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 مستخلص:
مهارات الكتابة الوصفففففنية م  طوث  توات تاليال التاموذ الكتابة الوصفففففنية     هدف هذا البحث إلي تنمية    
مهارات    وسفففففاي البحث إلي تنمية  ماايور الكتابة الوصفففففنيةو طرق تدريب التاموذ على الكتابة الوصفففففنية   و 

البحث إلي فاعلية البرنامج القائال    ت نتائج  وتوصففلالتالال المدمج   م   ال برنامج قائال علي  الكتابة الوصففنية
 لغة الاربية لدي تاموذ المرطلة االبتدائية.لفي مادة ا مهارات الكتابة الوصنية في تنمية التالال المدمج علي

 .االبتدائيةالمرطلة الكتابة الوصنية  التالال المدمج     مهارة  برنامج: الكلمات المفتاحية
  Abstract 

The aim of this research is to develop descriptive writing skills in terms of the 

steps of teaching students descriptive writing, methods of training students in 

descriptive writing, and descriptive writing standards. The research aims to 

develop descriptive writing skills through a program based on blended learning. 

The results of the research reached the effectiveness of the program based on 

Blended learning in developing descriptive writing skills in Arabic language for 

primary school students. 

Keywords: program, skill, descriptive writing, blended learning, primary stage. 
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 تعلم المدمج لتنمية مهارات الكتابة الوصفية  برنامج قائم على ال"
 " في اللغة العربية لتالميذ المدرسة اإلعدادية 

 مقدمة:  
ا في طياتهال  وألله ينق ينقب إلوهال المااني وايفكار  فاللغة منهج للت كور       إن التواصففب بو  الب ففر مهال  دي

والتواصب ياتمد علوها الب ر في نقب أفكارهال أو أطاسيسهال أو أغراضهال  وألله ب رط أن يكون ألله في نتاق  
 ماارفهال.

كما أن عالمية الدعوة اإلسفففففففففففامية وجنسفففففففففففانوتها ت اب م  التفففففففففففروري االهتما  بتاليال وتالال اللغة الاربية      
ب فففففففففففف ن     إنها لغة القرآن الكريال  ويقول هللا لنبيق  للناطقو  بها والناطقو  بغورها م  الارب والمسففففففففففففلمو   طوث 

تال تالمها م   يوال بد م  أن   ( 28-27اآليتان قرأناي عربياي غور ألي عوٍج لالهال يتقون )سففففففففورة ال مر القرآن:  
تقد  إال بتالال اللغة الاربية التي اطتوت هذه    ال الثقافة والحتففففففففففففففارة التي أو دتها وطافهت علوها   وأنق ال

 (181: 2006  مدكورعلي ) .افة والحتارةالثق
ومفا إلى أللفه م  االن افاالت والم فففففففففففففففاعر     التابور ع  ايفكفار والاواط  والرببفات   وم  وظفائ  اللغفة    

" مبادئ   قفي كتاب  Jevons   ونوكونها تؤثر في السففففففففففففام  وتدفاق إلى ال يا  بامب م  ايعمال  وقد طدد   
ن للغففة ثاو وظففائ   إل:  يقو "وظففائ  اللغففة طوففث    Elementary Lessons of Logicدروس المنتق   

ا آلي    و وسولة للتواصب  كونها  (28: 2003  ستي   أولمان)  .أداة للتس وب والر وع  و  كورا للتمساعدي
المهارات ايسففففففففاسففففففففية للغة  وأهمية الكتابة تكم  في أنها وسففففففففولة لنقب الكلمة والمارفة  ىطد إالكتابة   د اوت      

تصففب م   وب آل ر  وللكتابة الاربية أهمية  اصففةه ينها تصففب بوننا وبو  طتففارة المسففلمو  التي  لوط هها  
 (10: 2006  الدي محوي محمد )  .غرب القامت علوها طتارة 

إن الصفففورة الكتابية للغة كانت وال ت ال وسفففتهب ألات أهمية ضففف مة لل نف الب فففري في نقب المااني م        
الا ري  الم تل ة    الواطد   ها نسبييا أما  وسائب القرن تميوعلى الرغال م  تتاؤل ق  .نو مكان إلى مكان عبر الس

هناك طريقتان  ف   إال أنق ال يمك  االسففتغناع عنها ب ي صففورة م  الصففورفي تسفف وب أصففوات الكا  المنتوق  
غة الصفونية طوث ال  رئيسفتان للكتابة: التريقة ايولى: هي التي تابر ع  ال كرة بصفورة أو رم   وألله مثب الل

