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التعبري  تنمية  اثر اسرتاتيجية ادلساجلة احللقية يف
 اخلامس االبتدائيالصف تالميذ  عندالكتابي 

                  م.م. بسهي عمران محمود                                          
  كمية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية/                                         

 مخص البحثم
تنمية التعبير الكتابي عند في المساجمة الحمقية ودف البحث الحالي الى تعرف استراتيجية 

 .تالميذ الصف الخامس االبتدائي
لتكون ميدانًا لتطبيق تجربة  مدرسة السالم االبتدائية لمبنينولتحقيق ذلك اختارت الباحثة 

 البحث.
عشغغغوائيا عمغغغى مجمغغغوعتين  وا، وقغغغد وزعغغغ لبغغغاتطامغغغن  طالبغغغة( ٗ٘)عغغغدد افغغغراد المجمغغغوعتين بمغغغ  

فغغغي المجموعغغغة  تمميغغغذ( ٕٙالمجموعغغغة التجريبيغغغة و ) تمميغغغذ فغغغي( ٕٛ)ضغغغابطة وتجريبيغغغة( بواقغغغ  )
 .لضابطةا

فغي حغغين  اسغغتراتيجية المسغاجمة الحمقيغغة ،ب التعبيغردّرسغت الباحثغة المجموعغغة التجريبيغة مغغادة 
 .التقميدية بالطريقةمادة التعبير دّرست المجموعة الضابطة 

وبعغغغد ان اعغغغدت الباحثغغغة الخطغغغط التدريسغغغية عرضغغغت نمغغغاذج منىغغغا عمغغغى الخبغغغرا  فاتخغغغذت 
 صورتىا النىائية. 

( لعينتغغين مسغغتقمتين ومربغغ  T-testاالختبغغار التغغائي ) اسغغتعممت الباحثغغة وسغغائل احصغغائية منىغغا  
 .بيرسونمعامل ارتباط و  ( ،ٕ) كا  كاي

لى تفوق طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات توصمت الباحثة في نىاية التجربة ا 
المجموعة الضابطة في التعبير الكتابي ، وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بين طالبات 

  .(٘ٓ.ٓة )لعند مستوى دالالمجموعتين )التجريبية والضابطة( ، ولصالح المجموعة التجريبية 
Abstract: 

The goal of current research to know Almsaglh ringed strategy in 

the development of written expression when the fifth graders. 

        To achieve this, the researcher elementary peace for boys chose to 
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be an arena for the application of the search experience. 

The number of members of the two groups (54 students) of the students, 

were randomized into two groups (control group and experimental) by 

(28), a pupil in the experimental group and 26 pupils in the control group 

The researcher studied the material expression of the experimental group 

strategy Almsaglh ring, while the control group studied the material 

expression in the traditional manner. 

        After the researcher prepared lesson plans offered models which 

experts have taken on its final form. 

The researcher used statistical methods including: Altaia test (T-test) for 

two independent samples and Chi-square (Ca 2+), and Pearson 

correlation coefficient. 

It reached a researcher at the end of the experiment to outweigh the 

students in the experimental group to the control group students in 

written expression, and the differences were statistically significant 

differences between students of the two groups (experimental and 

control), and in favor of the experimental group at the level of (0.05). 

 الفصل األول
  مشكمة البحث : 

مشكمة محمية حصرًا توجد في  مدارسنا ، بل  ال تعدمادة التعبير ان ضعف الطمبة في 
) بنت الشاطئ ( قبل ما  بينتوقد  ، أجمعىاانىا مشكمة عربية بىا تشعر مدارس الدول العربية 

يقرب من ثالثة عقود عن ضعف الطمبة في مادة التعبير بقولىا " قد يتخرج الطالب ووو ال 
التمميذ  فنمحظ ان  (،ٜٔٔص  ٜٔٚٔومه " ) بنت الشاطئ ، يستطي  كتابة خطاب بسيط بمغة ق

ال يستطي  التعبير عّما يريد ببض  جمل إذ تكثر لديه األخطا  المغوية واألسموبية ، وسو  
 . الترتيب والتنسيق في الكالم والكتابة

مغغغا يعغغغود لمموضغغغوعات التغغغي تعطغغغى منىغغغا فغغغي مغغغادة تعبيغغغر  التالميغغغذمغغغن اسغغغباب تغغغدني  وان
ومنىا يعود إلغى طرائغق التغدريس المسغتعممة فغي تغدريس التعبيغر الكتغابي ، فالموضغوعات  لمطمبة ،

أكثروا تقميدية وبعيدة عن محيط الطمبة ، أما طرائق التدريس فىي غير مشوقة ، وال تنمي الجغرأة 
 ( .  ٘ٔص    ٜٙٛٔالطاور ،لدى الطمبة  )
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عميمية وطرائق التدريس المتعددة ، ويرى )طعيمة و الناقة (الى ان غياب االستراتيجيات الت
التي من شأنىا ابراز االنشطة التي تحض عمى ممارسة التعبير باشكاله المختمفة ، ُتعد من 

 (.ٗ٘  ص ٖٕٓٓاسباب ضعف الطمبة في التعبير )الناقة ، 

وان العجز عن التعبير له اثر كبير في اخفاق التالميذ ، وفقد الثقة بالنفس ، وتأخر 
 تماعىم والفكري .نمووم االج

تنمية القدرة )وبسبب ما تقدم ارتأت الباحثة تجريب اثر استراتيجية المساجمة الحمقية في  
 (الصف الخامس االبتدائي تالميذالتعبير الكتابي لدى  عمى

 أهمية البحث:

تقغغ  المغغغغة فغغي بغغغؤرة األحغغغداث ا نسغغانية ، فىغغغي التغغي حممغغغت ومغغغا زالغغت تحمغغغل االكتشغغغافات 
شغأنىا شغأن شغر ، فالمغغة تمعغب الغدور الغرئيس فغي تواصغل الب ، وكذلك اآلداب الرفيعغةواالختراعات

العمغغوم اأُلخغغر اوغغتم بىغغا العممغغا  وتناولتىغغا الدراسغغات بمختمغغف أبعادوغغاا كونىغغا ذات عالقغغة بالناحيغغة 
 اذ( ، ٘ص   ٕٙٔٓاالجتماعيغغغة والنفسغغغية والبيولوجيغغغة لمنسغغغان والمجتم .)سغغغعيدي والحوسغغغنية ،

ا نسان الى حغد كبيغر وتميغزن عغن سغائر المخموقغات ، وقغد سغعت الحضغارة ا نسغانية عبغر ترتبط ب
رحمتىا العممية من خالل نظرياتىا المختمفة الغى ايجغاد تفسغير لىغذن الظغاورة منغذ القغدم، فالمغغة مغن 
اوغغم مبتكغغغرات الغغغذكا  االنسغغغاني ، اذ اسغغغتطاعت ان تنقغغغل تغغغراث الحضغغغارات البشغغغرية امغغغة بعغغغد امغغغة 

بعد جيل  فكانت قمب االمة النابض فغي نقغل حضغارتىا وتراثىغا وثقافتىغا الينغا. )الحوامغدة و  وجيالً 
 (.ٓٔص   ٜٕٓٓ،  عاشور
فالمغة ألي امة وي الرابط التاريخي الذي يشد أبنا وا اليىا ويعزز في نفوسىم شرف  

ضارية وقوة والمشاعر ، وتمثل الذاكرة الح األحاسيساالنتما  فىم يتعاممون بىا في تبادل 
الشخصية ، ومناط االصالة ، ووي ليست الفاظ فحسب بل وي آداب وتقاليد وعادات وطرق 

 تفكير ووسائل تعبير ، ولون من الوان الشعور.

مصدر من مصادر االستمتاع بالجمال االدبي ، ووسيمة لتنمية الذوق و  وكذلك تعد
 ارواف الحس ، ودعم قيم الجمال.
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تىا ، النىا اداة التفكير والتعبير واداة التواصل والتفاوم ، ووي بحق وتىتم االمم بتعميم لغا
 ، فىي اداة التواصل بين الماضي والحاضر.األمةاوم المكونات لىيكل 

وتتميز المغة العربية بخصائص فريدة ناويك عن انىا لغة القران الكريم بما فيه من عقيدة 
 ، ت محكمه ووضحت تشابىه الجديرة باالوتمام سامية وقيم انسانية رفيعة فاحتوت معانيه وفسر 

    غوروا وال يكون ذلك رية بالدراسة لمعرفة كنىىا وسبرحَ ويزداد عمى ذلك ان لغة وذن مكانتىا ل
 (ٖٔص   ٜٕٓٓالوائمي،  اال بتعممىا بطرائق وأساليب واستراتيجيات تميق بمنزلتىا.)الدليمي و

تعبيرًا وأثرًا، بوصفىا وعا   وأكثرواة العربية ، فالمغة العربية وي من ابرز مظاور الثقاف
الوجدان القومي ، فال ثقافة قومية دون لغة قومية ، والحفاظ عميىا حفاظ عمى الثقافة العربية من 

 ( ٜص  السحق امام الغزوات الثقافية الشرسة )ربابعة 

كغغّل متطمبغغات وقغغد اسغغتطاعت المغغغة العربيغغة عبغغر حياتىغغا التغغي امتغغدت قرونغغًا أن تعّبغغر عغغن 
الحياة، فكانت لغة دين وعمم وحضارة منذ العصر الجاومي، وقد أعاد أوغل العمغم ذلغك إلغى تمّيزوغا 

