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لهاه  اساستماعي اخلاصة اباهارات امل تنمية بعض منهدفت الدراسة إىل التحقق من فاعلية التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت يف  :املستخلص
وللوصول إىل ذلك استخدمت الباحثة كل من املناهج شبه التجرييب واملناهج الوصهي، كما أعدت الباحثة  ؛اخلامس اسابتدائيتلميذات الصف  لدى

كما صممت الباحثة املواد اخلاصة  ،لهاه  اساستماعي واتتبار ماهارات الهاه  اساستماعياألدوات اخلاصة ابلدراسة املتمثلة يف قائمة املاهارات اخلاصة اب
 طالبة( 30)( طالبة من طالبات الصف اخلامس اسابتدائي؛ 60ومتثلت عينة الدراسة يف ) ،كراسة األنشطة التعليمية ودليل املعلمةواملتمثلة يف  ابلدراسة 

ي دسالة إحصائية ذوقد أظاهرت النتائج التايل: يوجد فرق  ،اجملموعة التجريبية مت اتتيارهن ابلطريقة العشوائية طالبة متثل( 30اجملموعة الضابطة و)متثل 
اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ساتتبار طالبات كل من اجملموعة الضابطة و بني متوسط درجات  وذلك بني ( 0.05) الدسالة عند مستوى

بني متوسط نهسه وذلك فضًلا عن وجود فروق ذات دسالة إحصائية عند مستوى الدسالة  ،اجملموعة التجريبية طالبات ماهارات الهاه  اساستماعي لصاحل
وأوصت  ،يف اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي، وذلك لصاحل التطبيقات البعدية القبليو  البعدي التطبيقنيكل من اجملموعة التجريبية يف  طالبات درجات 

وعقد دورات  ،م اهلرم العروضي جللربتسرتاتيجيات التعليمية املختلهة مناها التدريس ابستخداإلالدراسة مبجموعة من التوصيات مناها ربط املقررات اب
كما اقرتحت الدراسة العديد من البحوث املستقبلية مناها إجراء دراسة مماثلة للدراسة   ،تدريبية للمعلمني ساستخدام اهلرم العروضي جللربت يف التدريس

 سابتدائية.  احلالية تتضمن ماهارات لغوية أترى، وإجراء أحباث لتطوير املناهج التعليمية يف املرحلة ا
 الهاه  اساستماعي.  –اهلرم العروضي جللربت  الكلمات املفتاحية:

 
effectiveness of learning by Gilberts' Prosody Pyramid in developing some listening 

comprehension among primary fifth grade female pupils 
Dr. Amani Muhammad Omar Taha (2) 
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Abstract: The study aimed to verify the effectiveness of learning by Gilberts' Prosody Pyramid in promoting 
some listening comprehension skills among primary fifth grade female pupils. To achieve this aim; the study 
used the descriptive method and the experimental method. The researcher prepared the study tools including 
Listening Comprehension Skills List and Listening Comprehension Skills Test. In addition, the researcher 
prepared the study materials including Educational Activities Pamphlet and Female Teacher Guide. The study 
sample consisted of (60) primary fifth grade female pupils, as there were (30) female pupils in the control group 
and (30) female pupils in the experimental group who were selected randomly. The study concluded that there 
was a statistically significant difference at the level ( ≤ 0.05) between the mean scores of the experimental 
group and the control group students in posttest of listening comprehension skills in favor of the experimental 
group students. There were statistically significant differences at the same level ( ≤ 0.05) between the mean 
scores of the experimental group students in pre and post-tests in favor of post-tests of listening comprehension 
skills test. The study recommended linking courses to different educational strategies including teaching by 
Gilbert's Prosody Pyramid, holding training courses for teachers to employ Gilbert's Prosody Pyramid in the 
educational process, and conducting similar future studies that include other language skills and studies for 
curriculum development in the primary grade. 
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 لالستشهاد من البحث 
 لالستشهاد من البحث 
فاعلية التدريس باستخدام اهلرم العروضي جللربت (. 2021طه، أماني حممد عمر )

يف تنمية بعض مهارات الفهم االستماعي لدى تلميذات الصف اخلامس االبتددايي  
 (2العدد ) (،13جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد )ملنورة، ايف املدينة 

 مقدمة الدراسة:

ذلؤؤؤك أو مواقؤؤؤف احليؤؤؤاأ الؤؤؤ  يلجؤؤؤ  يف حتقيؤؤؤق التواصؤؤؤل الشؤؤؤهوي بؤؤؤني يفتلؤؤؤف األفؤؤؤراد يف اجملتمؤؤؤ ، يؤؤؤ دي اساسؤؤؤتماا دوراا كبؤؤؤ اا 
إو فؤؤؤهلؤؤؤذا مؤؤؤن مواقؤؤؤف اساتصؤؤؤال اليوميؤؤؤة،  ل إىل تسؤؤؤعني يف املائؤؤؤةتصؤؤؤالشؤؤؤخال تًلهلؤؤؤا إىل اسؤؤؤتخدام ماهؤؤؤارس التحؤؤؤدث واساسؤؤؤتماا 

حؤؤي يصؤؤب   الؤؤ   ؤؤ  أو تعمؤؤل املدرسؤؤة اسابتدائيؤؤة علؤؤال تعليماهؤؤا لطًل ؤؤا،  حيتؤؤل املرتبؤؤة األوىل بؤؤني ماهؤؤارات اللغؤؤة وفنو ؤؤااساسؤؤتماا 
 م(.2015 )سعودي، لدياه  القدرأ علال اكتساب أي فن آتر من فنوو اللغة

بنؤؤاء ذكائؤؤه بشؤؤ ل عؤؤام ني الطالؤؤ  علؤؤال حيؤؤت تع ؤؤأهؤؤ  أهؤؤدال تعلؤؤي  اساسؤؤتماا، مؤؤن ارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي تَعؤؤد تنميؤؤة ماهؤؤو 
يَقوم  ا الطال ، وتشتمل علال ثًلثة عناصؤر كما يَعد الهاه  اساستماعي عملية تهاعلية بنائية وتنمية ذكائه اللغوي بش ل تاص،  

العمليات الشخصية الداتلية ال  تتنوا من فؤرد  ختؤر، بارأ عن عدد من وهو عالنال املسموا، والطال ، والسياق، ، وهي رئيسة
 .(2015 )حممود،بل إ ا تتنوا لدى الهرد من مرحلة إىل مرحلة ومن فرتأ إىل فرتأ 

 يتطلؤ  اسانتبؤاو والرتكيؤل للؤوعي ابلرسؤالة الؤ  مت  اعاهؤا، وفاهؤ  املؤراد مناهؤا،عبارأ عن نشؤا  عقلؤي مقصؤود إ ؤا   اساستمااو 
زحافؤة وتتمثؤل أييؤة الهاهؤ  اساسؤتماعي يف العمليؤة التعلميؤة كمؤا ذكرهؤا كؤل مؤن  ؛(2010،هي ؤل ) ومن تًلله يتعل  الطال  اللغؤة

ذلؤؤك إىل أو  ويرجؤ سؤياا يف تنميؤة النجؤؤاك األكؤادميي والتحصؤؤيل الدراسؤي لؤدى الطؤؤًلب، ميثؤؤل دوراا أسايف أنؤه  ( 2016)وآتؤروو 
تعل  عدد كب  من القواعد والصيغ واملهردات ني الطال  علال ع  وياساستماا ملا يَقوله هل  املعل ،  حسنيستند إىل استيعاب الطًلب 

 عله قادراا علال حتصيل أكرب قدر من الدرجات ملاهارات الهاه  اساستماعي  الطال إتقاو  صيته، وأيضاا إوال  تعمل علال بناء شخ
إتقؤاو ماهؤارات الهاهؤؤ  ، ويرجؤؤ  هؤذا إىل أو لطؤًلب التهاعؤؤل والتواصؤل مؤ  اختؤرينفؤة، وأيضاؤؤا يسؤاهل علؤال ايف املؤواد الؤ  يَدرسؤاها كا

 ،2020، وهيؤ  2020اللهؤرا  مثل )وحدد عدد من الباحثني  ؛بدور فعال داتل الصف القيام ين علال علاه  قادر اساستماعي 
ملاهارات التالية: الهاه  اساستماعي ( ماهارات الهاه  اساستماعي اب2015سعودي و ، 2019العمري والهقيه و ، 2020عبد احلافظ و 

 الهاه  اساستماعي النقدي. ،الهاه  اساستماعي املباشر اساستنتاجي،
 يف  (Ghassemi,2012)وقد أشارت بعض الدراسات إىل أثر اساستماا، وأنه األساس إلتقاو ابقي املاهارات حيت أكد

يبدأ معاه  منذ فتدري  الطًلب علال ماهارأ اساستماا ينبغي أو ذا ا للتهوق يف ماهارات اساستماا، لدراسته علال أو التهوق أيس تبعا 
األرب  من ضمن هي أقل أنواا املاهارات وضوحاا ماهارأ اساستماا تُعترب إىل أو  ( (Boyd,2005ويش أوىل مراحل تعل  اللغة؛ 

وصف ماهارأ اساستماا ب و ا أه  مي  ن تعل ، وبناء علال ذلك فإنه فاهي أكثر املاهارات صعوبةا يف الومن مث ماهارات اللغوية، 
ا واستخداماا يف التعل ،    تطلباا للتنمية والتدري . ومن مث فاهي أكثر املاهارات ماهارات التواصل اللغوي وأكثره  تعقيدا

هتدل إىل ال  ( 2020اللهرا  )دراسة  نذكر من بيناهاتنمية ماهارات اساستماا جد ال ث  من الدراسات ال  اهتمت بو وت
تتبار ماهارات اخلاص اباجملموعتني يف التطبيق البعدي كل من بني متوسط درجات  فروق دالة إحصائياا توجد إذا كانت  ما توضي 

كل من درجات   اتبني متوسط يةإحصائ هلا دسالةفروق عدأ أنه توجد إىل  الدراسةهذو  توصلتقد و  ،الهاه  اساستماعي
الناقد اساستماعي، اساستنتاجي، التذوقي، ات الهاه  اساستماعي يف ماهارات الهاه  التطبيق البعدي ساتتبار ماهار لصاحل اجملموعتني 

  جان  الهاه  اساستماعي ك ل.  إىل
كل درجات تًلميذ   اتبني متوسط إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيااما توضي  إىل ال  هدفت ( 2020وهي  ) ودراسة

أبرزها من النتائج لل ث  ساتتبار الهاه  اساستماعي، وقد توصل الباحت  ةبعديال اتيف القياسالضابطة التجريبية و اجملموعتني من 
 ةالبعدي اتيف القياسوالضابطة التجريبية اجملموعتني كل من درجات تًلميذ   اتبني متوسطدالة إحصائياا فروق عدأ  نه توجدأ

 لتجريبية.الهروق اإلحصائية لصاحل تًلميذ اجملموعة اوكانت ساتتبار الهاه  اساستماعي، 
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 طًلببني متوسط درجات إحصائية  دسالة هلافروق  توجدإذا كانت ما توضي   ( إىل2020عبد احلافظ )وهدفت دراسة 
، يف التطبيقات البعدية والقبليةعلال اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي  ةالبعدي اتيف القياسالضابطة و  التجريبية اجملموعتنيكل من 

التجريبية بني متوسط درجات تًلميذ اجملموعتني هلا دسالة إحصائية فروق توجد  هأن من النتائج أياها وقد توصلت الباحثة للعديد
الهروق اإلحصائية لصاحل وكانت  ،التطبيقات القبلية والبعديةتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي يف سا ةالبعدي اتيف القياسوالضابطة 

  .البعديالتطبيق ال  أجرت اجملموعة التجريبية  طًلب
درجات  اتبني متوسطهلا دسالة إحصائية ذا كانت هناك فروق إ ما توضي ( إىل 2019العمري والهقيه )وهدفت دراسة 

تتبار ماهارات الهاه  اخلاص ابالتطبيق البعدي لصاحل يف مستوايت الهاه  اساستماعي  والضابطة اجملموعتني التجريبيةكل من تًلميذ  
كل   درجات اتبني متوسطهلا دسالة إحصائية أنه توجد فروق  أياهاتَعد من من النتائج لل ث  و وقد توصل الباحثا اساستماعي،

تتبار ماهارات الهاه  اب اخلاص يف مستوايت الهاه  اساستماعي يف التطبيق البعديوالضابطة التجريبية تًلميذ اجملموعتني  من
 .لتجريبيةاجملموعة اتًلميذ الهروق اإلحصائية لصاحل وكانت اساستماعي، 

بني متوسط درجات هلا دسالة إحصائية إذا كانت هناك فروق ما توضي  إىل هتدل ( 2015سعودي )دراسة كما أو 
، وقد توصل الباحت الطًلبالقبلي ملدى منو ماهارات الهاه  اساستماعي لدى البعدي و التطبيقني كل من تًلميذ اجملموعة يف  

 كل من  بني متوسط درجات تًلميذ اجملموعة يففروق دالة إحصائياا ا دسالة إحصائية هناك فروق هلأو  للعديد من النتائج أياها
 .الهروق اإلحصائية لصاحل التطبيق البعديوكانت ملدى منو ماهارات الهاه  اساستماعي لدى التًلميذ، والقبلي التطبيقني البعدي 

ظاهر ب ثرأ بعض الشيء؛ كما أ ا سا تَ  لعترب تجو داو يُ املي يف عملياا أو تطبيقاها اساستماا إسا ماهارأ أيية من الرغ  وعلال
 الطهلف واألسرأ، اجملتم  من ليشرتك معه ك بل، وحدو املعل  املدرسي، وسا نستطي  أو نلقي ابللوم علال وال تاب قاموس املعل  يف
سا يولو ا اساهتمام  ومعلمني ااسا يعي أيية اساستم جيل أدى لوجود مما اجليد، اساستماا علال ماهارأمل يت  تدريبه  صغرو منذ

  ال امل.
إليصال املعىن لتجن  عدم الهاه  أو  يستخدم التنغي وت من أيية استخدام اهلرم الؤَعؤُروضي داتل الصف يف أو الشخال 

اللحن  يف م لهاها عن اهلرم الؤَعؤُروضي أو التواصل ابللغة حت مه العًلمات املوسيقية ال  تت وو من جلربت أوضحتو  ،إساءته
كونه يغ  من اجلو   تحدثوالنغ  وبدجماهما ببعض ظاهر ما أ ته ابهلرم العروضي، فاهو بذلك يعمل علال حتسني ماهارأ اساستماا وال

، إضافة إىل أو األنشطة ال  يتضمناها متنوعة حس  ماهارات اساستماا واللهظ، وابلتايل تحدثالتقليدي لدروس اساستماا وال
 &Aoyama)ساعد املستم  علال متييل تنغي  املتحدث وابلتايل التجاوب معه ت حيت ،علمنيتميول املم  فاهي تتناس  

Guion, 2007). 
يف كل من التقرير والتعج  وللتنغي  فاعلية كب أ يف اللغة العربية وتعين كلمة العروض اجلم  بني كل من اللحن والتنغي ، 

من تًلل كالي س واحللو والغض  والهرك من أمنا  الهعل اإلنسا    ر وغ هاساستهاهام واإلن ار واللجوالنهي والتاه   والتوكيد وا
 م(2010)ليلال،  املتوسطة واهلابطة والعليا مبختلف املستوايتالتنوي  يف مستوايت التنغي  

غين، )عبد ال ، ذلك أو املقط  هو وحدأ اإليقاا األساسية يف اللغةومن الًلزم أو يعي الطًلب نظام اإليقاا يف اللغة
يف الوقت  تهرض وجودها علال اتتيار الباحثنيأصبحت املوضوعات ال  أه  موضوا اإليقاا يف اللغة العربية من ويَعد  ؛(م2020
املقط  ية، ودسالتاهما املعنوية واللهظوليس اإليقاا يف اللغة متوقهاا علال العروض فقط، ول ن يتعداو إىل الس وو واحلركة ، الراهن

  .م(2008)عميش،  الصوت اللغوي، البنية الصرفية، القافية، النربجلرس، التنغي ، االوزو، اللغوي، 

حيت تت وو قاعدأ النظام من جمموعة  ،هلرم العروضياب يت  تسميتهن توضي  النظام العروضي للغة علال ش ل هرم، و مي   و 
وميثل ذاك  ،التشديد ضمناها يق و  ،ف اراأل أه  كلمة يف جمموعةعترب تُ أف ار، وضمن تلك الوحدأ الرئيسة هناك كلمة حمورية 

تتعاوو أو و  ،بد لألصوات يف هذا املقط  من أو ت وو واضحة ويساهل متييلها وسا ،املقط  ذروأ املعلومات ضمن جمموعة األف ار
 .عليهالعمليات يف اللغة احمل ية لتساهيل مًلحظة املستم  هلذا املقط  والتعرل مجي  

Bolinger,1989) Brown, 1990;   (Cauldwell,2002; 

ن من تًلهلا مساعدأ املستمعني أه  طريقة مي    دوتعَ  األف ار ةجمموعاملستوى األول  ؛مستوايت ةوللاهرم العروضي ثًلث
ساهل حتليلاها تش يل ال لمات يف جمموعات حي يَ املعىن عن طريق ملتابعة املعىن حيت يت  من تًلهلا مساعدأ املستم  ملتابعة 

كما   ،ن أو ت وو مجلة طويلة أو مجلة قص أ أو شبه مجلة أو حي عبارأاألف ار يف عبارات مي    تًلله ويت  عرضيسر أ علال حنو  
ال لمة املستوى الثا   ؛(Ballmer,1980)عًلمات الرتقي  يف ال تابة ملساعدأ القراء يف فصل جمموعات األف ار  يت  استخدام

 ،أو يشّد انتباو املستم  من تًلهلا، لذا يركل علياها يف رغ  املتحدثهي ال لمة ال  يَ هي أه  كلمة يف اجملموعة، و و  احملورية
واملبدأ الرئيس يف هذا اساستخدام الرتكيل  ا،تاصا  اولتحقيق الرتكيل الضروري علال ال لمة احملورية تستخدم اللغة التنغي  استخداما 

التشديد ومقط  الذروأ ت كد املستوى الثالت ؛ (Gilbert,2005)مات علال ال لمة احملورية لبياو الهرق بيناها وبني ابقي ال ل
(Gilbert,2005)  التلهظهو العربية  يف اللغة والتشديد ،يق  عليه التشديد الرئيس اأو ل ل كلمة متعددأ املقاط  مقطعا 