أمففا التريقففة الثففانيففة فت ارف بففالتريقففة ايب ففديففة    والرموز المكتوبففة   و ففد أي رابب بو  ايصففففففففففففففوات المنتوقففةي
 .يبو  طريقتي الكتابة الرئيستو ( 1) شكبو   طوث تمثب الرموز المكتوبة أصوات اللغة المنتوقة  المقتعية
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 ) الكتابة ايب دية المقتعية (                     ) الكتابة التصويرية (                      

 

                                         

 

 

                             

 (8: 2006، الدينمحيي محمد  )  ( طريقتا الكتابة1شكل )
تاتمد الكتابة على ف  االتصففففففففففففال الذي ياني نقب المالومات أو إعتاع تاليمات  أو نقب تحية أو طلب       

ب )الكاتب(  والمسفففتقبب   )القارئ( وبونهما رسفففالة  ولقد ل   وهي عملية تتتلب و ود عدة مكونات منها: المرسففف)
اإلنسفان إلى الكتابة عندما اطتاج لنقب المااني المهمة وقتفاع الحا ات م  شف خ آل ر  فتلبات التوظي   
وتبادل الرسائب بو  ايصدقاع  وما شابق ألله م  كتابات تتصب اتصاالي وثيقيا بحياة اإلنسان وطا تق لاتصال  

 (30: 2014شعبان   )ماهر ياة االتصالية للكتابة.( يوضح التب2م  الغور  وشكب )

 
 ( 30:  2014شعبان   )ماهر.( التبياة االتصالية للكتابة م  الكاتب إلى القارئ 2شكب )

 الصورة الذهنية 

 الرم  المنتوق 

 بالرم  المكتو 

   ب المكتو الرم  

 

 المنتوق الرم  

 

 الصورة الذهنية 
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الحروف تتادد أهداف تاليال الكتابة لمرطلة التاليال ايسفففففففففاسفففففففففي  بحوث يكون التلموذ قادريا على أن: يكتب     
والكلمات الاربية م  اليمو  إلى اليسفففففففففففار  يرسفففففففففففال الحروف ب شفففففففففففكالها ومواقاها الم تل ة  يمو  بو  الحروف 
المت ففففففابهة في الكتابة  ويكتب الحركات القصففففففورة والحركات التويلة بالكلمات  ويتففففففال م موعة م  الكلمات 

يكتب ما يملى عليق  يكتب  ماي قصفففففورة  ليكو )ن  ماي  ويكتب  ماي ب تي النسفففففر والرقاة كتابة صفففففحيحة  و 
ا   في طدود  مف كلمات في التابور ع  م فففففاهدتق  ويسفففففت د  م  عامات الترقيال المناسفففففبة  ويكتب مل صفففففي

ا م  المرا    ويكتب قصففة قصففورة مرانييا عناصففرها   ماايور  و لموضففوع قرأه  ويكتب مقاالي وبرقية وجعانيا وعددي
:  2014شفففففعبان  )ماهر.بة  ويمأل اسفففففتمارة  ويكتب في موضفففففوعات متاددة ودتها  ويصففففف  منهريا رآه بالكتا

25) 
وكمفا تتافدد مؤشففففففففففففففرات الكتفابفة ال وفدة والتي تتمثفب في: االهتمفا  بتاليال الكتفابفة في مواق  طبيعيفة طتى       

التاموفذ عنفد الكتفابفة   تؤدي اللغفة وظي تهفا  وتاليال الكتفابفة في  و م  الحريفة وعفد  التكل    واسففففففففففففففتثفارة دواف   
واالهتما  بايفكار قبب ايل اظ التي ت د  الموضفوع وتابر عنق  وتقسفيال الموضفوع إلى مقدمة وعرخ و اتمة   
ا   ا ومو هي واسفففت دا  ايسفففملة المو هة للتاموذ وألله عند الت تيب لموضفففوع الكتابة بحوث يكون المالال مرشفففدي

د  عند التحدو والكتابة  وا تيار ال مب والتابورات الازمة لكب فكرة وت ويد التاموذ بماايور ومسففتويات تسففت 
بحوث تتصف  بسفامة الت كور والموضفونية  والر وع إلى المواد الدراسفية المتنوعة كمصفادر للمالومات يسفتقي  