 بتنوع أصواتىا، وسعة مفرداتىا، ومرونة أنظمتىا  الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية.
نىغغا نافغغذة وقغغد نجغغح القغغدما  فغغي الحفغغاظ عمغغى وغغذن المغغغة ، والتقعيغغد لىغغا، وضغغبط أحكامىغغا أل

ا نسغغان عمغغى العغغالم، ووسغغيمة فغغي االتصغغال والتواصغغل، واالطغغالع عمغغى المعغغارف المختمفغغة، ووغغي 
وويغغة األمغغة وكغغذلك تعغغد سغغجل تغغراث األمغغة، ولسغغانىا الفكغغري والثقغغافي الغغذي يحمغغي كيغغان األمغغة، 

تضغغغغمن وحغغغغدتىا المغويغغغغة، وتضغغغغمن تماسغغغغكىا، وتسغغغغىم فغغغغي بنغغغغا  صغغغغرح الحضغغغغارة التغغغغي العربيغغغغة 
 سانية.ا ن

ويتأكد لدى الطمبغة مقغدرة المغغة العربيغة عمغى التعبيغر عغن ا نسغان النغاطق بىغا بأفكغارن وأحاسيسغه، 
كمغغا يتأكغغد لغغديىم االعتغغزاز بالعربيغغة، وا يمغغان بكفا تىغغا التواصغغمية وطاقاتىغغا التعبيريغغةا ألنىغغا لغغغة 

 (ٙص  ٕٓٔٓ ، عثمانحياة متجددة.)
االتصال المغوي والتفاعل المجتمعي ، والن التعبير  والن الغاية من تعميم المغة وي تبسيط

 العظمى في جمي  مناحي الحياة . األوميةمن فنون االتصال ، لذا نال 
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ه يؤدي وظيفة المغة لباحثون عمى ان التعبير من اوم فروع المغة العربية ألناويكاد يجم  
ر ومشاعر كي يفىمه ووي ا بانة وا فصاح عما يجول في خاطر الفرد من أفكا األساسية

 (ٙٔ  صٕٕٔٓواخرون ، اآلخرون.) عبد الجابر 

يصور مدى انعكاس ما يران او يسمعه بعبارات فالتعبير فيض يجري بخاطر الكاتب ، ف
توضح ومعان تترجم ما يختمج في الصدر من عواطف ومشاعر  وأفكارفيىا الفاظ تحدد ، 

فروع المغة العربية وآدابىا ، فال يستطي   ، ووذا ال يأتي اال من خالصة المقرو  من وأحاسيس
ما  عن تنبثق ، والتي االنسان ان يعبر عما يجول بداخمه دون ان تكون لديه ذخيرة لغوية

الواضحة في النفس تجد طريقىا الى التعبير ، والفكرة ال  فاألفكارمن ثروة لغوية ،  الفرديحصمه 
ىا القمم او ينطق بىا المسان ، ولن يسيل قيمة اذا بقيت مخزونة في صدر صاحبىا ، ال يسجم

القمم او ينطق المسان بغير وقود المفظ ، وحرارة العبارة ويجب ان تسخر كل فروع المغة لعربية 
 باألساليبكروافد تزود الطالب بالثروة المغوية الالزمة حين يعبر عن شعورن وانفعاالته ، فتمدن 

اضحة ، ليصبح قادرا عمى التعبير عما يخالج نفسه بمغة الطريفة والعبارات الو  واألفكارالجيدة ، 
 (ٕٕص   ٕٕٔٓعربية سميمة )الىاشمي ،

برنامج في تعميم المغة ، و وذا ال يعني  أليوكذلك فان التعبير وو االختيار الحقيقي ، 
    من استماع وكالم وقرا ة ، انما يعني اننا عن طريق       األخرمىارات المغة  أوميةالتقميل من 

، وذكائه وثقافته وخبراته في الحياة ، فالكتابة ليس مجرد  أفكارنما يكتبه التمميذ ندرك مدى عمق 
تمنح التمميذ الفرصة  ألنىامن ذلك ،  أعظمفالكتابة جىدًا ، وسيمة الكتشاف ما يعرفه التمميذ 

لقول بأن الكتابة فيتصور العالم تصورًا واقعيًا ،ويعبر عن نفسه بدقة واستمتاع ، وبىذا يمكن ا
 تشكل ووية االنسان .

لذلك عمى المعمم ان تكون له نظرة عميقة وشاممة وال سيما بىذن المىارة واساليب تدريسىا 
وتقويمىا ، اذ يخفق الكثير من المدرسين في تعميم التعبير ، النىم يجعمون ودفىم في نىاية 

المغوية ، وفي مثل وذن الحالة يعجز  االمر تمكين التمميذ من الكتابة اآللية ومراعاة الصحة
  ٕٙٓٓالتالميذ عن كتابة رسالة او قصة او تقرير او أي لون اخر من الوان التعبير.)حسين ، 

 (ٚٛص
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وسوا  اكان التعبير شفىيا او كتابيًا فىو اوم ثمار الثقافة األدبية المغوية لذلك يجب ان 
 (ٜص  ٕٙٓٓفي التعبير ،يوجه اليه نصيب كبير من العناية )الدليل الشامل 

  ،فىو غاية من غايات المغة ، الن مستويات المغة جميعىا تصب في خدمة حصة التعبير

اذ تعد حاجة تالميذ المدارس لمتعبير ، غاية في األومية ، الن المدرسة وي التي تخرج 
مات الموظفين والعمال واالكاديمين ، ووي األرضية الصمبة التي تمكنىم من تحصيل المعمو 

                 الالزمة لىم في حياتىم التعميمية والعممية لذا يجب تدريبىم عمى حسن التعبير
              فعممية الكتابة وي عممية دائرية أي ان توليد االفكار ،  (ٕٚص  ٕٚٓٓ)الصوفي ، 

 .) االستمطار ( التخطيط والتحرير يمكن ان نقوم بىا طوال عممية الكتابة بأكممىا 

ا نسغغغان خالصغغغة أفكغغغارن بعبغغغارات وألفغغغاظ  فيغغغه يصغغغب وغغغو القالغغغب الغغغذيوبمغغغا ان التعبيغغغر 
الناشغئون ليصغبحوا قغادرين عمغى التعبيغر  يجغب أن يغدرب عميغه لغذلكمتناسقة ، وتصوير جميل 

 . عما يجول بخواطروم
ل ذو وقد أوجد الباحثون والتربويون طرائق وأساليب تدريسية حديثة كثيرة ، فضال عن الوسائ

التقنيات التي يمكن استعمالىا في تحسين تدريس مادة التعبير ، ومن وذن االستراتيجيات 
 استراتيجية المساجمة الحمقية . 

وتسغغغاعد وغغغذن االسغغغتراتيجية عمغغغى مىغغغارات التفكيغغغر الناقغغغد ومىغغغارات ا سغغغتماع وتنظغغغيم عمغغغل      
والنقغغد والتقيغغيم واالطغغالع عمغغى  عمغغى مىغغارة اتخغغاذ القغغرار التالميغغذالمجموعغغة وكغغذلك عمغغى تغغدريب 

طريقغغة التقيغغيم المسغغغتخدمة لتصغغحيح أوراق االجابغغغة .. ليكونغغوا أكثغغغر حرصغغا واوتمامغغغا أثنغغا  تقغغغديم 
 (ٕٕ  صٜٓٛٔ،(Zeller .أعمالىم في المستقبل

 هدف البحث:
 يرمي البحث الحالي الى 

الصغغف  تالميغغذدى اثغغر اسغغتراتيجية المسغغاجمة الحمقيغغة فغغي تغغدريس التعبيغغر الكتغغابي لغغ معرفغغة 
 من خالل التحقق من صحة الفرضية الصفرية االتية  الخامس االبتدائي
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 فرضية البحث:
 تالميغغغذ(  بغغغين متوسغغغط درجغغغات  ٘.ٓوغغغل ونغغغاك فغغغرق ذو داللغغغة احصغغغائية عنغغغد مسغغغتوى ) 

المجموعغغغة التجريبيغغغة الغغغذين يدرسغغغون مغغغادة المطالعغغغة والنصغغغوص باسغغغتراتيجية المسغغغاجمة الحمقيغغغة 
)المجموعة الضابطة( الذين يدرسغون المغادة نفسغىا بالطريقغة التقميديغة فغي  تالميذت ومتوسط درجا

 التعبير
 حدود البحث:

 تتم اجرا  وذن الدراسة في ضو  الحدود االتية 
تالميذ الصف الخامس االبتدائّي في المدارس االبتدائية النىارية في محافظة بغداد، لمعام  -ٔ

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالدراسي 
  .الموضوعات في التعبير التحريريقسم من  -ٕ

 تحديد المصطمحات:
 -:االستراتيجية عرفها كل من

ٔ( .Oliver )  
بأنىا "مجموعة مغن األنشغطة وأسغاليب التفاعغل  االجتمغاعي واألكغاديمي والبيئغي التغي يقغوم    

 (. Oliver, 1977: 194بىا الطمبة لتعمم ما يىدف إليه المنىج")
 ( . )الدليمي، وسعادة3

انىغغغغغغا "مجموعغغغغغغة ا جغغغغغغرا ات التدريسغغغغغغية المتعمقغغغغغغة بتحقيغغغغغغق مخرجغغغغغغات تعميميغغغغغغة مرغغغغغغغوب ب
 (.٘٘  صٕ٘ٓٓفيىا")الدليمي، وسعادة، 

 التعريف اإلجرائي لالستراتيجية:
مجموعغغغة ا جغغغرا ات التغغغي تؤديىغغغا الباحثغغغة والطغغغالب فغغغي تتغغغاب  مغغغنظم لتنغغغاول موضغغغوعات 