تتميل بعض اللغات بطول احلرل الساكن، و  ،حلرل الساكن القص مدأ التلهظ ابأطول من  ملدأ بصورأ مسموعة ساكن حبرل
 .، وتستخدم اللغة العربية التشديدةاللغة العربيمثل 

دراسة  يف اللغات األجنبية مناها: وظاهرت العديد من الدراسات ال  تناولت تطبيقات اهلرم العروضي لتنمية املاهارات اللغوية
، هتدل إىل تقدمي مراجعة شاملة للبحوث يف العًلقة بني ماهارات اساستماا والعروض ال  (VY et al., 2020)وآترين فاي 

الرتكيل  وينص ّ إىل أنه من املتوق  أو يستوع  املتعلموو األمنا  اإليقاعية اإلجنليلية ويطوروا عادأ اساستماا،  الدراسة وتوصلت
  .علال اخلصائال العامة للعروض

ماهارس اهلرم العروضي يف تنمية استناداا إىل مت تطويرها فاعلية وحدأ تبني مدى إىل  ال  سعت (2020دراسة عبد الغين )و 
اساستعانة فاعلية  علال ت كيدالوقد توصلت الدراسة إىل  ،جنليلية لدى طالبات الصف الثالت متوسطإلابللغة االلهظ واساستماا 

أنه توجد عًلقة ارتباطية هلا دسالة جان  يف تنمية ماهارات اللهظ، إىل  اهلرم الؤَعؤُروضي يف تنمية ماهارات اساستماا، وفاعليته أيضا اب
 ال لي. ماهارات اساستماا ال لي، واتتبار اللهظكل من ساتتبار   ةالبعدي اتالتطبيقبني نتائج طالبات اجملموعة التجريبية يف  إحصائية

علال معرفة ما إذا كاو اهلرم العروضي فعاساا يف تعلي  اللهظ ( (Arifin & Rezeki,2017 أريهيين وريليقي وحرصت دراسة
نتائج الأظاهرت و  ،استخدام اهلرم لتعلي  اللهظ يف التحدث لدى طًلب الصف الساب  يف التحدث، والتعرل علال مدى فاعلية

  .لطًلبلفعالية تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي 
يف تعلي  النطق أثناء التحدث،  ساا معرفة ما إذا كاو اهلرم العروضي فعاإىل  (Silfiani, 2017)وهدفت دراسة سيلهيا  

و فعالية أال ث  من النتائج أبرزها  الصف الساب ، وقد توصلت الدراسة إىل  لطًلبه يف تعلي  النطق يف التحدث ومدى فعاليت
ا  .تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي لطًلب الصف الساب  كانت عالية جدا

ظ ال  يواجاهاها املتعلموو البحت يف بعض مشاكل الله بدراسة هدفت إىل (Bin-Hady, 2016)كما قام بن هادي 
ا من تًلل الرتكيل  ،بعض التقنيات الرتبوية لتدريس اللهظ للمتعلمني واقرتحت الدراسة ،العرب يف تعلماه  اللغة اإلجنليلية وحتديدا

 بش ل أكرب علال تدريس العناصر املهصلة يف عل  األصوات )اهلرم العروضي(. 
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حيت تت وو قاعدأ النظام من جمموعة  ،هلرم العروضياب يت  تسميتهن توضي  النظام العروضي للغة علال ش ل هرم، و مي   و 
وميثل ذاك  ،التشديد ضمناها يق و  ،ف اراأل أه  كلمة يف جمموعةعترب تُ أف ار، وضمن تلك الوحدأ الرئيسة هناك كلمة حمورية 

تتعاوو أو و  ،بد لألصوات يف هذا املقط  من أو ت وو واضحة ويساهل متييلها وسا ،املقط  ذروأ املعلومات ضمن جمموعة األف ار
 .عليهالعمليات يف اللغة احمل ية لتساهيل مًلحظة املستم  هلذا املقط  والتعرل مجي  

Bolinger,1989) Brown, 1990;   (Cauldwell,2002; 

ن من تًلهلا مساعدأ املستمعني أه  طريقة مي    دوتعَ  األف ار ةجمموعاملستوى األول  ؛مستوايت ةوللاهرم العروضي ثًلث
ساهل حتليلاها تش يل ال لمات يف جمموعات حي يَ املعىن عن طريق ملتابعة املعىن حيت يت  من تًلهلا مساعدأ املستم  ملتابعة 

كما   ،ن أو ت وو مجلة طويلة أو مجلة قص أ أو شبه مجلة أو حي عبارأاألف ار يف عبارات مي    تًلله ويت  عرضيسر أ علال حنو  
ال لمة املستوى الثا   ؛(Ballmer,1980)عًلمات الرتقي  يف ال تابة ملساعدأ القراء يف فصل جمموعات األف ار  يت  استخدام

 ،أو يشّد انتباو املستم  من تًلهلا، لذا يركل علياها يف رغ  املتحدثهي ال لمة ال  يَ هي أه  كلمة يف اجملموعة، و و  احملورية
واملبدأ الرئيس يف هذا اساستخدام الرتكيل  ا،تاصا  اولتحقيق الرتكيل الضروري علال ال لمة احملورية تستخدم اللغة التنغي  استخداما 

التشديد ومقط  الذروأ ت كد املستوى الثالت ؛ (Gilbert,2005)مات علال ال لمة احملورية لبياو الهرق بيناها وبني ابقي ال ل
(Gilbert,2005)  التلهظهو العربية  يف اللغة والتشديد ،يق  عليه التشديد الرئيس اأو ل ل كلمة متعددأ املقاط  مقطعا 

تتميل بعض اللغات بطول احلرل الساكن، و  ،حلرل الساكن القص مدأ التلهظ ابأطول من  ملدأ بصورأ مسموعة ساكن حبرل
 .، وتستخدم اللغة العربية التشديدةاللغة العربيمثل 

دراسة  يف اللغات األجنبية مناها: وظاهرت العديد من الدراسات ال  تناولت تطبيقات اهلرم العروضي لتنمية املاهارات اللغوية
، هتدل إىل تقدمي مراجعة شاملة للبحوث يف العًلقة بني ماهارات اساستماا والعروض ال  (VY et al., 2020)وآترين فاي 

الرتكيل  وينص ّ إىل أنه من املتوق  أو يستوع  املتعلموو األمنا  اإليقاعية اإلجنليلية ويطوروا عادأ اساستماا،  الدراسة وتوصلت
  .علال اخلصائال العامة للعروض

ماهارس اهلرم العروضي يف تنمية استناداا إىل مت تطويرها فاعلية وحدأ تبني مدى إىل  ال  سعت (2020دراسة عبد الغين )و 
اساستعانة فاعلية  علال ت كيدالوقد توصلت الدراسة إىل  ،جنليلية لدى طالبات الصف الثالت متوسطإلابللغة االلهظ واساستماا 

أنه توجد عًلقة ارتباطية هلا دسالة جان  يف تنمية ماهارات اللهظ، إىل  اهلرم الؤَعؤُروضي يف تنمية ماهارات اساستماا، وفاعليته أيضا اب
 ال لي. ماهارات اساستماا ال لي، واتتبار اللهظكل من ساتتبار   ةالبعدي اتالتطبيقبني نتائج طالبات اجملموعة التجريبية يف  إحصائية

علال معرفة ما إذا كاو اهلرم العروضي فعاساا يف تعلي  اللهظ ( (Arifin & Rezeki,2017 أريهيين وريليقي وحرصت دراسة
نتائج الأظاهرت و  ،استخدام اهلرم لتعلي  اللهظ يف التحدث لدى طًلب الصف الساب  يف التحدث، والتعرل علال مدى فاعلية

  .لطًلبلفعالية تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي 
يف تعلي  النطق أثناء التحدث،  ساا معرفة ما إذا كاو اهلرم العروضي فعاإىل  (Silfiani, 2017)وهدفت دراسة سيلهيا  

و فعالية أال ث  من النتائج أبرزها  الصف الساب ، وقد توصلت الدراسة إىل  لطًلبه يف تعلي  النطق يف التحدث ومدى فعاليت
ا  .تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي لطًلب الصف الساب  كانت عالية جدا

ظ ال  يواجاهاها املتعلموو البحت يف بعض مشاكل الله بدراسة هدفت إىل (Bin-Hady, 2016)كما قام بن هادي 
ا من تًلل الرتكيل  ،بعض التقنيات الرتبوية لتدريس اللهظ للمتعلمني واقرتحت الدراسة ،العرب يف تعلماه  اللغة اإلجنليلية وحتديدا

 بش ل أكرب علال تدريس العناصر املهصلة يف عل  األصوات )اهلرم العروضي(. 
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الهاه   دراسة تقصت أثر تدريس السمات العروضية يف تطوير (Yenkimaleki & Vincent, 2016)وأجرى كل من 
ابستخدام السمات العروضية ال  يضماها اهلرم العروضي  اوأظاهرت النتائج أو اجملموعة التجريبية وال  تلقت تدريبا  ،اساستماعي

 .حتسنت ماهارات اساستماا لدياها
يف  رم العروضي كاو مهقوداا يف تدريس اللهظدراسة بدأت من اسافرتاض األساسي أو اهل (Ros, 2014)كما أجرى 

  .النتائج أو الطًلب كانوا علال استعداد لدراسة اهلرم العروضي أظاهرتاملدارس الثانوية اإلسبانية، و 
ابستخدام اهلرم العروضي  هدفت إىل معرفة فاعلية التدريسال   – عل  الباحثة –عترب هذو الدراسة األوىل يف حدود وتُ 

 يف املرحلة اسابتدائية. -يف اللغة لعربية-نمية ماهارات اساستماا تجللربت يف 
 مشكلة الدراسة:

 نبعت مشكلة الدراسة احلالية من: 
يف ماهؤؤؤارات الهاهؤؤؤ   تعلمؤؤؤنيمسؤؤؤتوى املتؤؤؤد  الؤؤؤ  أكؤؤؤدت واودووويا ا  الوقوووول  لوووا النتووواصل الوووا اودووولت الياوووا الدراسوووات السووواب ة : ًل أو 

سؤؤؤعودي و ، (2019)لعمؤؤؤري والهقيؤؤؤه ا (،2020)عبؤؤؤد احلؤؤؤافظ و  (،2020)وهيؤؤؤ   (،2020) اللهؤؤؤرا دراسؤؤؤة  :مثؤؤؤل اساسؤؤؤتماعي
(2015). 

ماهؤارات كؤل  قامؤت الباحثؤة رجؤراء اتتبؤار لقيؤاس املاهؤارات األساسؤية للهاهؤ  اساسؤتماعي املتمثلؤة يف : نتاصل الدراسوة السوتعي ية:ااثنيً 
( تلميؤؤذأ مؤؤن تلميؤؤذات الصؤؤف 35امؤؤت الباحثؤؤة بتطبيؤؤق اساتتبؤؤار علؤؤال )وق مؤؤن الهاهؤؤ  املباشؤؤر، الهاهؤؤ  الناقؤؤد، الهاهؤؤ  اساسؤؤتنتاجي،

 اخلامس اسابتدائي.
التؤؤدريس ابسؤؤتخدام اهلؤؤرم العروضؤؤي الؤؤ   م لهؤؤة كتؤؤابجبؤؤودي جلؤؤربت  قامؤؤت الباحثؤؤة ابلتواصؤؤل الشخصؤؤي: التوادوول الشخ:وو : ااثلثًوو

مية املاهارات اللغوية ومؤن أهؤ  املاهؤارات الؤ  يسؤاعد اهلؤرم أكدت أيية التدريس ابستخدام اهلرم العروضي ملساعدأ املتعلمني علال تن
لتعل  ابستخدام اهلرم لاملتعلمني يف املرحلة اسابتدائية لدياه  ميول وقابلية كما أشارت إىل أو العروضي يف تنميتاها النطق واساستماا،  

  (Gilbert, 2021). العروضي
 أسئلة الدراسة:

 ؟امس اسابتدائيصف اخلاللطالبات  ئمةاملًلماهارات الهاه  اساستماعي هي ما  -
 ؟امس اسابتدائيصف اخلال تلميذاتالهاه  اساستماعي املناسبة ل تنمية ماهاراتاستخدام اهلرم العروضي جللربت يف  فاعليةما  -

 فروض الدراسة:
 : اختيةحتاول الدراسة احلالية التحقق من الهروض 

اجملموعة الضابطة كل من  طالباتدرجات  ات( بني متوسط 0.05)الدسالة عند مستوى هناك فرق له دسالة إحصائية  -1
 ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي لصاحل اجملموعة التجريبية. ةالبعدي اتيف التطبيقوالتجريبية 

 .ابتتًلل اجملموعتني الضابطة والتجريبية احيقق التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت فاعلية مقبولة علميا  -2
 والقبلي درجات التطبيق البعديكل من  ات( بني متوسط 0.05) الدسالة عند مستوىله دسالة إحصائية فرق  هناك -3

 اجملموعة التجريبية ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي لصاحل التطبيق البعدي. طالباتل
 ية. علال اجملموعة التجريب اقق التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت فاعلية مقبولة علميا حي -4

 أهدال الدراسة:
  .اسابتدائيةطالبات الصهول تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي لدى  -
 بتدائية.املرحلة اسا تلميذاتالهاه  اساستماعي املناسبة ل ماهاراتتنمية علال استخدام اهلرم العروضي جللربت  أتث قياس  -

 أمهية الدراسة:
 األمهية النظرية: 

 اهلرم العروضي جللربت وكيهية توظيهاها يف تنمية املاهارات اللغوية عن نظريةار معريف نظري يف تقدمي إط تهيد الدراسة احلالية -
 ، والهاه  اساستماعي وماهاراته الًلزمة لطالبات املرحلة اسابتدائية.عامة

قه أو دراسات عربية تطبّ   -علال حد عل  الباحثة-تهردت الدراسة احلالية ابستخدام اهلرم العروضي جللربت؛ حيت سا توجد  -
 تنمية ماهارات اساستماا يف اللغة العربية.ساستخدامه يف  تقرتك آلية
 األمهية التعبي ية:

 ن.تًلل تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي لدياه من: بتداصيةالاملرحلة  الميذات -
الهاه  اساستماعي  اتتنمية ماهار بطريقة استخدام اهلرم العروضي جللربت يف  نمن حيت تلويده :اللغة العربية مشرفاتو ات معلم -

 .بتدائيةاملرحلة اسا تلميذاتاملناسبة ل
، وأداأ القيؤؤؤاس بتدائيؤؤةاملرحلؤؤؤة اسا تًلميؤؤذيف إمؤؤداده  بقائمؤؤؤة مباهؤؤارات الهاهؤؤؤ  اساسؤؤتماعي الؤؤؤًلزم تنميناهؤؤا لؤؤؤدى  املنووواهل: وواضووع -

 .الًلزمة لذلك )اتتبار الهاه  اساستماعي(
أ أمؤام البؤاحثني لتنميؤة ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي واملاهؤارات اللغويؤة األتؤرى الدراسة جماسات حبثيؤة جديؤد وتهت  هذ ن:و الباحث -

 ابستخدام اهلرم العروضي جللربت يف مراحل تعليمية يفتلهة. 
 حدود الدراسة:

 احلدود املوضو ية: -
 لقائمة علال اهلرم الؤَعؤُروضي يف دليل الطال  وكراسة األنشطة.ااألنشطة التعليمية  -
عند مستوى: الهاه  املباشر والهاهؤ  اساسؤتنتاجي والهاهؤ   بتدائياسا امسالصف اخل تلميذاتماعي الًلزمة لماهارات الهاه  اساست -

 ( ماهارأ.15وبلغ عددها ) ،الناقد
 املدينة املنورأ.منطقة  يف (64سابتدائية )ا املدرسة يفمت تطبيق الدراسة احلدود املكانية:  -
؛ مت تقسيماهن إىل طالبة( 60عددهن )وصل للمرحلة اسابتدائية  امسالصف اخل طالباتمن  جمموعة الدراسة علال عملاقتصر احلدود البشرية:  -

 مبنطقة املدينة املنورأ. (64بتدائية )املدرسة اساطالبة من طالبات ( 30جتريبية وعددها )، و (30ضابطة وعددها ) ؛جمموعتني
 . ه1442/ 1441ام للعالهصل الدراسي الثا  أثناء الدراسة  متت تلكاحلدود الزمانية:  -

 م:علحات الدراسة:
الصف  تلميذأقوم  ا جمموعة من اإلجراءات واخلطوات ال  تَ  أبنه (Prosody Pyramid) ااستخدام الوَاوَرم الوَعوُروض  اجراصيً يعرَّل 

لال التدريس ع وتنص ّ  ،يف صورأ سلسلة من األنشطة التعليمية املتنوعة حتت إشرال املعلمة وتوجياهاها امس اسابتدائياخل
ابستخدام اهلرم العروضي جللربت حيت تت وو قاعدأ النظام من جمموعة أف ار، وهي عبارأ عن جمموعة من ال لمات ال  قد 

أسا وهي أه  كلمة يف ، تلك الوحدأ الرئيسة هناك كلمة حمورية أطول وضمنو مجلة قص أ أو شبه مجلة أو عبارأ ضمن مجلة ت وّ  
 امللل. مما يليد لدياها الدافعية للتعل  ويدف  عناها ،نيمقط  معَ هذو ال لمة احملورية يق  التشديد الرئيس علال وضمن  ،ف اراألجمموعة 
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 أهدال الدراسة:
  .اسابتدائيةطالبات الصهول تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي لدى  -
 بتدائية.املرحلة اسا تلميذاتالهاه  اساستماعي املناسبة ل ماهاراتتنمية علال استخدام اهلرم العروضي جللربت  أتث قياس  -

 أمهية الدراسة:
 األمهية النظرية: 

 اهلرم العروضي جللربت وكيهية توظيهاها يف تنمية املاهارات اللغوية عن نظريةار معريف نظري يف تقدمي إط تهيد الدراسة احلالية -
 ، والهاه  اساستماعي وماهاراته الًلزمة لطالبات املرحلة اسابتدائية.عامة