ليال الكتابة  منها التلموذ عند الكتابة  واالهتما  بالوعاع اللغوي الذي يابر ع  هذه ايفكار  وعد  ال صففب في تا
بو  ال كرة المكتوبة وبو  صففففففففففففحة ايداع اللغوي   نحوي ا   وجمائي ا   و تي ا   وأسففففففففففففلوبي ا  واالهتما  ال ففففففففففففديد  

 (30: 2015سود  )أطمد  بالتدريب الاا ي في تاليال الكتابة .
مفدرسففففففففففففففتفق بفاعتبفارهفا مواد    تتحفدد مهفارات الكتفابفة في اإلماع والتابور وال ب التي يمفارسففففففففففففففهفا التلموفذ في     

ه  التلموذ على نقب أفكاره وم ففاعره لر ري    مسففاعدةوهذه كلها روافد متكاملة يؤدي كب منها دوره في    أسففاسففية
 واسفففففففففففت بال ما تبو  بق ايقا   ومما تموج بق الن وس والاقول.إلتما  عملية التواصفففففففففففب والت اعب اال تماعي   

 (8: 2006  محمد محوي الدي )

إال أن الدراسفففففففففات   -سفففففففففواعي أكانت وظينية أ  إبدانية    -لى الرغال م  أهمية مهارات التابور الكتابي  وع     
    (2016 وأ رون    لت ي  الكتابي  ومنها دراسففة )محمد   التابور  ت  ففور إلى ضففا  مسففتوى التاموذ في مهارات 

 الحلقة اإلعدادية. تاموذ  لدى اإلبداعي الكتابي التابور   والتي أكدت و ود ضا  في مهارات 
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والكتابة الوصففففففنية إطدى أنواع الكتابة اإلبدانية التي تندرج ضففففففم  أهداف الكتابة المحددة لتاموذ المرطلة     
اإلعدادية  وهي ليسففت نقاي آلي ا للموضففوع الموصففوف كالكامورا مثاي  وجنما هي االن اال والااط ة التي يبرزها  

شففففففففففففعبان     )ماهر ث يكون الكاتب قد ألالَّ بدقائق الموضففففففففففففوع الموصففففففففففففوف.الكاتب ت اه النخ المكتوب  بحو
2014 :262) 
وللكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة أهميفة كبورة لكونهفا ت افب التلموفذ قفادريا على : اسففففففففففففففت فدا  العبفارات ال مولفة وايل فاظ      

لر ري   ال ذابة  واعتماد ايسفففففففلوب الممت  في الكتابة  ووصففففففف  شفففففففاوره ت اه موق  ماو   وكتابة وصففففففف   
لموق  أو م ففففففففففففهد ماو   وجن ففففففففففففاع وصفففففففففففف  ت ولي لموق  ماوَّ  الذي يدعال  يال التلموذ  ويرقى بق لكتابة  

  والتدريب على دقة الماطهة (The Magic Pencil, 1999:36)  القصففففففخ  والتاود على تقنيات الكتابة
لنقدية وجصففففدار الحكال   وتنمية الملكة اوالت مب  والقدرة على التحلوب واالسففففتقراع م  المواق  التي توا ق التلموذ 

 (262: 2014شعبان   )ماهر على ايشياع.
 تحديث  بسفهولة يتمو  اإللكتروني التالال أن(  33:  2008ال لوب   عبد   وأشفواق,  الاهيال  عبد  )سفامة  ويرى     

 التاموذ  بو  النهر وو هات  وال برات  اآلراع لتبادل التواصففففب إمكانية وي يد م   المقدمة المالومات  وتاديب
  الدراسفففة قاعات  ضفففوق م  المت ايدة ايعداد  م فففكلة على ويتغلب   الباض  وباتفففهال التاموذ  وبو  ومالموهال

 أي في والتالال  الم تل ة التالال مصففففادر وتنوع  عملية التالال  ال المسففففتمرة الرا اة بالتغذية التالب  ويمد 
 اإلدارية اينباع وتقلوب  الالمية المادة في إعداد  المتاددة الوسائب على واعتماده  لقدرتق وفقاي  مكان وأي وقت 
 .التاموذ  تقويال طرق  وتادد    المالال على

 اإللكتروني والتالال التقلودي التاليال م  كب ممو ات  بو  ي م   ديد  مد ب إلى الحا ة كانت  هنا وم     
 ي م  التالال م  النوع المدمج  فهذا بالتالال يسفففففمى ما فههر  منهما كب في القصفففففور  وانب  والتغلب على