 .التعبير الكتابيغرض المطالعة بالتحميل والمناقشة والتخطيط لألفكار ل
 :المساجمة الحمقيةاستراتيجية 

 يغتم بموجبىغا إشغراك الطغالب فغي  مجموعغة صغغيرة، أو مغ  فئغغة التغي االنشغطة مغن مجموعغة وغي"
فغغي عمميغغغة والتأمغغل عطغغا  وتمقغغغي ردود الفعغغل، واعغغن األفكغغار مغغغن خغغالل الكتابغغة، لمتعبيغغر  كبيغغرة 
      .التعمم

 (41ص: 3122الشمري ،)                                                 
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   المساجمة الحمقية:ستراتيجية االجرائي التعريف ال
عمميغغغة يغغغتم بموجبىغغغا إشغغغراك الطغغغالب فغغغي األنشغغغطة، مثغغغل القغغغرا ة والكتابغغغة والمناقشغغغة،  يوغغغ
تسغاعد التالميغذ فغي التعبيغر عمغا يجغول بخغاطروم  مجموعة واسعة من األنشغطة التغي عمىوتشمل 

 . 
 عرفه لغة:عبير الت

 ابن منظور :
َعَبغغرُت الكتغغاَب َأعُبغغَرُن، إذ تدبّرتَغغه فغغي نفِسغغك ولغغم َترفَغغ  بغغه صغغوتك وعَبغغرُت الُرؤيغغا َتعبيغغًرا   َفسغغّرُتىا. 
وعَبّرت عغن فغالٍن أيًضغا، إذ تكممغَت عنغه. والمسغان ُيعبغر عّمغا فغي الضغمير، وَتعبيغُر الغدراوم وزنىغا 

 نا لرؤياَي،  أّي َقصصُتىا عميه ليعُبَروا. جممة بعد التفاريق واسَتعبَرت ُفال
" عبَر، عبَر الرؤيغا يعبروغا تعبيغًرا، وعبغارة وعبروغا فسغروا وأخبغر بمغا يغؤول، واسغتَعَبرن إياوغا َتعبيَروغا 

 (ٖٔ، صٜ، مجٕٗٓٓ".  )ابن منظور، 
 عرفه كل من  اصطالحاً 

1. (Cood ) 
 " إدراك المعنى الرئيس لمكممة والعبارة والجممة"  

                                                           (Cood, 1973: P. 563.) 
 (  مدكور) .2

 "حسن تصوير المعنى، وجودة استعداد الذون لالستنباط"
 (.ٖٓٔص   ٜٕٓٓكور، د)م                                                             
 الفصل الثاني

 جوانب نظرية  
 :ية المساجمة الحمقية استراتيج

 عام وقد شاع ذكروا في ،مسؤولية التعمم عمى المتعممينجعل تركز عمى  ووي استراتيجية 
 ASHE( )Bonwell) فغغغي الواليغغغات المتحغغغدة االمريكيغغغة  مغغغن قبغغغل جمعيغغغة التعمغغغيم العغغغالي ٜٜٓٔ

 (. Eison 1991و
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فغي مىغام التفكيغر  ذالتالميغ عمغى مشغاركة وجه الخصوصوقد ركزت وذن االستراتيجية عمى 
 .( Anderson ، 1999  p26تحميل وتركيب وتقييم  )من 

يتطمب التعميم فغي وغذن االسغتراتيجية المشغاركة فغي الصغف، بغدال مغن الجمغوس واالسغتماع اذ 
بىغدو ، وتشغمل اسغتراتيجية المسغاجمة الحمقيغة عمغى مجموعغة فرعيغة مغن أنشغطة الغتعمم النشغط التغغي 

، اذ توظغف وغذن االسغتراتيجية التالميغذ عمغى شغكل مجموعغات وتعيغين  تسغاعد التالميغذ فغي تعممىغم
 ,p28 Thornton,1999,)المىام لىم ، وكذلك تىدف الغى تعزيغز احتفغاظ التمميغذ بالمعمومغات .

R.K)  
الطرائغغق الفعالغغة عنغغدما يريغغد المعمغغم ترسغغيا قغغيم ومعتقغغدات معينغغة  وُتعغغد وغغذن االسغغتراتيجية مغغن     

مغغغي عغغغدة مىغغغارات مثغغغل المناقشغغغة وبنغغغا  األسغغغئمة وتبغغغادل األفكغغغار. كمغغغا أنىغغغا لغغغدى الطمبغغغة، ووغغغي تن
  ٕٕٔٓ،  )الشغغغغمريمفضغغغغمة عنغغغغدما يريغغغغد المعمغغغغم التفصغغغغيل بموضغغغغوع معغغغغين أو مفغغغغاويم معينغغغغة. 

 (ٜٔص
يمعغغب المعمغغم فغغي وغغذن االسغغتراتيجية دور الميسغغر لمطمبغغة مغغن خغغالل اختيغغار الطمبغغة لتيسغغير و 

       عمغى المجموعغات، وطغرح األسغئمةا  ثغارة تفكيغر أو توجيغه الطمبغة. ونجاح النقاش، وتوزي  الطمبغة 
وعادة ُتستخدم وذن االستراتيجية لمناقشغة قضغية عامغة أو شغائكة  ثغارة تفكيغر الطمبغة ولمسغاعدتىم 

 & .White, R ). .التفكير في الموضوع من جوانب عدة واالستماع لوجىات نظر مختمفةعمى 
Gunstone,1996,p33.) 

لسغغغؤال أو الموقغغغف أو المشغغغكمة، ا تقغغغوم فكغغغرة وغغغذن االسغغغتراتيجية عمغغغى اجابغغغة الطالغغغب عغغغنو 
و اعطغغغغغا  تغذيغغغغغة راجعغغغغغة. ويمكغغغغغن  ويسغغغغغتفيد زمالئغغغغغه مغغغغغن إجابتغغغغغه ويضغغغغغيفون عميىغغغغغا دون تغييغغغغغر 
وفيىغغا أيضغغًا تشغغجي  التالميغغذ عمغغى  ، الطمبغغة دسغغتخدامىا لمعرفغغة واكتشغغاف المفغغاويم القبميغغة عنغغا

فغغي  التالميغغذتجمغغ  ، اذ ان واستكشغغاف المواضغغي  الرئيسغغية،  المغغادة الدراسغغيةالتفكيغغر بعمغغق حغغول 
أزواج يسغغمح لغغديىم الفرصغغة لمعغغراب عغغن وجىغغات نظغغروم الخاصغغة، لنسغغم  مغغن اآلخغغرين، لصغغقل 

والىغغغدف مغغغن ورا  ذلغغغك حتغغغى يتمكنغغغوا مغغغن تعزيغغغز أعمغغغى ترتيغغغب قغغغدرات التفكيغغغر ، جدليغغغةالمىغغغاراتىم 
لمشغغاركين ين الغغى امغغن المسغغتمعين السغغمبي التالميغغذتحويغغل ب ة لىغغا دور ان وغغذن االسغغتراتيجيلغغديىم. و 

معرفغة مغا اذا كغانوا فىغم المغواد التغي التالميغذ و فاعمين، ويمكن أن يسغاعد أيضغا المعممغين لمراقبغة ال
 (.(Thornton ,1999,p46 يجري مناقشتىا
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 وخطواتىا 
 .ة في الموقف التعميميعدد الطمب تقسيم الطمبة في مجموعات رباعية أو أكثر حسب -ٔ
 .عمى السبورة كتابة السؤال أو الموقف أو المشكمة عمى ورقة أو -ٕ
 .لمسؤال أو الموقف أو المشكمة اعطا  الطمبة وقت انتظار بسيط لمتفكير في إجابة -ٖ
  .ثم يمرروا لزميمه السماح لمطالب األول بكتابة إجابته في الورقة -ٗ
ضافة ما يران مناسبًا  مجموعة الفرصة لقرا ةاعطا  الطالب الثاني في ال -٘ إجابة زميمه، وا 

 .تقييم عميىا دون تعديل لألخطا  او انتقاد او
ضافة إجابات جديدة عمى  السماح بتمرير الورقة عمى باقي الطمبة في-ٙ المجموعة الواحدة، وا 

 .ا جابات السابقة
 Dallman .,p25 ,1974) )تعرض ا جابات أمام الصف ويتم النقاش. -ٚ
 
 مفهوم التعبير: 

وشخصيته وتفاعمه م  غيرن فالكممة المعبرة  هالتعبير عماد الشخص في تحقيق ذاتيعد 
 ما سمكوا الطريق الى العقول والقموب. يممكوواعماد الرواد والقادة ، ولو لم 

 ألنهكبرى في التعميم ،  أوميةوايالئه ويرى معظم التربويين ضرورة االوتمام بالتعبير 
)حماد ونصار ،  ويخرجىا بكممات منظمة األفكارمن المغة ، ويستمطر  ييمثل الجانب الوظيف

التعبير ال يستغني عنه أحد في مراحل حياته المختمفة ، ألن ا نسان في ( ، فٕٚ  صٖٕٓٓ
وسيمة ا فىام  فىوحاجة دائمة لمتعبير عما يدور في نفسه من انفعاالت ومشاعر وأفكار ، 

اآلخرين ، ووو الغاية من تعميم المغة ، وفروع المغة كمىا وسائل لمتعبير بنوعيه واالتصال ب
الشفىي والتحريري ، فنحن ندرس النحو لتستقيم ألسنتنا بالنطق والكتابة ، وندرس ا مال  لنجيد 

