 دالة 0.00 26.51 29
 5.76 104.60 30 البعدي

اتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف متكسػطات درجػات التبلميػذ 
 فػػي التطبيػػؽ القبمػػي كالتطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي، عمػػي المجمكعػػة

 حيػثفي الدرجة الكمية لبلختبػار، كفػي كػؿ ميػارة مػف ميػارات األداء المغػكم الشػفيي،  التجريبية
(، وفييً التطبٌييك 64.87بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لػػدرجات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي )

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ارتفػػػاع مسػػػتكم أداء تبلميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ (، 104.60البعيييدي  
 ي.البعدم الختبار ميارات األداء المغكم الشفيي بصكرة كاضحة كمؤثرة عنيا في التطبيؽ القبم
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 منالشة هذه النتائج وتفسٌرها:

تشير النتائج السابقة إلى تحسف أداء تبلميذ المجمكعػة التجريبيػة فػي ميػارات األداء المغػكم 
الشػػفيي، فػػي التطبيػػؽ البعػػدم كىػػذا يػػدؿ عمػػى األثػػر القػػكم لمبرنػػامج القػػائـ عمػػى مػػدخؿ الخبػػرة 

الصػؼ الثػاني اإلعػدادم، حيػث إف المغكية في تنمية ميارات األداء المغكم الشػفيي لػدل تبلميػذ 
التبلميػػذ الػػذيف درسػػكا مػػػف خػػبلؿ البرنػػامج القػػػائـ عمػػى مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػػة، كمػػا تضػػمنو مػػػف 
تػػدريبات كأنشػػطة كػػاف أداؤىػػـ أفضػػؿ مػػف تبلميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة، الػػذيف المػػذيف لػػـ يدرسػػكا 

 البرنامج.
اتو عػػف اسػػتخداـ مػػدخؿ الخبػػرة المغكيػػة، كتتفػػؽ النتيجػػة السػػابقة مػػع أدبيػػات البحػػث التربػػكم كمسػػمم-

فػي العمميػة التعميميػة، كفػي تنميػة  كنتائج بعض الدراسات التي تناكلت تكظيؼ المدخؿ كفاعميتو
مثػؿ دراسػات كػؿ مػف: )خمػؼ  الميارات المختمفة لدل المتعممػيف، فػي مختمػؼ المراحػؿ التعميميػة

أميػػػرة  ؛Nessel& Dixon,2008؛ ََِٓ فرغمػػي جمػػػاؿ ؛Yasin, 2003، ََِّالػػديب 
؛ ىيفػػػػػػاء َُِٕشػػػػػػيريف محمػػػػػػد  ؛El-masry,2013؛ Aboulfotoh,2013؛ ََِٗعػػػػػػكض 
 (.ََِِعبد اهلل شمبي  ؛Metwaly,2018؛ َُِٕالخميمي 

كمػػا أف النتيجػػة السػػابقة تتفػػؽ مػػع مػػا كرد مػػف أدبيػػات تربكيػػة عػػف ميػػارات األداء المغػػكم الشػػفيي، -
 عرفػاف خالد ،ََُِ اهلل عبد الحميد عبدت كؿ مف: )كطريقة اكتساب ىذه الميارات مثؿ دراسا

؛ عمػػػي سػػػعد ََِٔ، محمػػػد الصػػػكيركي ََِْ، رانيػػػا شػػػاكر ََِّ الخٌشػػػاف إبػػػراىيـ ؛ََِِ
 فػػايز عثامنػػة دراسػػة ككػػذلؾ؛ ََِٗ، إيمػػاف قطػػب ََِٖ الحػػديبي ىعمػػ ؛ََِٔكسػػيد سػػنجي 

 ؛َُِّ فػػؤاد سػػحر ،َُِّ العبيػػدم عمػػي ؛َُِِ عػػامر خالػػد ،َُُِ البػػرم قاسػػـ ،ََُِ
، حنػػػػػاف الشػػػػػاذلي َُِٓ الحكامػػػػػدة محمػػػػػد ؛َُِٓ خمػػػػػؼ السػػػػػبلـ عبػػػػػد، َُِْ دحػػػػػبلف بيػػػػػاف

 (.ََِِ؛ عزيزة الحارثي، َُِٗ

ا تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج األساليب اإلحصائية المسػتخدمة فييػا حيػث كانػت النتػائج دالػة - كأيضن
إحصػػػائينا لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػارات ميػػػارات األداء المغػػػكم 
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 الشفيي، مما يػدؿ عمػى أف تػدريب تبلميػذ المجمكعػة التجريبيػة عمػى البرنػامج القػائـ عمػى مػدخؿ
 الخبرة المغكية كاف لو تأثيرنا إيجابينا في تنمية ميارات األداء المغكم الشفيي.