قه أو دراسات عربية تطبّ   -علال حد عل  الباحثة-تهردت الدراسة احلالية ابستخدام اهلرم العروضي جللربت؛ حيت سا توجد  -
 تنمية ماهارات اساستماا يف اللغة العربية.ساستخدامه يف  تقرتك آلية
 األمهية التعبي ية:

 ن.تًلل تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي لدياه من: بتداصيةالاملرحلة  الميذات -
الهاه  اساستماعي  اتتنمية ماهار بطريقة استخدام اهلرم العروضي جللربت يف  نمن حيت تلويده :اللغة العربية مشرفاتو ات معلم -

 .بتدائيةاملرحلة اسا تلميذاتاملناسبة ل
، وأداأ القيؤؤؤاس بتدائيؤؤةاملرحلؤؤؤة اسا تًلميؤؤذيف إمؤؤداده  بقائمؤؤؤة مباهؤؤارات الهاهؤؤؤ  اساسؤؤتماعي الؤؤؤًلزم تنميناهؤؤا لؤؤؤدى  املنووواهل: وواضووع -

 .الًلزمة لذلك )اتتبار الهاه  اساستماعي(
أ أمؤام البؤاحثني لتنميؤة ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي واملاهؤارات اللغويؤة األتؤرى الدراسة جماسات حبثيؤة جديؤد وتهت  هذ ن:و الباحث -

 ابستخدام اهلرم العروضي جللربت يف مراحل تعليمية يفتلهة. 
 حدود الدراسة:

 احلدود املوضو ية: -
 لقائمة علال اهلرم الؤَعؤُروضي يف دليل الطال  وكراسة األنشطة.ااألنشطة التعليمية  -
عند مستوى: الهاه  املباشر والهاهؤ  اساسؤتنتاجي والهاهؤ   بتدائياسا امسالصف اخل تلميذاتماعي الًلزمة لماهارات الهاه  اساست -

 ( ماهارأ.15وبلغ عددها ) ،الناقد
 املدينة املنورأ.منطقة  يف (64سابتدائية )ا املدرسة يفمت تطبيق الدراسة احلدود املكانية:  -
؛ مت تقسيماهن إىل طالبة( 60عددهن )وصل للمرحلة اسابتدائية  امسالصف اخل طالباتمن  جمموعة الدراسة علال عملاقتصر احلدود البشرية:  -

 مبنطقة املدينة املنورأ. (64بتدائية )املدرسة اساطالبة من طالبات ( 30جتريبية وعددها )، و (30ضابطة وعددها ) ؛جمموعتني
 . ه1442/ 1441ام للعالهصل الدراسي الثا  أثناء الدراسة  متت تلكاحلدود الزمانية:  -

 م:علحات الدراسة:
الصف  تلميذأقوم  ا جمموعة من اإلجراءات واخلطوات ال  تَ  أبنه (Prosody Pyramid) ااستخدام الوَاوَرم الوَعوُروض  اجراصيً يعرَّل 

لال التدريس ع وتنص ّ  ،يف صورأ سلسلة من األنشطة التعليمية املتنوعة حتت إشرال املعلمة وتوجياهاها امس اسابتدائياخل
ابستخدام اهلرم العروضي جللربت حيت تت وو قاعدأ النظام من جمموعة أف ار، وهي عبارأ عن جمموعة من ال لمات ال  قد 

أسا وهي أه  كلمة يف ، تلك الوحدأ الرئيسة هناك كلمة حمورية أطول وضمنو مجلة قص أ أو شبه مجلة أو عبارأ ضمن مجلة ت وّ  
 امللل. مما يليد لدياها الدافعية للتعل  ويدف  عناها ،نيمقط  معَ هذو ال لمة احملورية يق  التشديد الرئيس علال وضمن  ،ف اراألجمموعة 
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، والرتكيلعمليات عقلية تتس  ابسانتباو  skills)  (listening comprehensionماارات الفام الستما   اجراصًيا أبهنا ميِكن اعريف
 األف ارأثناء تهاعلاها م  النال املسموا بغرض فاهمه واساستجابة له، واستخًلص  تدائيباسا امسالصف اخل تلميذأمتارساها 

الرئيسة والهرعية منه، واستنتاج احلقائق والقي  الواردأ يف النال، ونقدو واحلک  عليه من تًلل قدرأ التلميذأ علال حتقيق جمموعة من 
مت الذي علياها التلميذأ يف اتتبار الهاه  اساستماعي احلاصلة ا ابلدرجة جرائيا إ يت  قياساهاأ عن هذا الهاه ، و األهدال اإلجرائية املعربّ  

 .هلذا الغرض تصميمه
 :مناجية الدراسة واجراءا ا

 :متايد
، والتحقق من لدى تلميذات املرحلة اسابتدائيةاملراد تنميتاها ماهارات الهاه  اساستماعي هتدل الدراسة احلالية إىل وض  قائمة 

الصف اخلامس تلميذات ب  اخلاصةماهارات الهاه  اساستماعي زايدأ عدد من ابستخدام اهلرم العروضي جللربت يف  فاعلية التدريس
لمجتم  والعينة ل ااهج املتب  ووصها نملل اوصها  تتناولكما إلجراءات ال  اتبعتاها،  ل اعرضا  الباحثةم ، وابلتايل تقدّ  من املرحلة اسابتدائية

  .هرضياتالمة ساتتبار وكذلك املعاجلات اإلحصائية املستخدَ  ،دوات والت كد من صدقاها وثباهتااألمة، وكيهية بناء املستخدَ 
 :منال الدراسة

 املناهجني التاليني: تباااتطلبت معاجلة مش لة الدراسة وأسئلتاها وفروضاها 
وإعؤؤداد  ،مبتغؤؤ ات الدراسؤؤة  اسؤؤتخدام هؤؤذا املؤؤناهج يف حتليؤؤل األدبيؤؤات والدراسؤؤات السؤؤابقة املرتبطؤؤةمتحيؤؤت  :املوونال الودووف  (1

، وحتليؤؤل ومناقشؤؤة نتؤؤائج الدراسؤؤة اهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعيتؤؤاص مباتتبؤؤار وإعؤؤداد ، الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعياهؤؤارات تاصؤؤة مبقائمؤؤة 
 احلالية.

 اجملمؤؤؤؤوعتني الضؤؤؤؤابطة ياملؤؤؤؤناهج التجؤؤؤؤرييب )التصؤؤؤؤمي  ذاسؤؤؤؤتخدمت الباحثؤؤؤؤة  :تجووووريصالاملوووونال التجووووريص يو الت:ووووميم  ووووب   (2
 التجريبية قبؤلقياس الهرق يف النتائج قبل التجربة وبعدها للمجموعتني الضابطة والتجريبية وبني أفراد اجملموعة  مت، و (ةوالتجريبي

 ا للتصمي  التايل:وبعد التجربة، وفقا 
 ( التصمي  التجرييب للمعاجلة التجريبية1جدول )

 قياس بعدي املعاجلة التجريبية قياس قبلي اجملموعة
 اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت ماهارات الهاه  اساستماعي اتتبار  ريبيةالتج اجملموعة
 اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي الطريقة املعتادأ اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي الضابطة اجملموعة

 :و ينتااجمتمع الدراسة 
ملدينة املنورأ، وملا كاو من الصعوبة مب او ابمن املرحلة اسابتدائية الصف اخلامس طالبات  إو جمتم  الدراسة احلايل يت وو من

 وو ممثلة للمجتم  أو ُُنض  كامل جمتم  الدراسة للتجربة، مت تطبيق هذو الدراسة علال عينة عشوائية، مت اتتيارها حبيت تَ 
( تلميذأ مثلن 30( تلميذأ مثلن اجملموعة التجريبية و)30ذأ، )( تلمي60نت عينة الدراسة من )األصلي قدر اإلم او، وقد ت و  

 اجملموعة الضابطة. 
 متغريات الدراسة:

اهلؤؤرم العروضؤؤي، وطريقؤؤة ويتمثؤؤل يف التؤؤدريس ابسؤؤتخدام  ،هؤؤو العامؤؤل التجؤؤرييب الؤؤذي تتعؤؤرض لؤؤه اجملموعؤؤة التجريبيؤؤةاملتغووري املسووت ل: 
 التدريس اساعتيادية للمجموعة الضابطة.

 .ال  مت حتديدها ياساستماعالهاه   ماهارات ل يف الدراسة احلالية يفومتث   التابع: املتغري

 :ضبط متغريات الدراسة
مت ضبط عدد من املتغ ات املرتبطة خبصائال عينة الدراسة وال  قد ت ثر علال نتائج الدراسة، وذلك للتحقق من ت اف  

 التجريبية والضابطة: اجملموعتني
)ت(  اتتبارطبقت ، مث والضابطة اجملموعتني التجريبيةكل من علال   اقبليا  اساستماعيار ماهارات الهاه  اتتبطبقت الباحثة  -

 (.2لتحقق من ت اف  اجملموعتني جدول ) دل العينات املستقلة املتعلق اب
  .لضماو عدم أتثر نتائج التجربة نهساها الظرولو  اهانهسمت اتتيار العينة وتدريساهن املقرر يف املدرسة  -
 اتتيار عينة الدراسة من اإلانث لتوحيد النوا اساجتماعي.  -
 :ماارات الفام الستما  اختبار يف والتجريبية التح ق من اكافؤ اجملمو تني الضابعة  (1

 تخدام اتتبار )ت( للعينات املستقلةابساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي يف والتجريبية جملموعتني الضابطة ل ل من ادسالة الهروق بني متوسطي التطبيق القبلي  (2جدول )

اساحنرال  املتوسط العدد اجملموعة أبعاد اساتتبار
 املعياري

قيمة )ت( 
مستوى  درجات احلرية احملسوبة

 الدسالة الدسالة

غ  دال  873. 58 161. 2.738 2.77 30 التجريبية البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 2.030 2.87 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  216. 58 1.252 2.426 2.90 30 التجريبية البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي
 2.315 2.13 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  527. 58 636. 2.057 2.33 30 التجريبية البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي
 2.000 2.00 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  387. 58 872. 4.934 8.00 30 التجريبية تتبار ك لاسا
 3.886 7.00 30 الضابطة اإحصائيا 

يف والضابطة بني أفراد اجملموعتني التجريبية أنه سا توجد فروق هلا دسالة إحصائية ( 2من اجلدول رق  )تستنتج الباحثة 
قبل التجربة، إىل حد  ما متماثلة كانت  تلميذاتللالهاه  اساستماعي مستوى ماهارات أو  يدل علالالهاه  اساستماعي، مما  ماهارات

بعد إجراء التجربة الوارد ظاهورها  الهروق ال  منمت افئتني قبل إجراء التجربة، وأو التعامل م  اجملموعتني ابعتباريا ن وابلتايل مي   
  عل قبل البدء يف القيام ابلتجربة بني كل من اجملموعتني.ًلفات موجودأ ابلهإىل تنوا املتغ ات املستقلة، وأ ا ليست اتتتعلى 

 أدوات الدراسة واجراءات اعبي اا:
 :: قاصمة ماارات الفام الستما   لتلميذات ال:ف اخلامس البتداص ًل أو 

وذلؤؤك  ، مت إعؤؤداد قائمؤؤة مباهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي املناسؤؤبة لتلميؤؤذات الصؤؤف اخلؤؤامس اسابتؤؤدائي،الدراسؤؤةلتحقيؤؤق أهؤؤدال 
 اخلطوات التالية: تباااب
 املًلئمؤؤةالقائمؤؤة يف حتديؤؤد ماهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي  تصؤؤمي مؤؤن األساسؤؤي ل اهلؤؤدل متث ؤؤموون ال اصمووة: األساسوو  حتديوود افوودل  -أ 

 تنميتاها لدياهن. ةاحلالي الدراسة ت، وال  استاهدفمن املرحلة اسابتدائيةلتلميذات الصف اخلامس 
 القائمة فيما يلي: تصمي  مصادر  متثلت ال اصمة:ا:ميم م:ادر  -ب 

 اساستماا بش ل عام، وماهارات الهاه  اساستماعي بش ل تاص.دراسة هدفت مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة ال   -
 أهدال تعلي  اساستماا يف املرحلة اسابتدائية. -
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.ختصال عدد من رواد راء آ -
 للغة العربية ابملرحلة اسابتدائية.ومعلمي ا مشريفراء بعض آ -
 اخلصائال العامة لتلميذات املرحلة اسابتدائية يف اململ ة العربية السعودية، وطبيعة اساحتياجات التعليمية اخلاصة بتلك املرحلة.  -
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 :ضبط متغريات الدراسة
مت ضبط عدد من املتغ ات املرتبطة خبصائال عينة الدراسة وال  قد ت ثر علال نتائج الدراسة، وذلك للتحقق من ت اف  

 التجريبية والضابطة: اجملموعتني
)ت(  اتتبارطبقت ، مث والضابطة اجملموعتني التجريبيةكل من علال   اقبليا  اساستماعيار ماهارات الهاه  اتتبطبقت الباحثة  -

 (.2لتحقق من ت اف  اجملموعتني جدول ) دل العينات املستقلة املتعلق اب
  .لضماو عدم أتثر نتائج التجربة نهساها الظرولو  اهانهسمت اتتيار العينة وتدريساهن املقرر يف املدرسة  -
 اتتيار عينة الدراسة من اإلانث لتوحيد النوا اساجتماعي.  -
 :ماارات الفام الستما  اختبار يف والتجريبية التح ق من اكافؤ اجملمو تني الضابعة  (1

 تخدام اتتبار )ت( للعينات املستقلةابساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي يف والتجريبية جملموعتني الضابطة ل ل من ادسالة الهروق بني متوسطي التطبيق القبلي  (2جدول )

اساحنرال  املتوسط العدد اجملموعة أبعاد اساتتبار
 املعياري

قيمة )ت( 
مستوى  درجات احلرية احملسوبة

 الدسالة الدسالة

غ  دال  873. 58 161. 2.738 2.77 30 التجريبية البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 2.030 2.87 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  216. 58 1.252 2.426 2.90 30 التجريبية البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي
 2.315 2.13 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  527. 58 636. 2.057 2.33 30 التجريبية البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي
 2.000 2.00 30 الضابطة اإحصائيا 

غ  دال  387. 58 872. 4.934 8.00 30 التجريبية تتبار ك لاسا
 3.886 7.00 30 الضابطة اإحصائيا 

يف والضابطة بني أفراد اجملموعتني التجريبية أنه سا توجد فروق هلا دسالة إحصائية ( 2من اجلدول رق  )تستنتج الباحثة 
قبل التجربة، إىل حد  ما متماثلة كانت  تلميذاتللالهاه  اساستماعي مستوى ماهارات أو  يدل علالالهاه  اساستماعي، مما  ماهارات

بعد إجراء التجربة الوارد ظاهورها  الهروق ال  منمت افئتني قبل إجراء التجربة، وأو التعامل م  اجملموعتني ابعتباريا ن وابلتايل مي   
  عل قبل البدء يف القيام ابلتجربة بني كل من اجملموعتني.ًلفات موجودأ ابلهإىل تنوا املتغ ات املستقلة، وأ ا ليست اتتتعلى 

 أدوات الدراسة واجراءات اعبي اا:
 :: قاصمة ماارات الفام الستما   لتلميذات ال:ف اخلامس البتداص ًل أو 

وذلؤؤك  ، مت إعؤؤداد قائمؤؤة مباهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي املناسؤؤبة لتلميؤؤذات الصؤؤف اخلؤؤامس اسابتؤؤدائي،الدراسؤؤةلتحقيؤؤق أهؤؤدال 
 اخلطوات التالية: تباااب
 املًلئمؤؤةالقائمؤؤة يف حتديؤؤد ماهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي  تصؤؤمي مؤؤن األساسؤؤي ل اهلؤؤدل متث ؤؤموون ال اصمووة: األساسوو  حتديوود افوودل  -أ 

 تنميتاها لدياهن. ةاحلالي الدراسة ت، وال  استاهدفمن املرحلة اسابتدائيةلتلميذات الصف اخلامس 
 القائمة فيما يلي: تصمي  مصادر  متثلت ال اصمة:ا:ميم م:ادر  -ب 

 اساستماا بش ل عام، وماهارات الهاه  اساستماعي بش ل تاص.دراسة هدفت مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة ال   -
 أهدال تعلي  اساستماا يف املرحلة اسابتدائية. -
 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.ختصال عدد من رواد راء آ -
 للغة العربية ابملرحلة اسابتدائية.ومعلمي ا مشريفراء بعض آ -
 اخلصائال العامة لتلميذات املرحلة اسابتدائية يف اململ ة العربية السعودية، وطبيعة اساحتياجات التعليمية اخلاصة بتلك املرحلة.  -
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وذلؤؤك لعرضؤؤاها علؤؤال  ،مؤؤة أوليؤؤةيف ضؤؤوء املصؤؤادر السؤؤابقة مت التوصؤؤل إىل ماهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي ووضؤؤعاها يف قائال اصمووة يف دووور ا األوليووة:  -ج 
بقؤؤراءأ قائمؤؤة ماهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي لتلميؤؤذات املرحلؤؤة اسابتدائيؤؤة، وإجؤؤراء التعؤؤديًلت الًلزمؤؤة علياهؤؤا مؤؤن  احمل مؤؤوووقؤؤد قؤؤام  ؛احمل مؤؤووالسؤؤادأ 

تماعي لتلميؤذات الصؤف اخلؤامس ، ومدى مناسبة كل ماهارأ أدائيؤة مؤن ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤالرئيسةحيت مدى اتساق كل ماهارأ فرعية م  املاهارأ 
 اسابتدائي، ومدى سًلمة الصياغة العلمية واللغوية ل ل ماهارأ أدائية.

ناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وبعض مختصال من املختصني يف  ا( حم ما 24يف صورهتا األولية علال )عرضت الباحثة القائمة حتكيم ال اصمة:  -د 
 التوصل إىل القائمة يف ش لاها الناهائي. وذلك  دل ،ومعلمي اللغة العربية مشريف

اتهاقاه  علال  النسبية اخلاصة بنس األوزاو الباحثة حسبت ، نياحمل مالقائمة علال أو عرضت الباحثة بعد لنتاصل التحكيم: ابًعا اعديل ال اصمة  -ه 
اشر، الهاه  اساستنتاجي، الهاه  الناقد( دوو تعديل أو )الهاه  املب الرئيسةواألدائية ابلقائمة، وقد اتهق احمل موو علال املاهارات  الرئيسةاملاهارات 

 %.85حذل، أما املاهارات األدائية مت التعديل علال بعضاها ووصلت نسبة اساتهاق إىل 

  :والفر ية الرصيسةماارات الفام الستما   
 ض كل مناها علال النحو التايل:  ن استعراوالهرعية ال  مي    الرئيسةبعد مراجعة األدب النظري مت التوصل إىل عدد من املاهارات 

 والهرعية الرئيسةماهارات الهاه  اساستماعي  (3جدول )
 املاهارات الهرعية الرئيسةاملاهارات 

 ماهارأ الهاه  اساستماعي املباشر

 حتديد األف ار املباشرأ يف النال املسموا. (1)
 حتديد األسالي  واملعا  الواردأ يف النال املسموا. (2)
 واألماكن الواردأ يف النال املسموا. التعرل علال الشخصيات (3)
 التوصل إىل أكثر من معىن لل لمة الواردأ يف النال املسموا. (4)
 حتديد ال لمات املهتاحية يف النال املسموا. (5)

 ماهارأ الهاه  اساستماعي اساستنتاجي

 استنتاج املعىن الضمين من النال املسموا. (1)
 استخًلص الدروس املستهادأ من النال املسموا. (2)
 ستنبا  العًلقات بني األف ار يف النال املسموا.ا (3)
 تلخيال النال املسموا يف مجلة واحدأ.  (4)
 استنتاج القي  ال  تتهق وعادات اجملتم  من النال املسموا. (5)

 ماهارأ الهاه  اساستماعي النقدي

 إصدار أح ام إزاء النال املسموا. (1)
 املوازنة بني مواقف يفتلهة تضمناها النال املسموا. (2)
 ييل بني األف ار املنطقية وغ  املنطقية يف النال املسموا.التم (3)
 حتديد األف ار ال  ليس هلا عًلقة ابملوضوا. (4)
 واألف ار الهرعية. الرئيسةالقدرأ علال التمييل بني اله رأ  (5)

 :لنظرية افرم العروض  جللربت ا: ا داد كراسة نشاط التلميذة وف ً ااثنيً 
 لنظرية اهلرم العروضي جللربت كما يلي: اأ وفقا مت إعداد كراسة نشا  التلميذ

مت إعؤداد صؤورأ مبدئيؤة حملتؤوى كراسؤة التلميؤذأ، وقؤد اشؤتملت علؤال: مقدمؤة للتلميؤذأ، ا داد دورة مبدصية لكراسوة نشواط التلميوذة:  -أ
اهلرم العروضؤي وهؤي   جمموعات، يف كل مستوى من مستوايت ثًلثلنظرية اهلرم العروضي جللربت علال  اأنشطة متت صياغتاها وفقا 

 ويوض  الش ل التايل مستوايت اهلرم العروضي. ،كالتايل: جمموعة اله ر، جمموعة ال لمة احملورية، التشديد ومقط  الذروأ
 

 

 

 

 

 
 

 ( مستوايت اهلرم العروضي1ش ل رق  )
 

لنظري، وما مت اساطًلا عليؤه مؤن إىل اإلطار ا اوضعت الباحثة جمموعة من األسس ل راسة األنشطة ال  مت إعدادها، استنادا 
 وهذو األسس كالتايل: ،الدراسات السابقة

قؤؤوم هؤؤذو األنشؤؤطة علؤؤال اإلثؤؤراء والتحسؤؤني والت امؤؤل بؤؤني مجيؤؤ  األنشؤؤطة املتضؤؤمنة يف اهلؤؤرم العروضؤؤي فلسؤؤهة األنشؤؤطة: حيؤؤت تَ  -1
 لتنمية ماهارات اساستماا.

 ئي وميوهلن وحاجاهتن وقدراهتن ومتطلباهتن العمرية.أو تتناس  األنشطة م  تصائال تلميذات الصف اخلامس اسابتدا -2
 حتقيقاها لألهدال املنشودأ. -3
 الهاهؤؤؤ  التنؤؤؤوا يف األنشؤؤؤطة والتؤؤؤدريبات مبؤؤؤا يقابؤؤؤل قؤؤؤدرات التلميؤؤؤذات املرتهعؤؤؤة وميؤؤؤوهلن، وحيقؤؤؤق هلؤؤؤن تنميؤؤؤة معؤؤؤارفاهن وماهؤؤؤارات -4

 .ياساستماع
دام وسؤؤؤائل وتقنيؤؤؤات متنوعؤؤؤة ومناسؤؤؤبة تنسؤؤؤج  مؤؤؤ  سؤؤؤرتاتيجيات متنوعؤؤؤة مًلئمؤؤؤة للاهؤؤؤرم العروضؤؤؤي، وكؤؤؤذلك اسؤؤؤتخإاسؤؤؤتخدام  -5

 األنشطة.
 .امنطقيا  االتدرج يف األنشطة من الساهولة إىل الصعوبة تدرجا  -6
 ، وممارستاها الهعلية يف األنشطة املختلهة.تلميذأالت كيد علال دور ال -7
علؤال عؤدد مؤن عرضؤتاها الباحثؤة سؤة، مؤن صؤدق وسؤؤًلمة إعؤداد حمتؤوى الکرا للت كؤد  رض ال:وورة املبدصيوة  لوا السوادة ا: موني: -ب

يرونه املًلئمة تبعاا للذي وذلک  دل إجراء التعديًلت  ،ناهج وطرق تدريس اللغة العربيةاملتخصصني يف حقل مالسادأ احملکمني 
ياغة ومدى سًلمة ص ،بة کراسة نشا  التلميذأ لنظرية )اهلرم العروضي(من حيت: مناسَ ، أهدافهمن أجل حتقيق للمحتوى مًلئماا 

بة األنشؤؤؤطة بة الوسؤؤؤائل التعليميؤؤؤة لألهؤؤؤدال التعليميؤؤؤة املنشؤؤؤودأ، ومؤؤؤدى مناَسؤؤؤالنصؤؤؤوص يف ضؤؤؤوء األهؤؤؤدال املرجؤؤؤوأ، ومؤؤؤدى مناَسؤؤؤ
 التعليمية حملتوى النال.

اغة أشار بعض احملکمني إىل بعض التعديًلت، مثل: تعديل صي اجراء التعدييت  ودياغة کراسة نشاط التلميذ يف دور ا النااصية: -ج 
ومن مث مت التوصل للصورأ الناهائية من کراسة نشا   الًلزمة،وقد مت إجراء التعديًلت  ،بعض األهدال التعليمية يف بعض النصوص

 لنظرية اهلرم العروضي جللربت. االتلميذ وفقا 
 املعلم للتدريس ابستخدام افرم العروض  جللربت: دليل :اثلثًا

 دام )اهلرم العروضي جللربت( وفقاا ملا يلي:مت إعداد دليل املعل  للتدريس ابستخ
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 ( مستوايت اهلرم العروضي1ش ل رق  )
 

لنظري، وما مت اساطًلا عليؤه مؤن إىل اإلطار ا اوضعت الباحثة جمموعة من األسس ل راسة األنشطة ال  مت إعدادها، استنادا 
 وهذو األسس كالتايل: ،الدراسات السابقة

قؤؤوم هؤؤذو األنشؤؤطة علؤؤال اإلثؤؤراء والتحسؤؤني والت امؤؤل بؤؤني مجيؤؤ  األنشؤؤطة املتضؤؤمنة يف اهلؤؤرم العروضؤؤي فلسؤؤهة األنشؤؤطة: حيؤؤت تَ  -1
 لتنمية ماهارات اساستماا.

 ئي وميوهلن وحاجاهتن وقدراهتن ومتطلباهتن العمرية.أو تتناس  األنشطة م  تصائال تلميذات الصف اخلامس اسابتدا -2
 حتقيقاها لألهدال املنشودأ. -3
 الهاهؤؤؤ  التنؤؤؤوا يف األنشؤؤؤطة والتؤؤؤدريبات مبؤؤؤا يقابؤؤؤل قؤؤؤدرات التلميؤؤؤذات املرتهعؤؤؤة وميؤؤؤوهلن، وحيقؤؤؤق هلؤؤؤن تنميؤؤؤة معؤؤؤارفاهن وماهؤؤؤارات -4

 .ياساستماع
دام وسؤؤؤائل وتقنيؤؤؤات متنوعؤؤؤة ومناسؤؤؤبة تنسؤؤؤج  مؤؤؤ  سؤؤؤرتاتيجيات متنوعؤؤؤة مًلئمؤؤؤة للاهؤؤؤرم العروضؤؤؤي، وكؤؤؤذلك اسؤؤؤتخإاسؤؤؤتخدام  -5

 األنشطة.
 .امنطقيا  االتدرج يف األنشطة من الساهولة إىل الصعوبة تدرجا  -6
 ، وممارستاها الهعلية يف األنشطة املختلهة.تلميذأالت كيد علال دور ال -7
علؤال عؤدد مؤن عرضؤتاها الباحثؤة سؤة، مؤن صؤدق وسؤؤًلمة إعؤداد حمتؤوى الکرا للت كؤد  رض ال:وورة املبدصيوة  لوا السوادة ا: موني: -ب

يرونه املًلئمة تبعاا للذي وذلک  دل إجراء التعديًلت  ،ناهج وطرق تدريس اللغة العربيةاملتخصصني يف حقل مالسادأ احملکمني 
ياغة ومدى سًلمة ص ،بة کراسة نشا  التلميذأ لنظرية )اهلرم العروضي(من حيت: مناسَ ، أهدافهمن أجل حتقيق للمحتوى مًلئماا 

بة األنشؤؤؤطة بة الوسؤؤؤائل التعليميؤؤؤة لألهؤؤؤدال التعليميؤؤؤة املنشؤؤؤودأ، ومؤؤؤدى مناَسؤؤؤالنصؤؤؤوص يف ضؤؤؤوء األهؤؤؤدال املرجؤؤؤوأ، ومؤؤؤدى مناَسؤؤؤ
 التعليمية حملتوى النال.

اغة أشار بعض احملکمني إىل بعض التعديًلت، مثل: تعديل صي اجراء التعدييت  ودياغة کراسة نشاط التلميذ يف دور ا النااصية: -ج 
ومن مث مت التوصل للصورأ الناهائية من کراسة نشا   الًلزمة،وقد مت إجراء التعديًلت  ،بعض األهدال التعليمية يف بعض النصوص

 لنظرية اهلرم العروضي جللربت. االتلميذ وفقا 
 املعلم للتدريس ابستخدام افرم العروض  جللربت: دليل :اثلثًا

 دام )اهلرم العروضي جللربت( وفقاا ملا يلي:مت إعداد دليل املعل  للتدريس ابستخ



فاعلية التدري�س با�ضتخدام الهرم العرو�ضي...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 233المجلد )13(  العـدد )2( 232

اأماين حممد عمر طه  

واشؤؤتمل الؤؤدليل يف صؤؤورته األوليؤؤة علؤؤال: مقدمؤؤة، وأهؤؤدال الؤؤدليل وأييتؤؤه، فلسؤؤهة الؤؤدليل،  ا ووداد دليوول املعلووم يف دووورا  األوليووة: -أ 
ات واألنشؤؤؤطة مصؤؤؤطلحات ومهؤؤؤاهي  أساسؤؤؤية، توجياهؤؤؤات للمعلمؤؤؤة للتؤؤؤدريس ابسؤؤؤتخدام اهلؤؤؤرم العروضؤؤؤي جللؤؤؤربت، والوسؤؤؤائل واألدو 

 التقومي املتبعة. األنشطة، وأسالي التعليمية، واخلطة اللمنية لتدريس 
ناهج م  جمال يفاملتخصصني من احملکمني ُنبة الدليل علال عرضت الباحثة   لا ا: مني:  رض دليل املعلم يف دورا  األولية -ب 

 وطرق تدريس اللغة العربية لضبطه.
 بناء علال آراء احملکمني مت إجراء التعديًلت، وأصب  دليل املعل  يف صورته الناهائية. ااصية:دليل املعلم يف دورا  الن -ج 

 :اختبار الفام الستما   لتيميذ املرحلة البتداصية :ارابعً 
 ن استعراضاها علال النحو التايل:مر بناء اساتتبار ابلعديد من اخلطوات ال  مي   

 :من الختبار الرصيس  حتديد افدل -أ 
التدريس ابستخدام )اهلرم العروضي جللربت( يف تنمية ماهارات  ال شف عن فاعلية إىلياهدل بش ل رئيسي اساتتبار  كذل

هي كاخس: الهاه  اساستماعي املباشر لدى تلميذات الصف اخلامس اسابتدائي، وهذو املاهارات  لدراسةالهاه  اساستماعي احملددأ اب
 والنقدي واساستنتاجي. 

  بار ماارات الفام الستما  :م:ادر بناء اخت -ب 
 اعتمدت الباحثة يف بناء اساتتبار علال عدأ مصادر مناها: 

 قائمة ماهارات الهاه  اساستماعي املناسبة لتلميذات املرحلة اسابتدائية ال  مت التوصل إلياها. -
 بعض اتتبارات الهاه  اساستماعي ال  وردت يف الدراسات السابقة. -
  جمال املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية.اساستعانة آبراء املختصني يف -
  ا داد جدول موادفات أسئلة الختبار: -ج 

يف إعدادو الوزو النسيب للماهارات الرئيسة ال   مت مراعاأ، وقد ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعيمت عمل جدول مواصهات 
 ل التايل: يقيساها؛ وذلک لتحديد عدد األسئلة املتضمنة يف اساتتبار، کما يف اجلدو 

 (: مواصهات اتتبار الهاه  اساستماعي لتًلميذ الصف اخلامس اسابتدائي4جدول )
 عدد األسئلة النسبة املئوية لألسئلة أرقام مهردات اساتتبار املمثلة هلا املاهارات الرئيسة م 
 11 %37   28 – 27 -23 – 21 – 20 – 18 – 14 – 13 – 10 – 6 – 5 الهاه  اساستماعي املباشر 1
 10 %33 29 – 26 – 22 – 19 – 16 – 11 – 9 – 7 – 4 – 1 الهاه  اساستماعي اساستنتاجي 2
 9 %30 30 – 25 -24 – 17 – 15 -12 – 8 – 3 – 2 الهاه  اساستماعي النقدي 3

  %100 س اساا  30 اجملموا
 :دياغة اعليمات الختبار -د 

اساتتبؤار، وتعليمؤات تاصؤة ابملعلمؤة  نعلؤياه س يؤت  تطبيؤقالؤًلاساتتبار إىل تعليمؤات تاصؤة ابلتلميؤذات  انقسمت تعليمات
 ن استعراض كل مناها علال النحو التايل:  القائمة علال تطبيق اساتتبار، ومي   

 اعليمات خادة ابملعلمة: . أ
 ضرورأ الوضوك التام أثناء صياغة مهردات اساتتبار. -
 جتن  اإلجاابت املتشا ة يف أسئلة اساتتيار من متعدد. -
 ئلة ال  تتضمن مهرداهتا أكثر من معىن.جتن  األس -
 مراعاأ الهروق الهردية بني املتعلمني. -

 من األسئلة املهتوحة.  ل  رائاهن من تًلل عدد كاآإاتحة فرصة كافية للتلميذات للتعب  عن  -
 إاتحة الوقت ال ايف لإلجابة عن أسئلة اساتتبار. -
 اعليمات خادة ابلتلميذات: . ب
 ية قبل اإلجابة عن أسئلة اساتتبار.قومي بتعبئة البياانت األول -
 .أجييب عن مجي  األسئلة الواردأ يف اساتتبار الذي أمامك   -
 يت وو اساتتبار من أسئلة مهتوحة، وكذلك أسئلة اتتيار من متعدد.  -
 سا ختتاري أكثر من إجابة يف أسئلة اساتتيار من متعدد. -
 درجتك التحصيلية يف  اية العام. ولن ي ثر علال  ،العلمي فقط الدراسةهذا اساتتبار ألغراض  -
 مراعاأ آداب اساستماا وعدم التحدث م  الغ . -
 ( درجة. 30درجة اساتتبار ال لية هي ) -
 :حت يم الختبار -ه 

مؤؤؤؤن احملکمؤؤؤؤني  ُنبؤؤؤؤةبعؤؤؤؤد القيؤؤؤؤام ابخلطؤؤؤؤوات السؤؤؤؤابقة أصؤؤؤؤب  اتتبؤؤؤؤار الهاهؤؤؤؤ  اساسؤؤؤؤتماعي يف صؤؤؤؤورته األوليؤؤؤؤة، ومت عرضؤؤؤؤه علؤؤؤؤال 
( حمکماا للحک  علال مدى صؤًلحيته للتطبيؤق يف اجملؤال 20وطرق تدريس اللغة العربية بلغ عدده  ) ناهجاملتخصصني يف ميداو م

 امليدا .
وجوب إجراء تعديل يف وقد أبدى احملکموو آراءه  يف اساتتبار، وأشاروا إىل مناسبة اساتتبار، کما أشار بعض احملکمني إىل 

وأصؤؤؤب   التعؤؤؤديًلت الؤؤؤ  أشؤؤؤاروا إلياهؤؤؤا،أرت الباحثؤؤؤة البؤؤؤدائل، وقؤؤؤد  دد مؤؤنعؤؤؤترتيؤؤؤ  يف تعؤؤؤديل إجؤؤؤراء و  صؤؤياغة عؤؤؤدد مؤؤؤن األسؤؤؤئلة،
 علال اجملموعة اساستطًلعية.ألو يت  تطبيقه اساتتبار صاحلاا 

   :ختبار ماارات الفام الستما  اخلادة ابالتجربة الستعي ية  -و 
مؤن الصؤف اخلؤامس  طالبؤاتمؤن م ونؤة ية علؤال جمموعؤة اسؤتطًلعطبقته الباحثة  ،إجراء التعديًلت علال اساتتبار أو مت بعد

لتحديؤؤد حسؤؤاب معامؤؤل صؤؤدق وثبؤؤات اساتتبؤؤار، وحسؤؤاب زمنؤؤه، ومعامؤؤل  ك( تلميؤؤذأ، وذلؤؤ30بلؤؤغ عؤؤددهن )املرحلؤؤة اسابتدائيؤؤة 
 الساهولة والصعوبة له. 