من أجل أن نتزود بالثروة المغوية  الكتابة وفق القواعد ا مالئية الصحيحة ، وندرس األدب
 نوليه نبنا أ يً فحر لذلك أساسىا، و وو ثمرة عموم المغة، ، اذن فالتعبير بية والبالغيةواألسمو 

 .(ٖٗ  صٕٗٔٓ، لربابعةا ).االوتمام 

ولىذا جا ت أومية تعميم الناشئة عمى مىاراته ليصبحوا قادرين عمى التعبير عما يجول 
وصدق وكفا ة عن  في خواطروم ويحيط بىم ، وبقدر ما يتمكن ا نسان من التعبير بوضوح
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 .أفكارن ومشاعرن وحاجاته يستطي  أن يؤثر في اآلخرين ويتفاعل معىم بالصورة الالئقة والمناسبة
 
 ( ٚٙ  صٜٜٓٔ،وليد جابر)

 التعبير :تدريس  أهداف
 المتعمق الواضح السميم التعبير عمى القدرة خمق وو التعبير تعميم من األساس الىدف نا
 الكتابة لتعميم خاصة أوداف موعةجم تحقيق يتطمب ووذا ، المتعمم لدى
 (ٕٖ صٕٛٓٓ،خصاونال(ووي
 راق بشكل والعواطف واالنفعاالت واألحاسيس األفكار عن التعبير عمى القدرة المتعمم اكساب -ٔ

 . ا بداع ورحابة األفق سعة في ومؤثر ورفي 
 نفس في مؤثرة ونلتك عميىا والبرونة وتسمسمىا أفكار عرض عمى القدرة المتعمم اكساب -ٕ

 .(ٚ  صٕٗٔٓ، لربابعةا ). المتمقي
بمغغغة سغغميمة تراعغغي قواعغغد االسغغتخدام الجيغغد تقويغغة لغغغة التمميغغذ وتنميتىغغا وتمكينغغه مغغن التعبيغغر  -ٖ

شفىيًا وكتابيًا ، وكذلك لتنمية التفكير وتنشغيطه  والداللية والصرفية التركيبية ألنظمة المغة السميمة
 ة خيال التمميذ بعناصر النمو واالبتكار.وتنظيمه والعمل عمى تغذي

أن يغغتقن التالميغغذ اسغغتخدام المىغغارات المغويغغة المختمفغغة التغغي اكتسغغبىا مغغن خغغالل تعمغغم فغغروع  -ٗ
 (٘٘ص  ٖٕٓٓ)حماد ونصار ، المغة. 

ربغغط الفقغغرات بعضغغىا بغغبعض بشغغكل متسغغغاوي يقغغود إلغغى البنغغا  الكمغغي لمفكغغرة أو ا حسغغغاس  -٘
 المعبر عنه.

 دوا التفكير المنطقي المنتظم وترتيب االفكار واالبداع واالبتكار .ان يتعو  -ٙ

  .ان يتعودوا الصراحة والطالقة في القول والقدرة عمى مواجىة المواقف المختمفة  -ٚ

(Anderson.p.s.1987 )                                                                
 ي التعبير :سس التي ينبغي مراعاتها فالا  

 .تعويد التالميذ عمى حسن االستماع إلى المتحدث وفىم المقصود من الحديث أو السؤال -ٔ
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الجميمغغة ليعبغغر التمميغغذ عغغن محتوياتىغغا شغغفويا مغغ  ا جابغغة عغغن الفنيغغة االعتمغغاد عمغغى الصغغور  -ٕ
 األسئمة التي تدور حولىا. 

 تشجي  التمميذ عمى التحدث داخل الصف الدراسي.  -ٖ
ابة األخبار وتقديمىا إلى مجمة الحائط المدرسية، اذ تساعد التالميذ عمى الربط بين التمقغي كت -ٗ

 والكتابة بمغة سميمة وبجمل مفيدة وواضحة المعنى. 
تمخغغغغغيص القصغغغغغص والمواضغغغغغي  المقغغغغغرو ة أو المسغغغغغموعة أو المشغغغغغاودة، أو تكممغغغغغة القصغغغغغص  -٘

 من قدرة التالميذ الكتابية ا نشائية. الناقصة او تطويل القصص المختصرة، ،اذ يساعد ويزيد
 إعداد الكممات الخطابية  لقائىا في المناسبات المختمفة كاألعياد وغيروا.  -ٙ
 اختيار موضوعات لمتعبير غير مكررة. -ٚ
االستشغغىاد بمحفوظغغة مغغن القغغران الكغغريم والحغغديث الشغغريف والشغغعر والنثغغر والحكغغم واألمثغغال -ٛ

 مختمفة. غنا  مواضي  التعبير ال
 اسغغغغغتعمال عالمغغغغغات التغغغغغرقيم المختمفغغغغغة ، ممغغغغغا ييسغغغغغر عمغغغغغى القغغغغغارئ التفاعغغغغغل مغغغغغ  الموضغغغغغوع. -ٜ

 (ٛ٘ صٖٕٓٓحماد ونصار ،  )                                                           
  الدراسات السابقة 
 ( : 5::2دراسة عزمي )  -2

، واسغغغتىدفت تعغغغرف اثغغغر أسغغغموب إكمغغغال جامعغغغة بغغغغداد  –أجريغغت وغغغذن الدراسغغغة فغغغي العغغغراق  
 القصة في تحصيل التعبير التحريري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي . 

( تمميغغذا وتمميغغذة فغغي المجموعغغة  ٚ٘( تمميغغذ وتمميغغذة مغغنىم )  ٙٓٔبمغغ  عغغدد أفغغراد العينغغة ) 
لمجموعة الضابطة ( تمميذا وتمميذة في ا ٜٗ( تمميذة ، )  ٕٚ( تمميذا و )  ٖٓالتجريبية بواق  ) 

 ( تمميذة . ٕٛ( تمميذا و )  ٕٔبواق  ) 
كافأت الباحثة بغين أفغراد المجمغوعتين قبغل بغد  التجربغة فغي بعغض المتغيغرات وغي   درجغات 
مادة المغة العربية في الصغف الرابغ  االبتغدائي ، والتحصغيل الدراسغي ل،بغا  ، والتحصغيل الدراسغي 

 لألمىات .
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اعتمادا عمى األدبيات قصصغا مبتغورة فغي مغادة التعبيغر ، بعغد أن أعدت الباحثة أداة البحث 
تثبتت من صدقىا الظاوري وصالحيتىا لطمبة الصف الخامس االبتدائي ، ومدى مال مة موض  

 البتر فيىا من خالل عرضىا عمى مجموعة من الخبرا  والمتخصصين .
( لعينتغغغغغين  t-test اسغغغغغتعممت فغغغغغي دراسغغغغغتىا وسغغغغغيمتين إحصغغغغغائيتين   االختبغغغغغار التغغغغغائي )  

( . وفغغي نىايغغة التجربغغة توصغغمت إلغغى ان ونغغاك  Pearsonمسغغتقمتين، ومعامغغل ارتبغغاط بيرسغغون ) 
فرقغا ذا داللغغة إحصغغائية لمصغغمحة تالميغذ المجموعغغة التجريبيغغة الغغذين درسغوا بأسغغموب إكمغغال القصغغة 

 .وتفوقىم عمى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية
 (  ٖٔ – ٕٔص    ٜٜٗٔ) عزمي ،                                                     
 :م3111دراسة الفراجي  -3
ُأجريت وذن الدراسة في كمية التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد/ العراق، ورمت إلى تعّرف أثر    

 الرحالت الميدانية في األدا  التعبيرّي لتالمذة المرحمة االبتدائية.
( تمميذًا و تمميذًة من تالمذة الصف الخامس ٗٚاختار الباحث عّينة عشوائية ضّمت )   

 ( تمميًذا وتمميذًة لكلِّ مجموعة . ٖٚاالبتدائّي ُقّسمت عمى مجموعتين، تجريبية وضابطة بواق  ) 
المغة كافأ الباحث بين المجموعتين في التحصيل الدراسّي لموالدين, والعمر الزمنّي، ودرجات    

 ٗٔالعربية النىائية لمعام السابق ،ودرجات االختبار القبمّي في مادة التعبير، واستمرت التجربة )
( أسبوًعا، استعمل الباحث أداة البحث ،فكانت سمسمة من االختبارات في سبعة موضوعات 
مقّدمة إليىم صححىا الباحث عمى وفق معيار الىاشمّي، واستعمل وسائل إحصائية، منىا 

 الختبار التائي، ومرب  كاي، وأظىرت الدراسة النتائج اآلتية ا
غ تفوق تالمذة المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لمرحالت الميدانية عمى تالمذة المجموعة ٔ

 (.ٕ٘-ٗٔ، صٕٓٓٓالضابطة الذين لم يتعرضوا لتمك الرحالت .                 ) الفراجّي,
  :(:311دراسة الفرطوسّي ) -4
ُأجريت وذن الدراسة في كمية التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد/ العراق، ورمت إلى تعّرف     

فاعمية برنامج مبني عمى األلعاب التعميمية في األدا  التعبيرّي عند تالميذ الصف الخامس 
( تمميذًا لممجموعة ٖٗ( تمميذًا، وزعت عمى مجموعتين بواق )ٙٙاالبتدائّي، بمغت عينة البحث )

( تمميذًا لممجموعة الضابطة،كافأ الباحث بين المجموعتين إحصائًيا في )العمر ٕٖتجريبية و)ال
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الزمنّي، ودرجة التحصيل الدراسي لألبوين، ودرجة مادة المغة العربية، ودرجات االختبار القبمي 
 في مادة التعبير التحريرّي(.