 نحو اإللكتروني للتاليال المدمج تتوريا طبيعي ا التالال وياد   التقلودي والتاليال اإللكتروني التالال ممو ات  بو 
 الحديثة المدا ب فهو أطد   الم فكات  لحب المثلى بالتريقة وتتبيقق  المتاددة الوسفائب ينواع متكامب برنامج
اسفففففففففت دا    م  والتي ت يد   ديدة تاليمية مواق  تصفففففففففميال في المالومات  تكنولو يا اسفففففففففت دا  على القائمة

 المدمج فالتالال ((Bersin & Associates,2003   المتالال طول والمتمرك  الن ففففففففب التالال إسففففففففتراتي يات 
ي اعب فيق المالال والتلموذ على شففففففففبكة  والتالال اإللكتروني المت ام  الذي   لو ق و هاي  التالال ممو ات  بو  ي م 

  اإلنترنت في ن ف اللحهة  وغور المت ام  الذي ال ي ففففففففترط توا دهما في ن ف الوقت على شففففففففبكة االنترنت 
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المتالمو    بو  ال ردية ال روق  مراعاة على القادرة التاليمية البرامج لصفياغة  وداي  مد اي  منق ي اب الذي ايمر
 (100 :2009لغريب زاهر إسماعوب )ا متمو .  تالال وتحقوق

كمفا أن تتبوق التالال المفدمج في تنميفة مهفارات اللغفة لفق عفدة طرق  وسففففففففففففففوف يقو  البفاطفث في البحفث الحفالي  
 باتباع ال توات الموضحة في ال كب التالي:

 

 

 

 ثال                                   ثال                             

                                                                               
 ( 174: 2005زيتون )طس    (  توات تتبوق التالال المدمج3شكب)

ا      ي ود في تنمية الكتابة لتاموذ وعلى الرغال م  أن التالال المدمج ي ود في عملية التاليال عموماي فإنق أيتفففففففففففففي
( والتي ت فور  2014    إبراهيال  إسفماعوب   سفليمان  المرطلة اإلعدادية بصف ة  اصفة  ويؤكد ألله دراسفة ) محمد 

 الااشففففففففففففر الصفففففففففففف  طاب  ات اه  لتنمية  اإلن لو ية  باللغة  الكتابة  تاليال فى المدمج  التاليال اسففففففففففففت دا  إلى دور
اسفففت دامها  والذي وضفففح دور التالال المدمج في تنمية الكتابة  وأن الكتابة اإلبدانية هي    نحو  غ ة  بمحافهات 

 أطد أنواع الكتابة التابورية.

  بالمشكلة: اإلحساس
 الوصفية :مهارات الكتابة دراسات اهتمت بتنمية  •

طوث أثبتت الاديد م  الدراسففففففات و ود ضففففففا  لدى التاموذ في مهارات الكتابة الوصففففففنية في اللغة الاربية  
 وم  هذه الدراسات: 

  والتي أوصت بفففففففففففففف: عمب برنامج لتنمية مهارات الكتابة الوصنية في اللغة   (2016  أطمد  سامية  )دراسة   -
 الاربية لدى تاموذ المرطلة اإلعدادية.

التعليم اإللكتروني 

 الستكمال  الدرس 
التعليم الصفي لبداية  

 الدرس 

التقويم الختامي  

   اإللكترونيتقليدي و
التعليم اإللكتروني 

 الستكمال  الدرس 

التقويم الختامي  

   اإللكترونيتقليدي و

التعليم الصفي 

 لبداية الدرس

التعليم 

اإللكتروني 

الستكمال  

 الدرس

التقويم 

الختامي 

تقليدي ال

 اإللكترونيو
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  طالبات  الوصفففنية لدى    والتي أكدت: و ود ضفففا  في مهارات الكتابة  (2015 ال فففوابكة  ع روب )اسفففة  ودر -
لااج  إستراتي ية طب الم كات  ايردن  واست دمت  في ايساسي ففففف الص  ايول اإلعدادي ففففف  الساب  الص 

 هذا التا  .

  بالمرطلة مسففففففتوى التاموذ الموهوبو  لغوي ا  والتي أكدت: ضففففففا     (2014وآ رون  محمد   أطمد  )  ودراسففففففة-
 .باست دا  برنامج قائال على تآل  ايشتات الوصنية  ولقد عال ت التا   الكتابة اإلعدادية في مهارات 

 الدراسة االستطالعية: •
( تلموذاي وتلموذة  29بدراسففففففة اسففففففتتانية طبقت على تاموذ الصفففففف  ايول اإلعدادي  وعددهال ) الباطث  قا 

 وطلب منهال كتابة: 
  –موضففوع تابور ع  وصفف  رطلة شففاركوا فوهاه ل يارة )مرك  الالو  االسففتك ففافي بمدينة السففادس م  أكتوبر  

 :أن و د الباطث  ومدينة ايلااب الترفوهية(  طوث 

 .يك  إال رصداي يطداو ال يارة  وألله دون انتباع ش صوتق في الكتابة وص  التاموذ لال
% ال ينهمون كتابة ايطداو وجنما هناك ت ففففففففتت في وصفففففففف ها  بناعي على  65.5( م  التاموذ ونسففففففففبتهال  19)

 طتوري ماهال الرطلة ومارفة أطداثها.