 وٌمكن تفسٌر النتٌجة السابمة كما ٌلً:

البرنامج القائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية أسيـ بدكر فٌعاؿ في تنمية ميارات األداء المغكم -ُ
مكضكعات كمكاقؼ التحدث، كما الشفيي؛ كذلؾ مف خبلؿ زيادة تركيز انتباه التبلميذ عمى 

يتضمنو مف عمميات، كالتكصؿ إلى ما يتضمنو مف أفكار، كالتعبير عف أنفسيـ في مكضكعات 
 مختمفة، كتنكيع لنبرات الصكت، كالتعبير باإليماءات.

ما تـ اعتماده في البرنامج الحالي مف تقديـ المغة الشفكية مف خبلؿ بعض الفيديكىات -ِ
إعدادىا في صكرة درامية تتكفر فييا عناصر حركية كصكتية تثير انتباه  النمكذجية؛ حيث تىـ  

التبلميذ، كمف ثـى يقكـ التبلميذ بمحاكاتيا كأدائيا درامينا مستخدميف اإليماءات كتنكيع نبرات 
الصكت، كىذا مف شأنو أف يينمي قدرتيـ عمى نطؽ أكاخر الكممات كخركج الحركؼ مف 

 مخارجيا الصحيحة.
يز في كؿ درس مف دركس البرنامج عمى ميارة أك مجمكعة مف ميارات األداء المغكم الترك-ّ

 الشفيي، كالتحقؽ مف مدل اكتساب التبلميذ ليذه الميارات.
اعتماد البرنامج القائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية عمى مجمكعة مف األنشطة المغكية الكاقعية -ْ

 تنظيـ أفكارىـ أثناء التحدث. كالتي مف شأنيا اكساب التبلميذ القدرة عمى
التركيز عمى نشاط المتعمـ كتفاعمو في اكتساب ميارات األداء المغكم الشفيي، كتكظيفو -ٓ

 العمميات العقمية، كخبراتو السابقة.
مكازنة التبلميذ بيف ما لدييـ مف معمكمات كمعارؼ سابقة ترتبط بميارات األداء المغكم الشفيي -ٔ

معمكمات الجديدة التي اكتسبكىا، كدرايتيـ بالمعمكمات التي ما زالكا في البلزمة ليـ، كبيف ال
   حاجة إلييا.

كليذا فإف البرنامج القائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية عمؿ عمى تنمية ميارات األداء المغكم 
الشفيي لدل التبلميذ، فالتبلميذ ييركزكف عمى الكيفية التي يتحدثكف بيا في مكضكعات كمكاقؼ 

 مختمفة، مع اتباع مسارات التحدث الجيدة كالتدريب عمييا، كالتركيز عمى األنشطة الجماعية.
 توصٌات البحث:

 فً ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج توصً الباحثة بما ٌلً:
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استخداـ مدخؿ الخبرة المغكية في تعمـ كتعميـ ميارات المغة العربية بمراحؿ التعميـ  ضركرة-ُ
 المختمفة.

كرة عقد دكرات ككرش عمؿ لمعممي المغة العربية؛ لتدريبيـ عمى استخداـ مدخؿ الخبرة ضر -ِ
المغكية في تعميـ فنكف المغة العربية كمياراتيا؛ مف أجؿ ربط استخداـ المغة بكاقع التمميذ كخبرتو 

 الشخصية، بما يشعره بأنو يتعمـ المغة ليستخدميا في حياتو اليكمية.
غة العربية لممرحمة اإلعدادية بطريقة لغكية تتناسب كخبرات التبلميذ ضركرة صياغة كتب الم-ّ

 المغكية.
االستعانة بقائمة ميارات األداء المغكم الشفيي التي تىـ  إعدادىا في إرشاد معممي المغة العربية -ْ

رات بالمرحمة اإلعدادية إلى الميارات البلزمة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، كتىبىني ىذه الميا
 في دركس تعميـ األداء الشفيي، كالعمؿ عمى تنميتيا لدل التبلميذ.