تصحيح األدا  التعبيرّي التحريرّي تكونت أداتا البحث من البرنامج التدريبّي، ومن محكات    
 أعّدوا الباحث نفسه،أسفرت الدراسة التي استمرت فصاًل دراسًيا كاماًل، عن النتيجة اآلتية غ

( بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ٘ٓ,ٓوجوُد فرٍق ذي داللة إحصائية عند مستوى)   
َسْت موضوعات التعبير بطريقة األلعاب األدا  التعبيرّي لمصمحة المجموعة التجريبية التي ُدر  

 (ٚٔٔ-ٖٖ، صٜٕٓٓالتعميمية. )الفرطوسّي، 
 لفصل الثالث ا

جراءاته  منهجية البحث وا 
 أواًل: منهج البحث :

بط اتبعغغغت الباحثغغغة فغغغي تحقيغغغق وغغغدف بحثىغغغا ، إجغغغرا ات مغغغنىج البحغغغث التجريبغغغي ذات الضغغغ
الجزئغغي ، إذ إنغغه ٌيعغغدد مغغن أدق أنغغواع البحغغوث التربويغغة الدقيقغغة فغغي التوصغغل إلغغى نتغغائج يوثغغق بىغغا 

 (. ٕٕ٘ص  ٜٜٚٔ)جابر، 
 ثانيًا: التصميم التجريبي: 

مالئمغغًا لظغغروف واحغغٍد مغغن التصغغاميم التجريبيغغة ذات الضغغبط الجزئغغي الباحثغغة عمغغى اعتمغغدت 
 ( يوضح ذلك.ٔوالشكل )البحث الحالي 

 موعةالمج
المتغير 
المستق
 ل

 األداة المتغير التابع

التعبير  استراتيجية المساجمة الحمقية التجريبية
 الكتابي

إختبغغغغغغغغغغغغغغغغغار 
 غغغغغغغغغغغغغ الضابطة بعدي 
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 ثالثًا: مجتمع البحث وعينته:
 مجتمع البحث:  -أ

يغغة، ولىغغذا مغغن المعغغروف إن تحديغغد المجتمغغ  األصغغمي مغغن المتطمبغغات األساسغغية فغغي البحغغوث التربو 
 فغغان المجتمغغ  األصغغغمي فغغي وغغذا البحغغغث وغغو المغغدارس االبتدائيغغغة لمبنغغين فغغي محافظغغغة بغغغداد لمعغغغام 

فغغي بغغداد عمغغى سغت مغغديريات عامغة ،ومغغن  االبتدائيغةوقغد وزعغغت مغدارس المرحمغغة  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
ى بصغغورة بغين وغغذن المغديريات المغغذكورة آنفغغًا اختغارت الباحثغغة المديريغة العامغغة لتربيغغة الرصغافة األولغغ

 . عشوائية
 عينة البحث: -ب

واختغارت شغعبتين مغن شغعب  عشغوائيةبصغورة  الخميغل االبتدائيغة مدرسغةلقد اختغارت الباحثغة 
( المجموعغغغغة التجريبيغغغغة التغغغغغي سغغغغتدرس باسغغغغغتخدام أشغغغغغعبة )اذ مثمغغغغت  االبتغغغغغدائي الخغغغغامسالصغغغغف 

التغغغي سغغغغتدرس  ، فغغغي حغغغين مثمغغغت شغغغعبة )ج( المجموعغغغة الضغغغابطة الحمقيغغغة المسغغغاجمةاسغغغتراتجية 
 باستخدام الطريقة التقميدية.

، وبعغغغد تمميغغغذ( ٕٚ، وضغغغمت شغغغعبة )ج( ) تمميغغغذ( ٜٕ( ) أفغغغي شغغغعبة ) التالميغغغذبمغغغ  عغغغدد  
شغعبة )ج( اصغبح  تالميذاما  تمميذ( ٕٛ( )أفي شعبة ) عددوم، أصبح  الراسبين التالميذاستبعاد 
 ( يوضح ذلك .ٔوالجدول ) تمميذ( ٕٙ)عددوم
 (2جدول )  

 التجريبية والضابطة -مجموعتي البحث تالميذعدد 
 النهائي التالميذعدد  الراسبات التالميذعدد  قبل االستبعاد التالميذعدد  المجموعة
 ٕٛ ٔ ٜٕ التجريبية 
 ٕٙ ٔ ٕٚ الضابطة
 ٗ٘ ٕ ٙ٘ المجموع

 مجموعتي البحث:  رابعًا:
بعغض المتغيغرات التغي  كافأت الباحثة قبغل الشغروع فغي التجربغة  بغين مجمغوعتي البحغث فغي

 يعتقد انىا قد تؤثر في سالمة التجربة ، ووذا المتغيرات وي 
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 محسوبًا بالشهور.  لمتالميذالعمر الزمني  -2
 التحصيل الدراسّي لآلباء. -3
 التحصيل الدراسّي لؤلمهات.  -4
 االبتدائي. الرابعدرجات مادة المغة العربية في االختبار النهائي في الصف  -5 

 (3ل )دوج
المجموعتين )التجريبية والضابطة( في العمر الزمني محسوبًا  لتالميذنتائج االختبار التائّي 

 بالشهور
عدد أفراد  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

  ٕٖٛٓٔ.ٗ ٓٗٔٚ.ٜٙ ٕٛ التجريبية
ٕ٘ 
 

 

ٔ,ٕٖٗ 

 

ٕ,ٓ٘ٙ 

غير 
 ٕٚ٘ٓٓ.٘ ٖٕ٘ٚ.ٜٚ ٕٙ الضابطة دالة

 (4دول )ج 
 المجموعتين تالميذقيمة مربع كاي لمفروق في مستوى التحصيل الدراسي لآلباء بين 

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية محسوبةال الداللة

  ٖٜٙ,ٕ ٖٗٓٙ,ٔٔ ٕٛ التجريبية
ٕ٘ 

 

ٔ,ٙٓٗ 

 

 
ٕ,ٓٓٓ  

غير 
 ٚٛٚ,ٖ ٖٗٙٓ,ٔٔ ٕٙ الضابطة دالة

 (5جدول)
 المجموعتين تالميذقيمة مربع كاي لمفروق في مستوى التحصيل الدراسّي لؤلمهات بين 

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 لحريةا

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

  ٜٖ٘ٙ,ٖ ٕٓٛ,ٓٔ ٕٛ التجريبية
  ٕ٘ 

 
ٔ,ٚٗٙ 

 
ٕ,ٓٓٓ 

غير 
 ٜٖٗٙ,ٕ ٜٙٚ٘,ٜ ٕٙ الضابطة دالة
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 (6جدول )
 مجموعتي البحث في مادة المغة العربية لمعام السابق تالميذنتائج االختبار التائّي لدرجات 

أفراد عدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

  ٖٖٔٓ,ٗ ٜٕٔٓ,٘ٔ ٕٛ التجريبية
  ٕ٘ 

 
ٓ,ٓ٘ 

 

 
ٕ,ٓٓٓ  

غير 
 ٖٜٕٕٙ,٘ ٘ٔٙٗ,٘ٔ ٕٙ الضابطة دالة

 تحديد المادة العممية :رابعًا / 
محددة يمتزم بىا المدرسون ، وانما وناك توجيىات عامة وضعتىا  التعبير ليس له مادة

وزارة التربية تؤكد أومية وذن المادة ولكنىا لم تقدم موضوعات مقررة يختار منىا المدرسون 
  ٜٜٓٔوألزمتىم إعطا  ما ال يقل عن ثمانية موضوعات خالل العام الدراسي )وزارة التربية ، 

 ( ٕٔص

( موضوعا تعبيريا وعرضتىا عمى مجموعة من ٗٔضمت )  اعدت الباحثة استبانةو 
( موضوعات منىا لتكون الموضوعات التعبيرية التي ٘الخبرا  والمتخصصين ، الختيار )

.  ملديىالكتابي  التعبيرمجموعتي البحث في أثنا  التجربة من اجل قياس  تالميذكتب فيىا يس
 فوق  االختيار عمى الموضوعات اآلتية  

 طن.حب الو  -ٔ
  .المعمم شمعة تحترق من اجل االخرين -ٕ
  .واجبنا نحو االم -ٖ
 جارك القريب خير من اخيك البعيد -ٗ
 .االتحاد قوة والتفرقة ضعف -٘

 / إعداد الخطط التدريسية : خامساً 
الخطة اليومية التي يضعىا المدرس ضرورة ممحة لمتدريس ، فىي تحسن أدا ن وتبعدن عن ان    

دريس وتجعل عممه متجددًا باستمرار ، وتتيح له الوقت الكاف لمتفكير في مادة اآللية في الت
 (.ٚ٘ٔص   ٜٙٛٔالدرس ، وفي الطريقة التي يصل بىا الى عقول طمبته )عبد الىادي، 
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ولما كانت العممية التدريسية ال يمكغن أن تسغير بنجغاح إال بغالتخطيط المسغبق لمغدرس ، فقغد 
وعرضغغغغتىم عمغغغغى مجموعغغغغة مغغغغن ، ( ٔممحغغغغق )خطغغغغط التدريسغغغغية أعغغغغدت الباحثغغغغة انمغغغغوذجين مغغغغن ال

لمفغادة مغن المحكمين والمتخصصين في المغة العربيغة وطرائغق تدريسغىا والعمغوم التربويغة والنفسغية 
واخذ ممحوظاتىم ومقترحاتىم، لتحسين تمك الخطط، وجعمىا صغالحة وسغميمة تضغمن نجغاح  آرائىم

وفغغغغغق آرا  المحكمغغغغغين  لصغغغغغياغة المغويغغغغغة والعمميغغغغغةفغغغغغي ا التعغغغغغديالت التجربغغغغغة، ُأجغغغغغري عغغغغغدًد مغغغغغن 
 والمتخصصين، وأصبحت بصورتىا النىائية جاوزة لمتنفيذ.