 :ا:حيح الختبار -ز 
 ( درجة. 30موا الدرجات )حيت بلغ جم ،ابإلجابة عن فقراتهقامت الطالبات الباحثة بتصحي  اساتتبار بعد أو قامت 

 :ددق وثبات الختبار -ح 
 :ددق الختبار -1

معامؤل قد حسؤبت الباحثؤة  اخلاصة ابلبعد الذي تنتمي إليه، مدى تعلق كل فقرأ ابلدرجة ال ليةمن أجل أو تتعرل الباحثة 
 الذي تنتمي إليه الهقرأ. ة اخلاصة ابلبعد الهقرأ م  الدرجة ال ليارتبا  ب سوو الذي يقيس العًلقات اسارتباطية بني 

 ماهارات الهاه  اساستماعيساتتبار ( معامًلت ارتبا  ب سوو 5اجلدول رق  )
 (30)و = 

 الهاه  اساستماعي النقدي الهاه  اساستماعي اساستنتاجي الهاه  اساستماعي املباشر

اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ
 ال لية للبعد

اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  العبارأرق   ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
 ال لية لًلتتبار

1 .831** .485** 1 .758** .476** 1 .681** .521** 
2 .902** .585** 2 .687** .450* 2 .799** .685** 
3 .831** .485** 3 .768** .585** 3 .479** .331* 
4 .334* .398* 4 .687** .450* 4 .799** .685** 
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 من األسئلة املهتوحة.  ل  رائاهن من تًلل عدد كاآإاتحة فرصة كافية للتلميذات للتعب  عن  -
 إاتحة الوقت ال ايف لإلجابة عن أسئلة اساتتبار. -
 اعليمات خادة ابلتلميذات: . ب
 ية قبل اإلجابة عن أسئلة اساتتبار.قومي بتعبئة البياانت األول -
 .أجييب عن مجي  األسئلة الواردأ يف اساتتبار الذي أمامك   -
 يت وو اساتتبار من أسئلة مهتوحة، وكذلك أسئلة اتتيار من متعدد.  -
 سا ختتاري أكثر من إجابة يف أسئلة اساتتيار من متعدد. -
 درجتك التحصيلية يف  اية العام. ولن ي ثر علال  ،العلمي فقط الدراسةهذا اساتتبار ألغراض  -
 مراعاأ آداب اساستماا وعدم التحدث م  الغ . -
 ( درجة. 30درجة اساتتبار ال لية هي ) -
 :حت يم الختبار -ه 

مؤؤؤؤن احملکمؤؤؤؤني  ُنبؤؤؤؤةبعؤؤؤؤد القيؤؤؤؤام ابخلطؤؤؤؤوات السؤؤؤؤابقة أصؤؤؤؤب  اتتبؤؤؤؤار الهاهؤؤؤؤ  اساسؤؤؤؤتماعي يف صؤؤؤؤورته األوليؤؤؤؤة، ومت عرضؤؤؤؤه علؤؤؤؤال 
( حمکماا للحک  علال مدى صؤًلحيته للتطبيؤق يف اجملؤال 20وطرق تدريس اللغة العربية بلغ عدده  ) ناهجاملتخصصني يف ميداو م

 امليدا .
وجوب إجراء تعديل يف وقد أبدى احملکموو آراءه  يف اساتتبار، وأشاروا إىل مناسبة اساتتبار، کما أشار بعض احملکمني إىل 

وأصؤؤؤب   التعؤؤؤديًلت الؤؤؤ  أشؤؤؤاروا إلياهؤؤؤا،أرت الباحثؤؤؤة البؤؤؤدائل، وقؤؤؤد  دد مؤؤنعؤؤؤترتيؤؤؤ  يف تعؤؤؤديل إجؤؤؤراء و  صؤؤياغة عؤؤؤدد مؤؤؤن األسؤؤؤئلة،
 علال اجملموعة اساستطًلعية.ألو يت  تطبيقه اساتتبار صاحلاا 

   :ختبار ماارات الفام الستما  اخلادة ابالتجربة الستعي ية  -و 
مؤن الصؤف اخلؤامس  طالبؤاتمؤن م ونؤة ية علؤال جمموعؤة اسؤتطًلعطبقته الباحثة  ،إجراء التعديًلت علال اساتتبار أو مت بعد

لتحديؤؤد حسؤؤاب معامؤؤل صؤؤدق وثبؤؤات اساتتبؤؤار، وحسؤؤاب زمنؤؤه، ومعامؤؤل  ك( تلميؤؤذأ، وذلؤؤ30بلؤؤغ عؤؤددهن )املرحلؤؤة اسابتدائيؤؤة 
 الساهولة والصعوبة له. 

 :ا:حيح الختبار -ز 
 ( درجة. 30موا الدرجات )حيت بلغ جم ،ابإلجابة عن فقراتهقامت الطالبات الباحثة بتصحي  اساتتبار بعد أو قامت 

 :ددق وثبات الختبار -ح 
 :ددق الختبار -1

معامؤل قد حسؤبت الباحثؤة  اخلاصة ابلبعد الذي تنتمي إليه، مدى تعلق كل فقرأ ابلدرجة ال ليةمن أجل أو تتعرل الباحثة 
 الذي تنتمي إليه الهقرأ. ة اخلاصة ابلبعد الهقرأ م  الدرجة ال ليارتبا  ب سوو الذي يقيس العًلقات اسارتباطية بني 

 ماهارات الهاه  اساستماعيساتتبار ( معامًلت ارتبا  ب سوو 5اجلدول رق  )
 (30)و = 

 الهاه  اساستماعي النقدي الهاه  اساستماعي اساستنتاجي الهاه  اساستماعي املباشر

اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ
 ال لية للبعد

اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  العبارأرق   ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
 ال لية لًلتتبار

1 .831** .485** 1 .758** .476** 1 .681** .521** 
2 .902** .585** 2 .687** .450* 2 .799** .685** 
3 .831** .485** 3 .768** .585** 3 .479** .331* 
4 .334* .398* 4 .687** .450* 4 .799** .685** 
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 الهاه  اساستماعي النقدي الهاه  اساستماعي اساستنتاجي الهاه  اساستماعي املباشر

اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ
 ال لية للبعد

اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  العبارأرق   ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
اسارتبا  ابلدرجة  رق  العبارأ ال لية لًلتتبار

 ال لية للبعد
اسارتبا  ابلدرجة 
 ال لية لًلتتبار

5 .902** .585** 5 .456* .392* 5 .340* .547** 
6 .699** .411* 6 .421* .416* 6 .681** .521** 
7 . 562* .568** 7 .831** .619** 7 .799** .685** 
8 .831** .485** 8 .768** .585** 8 .681** .521** 
9 .495** .688** 9 .709** .450* 9 .820** .670** 

10 .902** .585** 10 .780** .698**    
11 .415* .689**       

 0.01*دال عند مستوى     0.05**دال عند مستوى 

دالؤة  اجؤاءت مجيعاهؤاتتبؤار ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي ارتبؤا  كؤل سؤ ال مؤن أسؤئلة  ل( أو معامؤ9 - 3مؤن جؤدول ) يتضؤ 
يؤة عاليؤة ممؤا يؤدل علؤال تؤوافر درجؤة عال ا(، وجاءت مجي  قي  معامًلت اسارتبا  قيماؤ0.01)( و0.05)عند مستوى دسالة  اإحصائيا 

 .اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعينتمي إليه يف تمن صدق اساتساق الداتلي بني درجات كل س ال والدرجة ال لية للبعد الذي 
 :ثبات الختبار -2

 تتبار ماهارات الهاه  اساستماعي علال النحو التايل:اباخلاصة كرونباخ   –قي  معامًلت الثبات بطريقة ألها قد حسبت الباحثة 
 (6جدول )

 كرونباخ ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي  –ي  معامًلت الثبات بطريقة ألها ق
(30)و =  ألها كرونباخ عدد األسئلة األبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد م  
 0.863 11 .البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر 1
 0.845 10 .البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي 2
 0.853 9 .البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي 3
 0.917 30 اساتتبار ك ل  4

ثبؤات اتتبؤار ماهؤارات الهاهؤ  ممؤا يؤ دي إىل الوثؤوق يف درجؤة مرتهعؤة، كافؤة ( أو قي  معامًلت الثبؤات  13يتض  من جدول )
 اساستماعي.

 :زمن الختبار  -ط 
من تًلل تسجيل املدأ ال  جتي  الطالبات علال األسئلة اخلاصة ابساتتبار املًلئ  ألو قامت الباحثة حبساب اللمن 

( دقيقة، واللمن الذي استغرقته أبط  تلميذأ، والذي بلغ 30أسرا تلميذأ يف اإلجابة عن أسئلة اساتتبار، والذي بلغ )استغرقتاها 
لمن اخلاصة بعادلة املساتتبار ابستخدام اخلاصة اب سئلةاألعن ألو جتي  الطالبات  ةاملناسبالهرتأ ( دقيقة، مث حساب متوسط 50)

 دقائق 5بعد إضافة  ( دقيقة40)ومت الوصول إىل أنه يعادل ساتتبار، اب اخلاصة تعليماتالاساتتبار، ومت إضافة مخس دقائق لقراءأ 
 . ( دقيقة45ساتتبار هو ) وو اللمن املناس  إلجراء اوعليه يَ  ،، وتوزي  الورقتلميذاتقراءأ التعليمات، وتنظي  الب تاصة

 :لختبار ماارات الفام الستما  والتمييز وال:عوبة لساولة اخلادة ابعاميت املحساب  -ي 
 :معامل الساولة وال:عوبة -1

األفؤراد الؤذين من بني مجيؤ   ابإلجابة عن الهقرأ بش ل صحي  بواسطة حساب نسبة األفراد املتعلمني الذين قاموا يت  قياسه
ابإلجابؤؤة ، وقؤؤاموا رجؤؤراء اساتتبؤؤار ة مبجموعؤؤة مؤؤن األفؤؤراد الؤؤذين يقومؤؤوواخلاصؤؤوا أو  يبؤؤوا عناهؤؤا مبعؤؤىن أ ؤؤا متثؤؤل النسؤؤبة املئويؤؤة حؤؤاول

  إجابة صحيحة عن الهقرأ.

هقرأ وتُعترب ال (،درجة صعوبتاها منخهضةمبعىن أو )إذا قام أغل  األفراد الذين  روو اساتتبار ابإلجابة عناها وتَعد الهقرأ 
ينبغي أو تَقوم وبذلك  ،عالية( تاهادرجة صعوبمبعىن أو )صعبة إذا قام عدد قليل من األفراد الذين  روو اساتتبار ابإلجابة عناها  

ابستبعاد كل من األسئلة ال  يف غاية الصعوبة وكذلك األسئلة ال  يف غاية الساهولة أو أو تَقوم بتعديلاها وذلك بسب  أ ا الباحثة 
 ٪(. 80 -٪ 20مبعامًلت الساهولة ال  ترتاوك ما بني ) ارتضت الباحثةوقد  ،م بتمييل الطًلبسا تَقو 

 .معامل الساولة =  دد اإلجاابت ال:حيحة /  دد املختربين
  .معامل ال:عوبة =  دد الذين أجابوا اجابة خعأ /  دد املختربين

 لهاه  اساستماعيساتتبار ماهارات ا الساهولة والصعوبة( معامًلت 7اجلدول رق  )
 (30)و = 

 البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 ولةمعامل الساه معامل الصعوبة رق  العبارأ معامل الساهولة معامل الصعوبة رق  العبارأ معامل الساهولة معامل الصعوبة رق  العبارأ

1 %43 %57 1 %67 %33 1 %37 %63 
2 %50 %50 2 %63 %37 2 53 %47 
3 %43 %57 3 %50 %50 3 %40 %60 
4 %63 %37 4 %63 %37 4 %53 %47 
5 %50 %50 5 %57 %43 5 %60 %40 
6 %33 %67 6 %40 %60 6 %37 %63 
7 %50 %50 7 %50 %50 7 %53 %47 
8 %43 %57 8 %50 %50 8 %37 %63 
9 %70 %30 9 %63 %37 9 %57 %43 

10 %50 %50 10 %47 %53    
11 %46 %54       

مبعامًلت صعوبة مرضية حيت مل يتجاوز أي س ال اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي من تًلل اجلدول السابق يتض  متت  
 %(.80 - %20معامل النسبة ال  حددهتا الباحثة وهي من )

  :معامل التمييز -2
قدرأ الهقرأ أو  معامل التمييل الضعيف، وميثلمعامل التمييل عن قدرأ الس ال علال التمييل بني الطال  املتهوق والطال   يُعربّ  

 ويت  حسابهاملهردأ علال التمييل بني الطًلب الهائقني يف السمة ال  يقيساها اساتتبار، وبني الطلبة الضعال يف تلك السمة، 
 ابملعادلة التالية:

 ٪100×  يل = معامل التمي

 ( 8جدول رق  ) 
 اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعيمعامل التمييل لهقرات 

 البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 معامل التمييل رق  العبارأ ييلمعامل التم رق  العبارأ معامل التمييل رق  العبارأ

1 0.50 1 0.50 1 0.50 
2 0.70 2 0.50 2 0.80 
3 0.50 3 0.70 3 0.50 
4 0.40 4 0.50 4 0.80 
5 0.70 5 0.40 5 0.60 
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هقرأ وتُعترب ال (،درجة صعوبتاها منخهضةمبعىن أو )إذا قام أغل  األفراد الذين  روو اساتتبار ابإلجابة عناها وتَعد الهقرأ 
ينبغي أو تَقوم وبذلك  ،عالية( تاهادرجة صعوبمبعىن أو )صعبة إذا قام عدد قليل من األفراد الذين  روو اساتتبار ابإلجابة عناها  

ابستبعاد كل من األسئلة ال  يف غاية الصعوبة وكذلك األسئلة ال  يف غاية الساهولة أو أو تَقوم بتعديلاها وذلك بسب  أ ا الباحثة 
 ٪(. 80 -٪ 20مبعامًلت الساهولة ال  ترتاوك ما بني ) ارتضت الباحثةوقد  ،م بتمييل الطًلبسا تَقو 

 .معامل الساولة =  دد اإلجاابت ال:حيحة /  دد املختربين
  .معامل ال:عوبة =  دد الذين أجابوا اجابة خعأ /  دد املختربين

 لهاه  اساستماعيساتتبار ماهارات ا الساهولة والصعوبة( معامًلت 7اجلدول رق  )
 (30)و = 

 البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 ولةمعامل الساه معامل الصعوبة رق  العبارأ معامل الساهولة معامل الصعوبة رق  العبارأ معامل الساهولة معامل الصعوبة رق  العبارأ

1 %43 %57 1 %67 %33 1 %37 %63 
2 %50 %50 2 %63 %37 2 53 %47 
3 %43 %57 3 %50 %50 3 %40 %60 
4 %63 %37 4 %63 %37 4 %53 %47 
5 %50 %50 5 %57 %43 5 %60 %40 
6 %33 %67 6 %40 %60 6 %37 %63 
7 %50 %50 7 %50 %50 7 %53 %47 
8 %43 %57 8 %50 %50 8 %37 %63 
9 %70 %30 9 %63 %37 9 %57 %43 

10 %50 %50 10 %47 %53    
11 %46 %54       

مبعامًلت صعوبة مرضية حيت مل يتجاوز أي س ال اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي من تًلل اجلدول السابق يتض  متت  
 %(.80 - %20معامل النسبة ال  حددهتا الباحثة وهي من )

  :معامل التمييز -2
قدرأ الهقرأ أو  معامل التمييل الضعيف، وميثلمعامل التمييل عن قدرأ الس ال علال التمييل بني الطال  املتهوق والطال   يُعربّ  

 ويت  حسابهاملهردأ علال التمييل بني الطًلب الهائقني يف السمة ال  يقيساها اساتتبار، وبني الطلبة الضعال يف تلك السمة، 
 ابملعادلة التالية:

 ٪100×  يل = معامل التمي

 ( 8جدول رق  ) 
 اتتبار ماهارات الهاه  اساستماعيمعامل التمييل لهقرات 

 البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 معامل التمييل رق  العبارأ ييلمعامل التم رق  العبارأ معامل التمييل رق  العبارأ

1 0.50 1 0.50 1 0.50 
2 0.70 2 0.50 2 0.80 
3 0.50 3 0.70 3 0.50 
4 0.40 4 0.50 4 0.80 
5 0.70 5 0.40 5 0.60 
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 البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر
 معامل التمييل رق  العبارأ ييلمعامل التم رق  العبارأ معامل التمييل رق  العبارأ

6 0.40 6 0.40 6 0.50 
7 0.70 7 0.70 7 0.80 
8 0.50 8 0.70 8 0.50 
9 0.80 9 0.50 9 0.80 

10 0.70 10 0.80   
11 0.80     

 :ال:ورة النااصية لختبار ماارات الفام الستما   -ك 
بعد إجراء التعديًلت املناسبة لًلتتبار يف ضوء آراء احملکمني ومًلحظاهت  ونتائج التجربة اساستطًلعية، أصب  اساتتبار يف 

هي البعد  أبعادزعة علال ثًلثة ( فقرأ مو 30حيت بلغ عدد فقراته ) ؛الدراسةصورته الناهائية جاهلاا للتطبيق الهعلي علال جمموعة 
 ،( فقرات10والبعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي ويت وو من ) ،( فقرأ11األول: الهاه  اساستماعي املباشر ويت وو من )

 .( فقرات9ويت وو من ) نقديوالبعد الثالت: الهاه  اساستماعي ال
   :املعاجلات واألساليب اإلح:اصية

 ، وذلك ابستخدام األسالي  اإلحصائية التالية:(SPSS) ستخدام حلمة الربامج اإلحصائية اساجتماعيةمت حتليل البياانت اب
)اجملموعؤؤؤة  الدراسؤؤؤةعينؤؤؤة  تلميؤؤؤذاتحلسؤؤؤاب الهؤؤؤروق بؤؤؤني املتوسؤؤؤطات احلسؤؤؤابية لؤؤؤدرجات ال (T-TEST)« ت»حسؤؤؤاب قيمؤؤؤة  -

(، وكؤذلك يف الهؤروق بؤني أداء اجملمؤوعتني اه  اساستماعياتتبار ماهارات اله)التجريبية واجملموعة الضابطة( علال أدوات الدراسة 
 ابلنسبة ألدوات الدراسة.