 .الكتابة اإلبدانية وأسالوبها هناك ضا  عند كب التاموذ  في  توات 

 الخبرة الشخصية: •

 ضفا   الطظ يامب الباطث مالميا للغة الاربية والتربية الدينية اإلسفامية في مرطلة التاليال ايسفاسفي  فلقد     
  الكتابة  مهارات   لاد  ك اية الوقت لتنمية  نهريا الوصففففففففففففففنيةه  الكتابة مهارة في تاموذ الصفففففففففففففف  ايول اإلعدادي

اإلبدانية )والكتابة الوصفففففنية(  طوث إن توزي  منهج اللغة الاربية ليف بق إال طصفففففة واطدة للتابور أسفففففبوني ا   
ي  ذ موضففوع التابور على أسففبوعو : شفف وي ا في ايسففبوع ايول  وتحريري ا في ايسففبوع الثاني  الذي ي اب م   

 لص  ايول اإلعدادي. الصاب تنمية الكتابة الوصنية المحددة في أهداف المنهج ل

 مشكلة البحث: ▪
 وللتصفففدي اإلعدادية  هذا المرطلة تاموذ  الكتابة الوصفففنية لدى مهارات  ضفففا  في البحث  م فففكلة تتحدد    
 :التالية ايسملة ع  البحث  سي وب  الم كلة لتله
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 اإلعدادية؟ المرطلة لتاموذ  المناسبة الاربية اللغة الكتابة الوصنية في مهارات  ما: 1س 

  اإلعدادية؟ المرطلة لتاموذ  الاربية اللغة الكتابة الوصنية في مهارات  م  المتوافر ما: 2س 
 المرطلفة  تاموفذ   لفدى  الاربيفة  اللغفة  الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في التالال المفدمج لتنميفة  القفائال على البرنفامج  مفا:  3س  

  اإلعدادية؟

 تاموفذ   لفدى  الاربيفة  اللغفة  الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في  لتنميفة  المفدمج  التالالعلى  القفائال البرنفامج  ففاعليفة  مفا:    4س  
  اإلعدادية؟ المرطلة

 أهداف البحث: ▪
اإلعفداديفة م     المرطلفة تاموفذ   لفدى الاربيفة  اللغفة  مهفارات الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في  يهفدف هفذا البحفث إلى تنميفة

  ال اإل راعات اآلتية:
 اإلعدادية. المرطلة المناسبة لتاموذ  الاربية اللغة تحديد مهارات الكتابة الوصنية في -
 اإلعدادية. المرطلة لتاموذ  الاربية اللغة الكتابة الوصنية في مهارات  م  تحديد المتوافر -
 المرطلفة تاموفذ  لفدى الاربيفة  اللغفة الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في  التالال المفدمج لتنميفة قفائال على  بنفاع البرنفامج -

 اإلعدادية.
 لفدى  الاربيفة  اللغفة  الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في  تنميفة  في  المفدمج  على التالال  القفائال مجالبرنفا  تحفديفد ففاعليفة -

 اإلعدادية. المرطلة تاموذ 
 أهمية البحث: ▪

 يمك  أن ي ود هذا البحث في م ال تاليال اللغة الاربية كاي م : 

مهفارات الكتفابفة    لتنميفةالمفدمج   مالمي اللغفة الاربيفة: وأللفه م   ال إمفدادهال ببرنفامج قفائال على التالال -
 اإلعدادية. المرطلة تاموذ  الوصنية لدى

تاموذ المرطلة اإلعدادية: في تنمية الكتابة الوصفففففنية لديهال  واسفففففتغال الوسفففففائب التكنولو ية المتاطة   -
 لهال  و اب التاليال أكثر متاة  وت ويقيا  مما يساعد على استمرارية تاليمهال مدى الحياة.