 / تطبيق التجربة : سادساً 
 االربعغا المجمغوعتين التجريبيغة والضغابطة يغوم  تالميغذباشرت الباحثة بتطبيق التجربة عمغى 

مجموعغغة ، وأنىيغغت التجربغغة  بتغغدريس درسغغين أسغغبوعيا درس واحغغد لكغغل ٕٙٔٓ/  ٓٔ/  ٘الموافغغق 
 . ٕٙٔٓ/  ٕٔ/  ٕٔيوم األحد الموافق 

 تصحيح موضوعات التعبير التحريري :سابعًا / 
 محكات التصحيح :

مجموعتي البحث  تالميذاعتمدت الباحثة محكات تصحيح جاوزة لتصحيح كتابات       
جاوزة  تصحيح كاتمح عمى الباحثة التجريبية والضابطة لتكون أداة لقياس ادائىم اعتمدت

  ثالثة عمى موزعة فقرة ) عشرة ثالث( من مكونة ووي 1990 عام بناوا التي الراوي تصحيح
 ) مجاالت خمسة ويضم المغة( ومجال )مجاالت ثالثة ويضم األدبي األسموب ( :وي مجاالت
 أداة لتكون مجموعتي البحث تالميذ كتابات لتصحيح .)مجاالت خمسة ويضم المعنى (ومجال

 . والثبات بالصدق واتسمت أدائىن قياسل
 التصحيح كيفية

 تتولى الدفاتر وجم  ، المحدد الموضوع كتابة من البحث مجموعتي تالميذ انتىا  بعد 
 فقراتىا والموضحة المعتمدة التصحيح محكات وفق وعمى الصف خارج بنفسىا التصحيح الباحثة

 . األول الموضوع في الكتابة قبل تالميذلم
 

 / الوسائل اإلحصائية : ثامناً 
 استعممت الباحثة الوسائل ا حصائية اآلتية في إجرا ات بحثىا وتحميل نتائجه      
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 لعينتين مستقمتين    t- testاالختبار التائي  -ٔ
اسغغغغغتعممت وغغغغغذن الوسغغغغغيمة لمعرفغغغغغة دالالت الفغغغغغروق بغغغغغين مجمغغغغغوعتي البحغغغغغث عنغغغغغد التكغغغغغافؤ        

 تحميل النتائج النىائية  . ا حصائي لعدد من المتغيرات ، وفي
 ٕس  – ٔس               

 ت = غغغغغغغغغغغغغغغ
 غغغغغغغغغغغغغ       
  ٕن    ٕ+ ع   ٔن    ٔع         
 إذ تمثل  

 س = المتوسط الحسابي
 ع = التباين

 ن = عدد أفراد العينة                                                          
                                                   (Class , 1970 , p: 295 ) 

 (   ٕمرب  كاي ) كا -ٕ
اسغغتعممت وغغذن الوسغغيمة لمعرفغغة دالالت الفغغروق ا حصغغائية بغغين مجمغغوعتي البحغغث عنغغد التكغغافؤ    

 ا حصائي في متغيري التحصيل الدراسي ل،با  ولألمىات .
 ٕق (  –) ن          
 غك = غغغغغغغ

 ق            

   تمثلإذ 
 ن = التكرار المالحظ
 ق = التكرار المتوق 

 ( ٕٜٕص    ٜٚٚٔ) البياتي ،                                                 
 معامل ارتباط بيرسون    -ٖ

 استعممت وذن الوسيمة لحساب ثبات التصحيح .      
 ) مج س ( ) مج ص ( –ن مج س ص              
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  ر = غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
 ٕ) مج ص ( ٕن مج ص   ٕ) مج س ( – ٕن مج س       

 إذ تمثل  
 ن = عدد أفراد العينة .

 س = قيم المتغير االول .
 ص = قيم المتغير الثاني .

 ( ٖٛٔ، ص  ٕٜٜٔ) عودة ،                                        
 لفصل الراب ا

 نتائج البحث:
ا  تجربغغة البحغغث عمغغى وفغغق ا جغغرا ات التغغي ُعِرضغغت فغغي الفصغغل الثالغغث، تعغغرض بعغغد انتىغغ

الباحثة في وذا الفصل النتائج التي أسفر عنىا تحميل البيانات عمى وفق ودف البحث وفرضغيتىا 
 -وتفسير تمك النتائج عمى النحو اآلتي 

 أواًل: عرض النتيجة:
 نصت فرضية البحث عمى أنَُّه : 

المجموعغة  لتالميغذرضية استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي والتبغاين لتحقق من صحة الف
، فظىغغر االختبغار البعغديالمجموعغة الضغابطة فغي  لتالميغذالتجريبيغة، والمتوسغط الحسغابي والتبغاين 

 المسغغغغاجمة الحمقيغغغغةدرسغغغغن باسغغغغتراتيجية  الغغغغذينالمجموعغغغغة التجريبيغغغغة  تالميغغغغذأن  متوسغغغغط درجغغغغات 
بالطريقغغغغة  ودرسغغغغالغغغغذين المجموعغغغغة الضغغغغابطة  تالميغغغغذتوسغغغغط درجغغغغات درجغغغغة، وأن  م( ٖٕٗٔ,ٕٔ)

( T-testدرجغغغة، وباسغغغتعمال االختبغغغار التغغغائي لعينتغغغين مسغغغتقمتين ) (ٗ٘ٔٙ,٘ٔاالعتياديغغغة بمغغغ  )
لغرض تعغرف داللغة الفغرق بغين المتوسغطين ظىغر أن  الفغرق  ذو داللغة إحصغائية، إذ كانغت القيمغة 

عنغغد مسغغتوى  (ٓٓٓ,ٕمغغن القيمغغة التائيغغة الجدوليغغة البالغغغة)وغغي أكبغغر ( ٜٛٚ,ٙالتائيغغة المحسغغوبة )
(، ووغغذا يغغدلى عمغغى وجغغود فغغرق ذي داللغغة إحصغغائية بغغين متوسغغط ٕ٘( ودرجغغة حريغغة )1016داللغة )
مجمغغوعتي البحغغث فغغي الفىغغم القرائغّي لمصغغمحة المجموعغغة التجريبيغغة، وبغغذلك تغغرفض  تالميغغذدرجغات 

 .الفرضية الصفرية السابقة
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 (ٚدول )ج
 مجموعتي  تالميذط الحسابّي والتباين والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( لدرجات المتوس
 عدد  المجموعة

 افراد العينة
 المتوسط 
 الحسابي

 درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 1016عند  

,ٕ ٖٕٗٔ,ٕٔ ٕٛ التجريبية
ٙٔ٘٘ٛ 

ٕ٘ 
 

ٙ,ٜٚٛ ٕ,ٓٓٓٓ  
الفرق دال 
 ٕٙ الضابطة إحصائيا

 
ٔ٘,ٙٔ٘ٗ ٖ,

ٕٕٙٛٗ 
 
 

 ثانيًا: تفسير النتيجة :
 المساجمة الحمقيةباستراتيجية  ودرس الذينالمجموعة التجريبية  تالميذأظىرت النتيجة تفوق 

، وترى الباحثغة التعبير الكتابيبالطريقة التقميدية في  ودرس الذينالمجموعة الضابطة  تالميذعمى 
 ّن  ذلك يمكن أن يعزى الى إحدى األسباب اآلتية  أ
 التالميغذ.التغرابط الفكغري عنغد  التعبيغر الكتغابيعمغى  المسغاجمة الحمقيغةأضغفى التغدريس بوسغاطة .ٔ
 . االبتدائي الخامسالصف  لتالميذلممرحمة العمرية المساجمة الحمقية .مالئمة استراتيجية ٕ
، إذ قوبمغغغت بالحمغغغاس  التالميغغذيجعمىغغغا مرغوبغغغة فيىغغا بغغغين .حداثغغة وغغغذن االسغغتراتيجية الغغغتعمم ممغغا ٖ

واالنغغغغدفاع نحغغغغو الغغغغتعمم عمغغغغى العكغغغغس مغغغغن الطريقغغغغة التقميديغغغغة التغغغغي تجعغغغغل مغغغغن المغغغغدرس مصغغغغدرًا 
لممعمومات والمتعمم مستمعًا له ، ممغا يقمغل مغن دورن وفاعميتغه فغي تمقغي المعمومغات واكتسغابىا ، إذ 

تعتمغغد عمغغى خبغغرات الطمبغغة وممارسغغتىم لنشغغاطات المغغادة الطرائغغق الحديثغغة فغغي التغغدريس وغغي التغغي 
 .فيزداد تحصيمىم الدراسي 

شغد انتبغان التالميغذ وتركيغز اوتمغامىم جعغل التالميغذ يقبمغون عمغى النمغوذج بحمغاس شغديد اثنغغا   -ٗ
 عممية التدريس .
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 الفصل الخامس
 , بحثىغا فغي لىغا توصغمت التغي االستنتاجات ألوم ممخصاً  الفصل وذا في الباحثة تناولت 