 علال النحو التايل: ابستخدام اهلرم العروضي جللربتللتحقق من فاعلية التدريس  جوجياو ماكمعادلة نسبة ال س   -

-  
 :حيت

- M2 متوسط القياس البعدي. 
 القياس القبلي.  متوسط M1و -
 العظمال لًلتتبار. الدرجة  Pو -

 (2017( )سيد، 0.5هو ) للقبول األدىن احلد أو "اوجوجي ماك" اعترب وقد (1) إىل (0) من النسبة هذو مدى وميتد
( للتحقق من فاعلية التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت علال النحو التايل، ²ηمعادلة حج  الت ث  املعروفة مبرب  إيتا ) -

 (:2003عصر )

 2ت        ( =²ηتا )مرب  إي
 + درجة احلرية 2ت

، وي ؤؤوو حجؤؤ  التؤؤ ث  كمؤؤا « ت»القيمؤؤة الناجتؤؤة عؤؤن تطبيؤؤق اتتبؤؤار « ت»وتعؤؤين  جؤؤادو يشؤؤ  لدسالؤؤة الهؤؤروق بؤؤني اجملمؤؤوعتني 
 : علال النحو التايل (Gadow et al.2010) وآتروو

  0,06( > 2إذا كاو ) اصغ ا  -
  0,14( 2إذا كاو ) اومتوسطا  -
   0,14( < 2إذا كاو ) اوكب ا  -

وقامت الباحثة بعرض النتائج ال  توصلت إلياها هذو الدراسة بعد التحقق من الهرضيات ابستخدام األسالي  اإلحصائية 
 املناسبة.

 :فا الدراسة  رض ومناقشة وافسري النتاصل الا اودلت
ابإلضؤؤافة إىل  الدراسؤؤةمؤؤن تؤًلل التحقؤؤق مؤؤن فؤروض  ةالدراسؤالؤ  مت التوصؤؤل إلياهؤؤا بعؤد القيؤؤام خبطؤؤوات مت اسؤتعراض النتؤؤائج 

 .      وتهس ها وحتليلاها يف ضوء أدبيات الدراسة مناقشة تلك النتائج
 :الدراسة:  رض نتاصل ًل أو 

 لفرضيات الدراسة  لا النحو التايل:  اسول يتم  رض النتاصل ومناقشتاا وف ً 
 :نتاصل ابلفرض األول -1

اجملموعؤؤة  تلميؤؤذات( بؤؤني متوسؤؤطي درجؤؤات  0.05عنؤؤد مسؤؤتوى ) اوجؤؤد فؤؤرق دال إحصؤؤائيا "ي علؤؤال:نؤؤال الهؤؤرض األول      
 لصاحل اجملموعة التجريبية".ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

يف ار ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي ساتتبؤلعينتؤني مسؤتقلتني  (T-TEST)« ت»اتتبؤار  طبؤقساتتبار مدى صحة هذا الهؤرض      
 وجاءت النتائج كما هو موض  ابجلدول التايل: والتجريبية،موعتني الضابطة اجمل

 ماعيساتتبار ماهارات الهاه  اساستاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي  تلميذاتاجملموعة التجريبية ودرجات  تلميذات( اتتبار "ت" لدسالة الهروق بني متوسطي درجات 9جدول )
 الدسالة مستوى الدسالة درجات احلرية قيمة )ت( احملسوبة اساحنرال املعياري املتوسط العدد اجملموعة اساتتبارأبعاد 

 1.617 3.07 30 الضابطة دال 000. 58 20.272 980. 10.07 30 التجريبية الهاه  اساستماعي املباشرالبعد األول: 

 1.655 2.47 30 الضابطة دال 000. 58 18.428 937. 8.87 30 التجريبية ستنتاجيالهاه  اساستماعي اساالبعد الثا : 

 1.633 2.23 30 الضابطة دال 000. 58 20.085 615. 8.63 30 التجريبية الهاه  اساستماعي النقديالبعد الثالت: 

 2.991 7.77 30 الضابطة دال 000. 58 31.921 1.612 27.57 30 التجريبية اساتتبار ك ل

يف  الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية تنيمن اجلدول السابق وجود فروق ذات دسالة إحصائية بني اجملموع يتبني
 ماهارات الهاه  اساستماعي.اتتبار 

 ؤار علؤال األفعلؤال التعؤرل  الطالبؤاتدري  عؤن طريؤق تؤ التدريس ابسؤتخدام اهلؤرم العروضؤي جللؤربت ن علو ذلك إىل أوومي   
اللهؤظ نطؤق وتعؤرل الطالبؤات علؤال   أسؤاه  يف تؤدري الؤذي إىل الصؤوت املنشؤود األمؤر ساا و وال لمات الرئيسة واملقاط  املشؤددأ وصؤ

أ قؤدرهتن علؤال متييؤل مثل يف زايداملتماهارات الهاه  اساستماعي املباشر  الطالبات مثلمنال العديد من املاهارات عند و  بش ل صحي  
الهاهؤؤؤ   رأ ابلؤؤؤنال املسؤؤؤموا ومعرفؤؤؤة األسؤؤؤالي  املسؤؤؤتخدمة ابلؤؤؤنال السؤؤؤمعي علؤؤؤال حنؤؤؤو دقيؤؤؤق، كمؤؤؤا منؤؤؤال لؤؤؤدياهن ماهؤؤؤارأاألف ؤؤؤار املباشؤؤؤ

اجي األمؤؤؤر الؤؤؤذي متثؤؤؤل يف زايدأ قؤؤؤدرهتن علؤؤؤال اسؤؤؤتخًلص الؤؤؤدروس املسؤؤؤتهادأ واملعؤؤؤا  الضؤؤؤمنية مؤؤؤن النصؤؤؤوص تاساسؤؤؤتماعي اساسؤؤؤتن
ينة ابلنال احل   علال مواقف معَ تنمية قدرهتن علال ن األمر الذي متثل يف لدياهال ماهارأ الهاه  اساستماعي النقدي من املسموعة، كما

 .املسموا
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وقامت الباحثة بعرض النتائج ال  توصلت إلياها هذو الدراسة بعد التحقق من الهرضيات ابستخدام األسالي  اإلحصائية 
 املناسبة.

 :فا الدراسة  رض ومناقشة وافسري النتاصل الا اودلت
ابإلضؤؤافة إىل  الدراسؤؤةمؤؤن تؤًلل التحقؤؤق مؤؤن فؤروض  ةالدراسؤالؤ  مت التوصؤؤل إلياهؤؤا بعؤد القيؤؤام خبطؤؤوات مت اسؤتعراض النتؤؤائج 

 .      وتهس ها وحتليلاها يف ضوء أدبيات الدراسة مناقشة تلك النتائج
 :الدراسة:  رض نتاصل ًل أو 

 لفرضيات الدراسة  لا النحو التايل:  اسول يتم  رض النتاصل ومناقشتاا وف ً 
 :نتاصل ابلفرض األول -1

اجملموعؤؤة  تلميؤؤذات( بؤؤني متوسؤؤطي درجؤؤات  0.05عنؤؤد مسؤؤتوى ) اوجؤؤد فؤؤرق دال إحصؤؤائيا "ي علؤؤال:نؤؤال الهؤؤرض األول      
 لصاحل اجملموعة التجريبية".ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

يف ار ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي ساتتبؤلعينتؤني مسؤتقلتني  (T-TEST)« ت»اتتبؤار  طبؤقساتتبار مدى صحة هذا الهؤرض      
 وجاءت النتائج كما هو موض  ابجلدول التايل: والتجريبية،موعتني الضابطة اجمل

 ماعيساتتبار ماهارات الهاه  اساستاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي  تلميذاتاجملموعة التجريبية ودرجات  تلميذات( اتتبار "ت" لدسالة الهروق بني متوسطي درجات 9جدول )
 الدسالة مستوى الدسالة درجات احلرية قيمة )ت( احملسوبة اساحنرال املعياري املتوسط العدد اجملموعة اساتتبارأبعاد 

 1.617 3.07 30 الضابطة دال 000. 58 20.272 980. 10.07 30 التجريبية الهاه  اساستماعي املباشرالبعد األول: 

 1.655 2.47 30 الضابطة دال 000. 58 18.428 937. 8.87 30 التجريبية ستنتاجيالهاه  اساستماعي اساالبعد الثا : 

 1.633 2.23 30 الضابطة دال 000. 58 20.085 615. 8.63 30 التجريبية الهاه  اساستماعي النقديالبعد الثالت: 

 2.991 7.77 30 الضابطة دال 000. 58 31.921 1.612 27.57 30 التجريبية اساتتبار ك ل

يف  الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية تنيمن اجلدول السابق وجود فروق ذات دسالة إحصائية بني اجملموع يتبني
 ماهارات الهاه  اساستماعي.اتتبار 

 ؤار علؤال األفعلؤال التعؤرل  الطالبؤاتدري  عؤن طريؤق تؤ التدريس ابسؤتخدام اهلؤرم العروضؤي جللؤربت ن علو ذلك إىل أوومي   
اللهؤظ نطؤق وتعؤرل الطالبؤات علؤال   أسؤاه  يف تؤدري الؤذي إىل الصؤوت املنشؤود األمؤر ساا و وال لمات الرئيسة واملقاط  املشؤددأ وصؤ

أ قؤدرهتن علؤال متييؤل مثل يف زايداملتماهارات الهاه  اساستماعي املباشر  الطالبات مثلمنال العديد من املاهارات عند و  بش ل صحي  
الهاهؤؤؤ   رأ ابلؤؤؤنال املسؤؤؤموا ومعرفؤؤؤة األسؤؤؤالي  املسؤؤؤتخدمة ابلؤؤؤنال السؤؤؤمعي علؤؤؤال حنؤؤؤو دقيؤؤؤق، كمؤؤؤا منؤؤؤال لؤؤؤدياهن ماهؤؤؤارأاألف ؤؤؤار املباشؤؤؤ

اجي األمؤؤؤر الؤؤؤذي متثؤؤؤل يف زايدأ قؤؤؤدرهتن علؤؤؤال اسؤؤؤتخًلص الؤؤؤدروس املسؤؤؤتهادأ واملعؤؤؤا  الضؤؤؤمنية مؤؤؤن النصؤؤؤوص تاساسؤؤؤتماعي اساسؤؤؤتن
ينة ابلنال احل   علال مواقف معَ تنمية قدرهتن علال ن األمر الذي متثل يف لدياهال ماهارأ الهاه  اساستماعي النقدي من املسموعة، كما

 .املسموا
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عدم وجود فروق ذات دسالة إحصائية عند مستوى من ( 2020اللهرا  )وختتلف تلك النتيجة م  ما توصلت إليه دراسة 
ماعي يف ماهارأ الهاه  املباشر، بينما توجد البعدي ساتتبار ماهارات الهاه  اساست لقياسا( بني متوسط درجات اجملموعتني يف 0.05)

 فروق يف ماهارات الهاه  اساستماعي، اساستنتاجي، والناقد والتذوقي ابإلضافة إىل الهاه  اساستماعي ك ل.
بؤؤني متوسؤؤط درجؤؤات تًلميؤؤذ اجملمؤؤوعتني  دالؤؤة إحصؤؤائياا ( مؤؤن وجؤؤود فؤؤروق 2020وهيؤؤ  )توصؤؤلت لؤؤه دراسؤؤة  مؤؤا وتتهؤؤق مؤؤ 

 القياس البعدي ساتتبار الهاه  اساستماعي، وجاءت الهروق اإلحصائية لصاحل تًلميذ اجملموعة التجريبية. التجريبية والضابطة يف
 :الثاينابلفرض  ادةاخللنتاصل ا  -2

اجملموووو تني الضوووابعة  ابخوووتيل ا لميًوووابسوووتخدام افووورم العروضووو  جللوووربت فا ليوووة م بولوووة حي وووق التووودريس " علؤؤؤال: الثؤؤؤا نؤؤؤال الهؤؤؤرض 
 . والتجريبية"
( للمجموعتني املستقلتني ساتتبار ماهارات الهاه   ²η)  تتبار مدى صحة هذا الهرض قامت الباحثة ر اد قيمة مرب  إيتاسا

 ابجلدول التايل: بنيمالتطبيق البعدي لتلميذات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وجاءت النتائج كما هو يف اساستماعي 
 ( 10) جدول رق 
 (²η)  قيمة مرب  إيتا

 حج  األثر املتوسط و اجملموعة التطبيق

 التطبيق البعدي
 27.57 30 التجريبية

 7.77 30 الضابطة 355.
 30 60 اجملموا ال لي

يف التطبيؤق البعؤدي بؤني متوسؤطي درجؤات ساتتبؤار ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي من اجلدول السؤابق أو حجؤ  األثؤر بلؤغ  بنييت
التدريس ابستخدام هناك أتث   أوعلال (، وهذو القيمة تدل 355.طة والتجريبية حس  قيمة مرب  إيتا )الضاب تنياجملموع تلميذات

 اجملموعة الضابطة. تلميذاتاجملموعة التجريبية ابملقارنة مبتوسط درجات تلميذات علال متوسط درجات اهلرم العروضي جللربت 
عؤرب توظيؤف يف الؤتعل  والقؤائ  علؤال اسؤتخدام اهلؤرم العروضؤي جللؤربت ن تهس  هؤذو النتيجؤة إىل أو هؤذا األسؤلوب املتبؤ  ومي   

قد ساعد علال تطوير ماهارات اساستماا لدي التلميؤذات، حيؤت سؤاعده  يف التعؤرل علؤال نظؤام  وأنشطة إثرائية مواد  عية يفتلهة
لل لمؤؤؤات املشؤؤؤددأ، ابإلضؤؤؤافة إىل  اإليقؤؤؤاا يف اللغؤؤؤة، وابلتؤؤؤايل تسؤؤؤاهيل عمليؤؤؤة حتليؤؤؤل األف ؤؤؤار واألصؤؤؤوات، ممؤؤؤا سؤؤؤاه  يف حتديؤؤؤده  

ي  الطالبؤات علؤؤال ر وتؤدجللؤؤربت أنشؤؤطة اهلؤرم العروضؤي  كمؤا تسؤاه التعؤرل الصؤوت اللغؤوي لل لمؤؤات ودسالتاهؤا اللهظيؤة واملعنويؤؤة،  
موعة يف اجمل زاد من الهاه  اساستماعي للطالباتحتليل األف ار وحتديد ال لمات األساسية وحتديد ال لمات املشددأ وطريقة نطقاها 

 .التقليديةوذلك خبًلل اجملموعة التجريبية ال  تضعت للتدريس ابلطريقة ، التجريبية
 ,Bozorgian بوزورجيؤاوحيؤت يشؤ   ومي ؤن القؤول أو اهلؤرم العروضؤي  قؤد أسؤاه  تنميؤة ماهؤارات الهاهؤ  السؤماعي واللهؤظ

وكؤؤذلك يتجؤؤاوبوو مؤؤ   ،فؤؤًلمال يف التلهؤؤاز واأليظاهؤؤر الطلبؤؤة الؤؤذين يدرسؤؤوو العؤؤروض حتسؤؤنا ملحوظؤؤا يف فاهؤؤ  مؤؤا يقؤؤأنؤؤه  .((2012
م(  ذلؤؤؤك ألو الطؤؤًلب املؤؤدربني يؤؤدركوو كيهيؤؤؤة اسؤؤتخدام اإلشؤؤارات اللحنيؤؤؤة 2020كمؤؤا أرجعؤؤؤت عبؤؤد الغؤؤين )،  احملؤؤاد ت املباشؤؤرأ

وتياا األمؤؤر صؤؤقؤؤدرهت  علؤؤال رصؤؤد التغؤؤ ات يف العؤؤروض ونطؤؤق ال لمؤؤات ابإلضؤؤافة ل، ومؤؤاتلاملعواإليقاعيؤؤة لتوجيؤؤه املسؤؤمعني وتنظؤؤي  
والهاهؤ  اساسؤتماعي النقؤدي  الذي أدى لتحسؤني العديؤد مؤن املاهؤارات املتعلقؤة ابساسؤتماا املباشؤر، و الهاهؤ  اساسؤتماعي اساسؤتنتاجي

يف عمليؤؤة الهاهؤؤ   (DwiJuniarno, 2014) كمؤؤا يشؤؤ  إلياهؤؤا دوي جوينيؤؤارنو  تتمثؤؤل املاهؤؤارات املتعلقؤؤة ابساسؤؤتماا املباشؤؤرحيؤت 
ماهارات التذكر ال  يهضلاها الطًلب أثناء عملية اساستماا املباشر وتتضمن وض  األشياء ابلرتتيؤ  مثل  عاتواساستيعاب للموضو 

وإجراء اسارتباطات واملراجعة. كما تشمل املاهارات املعرفية ال  تقوم علال استخدام الطًلب للمعؤارل والتجؤارب الذاتيؤة ملسؤاعدهت  
املاهؤؤارات املتعلقؤؤة ابلتبؤؤؤديل مؤؤن تؤؤًلل ختمؤؤني الطؤؤؤًلب ملعؤؤا  ال لمؤؤات واسؤؤؤرتجاا يف فاهؤؤ  املوضؤؤوعات الدراسؤؤية. وتشؤؤؤمل كؤؤذلك 

كمؤا يؤرى   يعتؤرب الهاهؤ  اساسؤتماعي اساسؤتنتاجيبينمؤا ، املهاهي  السابقة فيما يتعلق بعملية اساستماا من أجل فاه  واستيعاب املعا 
علقة ابلته   الناقؤد الؤذي يقؤوم علؤال حتديؤد املعلومؤات عملية مركبة تنمي املاهارات املت (Castro Núñez, 2020) كاسرتو نونيل

مؤؤا بؤؤني السؤؤطور واسؤؤتخدام املعؤؤارل األساسؤؤية ساسؤؤتخًلص املعلومؤؤات اهلامؤؤة أثنؤؤاء اساسؤؤتماا وتهسؤؤ  املعلومؤؤات مؤؤن األدلؤؤة اللهظيؤؤة 
بيق املعارل اللغويؤة والشؤاملة وغ  اللهظية واستيعاب اإلشارات اخلاصة ابملتحدث، حيت حيتاج بناء املعين بوضوك من املستم  تط