مهفففارات الكتفففابفففة   المفففدمج لتنميفففة  الاربيفففة: في تقفففديال برنفففامج قفففائال على التالالم تتي منفففاهج اللغفففة   -
اإلعفداديفة في اللغفة الاربيفة  وتتبوق التالال المفدمج على كفب المواد    المرطلفة  تاموفذ   الوصففففففففففففففنيفة لفدى

 الدراسية بالمرطلة اإلعدادية.
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 منهج البحث: ▪
منه و : المنهج الوصفففففففففففففف ي في إعداد اإلطار  نهريا لتبياة هذا البحث  فإن الباطث سففففففففففففففوف ياتمد على      

الكتابة الوصنية    لتنمية  المدمج  على التالال  القائال  النهري  والمنهج شبق الت ريبي في التتبوق الموداني للبرنامج
 اإلعدادي. الص  ايول تاموذ  في اللغة الاربية لدى

 أدوات البحث ومواده التعليمية: ▪
 التالية: لتاليميةمواد االو سيقو  البحث على ايدوات 

 ايول اإلعدادي. الص  لتاموذ  المناسبة الاربية اللغة الكتابة الوصنية في قائمة بمهارات  -
 ايول اإلعدادي. الص  لتاموذ  المناسبة الاربية اللغة الكتابة الوصنية في لمهارات  ا تبار -
 المرطلففة  تاموففذ   لففدى  الاربيففة  اللغففة  لتنمي الكتففابففة الوصففففففففففففففنيففة في  المففدمج  على التالال  القففائال  البرنففامج -

 اإلعدادية.
 تاموفذ  لفدى الاربيفة اللغفة الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في  لتنميفة  المفدمج  على التالال  القفائال  دلوفب المالال للبرنفامج -

 اإلعدادية. المرطلة
 البحث:   حدود ▪

 :التالية البحث بالحدود  سوف يلت  

اإلعدادي بالمدارس الرسففففمية للغات التاباة   ايول الم موعة الت ريبية والتففففابتة م  تاموذ الصفففف  -
 لمديرية التربية والتاليال ببني سوي .

 مهارات الكتابة الوصنية. -
 سوف يتال تتبوق هذا البحث في فصب دراسي. -
 مصطلحات البحث: ▪
 : المدمج  التعلم -
  Blended) الم يج   والتالال  ( Mixed Learning ) ال ليب   التالال:  مثب عدة مسفففففففففففميات   عليق  يتلق    

Learning) اله و    والتالال ( Hybrid Learning )  التكاملي  والتالال ( Integrated Learning )  
توظي يا    وطرقق  اإللكتروني التالال  أدوات   م ,  وطرقق التقلودي  التاليال  أدوات   توظي   ال  م  الدمج ويكون هذا
 (2: 2010   الم وني راشد  ومحمد  الااطي  عبد  البات  )طس التاليمي.  الموق  لمتتلبات  وفقيا صحيحايه
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 والتالال  التقلودي الصففففف ي  التاليال  م  كب  صفففففائخ   بو   يم ج  الذي  التالال:"   ب نق التالال المدمج ي ارَّف كما    
 .Milheim, W. D)  "منهما لكب  المتاطة  التقنيات  أقصففففففففى  م   متكامب  يسففففففففت ود   نموألج في  اإلنترنت   عبر

,2006: 44)  
,  التاليال   م   متصففففففففلة  غور وأ رى   متصففففففففلة  نماألج  بو   ي م   تاليال ب نق:    (Singh, 2003:51)ويارفق      
 ال صول  في  المتصلة  غور  النماألج  تحدو   بونما,  اإلنترنت    ال  م  Online النماألج المتصلة  تكون   ما  وغالباي 

 . التقلودية

بف نفق التالال الفذي ي م  بو  ممو ات التاليال التقلوفدي  وممو ات التالال اإللكتروني الفذي :    البفاطفث   ويارففق     
ا وفقيا غور يكون  وقد  مت امنيا فوري ا يكون  قد  التاليمي  م    الموق   لمتتلبات  مت ام   وتوظي ها توظي اي صففحيحي

لتاموذ الصفف  ايول اإلعدادي  باسففت دا  أطد   أ ب تنمية مهارات الكتابة اإلبدانية في اللغة الاربية المناسففبة
 (.Wiki Facebook ,Team views, YouTube,) المنصات التاليمية أو مواق  التواصب مثب:

 الكتابة الوصفية:  -
ب نها: التابور ع  ايفكار وال واطر الن سففففففففففففية ونقلها إلى اآل ري    (  2006:109يارفها )علي مدكور        

 بتريقة م وقة ومثورة  مثب: كتابة المقاالت  وت لي  القصخ  والتمثوليات  والترا ال  ونهال ال ار.
( يرى أن الكتابة الوصففففففنية هي: قدرة التاب على  210:  2005 باإلضففففففافة إلى أن )عبد ال تا  الب ة      

المابرة ع  ايفكار  بعبارات صففففففففحيحة  الية م  اي تاع بدر ة تناسففففففففب مسففففففففتواهال اللغوي وتدريبهال  الكتابة  
 على التحرير بدقة في ا تيار ايل اظ المائمة  وتنسوق ايفكار  وترتوبها  و ماها  وربب باتها بباض.