 كاآلتي  الباحثة ارتأتىا التي والمقترحات تضمن التوصيات كما
 االستنتاجات : –أواًل 

 في ضو  نتائج البحث توصمت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية  
اجغغرا  دراسغغات عمغغى نطغغاق واسغغ  ، تسغغتعمل فيىغغا اسغغتراتيجية المسغغاجمة الحمقيغغة فغغي صغغفوف  -ٔ

 . اخرى ومباحث متنوعة ومتعددة
تسغغغغاوم فغغغغي اشغغغغعار المتعممغغغغين بقيمغغغغة افكغغغغاروم ، الن وغغغغذن االسغغغغتراتيجية تشغغغغج  عمغغغغى الكتابغغغغة  -ٕ

 والمشاركة والتخمص من الخجل والخوف . 
 تمغي الحواجز التي تقف بوجه القدرة الخالقة.  -ٖ

 التوصيات : –ثانيًا 
 في ضو  نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي     
 لمعممين والمدرسين الى اومية موضوع التعبير في التدريس. توجيه انظار ا -ٔ
 .بالتعبير الكتابي.االوتمام بإجرا  المزيد من الدراسات واألبحاث التي تىتم ٔ
.إعغداد دليغغل يتضغمن بعغغض طرائغق التغغدريس الحديثغغة مغ  نمغغاذج خطغط لكغغل طريقغة وتغغوزع عمغغى ٕ

 فا تىم التدريسية .التدريسيين لالطالع عميىا ، لتكون جز ًا من تطوير ك
اعغغغادة النظغغغر فغغغي طرائغغغق التغغغدريس التقميديغغغة ، عغغغن طريغغغق تأويغغغل المعممغغغين واطالعىغغغم بشغغغكل . ٖ

 مستمر عمى الطرائق واالساليب الحديثة التي تساوم في تنية التعبير. 
 .عدم التعصب لمطرائق واألساليب التقميدية ، المتبعة حاليًا.ٗ

 المقترحات : –ثالثًا 
 ىذا البحث وتطويرن، تقترح الباحثة إجرا  ما يأتي  استكمااًل ل

مىارات المناقشة لمادة االدب في تنمية  المساجمة الحمقيةدراسة تتناول اثر استراتيجية  -. ٔ
 .والنصوص

 في مراحل دراسية ُأخر. المساجمة الحمقيةدراسة مماثمة تتناول اثر استراتيجية   -ٕ
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  المصادر
،  لساان العارب وغغ ( ، ٔٔٚال الدين محمد بغن مكغرم ت ) إبن منظور ، أبو الفضل جم -ٔ

( ، طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من األسغاتذة المتخصصغين ، ٘( ، )ٖالمجمد )
 م . ٖٕٓٓدار الحديث لمطباعة والنشر والتوزي  ، القاورة ، 

، مطبعغغغة الجغغغيالوي ، مصغغغر ،  لغتناااا والحيااااةبنغغغت الشغغغاطي  ، عائشغغغة عبغغغد الغغغرحمن .  -ٕ
ٜٔٚٔ . 

اإلحصاااء الوصاافي واألسااتداللي فااي ،  البيغغاتي ، عبغغد الجبغغار توفيغغق ، زكريغغا، أثناسغغيوس -ٖ
 م . ٜٚٚٔمطبعة مؤسسة الثقافة العالمية ، بغداد ،  .  التربية وعمم النفس

مناااهج البحااث العممااي فااي التربيااة وعماام جغغابر ، عبغغد الحميغغد ، كغغاظم ،أحمغغد خيغغري ،  -ٗ
 م.ٜٜٚٔ، دار النىضة ، النفس

 م.ٜٜٓٔدار الفكر، عّمان،  "،أساليب تدريس المغة العربيةوليد ،  جابر ، -٘
مطبعغة وزارة التربيغة ، القاراءة والتعبيار لمصاف األول ، ،  جمىورية العراق ، وزارة التربية -7

 م .     1::2 ( ، بغداد ،ٖرقم )
، منصغغغغغورة ،  فااااان التعبيااااار الاااااوظيفيحمغغغغغاد ، خميغغغغغل عبغغغغغد الفتغغغغغاح ،نصغغغغغار ،خميغغغغغل ،  -ٚ

 م. ٖٕٓٓمصر،
 الكتغغب ،عمان،عغغالم اإلبداعيااة الكتابااة تعماايم أسااس ،مصغغطفى خصغاونة، رعغغد -ٛ

 م.ٕٛٓٓ،الحديث
 م.ٕٙٓٓ، شعاع لمنشر والتوزي  ،  الدليل اشامل في التعبير والتواصل مع االخرين -ٜ
 اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربياةوالوائمي، سغعاد، الدليمي ، طه عمي حسين،    -ٓٔ

 . ٜٕٓٓار لمكتاب العالمي لمنشر والتوزي  ،عالم الكتب الحديث ، جد ،
 م.ٕٗٔٓ، شبكة االلوكة ، مهارة الكتابة ونماذج تعميمهاالربابعة ، ابراويم عمي ،  -ٔٔ
 -اساااتراتيجيات الاااتعمم النشاااط سغغعيدي ، عبغغغد اس خمغغغيس ، الحوسغغغنية ، وغغغدى عمغغغي ،   -ٕٔ

 .  ٕٙٔٓ،  ٕ،طاستراتيجية مع االمثمة التطبيقية 291
 .ٕٔٔٓ،الرياض ، السعودية  استراتيجيات في التعمم النشطمد ، الشمري ، ماشي مح -24
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 – اصااول تعممهااا لمناشاائة –مهاراتهااا  –فاان الكتابااة انواعهااا الصغغوفي ،عبغغد المطيغغف ،  -ٗٔ
 م. ٕٚٓٓدار الفكر ، افاق معرفة متجددة  مكتبة مؤمن، 

مطبعغة .  تدريس المغة العربية في المدارس المتوسطة والثانويةالطاور ، عمي جغواد ،  -٘ٔ
 م . ٜٛٙٔالنعمان ، النجف األشرف ، 

 لغير العربية المغة تدريس طرائق ، كامل محمود الناقة ،طعيمة، أحمد طعيمة ،رشدي -ٙٔ
  :الرباط ، منشورات المنظمة االسالمية لمتربية والعموم والثقافة ، ايسيسكوبها الناطقين

 .ٖٕٓٓمطبعة المعارف الجديدة 
فناون المغاة العربياة وأسااليب تدريساها ، دة ،محمد فغؤاد الحوامعاشور ، راتب قاسم ، ،  -ٚٔ

عغالم الكتغب الحغديث ، جغدار لمكتغاب العغالمي لمنشغر والتوزيغ   بين النظرياة والتطبياق ، –
،ٕٜٓٓ . 

، عمغان  فن الكتابة والتعبير سعود عباد الجاابر واخارونعبد الجابر وآخرون ، سعود ،  -ٛٔ
 م.ٕٕٔٓ، االردن ، دار المأمون لمنشر والتوزي  ،

، )كتغاب غيغر  مجمة رسالة الخميج،   عبد الىادي ،عائد وصفي ، مقومات نجاح المعمم -ٜٔ
 م.ٜٙٛٔدوري( دائرة البحوث التربوية لممديرية العامة لمتنمية التربوية ،عمان ،مسقط ، 

، االردن ، دار المسغيرة  ، المبكارة الطفولة في التعميم طرقعثمان ، عمي عبد التواب ،  -ٕٓ
  م.ٕٓٔٓنشر ,لمطباعة وال

 " اثر اسموب اكمال القصة في تحصيل التعبيرعزمي ، جنان صبحي عزيز .  -ٕٔ
" ، جامعة بغداد ، كمية التربية / ابن رشد ، بغداد،   التحريري في المرحمة االبتدائية

 . ) رسالة ماجستير غير منشورة ( . ٜٜٗٔ
ر األمل لمنشر والتوزي ، ر األمل لمنشر والتوزي ، ، دا، دا. القياس والتقويم في العممية التدريسية. القياس والتقويم في العممية التدريسيةعودة، أحمد سممانعودة، أحمد سممان -ٕٕ

 م.م.ٖٜٜٖٜٜٔٔ، األردن، ، األردن، 
أثر الرحالت الميدانية في األدا  التعبيري لتالميذ أثر الرحالت الميدانية في األدا  التعبيري لتالميذ ""الفراجي، عبد المىيمن احمد خميفة. الفراجي، عبد المىيمن احمد خميفة.           --ٖٕٖٕ

) رسالة ماجستير غير ) رسالة ماجستير غير   المرحمة االبتدائية"، جامعة بغداد، كمية التربية/ ابن رشد، المرحمة االبتدائية"، جامعة بغداد، كمية التربية/ ابن رشد، 
  م.     م.     ٕٕٓٓٓٓٓٓ، ، منشورة (منشورة (
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الفىم الفىم   --تي. "أثر إستراتيجية دائرة األسئمة في سرعة القرا ةتي. "أثر إستراتيجية دائرة األسئمة في سرعة القرا ةالفرطوسي، أميرة بناي مناالفرطوسي، أميرة بناي منا          --ٕٕٗٗ
واألدا  التعبيري عند طالبات الصف األول المتوسط"، جامعة بغداد، كمية التربية/ ابن واألدا  التعبيري عند طالبات الصف األول المتوسط"، جامعة بغداد، كمية التربية/ ابن 