علؤؤؤال  (Kabesh, 2016)كمؤؤؤا يشؤؤؤ  كبؤؤؤيش يقؤؤؤوم الهاهؤؤؤ  اساسؤؤؤتماعي النقؤؤؤدي  ، يف حؤؤؤني لهاهؤؤؤ  املعلومؤؤؤات الواضؤؤؤحة والضؤؤؤمنية
استخًلص النتائج من تًلل النصوص ال  استم  إلياها الطًلب، حيت يقوم الطًلب ابستخًلص املعلومات واملعارل األساسؤية 

تحدث للوصول إىل النتائج الدقيقة، وتتضؤمن اساسؤرتاتيجية النقديؤة فيمؤا يتعلؤق ابساسؤتيعاب السؤمعي اسؤتخدام املتضمنة يف نال امل
العؤؤروض التوضؤؤيحية والسؤؤبورأ قبؤؤل اساسؤؤتماا لتهعيؤؤل املعؤؤارل األساسؤؤية للطؤؤًلب واسؤؤتخدام التسؤؤجيًلت الصؤؤوتية للمؤؤواد املسؤؤموعة 

 العملية لتنمية ماهارات اساستيعاب السمعي لدى الطًلب وتعليل استخدام أنشطة ترائط الته   واألنشطة 
مؤن أو حجؤ   ((Arifin & Rezeki,2017 أريهيؤين وريليقؤي دراسؤةمؤ  مؤا توصؤلت إليؤه  بشؤ ل كبؤ وتتهؤق تلؤك النتيجؤة 

 SMPNوابلتايل فإو فعالية تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي لطًلب الصف الساب  من  ،(2.48الت ث  هو )
1 Sungai Pinyuh  ا.جدا  ةمرتهع 2016/2017يف العام الدراسي 

 :ابلفرض الثالث اخلادةالنتاصل  -3

( بؤؤني متوسؤؤطي درجؤؤات التطبيؤؤق  0.05عنؤؤد مسؤؤتوى ) ا"يوجؤؤد فؤؤرق دال إحصؤؤائيا  :مؤؤا يلؤؤي علؤؤال الثالؤؤتنؤؤال الهؤؤرض 
 ".لصاحل التطبيق البعديماعي ساتتبار ماهارات الهاه  اساستالقبلي والبعدي لتلميذات اجملموعة التجريبية 

ساتتبؤار ماهؤؤارات الهاهؤؤ  لعينتؤني مؤؤرتبطني  (T-TEST)« ت»مت تطبيؤؤق اتتبؤار قيمؤؤة فقؤؤد ساتتبؤار مؤؤدى صؤحة هؤؤذا الهؤرض 
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وجاءت النتائج كما هو موض  ابجلدول التايل: القياسنييف اساستماعي 

 ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعيالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  القياسنيالهروق بني متوسطي درجات ت" لدسالة اتتبار "( 11جدول )
 الدسالة مستوى الدسالة درجات احلرية قيمة )ت( احملسوبة اساحنرال املعياري املتوسط العدد اجملموعة أبعاد اساتتبار

 980. 10.07 30 بعدي دال 000. 29 -14.778 2.738 2.77 30 قبلي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر

 937. 8.87 30 بعدي دال 000. 29 13.786 2.426 2.90 30 قبلي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي

 615. 8.63 30 بعدي دال 000. 29 16.405 2.057 2.33 30 قبلي البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي

 1.612 27.57 30 بعدي دال 000. 29 22.013 4.934 8.00 30 قبلي اساتتبار ك ل
القبلي  قياسنياليف  التجريبيةا بني متوسطات درجات اجملموعة يتض  من نتائج اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا 

 .الهاه  اساستماعيماهارات اتتبار البعدي يف  قياسالوالبعدي لصاحل 
اهلرم العروضي جللربت القائ  علال مستوايت حتليل األف ؤار وحتليؤل ال لمؤات  التدريس وفقعلو ذلك إىل أو توظيف  نومي   

متثؤل ذلؤؤك يف املباشؤؤر لؤدى عينؤة الدراسؤؤة حيؤت  منؤؤال ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعياألساسؤية للؤنال املسؤموا وحتديؤؤد املقؤاط  املشؤددأ 
ومعرفة أكثر من مرادل للنصؤوص املسؤموعة، كمؤا  ،ماكن الواردأ يف النال املسموااألشخاص واألعلال التعرل  علالتنمية قدرهت  
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وإجراء اسارتباطات واملراجعة. كما تشمل املاهارات املعرفية ال  تقوم علال استخدام الطًلب للمعؤارل والتجؤارب الذاتيؤة ملسؤاعدهت  
املاهؤؤارات املتعلقؤؤة ابلتبؤؤؤديل مؤؤن تؤؤًلل ختمؤؤني الطؤؤؤًلب ملعؤؤا  ال لمؤؤات واسؤؤؤرتجاا يف فاهؤؤ  املوضؤؤوعات الدراسؤؤية. وتشؤؤؤمل كؤؤذلك 

كمؤا يؤرى   يعتؤرب الهاهؤ  اساسؤتماعي اساسؤتنتاجيبينمؤا ، املهاهي  السابقة فيما يتعلق بعملية اساستماا من أجل فاه  واستيعاب املعا 
علقة ابلته   الناقؤد الؤذي يقؤوم علؤال حتديؤد املعلومؤات عملية مركبة تنمي املاهارات املت (Castro Núñez, 2020) كاسرتو نونيل

مؤؤا بؤؤني السؤؤطور واسؤؤتخدام املعؤؤارل األساسؤؤية ساسؤؤتخًلص املعلومؤؤات اهلامؤؤة أثنؤؤاء اساسؤؤتماا وتهسؤؤ  املعلومؤؤات مؤؤن األدلؤؤة اللهظيؤؤة 
بيق املعارل اللغويؤة والشؤاملة وغ  اللهظية واستيعاب اإلشارات اخلاصة ابملتحدث، حيت حيتاج بناء املعين بوضوك من املستم  تط

علؤؤؤال  (Kabesh, 2016)كمؤؤؤا يشؤؤؤ  كبؤؤؤيش يقؤؤؤوم الهاهؤؤؤ  اساسؤؤؤتماعي النقؤؤؤدي  ، يف حؤؤؤني لهاهؤؤؤ  املعلومؤؤؤات الواضؤؤؤحة والضؤؤؤمنية
استخًلص النتائج من تًلل النصوص ال  استم  إلياها الطًلب، حيت يقوم الطًلب ابستخًلص املعلومات واملعارل األساسؤية 

تحدث للوصول إىل النتائج الدقيقة، وتتضؤمن اساسؤرتاتيجية النقديؤة فيمؤا يتعلؤق ابساسؤتيعاب السؤمعي اسؤتخدام املتضمنة يف نال امل
العؤؤروض التوضؤؤيحية والسؤؤبورأ قبؤؤل اساسؤؤتماا لتهعيؤؤل املعؤؤارل األساسؤؤية للطؤؤًلب واسؤؤتخدام التسؤؤجيًلت الصؤؤوتية للمؤؤواد املسؤؤموعة 

 العملية لتنمية ماهارات اساستيعاب السمعي لدى الطًلب وتعليل استخدام أنشطة ترائط الته   واألنشطة 
مؤن أو حجؤ   ((Arifin & Rezeki,2017 أريهيؤين وريليقؤي دراسؤةمؤ  مؤا توصؤلت إليؤه  بشؤ ل كبؤ وتتهؤق تلؤك النتيجؤة 

 SMPNوابلتايل فإو فعالية تدريس النطق يف التحدث ابستخدام اهلرم العروضي لطًلب الصف الساب  من  ،(2.48الت ث  هو )
1 Sungai Pinyuh  ا.جدا  ةمرتهع 2016/2017يف العام الدراسي 

 :ابلفرض الثالث اخلادةالنتاصل  -3

( بؤؤني متوسؤؤطي درجؤؤات التطبيؤؤق  0.05عنؤؤد مسؤؤتوى ) ا"يوجؤؤد فؤؤرق دال إحصؤؤائيا  :مؤؤا يلؤؤي علؤؤال الثالؤؤتنؤؤال الهؤؤرض 
 ".لصاحل التطبيق البعديماعي ساتتبار ماهارات الهاه  اساستالقبلي والبعدي لتلميذات اجملموعة التجريبية 

ساتتبؤار ماهؤؤارات الهاهؤؤ  لعينتؤني مؤؤرتبطني  (T-TEST)« ت»مت تطبيؤؤق اتتبؤار قيمؤؤة فقؤؤد ساتتبؤار مؤؤدى صؤحة هؤؤذا الهؤرض 
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وجاءت النتائج كما هو موض  ابجلدول التايل: القياسنييف اساستماعي 

 ساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعيالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  القياسنيالهروق بني متوسطي درجات ت" لدسالة اتتبار "( 11جدول )
 الدسالة مستوى الدسالة درجات احلرية قيمة )ت( احملسوبة اساحنرال املعياري املتوسط العدد اجملموعة أبعاد اساتتبار

 980. 10.07 30 بعدي دال 000. 29 -14.778 2.738 2.77 30 قبلي البعد األول: الهاه  اساستماعي املباشر

 937. 8.87 30 بعدي دال 000. 29 13.786 2.426 2.90 30 قبلي البعد الثا : الهاه  اساستماعي اساستنتاجي

 615. 8.63 30 بعدي دال 000. 29 16.405 2.057 2.33 30 قبلي البعد الثالت: الهاه  اساستماعي النقدي

 1.612 27.57 30 بعدي دال 000. 29 22.013 4.934 8.00 30 قبلي اساتتبار ك ل
القبلي  قياسنياليف  التجريبيةا بني متوسطات درجات اجملموعة يتض  من نتائج اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا 

 .الهاه  اساستماعيماهارات اتتبار البعدي يف  قياسالوالبعدي لصاحل 
اهلرم العروضي جللربت القائ  علال مستوايت حتليل األف ؤار وحتليؤل ال لمؤات  التدريس وفقعلو ذلك إىل أو توظيف  نومي   

متثؤل ذلؤؤك يف املباشؤؤر لؤدى عينؤة الدراسؤؤة حيؤت  منؤؤال ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعياألساسؤية للؤنال املسؤموا وحتديؤؤد املقؤاط  املشؤددأ 
ومعرفة أكثر من مرادل للنصؤوص املسؤموعة، كمؤا  ،ماكن الواردأ يف النال املسموااألشخاص واألعلال التعرل  علالتنمية قدرهت  
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معرفؤؤة العًلقؤؤات والؤؤرتابط بؤؤني األف ؤؤار يف النصؤؤوص املسؤؤموعة يف األمؤؤر الؤؤذي بؤؤرز لؤؤدياه  منؤؤال ماهؤؤارأ الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي اساسؤؤتنتاجي 
تنميؤة قؤدراهت  علؤال إصؤؤدار النقؤدي عؤن طريؤؤق  عياساسؤتماوإم انيؤة تلخؤيال النصؤوص املسؤموعة كمؤؤا أسؤاه  يف تنميؤة ماهؤارأ الهاهؤؤ  

احل   علال النال املسموا وابلتايل يستطيعوو التميل بني األف ار اخلاطئة والغؤ  صؤحيحة يف الؤنال املسؤموا، ابإلضؤافة إىل تطؤوير 
يد من احللول لبعض مستوي الهاه  اإلبداعي لدياه  من تًلل تدربياه  علال إعادأ صياغة األف ار اجلديدأ والعمل علال اقرتاك العد

 .املشاكل ال  ظاهرت يف النال املسموا، وذلك عن طريق اساستهادأ من نظام اهلرمي العروضي يف العلمية التعليمية
وجؤؤود فؤؤروق ذات دسالؤؤة إحصؤؤائية عنؤؤد  مؤؤن( 2015سؤؤعودي )مؤؤ  مؤؤا توصؤؤلت إليؤؤه دراسؤؤة  إىل حؤؤد  مؤؤا وتتهؤؤق تلؤؤك النتيجؤؤة 

يف التطبيقؤؤؤؤني القبلؤؤؤؤي والبعؤؤؤؤدي ملؤؤؤؤدى منؤؤؤؤو ماهؤؤؤؤارات الهاهؤؤؤؤ   التجريبيؤؤؤؤة ميؤؤؤؤذ اجملموعؤؤؤؤة( بؤؤؤؤني متوسؤؤؤؤطات درجؤؤؤؤات تًل0.05مسؤؤؤؤتوى )
 .اساستماعي لدى التًلميذ، وجاءت الهروق اإلحصائية لصاحل التطبيق البعدي

 :النتاصل املتعل ة ابلفرض الرابع -4

 .  لا اجملمو ة التجريبية" ايً ابستخدام افرم العروض  جللربت فا لية م بولة  لمحي ق التدريس " علال: الراب نال الهرض 
التؤدريس التحقق من فاعليؤة  ننامي   و  ،ملاك جوجياوبتطبيق معادلة نسبة ال س  الباحثة طبقت وساتتبار صحة هذا الهرض 
 علال النحو التايل:  ابستخدام اهلرم العروضي جللربت

 ملاك جوجياو معدل ال س ( 12جدول )
 ملاك جوجياومعدل ال س   الدرجة العظمال لًلتتبار دياملتوسط البع املتوسط القبلي اساتتبار

 0.89 30 27.57 8.00 ماهارات الهاه  اساستماعي

دثؤه حياألثؤر ال بؤ  الؤذي  يؤدل علؤال األمؤر الؤذيعاليؤة  قيمؤةوهؤي  ،(0.89)كانت معدل ال س   اجلدول السابق أو   ضبو 
 .اساستماعي يف تنمية ماهارات الهاه  التدريس ابستخدام اهلرم العروضي جللربت

قؤؤد أسؤؤاهمت بشؤؤ ل كبؤؤ  يف )اجملموعؤؤة التجريبيؤؤة( هلؤؤا عينؤؤة الدراسؤؤة  تضؤؤن عؤؤلو ذلؤؤك إىل أو املعاجلؤؤة التجريبيؤؤة الؤؤ  تعر  ومي  ؤؤ
عؤرض جمموعؤات التؤدريس وفؤق هؤرم جلؤربت املتمثؤل يف حيؤت أو  عؤن ذي قبؤل نتنمية ماهارات الهاهؤ  اساسؤتماعي بوجؤه عؤام لؤدياه

ال شؤددأ أو مقؤاط  الؤذروأ املتضؤمنة يف الؤؤنمؤل وال لمؤات احملوريؤة الؤ  تؤدور حوهلؤؤا األف ؤار وال لمؤات املأو العبؤارات واجل األف ؤار
حيؤؤت أسؤؤاهمت يف زايدأ الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي املباشؤؤر  تلميؤؤذاتالاملقؤؤروء أسؤؤاهمت يف  تنميؤؤة زايدأ ماهؤؤارات الهاهؤؤ  اساسؤؤتماعي لؤؤدى 

والهاه  النقدي للنال عؤرب متييؤل األف ؤار الرئيسؤة مؤن األف ؤار  ،اساستنتاجي، والهاه  رب معرفة ال لمات املهتاحية للنالعتلميذات لل
، ابإلضافة إىل إعطائاه  حرية التعب  عن  أرائاه  املتنوعة وتقبل اخراء املختلهة من تًلل اساستماا   إىل مقرتحات زمًلئاه  الهرعية

والعمؤؤل علؤؤال إ ؤؤاد حلؤؤول تناسؤؤ  معاهؤؤا، كمؤؤا تسؤؤاعد عؤؤن طريؤؤق تبؤؤادل املناقشؤؤات مؤؤ  بعضؤؤاه  الؤؤبعض وتقيؤؤي  هؤؤذو اخراء ونقؤؤدها 
املعاجلؤؤة التجريبيؤؤة علؤؤال إدراك أوجؤؤه التشؤؤابه واساتؤؤتًلل بؤؤني األصؤؤوات واإليقاعؤؤات، والتعؤؤرل علؤؤال التغؤؤ ات الؤؤ  حتؤؤدث يف املعؤؤا   

 ال  تظاهر يف تغ  بنية وهي ل ال لمات. 
( مؤن وجؤود أثؤر كبؤ  ساسؤتخدام إسؤرتاتيجية 2020احلؤافظ ) عبؤد إليه دراسةم  ما توصلت بش ل كب  وتتهق تلك النتيجة 

 ابت ر( يف تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي لدى تًلميذ املرحلة اسابتدائية. – استم  – شارك – )کوو

 :لخص النتاصل والتودياتم
 :الدراسة : ملخص نتاصلًل أو 

، علؤؤال اوحتقيؤؤق أهؤدافاه ايتعلؤؤق ابإلجابؤة علؤؤال تسؤا ساهت فيمؤا الدراسؤؤةإلياهؤا  تالنتؤؤائج الؤ  توصؤؤل هؤ  ويتمثؤل ذلؤك يف عؤؤرض أ
 النحو التايل:

التجريبية واجملموعة  تنياجملموع تلميذات( بني متوسطي درجات  0.05عند مستوى ) ايوجد فرق دال إحصائيا تبني أنه  (1
 .لصاحل اجملموعة التجريبيةساتتبار ماهارات الهاه  اساستماعي الضابطة يف التطبيق البعدي 

اجملموعؤة الضؤابطة  تلميؤذاتيف التطبيؤق البعؤدي بؤني متوسؤطي درجؤات ساتتبؤار ماهؤارات الهاهؤ  اساسؤتماعي حج  األثر بلغ  أو (2
تؤدريس ابسؤتخدام اهلؤرم العروضؤي جللؤربت لل اهنؤاك أتثؤ ا  أوعلؤال ، وهؤذو القيمؤة تؤدل (355.)والتجريبية حس  قيمة مربؤ  إيتؤا 

 اجملموعة الضابطة. تلميذاتيبية ابملقارنة مبتوسط درجات اجملموعة التجر تلميذات علال متوسط درجات 
درجؤؤات اجملموعؤؤة التجريبيؤؤة يف التطبيقؤؤني القبلؤؤي والبعؤؤدي لصؤؤاحل التطبيؤؤق البعؤؤدي يف  يمتوسؤؤطا بؤؤني وجؤؤود فؤؤروق دالؤؤة إحصؤؤائيا  (3