ع  ايفكار وال واطر   ب نها: ن ففففاط لغوي الغرخ منق التابور  (146:    2001كما يارفها )فتحي يونف     
الن سفففففففية ونقلها إلى اآل ري  بتريقة شفففففففائقة ومثورة  وبعبارات منتقاة الل ظ   ود النسفففففففق  بليغة الصفففففففياغة بما  

 يتم  صحتها لغوي ا ونحويَّا  بحوث تنقب ساماها أو قارئها إلى الم اركة الو دانية لم  كتبها.
العبارات المتقاة في نسففق  ود فففففففففففففففف بليغة الصففياغة  صففحيحة  هي التابور باسففت د     :الباطث ب نها ويارفها    

أو رواية    قصفففورة  أوقصفففة لغوي ا فففففففففففففففففف ع  ايفكار وال واطر الن سفففية بتريقة شفففائقة ومثورة في صفففورة: شفففار 
 أو وص  أدبي.  أومسرطية  أوسور  أومقالة 

 :هواجراء البحث خطوات ▪
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 اإلطار النظري: الكتابة الوصفية والتعلم المدمج
المحور ايول  مهفارات الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة م  طوفث  توات تاليال التاموفذ الكتفابفة  يتنفاول اإلطفار النهري   

الوصففففففففنية   طرق تدريب التاموذ على الكتابة الوصففففففففنية   ماايور الكتابة الوصففففففففنية   المحور الثاني: التالال  
   فيما يلي:  اتق  و تواتقالمدمج م  طوث فلس تق وأنماطق استراتي ي

 الوصفية: المحور األول: الكتابة
يقد  هذا النوع م  الكتابة مالومات طول موضففففففففففففوع ماو   وجدارة ايفكار طولق  ووصفففففففففففف ق  م  وصفففففففففففف     

عناصفره  وبيان الت ارب الحاصفلة في م الق  وتحلولق  فتفاي ع  عرخ أسفبابق وطاالتق  وعاقاتق بمحيتق.  
لم فففففاهور  وهاألا يحتاج إلى مهارات وكذله ي فففففمب هذا النوع والذي يدعى الكتابة الوصفففففنية لمحات ع  طياة ا

التركوبي  بما يح   الكتَّاب لتقديال أفكار  ديدة    –الت كور  م  الحدو البسففيب الوصفف ي  إلى الحدو التحلولي  
 (241: 2009)عبد اللتي  الصوفي  م  تن يب الذاكرة الستحتار الماارف منها.

 خطوات تعليم التالميذ الكتابة الوصفية: -
أن تاليال الكتابة الوصفففنية يمر بالاديد م     (243:  2009)عبد اللتي  الصفففوفي ألكر عبد اللتي  الصفففوفي 
 ال توات  وهي كما يلي:

o .يتلب المالال م  التاموذ وص  شيع  أو ش خ  أو عمب 
o .ثال يتلب تحديد ايوصاف التي يريدون وص ق بها 
o فوها. باد ألله يدرس ماهال ايوصاف  ويتال تن يحها  وال يادة 
o .وبذله تصبح أكثر اكتماالي ع  الموصوف 
o    ثال يتلب منهال ترتوب هذه ايوصاف ب كب منهال  طتى يسهب للقارئ فهمها واستياابهاه ين الوص

 المنهال يحس )  القدرة على ال هال والمتاباة.
o .ثال يتلب م  أطد التاموذ قراعة الوص  باد االنتهاع م  الترتوب 
o  النخ؟ أي  يكم  عد  ال هال في طالة و وده؟ ولماألا؟ثال يتس ل: هب فهال 
o .ا ب وصافق  هنا ي ري التاديب  والتقديال  والت  ور  طتى يصبح النخ واضحي
o   البد م  توضفففففففيح للتاموذ أن الكتابة الوصفففففففنية سفففففففتكون لغورهال  فلذله ي ب االعتناع بالكتابة بحوث