  م.م.ٕٕٓٔٓٓٔٓ  ،،)رسالة ماجستير غير منشورة()رسالة ماجستير غير منشورة(رشد، رشد، 
 اثاار اساتخدام الاادراما التعميميااة فاي تاادريس قواعااد المغااةالكخغن ، امغين ، وينغغة ، لينغا ،  -ٕ٘

،  المجمااة االردنيااة فااي العمااوم التربويااة،  العربيااة فااي تحصاايل طالبااات الصااف العاشاار
 م.ٜٕٓٓ، ، ٖ، عدد٘مجمد 

، عمان ، األردن ، دار المسيرة ٕ،ط طرائق تدريس المغة العربية ا،مدكور ، عمي أحمد  -ٕٙ
 م.ٕٓٔٓلمنشر والتوزي  والطباعة ، 

مجمغغة كميغغة .  قميديااة والوظيفيااةتاادريس التعبياار بااين الموضااوعات الت، مغغدكور ، عمغغي  -ٕٚ
 م. ٜٛٛٔ( ، السعودية ، الرياض ، ٘، جامعة الممك سعود ، مجمد ) التربية

،، دار  التعبير فمسفته . واقعه . تدريسه . اساليب تصحيحهالىاشمي ، عبد الرحمن ،  -ٕٛ
 م.    ٕٕٔٓالمناوج لمنشر والتوزي  ، عمان ، االردن ،

  م.م.ٕٕٚٓٓٚٓٓ، ، تقرير األهداف والمفرداتتقرير األهداف والمفرداتلممناوج، لممناوج،   التربية، المديرية العامةالتربية، المديرية العامةوزارة   --ٜٕٜٕ
 " اثر استخدام القصص المصورة في تحصيل تالميذ، اسما  كاظم فندي .  المسعوديالمسعودي -ٖٓ

" ، جامعة بغداد ، كمية التربية / ابن رشد ،  الصف الخامس االبتدائي في التعبير التحريري
 .. ) رسالة ماجستير غير منشورة (  ٜٜ٘ٔبغداد ، 

ٖٔ- , ed , New  rd. 3  V, Dictionary of educationter , Good , Gar
York , Megram , Hill , 1973 .  
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 المساجمة الحمقية  بإستراتيجيةخطة أنموذجية لتدريس التعبير             
   الحصة                                                اليوم والتاريا             
 المدرسة                                              الصف والشعبة               

 حب الوطنالموضوع / 
 
 األوداف العامة  
تمكين التالمذة من التعبير عن أفكاروم،ومشاعروم،ومشاوداتىم اليومية بمغة فصيحة سميمة -ٔ

 معبرة .
 . تمكين التالمذة من اختيار التراكيب الجميمة-ٕ
 توسي  آفاق أفكار التالمذة .-ٖ
 إكساب التالمذة القدرة عمى ترتيب األفكار، واختيار األلفاظ الدقيقة.-ٗ
 الجىر بالرأي، وحسن األدا ، وآداب الحديث .-٘
 تعويد التالمذة عمى الحديث والكتابة بموضوعية ،في المواقف المختمفة ، بأسموب سميم .-ٙ
المذكرات، والتعود عمى التنظيم والترتيب والنظافة، واالوتمام بما تمرين التالمذة عمى تدوين  -ٚ

 يكتب ومراجعته وتنقيحه.
تمكين التالمذة من االستشىاد بالقرآن الكريم واألحاديث الشريفة عنَد تعبيروم عن المواقف  -ٛ

 (ٚ، صٕٚٓٓالمختمفة. ) وزارة التربية، 
 
 األوداف السموكية  
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 جعل التمميذ قادر عمى أن 
 .الوطن هيعرف واجب-ٔ
 .يعرف اومية الوطن.-ٕ
 يفىم ان حب الوطن من االيمان. -ٖ
 يذكر ابيات شعرية عن حب الوطن. -ٗ

 الوسائل التعميمية    
 السبورة. -ٔ
 االقالم الممونة. -ٕ

 خطوات التدريس :
 ئق( دقا4)                                                 التمهيد والمقدمة:     -2

أستىل التمىيد بالحديث عن الموضوع  الوطن وو بض  أحرٍف ُتكّون   الباحثة )المعممة (
كممًة صغيرًة في حجمىا، ولكّنىا كبيرة في المعنىا فالوطن وو بمثابة األّم واألسرة، ووو الحضن 
الّدافئ لكّل مواطٍن عمى أرضه، ووو المكان الذي نترعرع عمى أرضه، ونأكل من ثمارن ومن 

حّب  يعديراته، فمىما ابتعدنا عنه يبقى في قموبنا دائمًا. ُيولد حّب الوطن م  ا نسان، لذلك خ
الوطن أمرًا فطرّيًا ينشأ عميه الفردا حيث يشعر بأّن وناك عالقًة تربط بينه وبين وذن األرض 

 التي ينمو ويكبُر في حضنىا. 
 عزيزة    واومي وان شحو عمي كرام تمميذ  وذا يذكرنا بقول الشاعر بالدي وان جارت عمي  -
   إذن البد أن نحب وطننا ونفديه بدما نا .المعممة أحسنتَ  -
 المعممة  وموضوعنا لىذا اليوم وو بعنوان )حب الوطن(.-
 ( دقائق  3الخطوة الثانية :                                                        ) -3

جموعات متساوية ، يكون عدد كل مجموعة ال يقل عن ارب  تقسم الباحثة التالميذ عمى م
 تالميذ . 

 ( دقائق6الخطوة الثالثة:                                                           ) -4
عن السؤال أو الموقف  وتكون وذن الخطوة باعطا  التالميذ وقت انتظار بسيط لمتفكير في إجابة

 أو المشكمة.
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لباحثة(   اآلن اريد ان تقوموا بتوليد اكبر قدر من االفكار عن الموضوع المعممة )ا
 دقائق .  خمسبأسموب العصف الذوني والوقت المتاح لكم وو 

 
 
 دقيقتان                                                           الخطوة الرابعة :  -5

 (الباحثة)كار حول النص تقوم المعممة بعد اعالم التالميذ بموضوع التعبير وتوليد األف
في المجموعة بكتابة االجابة واالفكار التي تولدت اليه ويمرروا الى الطالب  تمميذبتوجيه كل 

 الثاني في المجموعة. 
 دقيقتان                                                           الخطوة الخامسة: -6

ضافة ما يران مناسبًا عميىا  موعة الفرصة لقرا ةاعطا  الطالب الثاني في المج إجابة زميمه، وا 
تقييم ، أي تقديم األفكار من قبمه بغض النظر عن خطئىا أو  دون تعديل لألخطا  او انتقاد او

أن ال يكون وناك انتقاد ألفكار اآلخرين وعدم ا طالة في  المعممصوابىا أو غرابتىا وحرص 
 ر اآلخرين وتطويروا .الحديث واالستفادة من أفكا

 اذ يوجه المعمم   
 . غرابتىا أو صوابىا أو خطئىا عن النظر بغض أفكارك اعرض

 عميىا تعترض أو اآلخرين أفكار تنتقد ال -ٕ
 . استطعت ما االختصار وحاول الكالم في تسىب ال -ٖ
 تطوروا أو منىا تستنتج بأن اآلخرين أفكار من ا فادة يمكنك  -ٗ
 ( دقائق6)                                                     ادسة:الخطوة الس -7

ضافة إجابات جديدة عمى  السماح بتمرير الورقة عمى باقي الطمبة في المجموعة الواحدة، وا 
 .ا جابات السابقة

                                                            ( دقائق      8)                                                       الخطوة السابعة: -8
بعد اكتمال ورقة كل مجموعة باالفكار التي تم كتابتىا تقوم الباحثة )المدرسة ( بعرض 

 ا جابات أمام الصف ويتم النقاش عميىا من قبل الجمي . 
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افات التي تم االضافة واآلن لتقدم كل مجموعة االفكار التي تولدت اليىا عن الموضوع واالض
عميىا ، تناقش المعممة التالميذ في األفكار المطروحة من اجل تقيمىا وتصنيفىا إلى أفكار 
أصيمة ومفيدة قابمة لمتطبيق ، وأفكار مفيدة ولكنىا غير قابمة لمتطبيق المباشر وتحتاج إلى المزيد 

 ق. من البحث وأفكار مستثناة، ألنىا غير عممية وغير قابمة لمتطبي
 ( دقيقة27:كتابة الموضوع :                                              ) الثامنةالخطوة 

الكتابة عن موضوع ) رأس الحكمة مخافة اس(، بعد أن  التالميذوفي وذن الخطوة اطمب من 
في  أتثبت من فىمىَن لمموضوع، فتباشر التمميذات الكتابة وتدوين معموماتىَن وتصوراتىن حوله

دفتر التعبير داخل الصف ليعتمدّن عمى أنفسىَن بالكتابة، وتتعرف المعممة مستوى تمميذاتىا 
كمال الموضوع في الوقت المحدد) ضمن الحصة الواحدة ( وتنبه الباحثة)المعممة(  بدقة، وا 
التمميذات بعدم التزامىن بعناصر الموضوع المعروضة عمى السبورة ، فمىن الحرية في التعبير 

 أفكار جديدة، عمى أن تمتزم التفكير الفصيح.ب
 
 ( دقائق4جمع الدفاتر لغرض تصحيحها:                     )الخطوة التاسعة: -:

بعد أن تنتىي التمميذات من كتابة الموضوع، اجم  الدفاتر في نىاية الدرس، لتصحيحىا خارج 
أعيدوا إليىَن في درس التعبير الصف بمحكات التصحيح التي أعدتىا الباحثة لىذا الغرض. ثم 

 ليتعرفَن أخطا ون .
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