 ثالثاا: البحوث الممترحة:

في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا، كانطبلقنا مف أف البحث العممي ييثير مف المشكبلت 
أكثر مما يجيب عنيا؛ فإف القيمة ألم دراسة تكمف فيما تثيره مف تساؤالت كما تيظيره مف 

 ت بحثية تصمح ألف تككف ميداننا لدراسات أخرل، كمف تمؾ الدراسات المقترحة:مشكبل
دراسة فعالية برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية ميارات الكتابة لدل تبلميذ المرحمة -ُ

 اإلعدادية.
التعميمية  إجراء دراسات لتنمية ميارات األداء المغكم الشفيي الكظيفي، كاإلبداعي في المراحؿ-ِ

 المختمفة باستخداـ مدخؿ الخبرة المغكية.
برنامج مقترح لتدريب معممي المغة العربية أثناء الخدمة عمى استخداـ الخبرة المغكية في تعميـ -ّ

 ميارات المغة العربية، كخاصة التحدث.
الشفيي لمتبلميذ فعالية برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية ميارات األداء المغكم -ْ

 ذكل صعكبات التعمـ.
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 مراجع البحث
: المراجع العربٌة:  أوًلا

 (: االتجاىات التربكية المعاصرة في تدريس المغة العربية، القاىرة: عالـ الكتب.ََِّرجب فضؿ اهلل )محمد  -

، َُِٓ، ُالعدد  ،ِْ(: دراسات العمـك التربكية، المجمدَُِٓمحمد فؤاد الحكامدة؛ عماد تكفيؽ السعدل ) -
 كمية التربية جامعة اليرمكؾ، األردف.

(: أثر استخداـ المدخؿ التكاممي في تدريس المغة العربية في تنمية بعض ميارات ََِٔأحمد أحمد السيد ) -
التكاصؿ المغكم لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ المناىج كطرؽ 

 ربية، جامعة المنيا.التدريس، كمية الت

 فػػػػػػػي العميػػػػػػػا الصػػػػػػػفكؼ طػػػػػػػبلب لػػػػػػػدم المغكيػػػػػػػة التراكيػػػػػػػب اكتسػػػػػػػاب( : ََِّ) الخشػػػػػػػاف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف إبػػػػػػػراىيـ -
 جامعػػػػػػة ، ماجسػػػػػتير رسػػػػػػالة السػػػػػعكدية، العربيػػػػػػة المممكػػػػػة فػػػػػي كالتعمػػػػػػيـ التربيػػػػػة كزارة فػػػػػػي االبتدائيػػػػػة المرحمػػػػػة
 . العربية المغة تعميـ معيد ، اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ

 (: الميارات المغكية كطرؽ تنميتيا، الرياض، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع.َََِأحمد فؤاد عمياف ) -

(: فعالية استراتيجية قائمة عمى مدخؿ الخبرة المغكية في تنمية ميارات الفيـ َُُِأميرة إبراىيـ عكض ) -
العممي في التربية، مصر، القرائي كالمفردات المغكية لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، مجمة البحث 

 .ُّٓٔ-ُُٕٔ(، ْ(، ج)ُِالعدد)

(: فعالية برنامج قائـ عمى المدخؿ الكمى لمغة العربية لتنمية ميارات األداء المغكم ََِٗإيماف محمد قطب ) -
الكتابي( لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية البنات، جامعة عيف  –)الشفكم 
 مصر. شمس،

(: فاعمية استخداـ األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث لدل تبلميذ َُِّتركي بف عطية المحمدم ) -
 الصؼ األكؿ االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.

ترجمة بدر إبراىيـ سنة(، مرجع لآلباء كالمعمميف،  ُْ-ْ(: معايير النمك )األطفاؿ مف سف ََِٔتشب ككد ) -
 الشيباني، دار الكتاب التربكم، السعكدية.

(: أثر التفاعؿ بيف التدريس باستخداـ نمطي مدخؿ ََِٓجماؿ فرغمي اليكارل؛ عصاـ محمد أبك الخير ) -
الحذر( في تنمية بعض ميارات اإلبداع  –جماعية( كاألسمكب المعرفي )المخاطرة  –الخبرة المغكية )فردية 

عينة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم، مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، مصر، العدد المغكم لدل 
 .ُّٔ_ِْٔ، ص صّٔ



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73320.1004 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
322 

 
 

 الطبلقة ميارات بعض تنمية في الذىني العصؼ أسمكب استخداـ فاعمية: (ََِٓ) العيسكم مصطفي جماؿ -
 جامعة ،التربية كمية مجمة، اإلمارات بدكلة الثانية الحمقة تمميذات لدم اإلمبلئية األخطاء كعبلج المغكية