 .ماهارات الهاه  اساستماعياتتبار 
ال بؤ  الؤذي حيدثؤه التؤدريس ابسؤتخدام اهلؤرم العروضؤي ، وهؤي قيمؤة عاليؤة ممؤا يؤدل علؤال األثؤر (0.89)أو معدل ال س  كؤاو  (4

 .جللربت يف تنمية ماهارات الهاه  اساستماعي
 :: التودياتااثنيً 

التؤؤدريس مؤؤن تؤؤًلل نتؤؤائج الدراسؤؤة، تقؤؤرتك الباحثؤؤة اختؤؤاذ بعؤؤض اإلجؤؤراءات كمعاجلؤؤات للمشؤؤ ًلت وتطؤؤوات تنهيؤؤذ إجرائيؤؤة 
 :قا  التالية، وتتمحور يف النابستخدام اهلرم العروضي جللربت

 اهلرم العروضي جللربت. التدريس ابستخداماملختلهة مناها  سرتاتيجيات التعليميةإلابإعادأ النظر يف املقررات، وربطاها  (1
 .عقد دورات تدريبية للمعلمني ساستخدام وتوظيف اهلرم العروضي جللربت يف العملية التعليمية (2
 ن تًلل طرق التدريس احلديثة.إقامة ورش عمل لتدري  وتشجي  الطلبة علال التعل  م (3
 أكرب. واللهظ ب هاءأ ياساستماعالهاه  للايدأ قدرهت  علال حتسني ماهارات  واملشرفنيإعداد برامج تدريبية أثناء اخلدمة للمعلمني  (4
 هاستخدامليتم نوا من  جللربتتنظي  ندوات ولقاءات ومناقشات لتعريف املعلمني ابخلطوات املتبعة لتطبيق اهلرم العروضي  (5

 لتنمية املاهارات اللغوية املختلهة.
 بل الباحثني واملاهتمني  ذا اجملال.، من ق  ياساستماع الهاه  والتنقي  عن كل جديد يف جمال تعلي  ماهارات الدراسةضرورأ  (6
 ة. مراعاأ اتتيار ماهارات الهاه  اساستماعي مبا يتناس  م  كل صف دراسي ومراعاأ الهروق الهردية أثناء العلمية التعليمي (7
 ضرورأ توف  وسائل تعليمية حديثة يف تنمية ماهارات اساستماعي لدى تًلميذ  من تًلل توف  معامل صوتية جماهلأ.  (8
 يف يفتلف مراحل التعلي  العام، وتاصة املرحلة اسابتدائية.العمل علال دمج  ماهارات اساستماا يف مناهج اللغة العربية  (9
 :راسة احلاليةيف ضوء الد : دراسات وحبوث م رتحةااثلثً 

 يف ضوء ما توصلت إليه هذو الدراسة:دراسة املوضوعات التالية تقرتك الباحثة 
 أترى. لغوية تتضمن ماهارات احلالية دراسة مماثلة للدراسة عمل (1
 إجراء أحباث لتطوير املناهج التعليمية يف املرحلة اسابتدائية. (2
 .التحدث واساستماا يف تنمية ماهارات ي جللربتقائ  علال اهلرم العروضفاعلية برانمج مقرتك التعرل علال  (3
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 :لخص النتاصل والتودياتم
 :الدراسة : ملخص نتاصلًل أو 
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 ماهارأ الهاه  اساستماعي املباشر

 حتديد األف ار املباشرأ يف النال املسموا.
 األسالي  واملعا  الواردأ يف النال املسموا. حتديد
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 حتديد األف ار ال  ليس هلا عًلقة ابملوضوا.

 واألف ار الهرعية. الرئيسةالقدرأ علال التمييل بني اله رأ 
 

 

 الستما   يف مادة اللغة العربية لل:ف اخلامس البتداص  فام( اختبار ماارات ال2ملحق )
 اجلزء األول: نص وطين  زيز

 مث أج  عن األسئلة ال  تليه:  LCDاستم  إىل النال اخس من تًلل جاهاز 
 اي سائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤًلا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن موطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤًلدي

 
 ومهتؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤوطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد 

 وطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه البيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرام وطيبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 ق تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 وطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا املطاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك  

 
 ابلؤحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق يؤنؤاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورأ األحؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

 وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين عؤليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤحؤبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 تعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو وتؤسؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواد 
 وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يف أرجؤائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

 
 ويؤعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  براثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن احلؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 
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 املاهارات الهرعية الرئيسةاملاهارات 

 ماهارأ الهاه  اساستماعي املباشر

 حتديد األف ار املباشرأ يف النال املسموا.
 األسالي  واملعا  الواردأ يف النال املسموا. حتديد

 التعرل علال الشخصيات واألماكن الواردأ يف النال املسموا.
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 ماهارأ الهاه  اساستماعي اساستنتاجي

 من النال املسموا. استنتاج املعىن الضمين
 استخًلص الدروس املستهادأ من النال املسموا.
 استنبا  العًلقات بني األف ار يف النال املسموا.

 تلخيال النال املسموا يف مجلة واحدأ.
 استنتاج القي  ال  تتهق وعادات اجملتم  من النال املسموا.

 ماهارأ الهاه  اساستماعي النقدي

 املسموا.إصدار أح ام إزاء النال 
 ناها النال املسموا.املوازنة بني مواقف يفتلهة تضم  

 التمييل بني األف ار املنطقية وغ  املنطقية يف النال املسموا.
 حتديد األف ار ال  ليس هلا عًلقة ابملوضوا.

 واألف ار الهرعية. الرئيسةالقدرأ علال التمييل بني اله رأ 
 

 

 الستما   يف مادة اللغة العربية لل:ف اخلامس البتداص  فام( اختبار ماارات ال2ملحق )
 اجلزء األول: نص وطين  زيز

 مث أج  عن األسئلة ال  تليه:  LCDاستم  إىل النال اخس من تًلل جاهاز 
 اي سائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤًلا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن موطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤًلدي

 
 ومهتؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن مؤوطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن األجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد 

 وطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه البيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرام وطيبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 ق تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول احلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 وطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا املطاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاك  

 
 ابلؤحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق يؤنؤاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورأ األحؤقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

 وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين عؤليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤحؤبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 تعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو وتؤسؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواد 
 وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يف أرجؤائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

 
 ويؤعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رغؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  براثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن احلؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

  
 درجة( 1ما   الستنتاج ( ): )الستما املعىن األساس  املتضمن يف األبيات -1

 .احلق واخل  . ت .البيت احلرام . ب  .ح  الوطن . أ

 درجة( 1ما رأيك بتلميذة ل حتب وطناا؟ )الستما   الناقد( ) -2
 .ت. سا أعل  .رفض هذا السلوكأب.  .أقبل هذا السلوك .1

 درجة( 1 لا كل مناما( )الستما   الن دي( ) ر مثاًل يكااضمنت األبيات الساب ة الكثري من احل اصق  وكذلك الكثري من اآلراء الشخ:ية للشا ر   -3
 ) ................................................. (. . أ

 ) ................................................. (.  . ب
 . أح امه علال التشريعات السماوية(أو الوطن به كل من البيت احلرام وطيبة، وولد فيه رسول هللا صل هللا عليه وسل ، ويعتمد يف احل ي ة:)

 الوطن يس  اخل  يف أرجائه، والوطن يناهي ثورأ األحقاد(. الرأي الشخ: :)
 درجة( 1ما ه  أبرز ال يم الا اضمنتاا األبيات؟ )الستما   الستنتاج ( ) -4
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اأماين حممد عمر طه  

 ) ................................................. ( . أ
 ........................ () ......................... . ب

 .)ح  الوطن يف قلوبنا، وح  الوطن واج  علال كل فرد، وضرورأ محاية الوطن والدفاا عنه(
 درجة( 1حدد أبرز األماكن الا وردت يف النص )الستما   املبا ر( ) -5

.) ................................................. ( 
 )البيت احلرام وطيبة(

 درجة( 1ية مت يكر امساا يف األبيات الساب ة ه : )الستما   املبا ر( )أبرز  خ: -6
) ................................................. ( 

 رسول هللا صل هللا عليه وسل 
 درجة( 1استنتل من األبيات األساس الذي اراكز  لي  اململكة يف أحكاماا )الستما   الستنتاج ( ) -7

............ () ..................................... 
 الشرا املطاهر

 درجة( 1هل كان الشا ر موفً ا يف اختيار  بارة "براثن احلساد" يف هناية األبيات؟ مع التعليل ملا ا ول )الستما   الناقد( ) -8
) ................................................. ( 

 علال كثرأ أعداء الوطن نع  كاو الشاعر موفقاا أل ا تدل
 درجة( 1ما  يقة "ابحلق ينا  ثورة األح اد" مبا قبلاا )الستما   الستنتاج ( ) -9

) ................................................. ( 
 أتكيد علال أو الشرا هو السبيل الوحيد حلل أي تًلل قد ينش  بني األطرال

 درجة( 1با ر( )ما مرادل كلمة أرجاء؟ )الستما   امل -10
 .منازل . ت .مواطن . ب .جوان  . أ

 
 اجلزء الثاين: أغنية الوطن

 مث أج  عن األسئلة ال  تليه:  LCDاستم  إىل النال اخس من تًلل جاهاز 
 قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدس.. أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَت.. منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدء حلناهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، فانثالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إىل أذ    أجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدادي الش 

 ترنيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عذبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو فامتلجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 
 

 ينأنغاماهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يف دمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ابلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدلء تهعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 غنيتاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمر.. فيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغف 

 
 وللصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواري.. ولألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواج.. والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهن 

 لنخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة.. حينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ عتاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اندهشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 
 

 متايلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وانثنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت حنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي توشوشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين 
 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أروا اللحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن.. قالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت.. هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرابا  

 
.. إو اللحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن أطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤربين   فغنّ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي.. غؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنّ 

  
 درجة( 1)استنتل املعىن الضمين للنص املسموع؟ )الستما   الستنتاج (  -11

 . األجداد هل  اتريخ عظي  . أ
 الوطن حبه يسري يف قل  كل مواطن يفلال. . ب
 الرايض  ا ال ث  من أشجار النخيل. . ت

 درجة( 1أي من األقوال التالية ل يعكس املغزى من ال :يدة )الستما   الناقد( ) -12

 ح  الوطن فريضة. . أ
 طل  العل  فريضة.  . ب
 الدفاا عن الوطن واج .  . ت

 درجة( 1الستما   املبا ر( )مرادل كلمة الشم ) -13
 .العظماء . ج .األثرايء . ث .القدامال . أ

 درجة( 1حدد أبرز املعامل واملظاهر الا ا:ف اململكة كما ورد يكرها يف األبيات )الستما   املبا ر( ) -14
) ................................................. ( 

 الرمال، والصواري، واألمواج، والسهن، والنخيل
 درجة( 1( )يكر بعض هذه التعبريات )الستما   الناقدااستعان هبا الشا ر  لا سبيل البيغة األدبية  يف األبيات بعض التعبريات غري املنع ية الا ورد  -15

) ................................................. ( 
 ، انثنت حنوي توشوشينلنخلة عتاها أغنيتاها للرمال، 

 درجة( 1يم الا حاول الشا ر اوديلاا من خيل األبيات )الستما   الستنتاج ( )استنتل أبرز ال  -16
) ................................................. ( 

 ثبات ح  الوطن يف القلوب، وسراينه يف الدماء
 الهخر واساعتلاز ابلوطن

 درجة( 1)الستما   الناقد( )ما رأيك يف التلميذة الا ل اشعر ابلنتماء أو الفخر بوطناا؟  -17
 سا أوافقاها الرأي. . أ

 أوافقاها الرأي. . ب
 سا أعل . . ت

 درجة( 1ما مضاد كلمة امتزج؟ )الستما   املبا ر( ) -18
 .احتد . ت .انهصل . ب .انض  . أ

 درجة( 1استنتل العاطفة املسيعرة  لا الشا ر يف الك األبيات؟ )الستما   الستنتاج ( ) -19
 .سا أعل  . ت .الغرور . ب .الهخر . أ

 درجة( 1سلوب يف اجلملة التالية )ما أروع اللحن(؟ )الستما   املبا ر( )ما نوع األ -20
 .تعج  . ت .استهاهام . ب .نداء . أ
 

 اجلزء الثالث: أان الرايض
 مث أجب  ن األسئلة الا الي :  LCDاستمع اىل النص اآليت من خيل جااز 

 حهظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَي يف يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وإعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار
 

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن غؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهر حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري اجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري 
 رول الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهر عاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهةسا أحنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 
 ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلنت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي بطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش وجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 

 أان الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرايض أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم ملحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهور الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ردابر 
ا   طهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اللمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال أمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجه ُصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُعدا

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وإقتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني منبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط عيشا

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ملدهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 
 

 وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيق الوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مقهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 
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اأماين حممد عمر طه  

 ح  الوطن فريضة. . أ
 طل  العل  فريضة.  . ب
 الدفاا عن الوطن واج .  . ت

 درجة( 1الستما   املبا ر( )مرادل كلمة الشم ) -13
 .العظماء . ج .األثرايء . ث .القدامال . أ

 درجة( 1حدد أبرز املعامل واملظاهر الا ا:ف اململكة كما ورد يكرها يف األبيات )الستما   املبا ر( ) -14
) ................................................. ( 

 الرمال، والصواري، واألمواج، والسهن، والنخيل
 درجة( 1( )يكر بعض هذه التعبريات )الستما   الناقدااستعان هبا الشا ر  لا سبيل البيغة األدبية  يف األبيات بعض التعبريات غري املنع ية الا ورد  -15

) ................................................. ( 
 ، انثنت حنوي توشوشينلنخلة عتاها أغنيتاها للرمال، 

 درجة( 1يم الا حاول الشا ر اوديلاا من خيل األبيات )الستما   الستنتاج ( )استنتل أبرز ال  -16
) ................................................. ( 

 ثبات ح  الوطن يف القلوب، وسراينه يف الدماء
 الهخر واساعتلاز ابلوطن

 درجة( 1)الستما   الناقد( )ما رأيك يف التلميذة الا ل اشعر ابلنتماء أو الفخر بوطناا؟  -17
 سا أوافقاها الرأي. . أ

 أوافقاها الرأي. . ب
 سا أعل . . ت

 درجة( 1ما مضاد كلمة امتزج؟ )الستما   املبا ر( ) -18
 .احتد . ت .انهصل . ب .انض  . أ

 درجة( 1استنتل العاطفة املسيعرة  لا الشا ر يف الك األبيات؟ )الستما   الستنتاج ( ) -19
 .سا أعل  . ت .الغرور . ب .الهخر . أ

 درجة( 1سلوب يف اجلملة التالية )ما أروع اللحن(؟ )الستما   املبا ر( )ما نوع األ -20
 .تعج  . ت .استهاهام . ب .نداء . أ
 

 اجلزء الثالث: أان الرايض
 مث أجب  ن األسئلة الا الي :  LCDاستمع اىل النص اآليت من خيل جااز 

 حهظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَي يف يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وإعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار
 

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن غؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهر حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري اجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري 
 رول الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهر عاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهةسا أحنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 
 ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلنت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي بطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش وجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 

 أان الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرايض أقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم ملحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدهور الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ردابر 
ا   طهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اللمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال أمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجه ُصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُعدا

 
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وإقتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني منبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط عيشا

 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ملدهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 
 

 وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤني بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيق الوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه مقهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 
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اأماين حممد عمر طه  

 .ضغط . ت .شدأ . ب .توتر . أ

 درجة( 1خلص األبيات الا مسعتاا يف مجلة واحدة )الستما   الستنتاج ( ) -22
.) ................................................. ( 

 متتلك الرايض قوأ كب أ يف العصر املاضي واحلاضر
 متتلك الرايض حضارأ عظيمة

 طش والظل  مت نت الرايض من الوقول أمام الب
 أصبحت الرايض هي احلصن احلصني للمسلمني

 درجة( 1ما مضاد كلمة اندحرت؟ )الستما   املبا ر( ) -23
 .انتصرت . ت .ا لمت . ب .اندثرت . أ

 درجة( 1 رب أبسلوبك  ن واجبك جتاه وطنك )الستما   الناقد( ) -24
) ................................................. ( 

 أ، وأداء املاهام امل لف  ا كي أكوو مواطناا صاحلاا أستطي  تدمة وطيناساجتاهاد يف املذاكر 
 درجة( 1أي من اجلمل التالية ل اعكس املغزى من األبيات )الستما   الناقد( ) -25

 الرايض صارت داراا للعرب.  . أ
 الرايض  ا ال ث  من املناطق السياحية.  . ب
ا.  ن  الرايض مل تنح . ت  أبدا

 درجة( 1ن األبيات )الستما   الستنتاج ( )استخلص الدروس املستفادة م -26
) ................................................. ( 

 مناا للعرب أمجعني، والرايض قادرأ علال الصمود يف وجه املعتدين، والرايض تسعال إىل التطوير املستمرآالرايض أصبحت م اانا 
 درجة( 1وأنعم يف يسري وا ساري( )الستما   املبا ر( )ايكر ال:ورة البيانية يف اجلملة التالية )أ ع   -27

.) ................................................. ( 
 ه الرايض بشخال كرمي يعطي يف السراء والضراء شب  

 درجة( 1حنين(  و)ما استلنت( )الستما   املبا ر( )أما نوع األسلوب يف )ل  -28
 .تعج  . ت .نهي . ب .استهاهام . أ

 درجة( 1شا ر  دة ألفاظ ادل  لا فخر الرايض بنفساا  استخرج الك األلفاظ )استما   استنتاج ( )استخدم ال -29
) ................................................. ( 

 أان الرايض، قدت اليمامة، صرت للعرب داراا، صرت لإلسًلم عاصمة
 درجة( 1ش وجبار(؟ )الستما   الناقد( )ما رأيك ابل:ورة البيغية يف العبارة )ما استلنت لدى بع -30

 ساعدت يف توصيل املعىن اخلاص بهقداو احلياء.  . أ
 ساعدت يف توصيل املعىن اخلاص ابلقوأ رغ  الطغياو. . ب
 ساعدت يف توصيل املعىن اخلاص ابلسخاء يف الشرل.  . ت