 .ُّٗ -ٕٗص ص ، ِِ العدد، العشركف السنة ،المتحدة العربية اإلمارات

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.ٕ(: تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، طََِٖحسف سيد شحاتو ) -

 الدار ،القاىرة ،كالنفسية التربكية المصطمحات معجـ :(ََِّ) النجار زينب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؛ -
 ، جميكرية مصر العربية.المبنانية المصرية

فعالية برنامج مقترح قائـ عمى البرمجة المغكية العصبية لتنمية ميارات  (:َُِٗحناف عبد الحميد الشاذلي ) -
األداء المغكم الشفيي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية التربية، جامعة كفر 

 الشيخ.

 المغكم األداء مستكم ىعم االختيار كنمط التعميـ طريقة بيف التفاعؿ أثر(: ََِِ) عرفاف محمكد خالد -
 ر.األزى جامعة، التربية كمية، منشكرة غير دكتكراه رسالة ،االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ لدم الشفيي

 ىعم العربية المغة تعميـ في الكظيفية التكاممية المداخؿ بعض استخداـ فاعمية :(ََِّ) عثماف الديب خمؼ -
 كمية ،منشكرة غير هدكتكرا رسالة ،االبتدائي الرابع الصؼ تبلميذ مف عينة لدم كالكتابة القراءة ميارات بعض
 .األزىر جامعة التربية

، ِ(: الميارات القرائية كالكتابية )طرائؽ تدريسيا كاستراتيجياتيا(، طََِٗراتب عاشكر كمحمد مقدادم ) -
 عماف، دار المسيرة.

 المغة بقسـ المعممات الطالبات لدم الشفكم التعبير ميارات لتنمية مقترح برنامج :(ََِْ) السيد شاكر رانيا -
 .شمس عيف ،البنات كمية ،منشكرة غير ماجستير رسالة ،المغكم التكاصؿ مدخؿ ضكء في العربية

، األردف، عماف: دار المسيرة ِ(: المفاىيـ المغكية عند األطفاؿ، طََِٖرشدم أحمد طعيمو، كآخركف ) -
 لمطباعة كالنشر.

(: أنشطة مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة لعبلج صعكبات التكاصؿ َُُِ)ريـ أحمد عبد العظيـ  -
، ُْٔالشفكم لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، عدد 

 م.ُج

 الثاني الصؼ طبلب ملد التحدث ميارات تنمية في ةالبلصفي األنشطة فاعمية :(َُِّ) إسماعيؿ فؤاد سحر -
 التربكييف رابطة) النفس كعمـ التربية في عربية دراسات مجمة ،المعني ذم التعمـ نظرية ضكء في اإلعدادم
 .ِِْ-ُٖٓص ص يكليك ،ْجّٗ العدد ،(العرب
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(: برنامج قائـ عمى مدخؿ الخبرة المغكية لعبلج ميشكبلت االزدكاجية المغكية كتنمية َُِٕشيريف أحمد زكي ) -
ميارات التحدث لدم تبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة قناة 

 السكيس.

 (: التكاصؿ المغكم كالتعميـ، القاىرة. ) ناقص المكقع انجميزم اكتبو(.َََِفتحي عمي يكنس ) -

 جامعة ،التربية كمية الثانكية، المرحمة في العربية المغة تعميـ استراتيجيات :(ََِٓ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 .ٖٖ-ُٖ، ص صشمس عيف

 (: طرائؽ تعميـ المغة العربية، القاىرة: دار الجزيرة لمطباعة كالنشر.ََِٕفايزة السيد عكض ) -

 (: دراسات كبحكث في تربكيات المغة، كمية التربية، جامعة طنطا.ََِّعبد الحميد عبداهلل عبد الحميد ) -

 طبلب لدم المغكم التعبير في األداء مستكيات تقكيـ :(ََُِ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 .ُِْ-َِٕ ،(ٗ)، شمس عيف جامعة ،كالمعرفة القراءة مجمة ،الثانكية المرحمة

االختبار الشفكم، كرقة قدمت في المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية  :(َََِ) الناقة كامؿ محمكد -
 .َُٔ-ِٗٓلممناىج كطرؽ التدريس، القاىرة، المجمد الثاني، 

(: تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ، مداخمو كفنياتو. القاىرة، ََِِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؛ كحيد حافظ ) -
 جامعة عيف شمس.

 األردف، دار الشركؽ.-مغكم عند األطفاؿ، عماف(: تنمية االستعداد الَََِعبد الفتاح أبك معاؿ ) -

 (: أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا، العيف: دار الكتاب الجامعي.ََُِعبد الفتاح حسف البجة ) -

 .المسيرة دار عماف،، العربية المغة ميارات :(ََِِ) مصطفي ىعم اهلل عبد -

برنامج قائـ عمى األنشطة المغكية في تنمية ميارات التعبير (: فاعمية ََِٕعمي سعد جاب اهلل؛ السيد سنجي) -
الشفيي الكظيفي لذكم االحتياجات الخاصة، المؤتمر العممي األكؿ، التربية الخاصة بيف الكاقع كالمأمكؿ، كمية 

 .ُِٖٓ-َُِٓالتربية، جامعة بنيا، ص ص 

ات عمى مستكل التمكف مف التعبير (: أثر اختبلؼ اختيار المكضكعََُِعبد المنعـ إبراىيـ عبد الصمد ) -
 ، مارس.ٓالكتابي لدل طبلب المرحمة الثانكية، مجمة القراءة كالمعرفة، العدد

(: دكر مدخؿ الخبرة المغكية في تشكيؿ الفركؽ الفردية بيف طبلب معيد تعميـ َُِْعبد المنعـ حسف عثماف ) -
ينة المنكرة كأثرىا عمى التحصيؿ )دراسة ميدانية(، المغة العربية لغير الناطقيف بيا بالجامعة اإلسبلمية بالمد

، ُٗٔ-ِِٗ(، ُٖمجمة العربية لمناطقيف بغيرىا، معيد المغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية، السكداف، العدد)
 يكنيك.
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 منطقة في المعمميف نظر كجية مف الطمبة لدم كأسبابو المغكم الضعؼ مظاىر :(ََُِ)فايز محمد عثامنة -
 .اليرمكؾ جامعة، التربية كمية ،حيفا لكاء ،الشمالي المثمث

(: تقكيـ مستكم األداء الشفيي لدل طالبات المرحمة الثانكية في ضكء ميارات ََِِعزيزة مخضكر الحارثي ) -
التحدث كالكعي باستراتيجياتو، كمية التربية، جامعة الطائؼ، المممكة العربية السعكدية، المجمة التربكية، 

 ـ.ََِِمايك  (،ّٕالعدد)

(: ميارات في المغة كالتفكير، ََِّنبيؿ عبد اليادم؛ عبد العزيز أبك حشيش؛ خالد عبد الكريـ بسندم ) -
 عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

يماف أحمد العكؿ ) - (: فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة َُِِنجكل أحمد خصاكنة، كا 
 (.ْ(، العدد)ُرحمة االبتدائية، المجمة الدكلية التربكية المتخصصة، المجمد )الشفكية لدل طالبات الم

(: أثر استراتيجية لعب الدكر في تحسيف بعض ميارات َُِٓنصر محمد مقابمة، كعبد اهلل أحمد بطاح ) -
التحدث لدل طبلب الصؼ التاسع في األردف، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، فمسطيف، 

 .ِّٗ-ِّٔ(، ّٕلعدد)ا

(: فعالية مدخؿ الخبرة المغكية في إكساب بعض المفاىيـ كاالتجاه نحك تعمـ ََِْعيد عبد الغنى عثماف ) -
مكضكعات الدراسات االجتماعية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، 

 (، مصر.ْٗالعدد )
 المرحمة طمبة لدم المغكية األنماط تنمية في العربية المغة منياج في المغكية باأللعا أثر :(َُُِ) البرم قاسـ -

 .ّْ-ِّص ص ،(ُ) ،التربكية العمـك في األردنية المجمة ،األساسية

 ، عماف، دار المسيرة.ُ(: ميارات التحدث العممية كاألداء، طَُُِماىر شعباف عبد البارم ) -

 (: الميارات المغكية مف االكتساب إلى التعمـ، الدماـ، مكتبة المتنبي.َُِْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) -

 ر العربي.(: إعداد الطفؿ العربي لمقراءة كالكتابة، القاىرة: دار الفكََِٖىدل محمكد الناشؼ ) -

(: فاعمية استراتيجية المناقشة في تنمية ميارات التحدث بالمغة العربية لدل تبلميذ َُِّىناء فاركؽ خمؼ ) -
 الصؼ الخامس االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
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