 تكون واضحة ومنهمةه ين التنهيال أساس ال هال.
 ب التالميذ على الكتابة الوصفية:طرق تدري -
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أن (   78:    2019( )عبور متلق   243:  2009)عبد اللتي  الصففففففففوفي  يوضففففففففح عبد اللتي  الصففففففففوفي
 هناك الاديد م  الترق التي يتال م   الها تاليال التاموذ الكتابة الوصنية  وهي كما يلي:

o :الطريقة األولى 
 ضوع القمر(.ي تار المالال كتابيا يتحدو ع  ) لسة سمر في  ➢
ويسفففف ل المالال التاموذ ويسففففتحتففففر مايارفونق م  أل اظ ع  القمر  مثب: ضففففوع القمر  سففففحر القمر   ➢

 شااع القمر  قمر ال ري   القمر فوق مدينتي  ... إلر.
 ويتلب منهال تركوب  مب تتتم  هذه ايل اظ. ➢
 وباد ألله يقرأ الكتاب الذي ماق وعنوانق ) لسة سمر في ضوع القمر(. ➢
 وباد ألله يس ل ع  ايل اظ الغريبة الواردة في هذا الكتاب. ➢
 ثال ياود المالال أو أطد التاموذ قراعة الكتاب مرة ثانية. ➢
 ويتلب م  التاموذ كتابة  مب م ابهة لق  وقراعتها أما زمائهال. ➢
 وي تار المالال منها أفتب ال مب الوصنية. ➢
 خ  ويبو  ال مال الذي بهذه ال مب.يست رج المالال العبارات الوصنية ال مولة م  الن ➢
 يقارن المالال بو  كتابات التاموذ  بنخ الكتاب. ➢
 وبادها ا تيار أفتب النصوص. ➢
o :الطريقة الثانية 
ا كافية يتحدو ع  طياة )ال لي ة عمر ب  ال تاب  ➢  ( مثاي.ي  ذ المالال نس ي
 يقرأ المالال أو أطد التاموذ الكتاب أما  ال صب. ➢
 المالال متمون الكتاب م  التاموذ.ثال يتناقش  ➢
 ثال ينهال التاموذ بحوث تكون أعداد التاموذ زو ية. ➢
ياتي كب م موعة الكتاب  طالبيا منهال تحتفففففففففور صففففففففف حة منق  بحوث تكون لكب م موعة صففففففففف حة   ➢

 ت تل  ع  اي رى قدر اإلمكان.
 يتلب م  كب م موعة قراعة الص حة التي طلب منها تحتورها. ➢
م  كب م موعة أما  ال صب ع  موضوع ال مب: ال ملة البسيتة  وال مب المرتبتة     ويتناقش المالال ➢

 المركبة( كما في المثال التالي: –
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 ال ملة البسيتة: مثب: المدرسة  مولة.

ال ملة المرتبتة: مثب: المدرسفففففففة  مولة  ولكنها صفففففففغورة. وهي  ملة مركبة م   ملتو   تكمب الواطدة منهما  
 اي رى.

ال ملة المركبة: مثب: عندما غادرت المدرسففففففة ال مولة  تمنوت لو أني بقوت فوها. وهي  ملة مركبة م   ملة 
 مستقلة وأ رى غور مستقلة.

المرتبتة: مثب: المدرسففة  مولة  ولكنها ليسففت ال مولة الوطودة في الحي  بما ي ب االهتداع    –ال ملة المركبة 
 إلوها ليف سهاي.

 ( كوا ب من لي.يتلب منهال كتابة موضوع ع  طياة )ال لي ة عمر ب  ال تاب 

 ( في الحصة التالية.يناقش المالال كتاباتهال الوصنية ع  طياة )ال لي ة عمر ب  ال تاب 

 يير الكتابة الوصفية:معا -

 ماايور الكتابة الوصنية وأنها كما يلي: (61:  2008  رعد ال صاونة)يوضح      
 الدقة في است دا  الت بوهات واالستاارات النادرة. ➢
 القدرة على الوص  والت سور. ➢
 امتاك مهارة التتب .  ➢
 ا تيار أل اظ مو بة بالمانى ودالة عليق. ➢
 اللغوية.تنوع التاابور  ➢
 توظي  عنصر ال يال. ➢

 

 

 

  المحور الثاني: دور التعلم المدمج في تعليم اللغة العربية:

 مفهوم التعلم المدمج: -
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: ب نق التاليال الذي ي م  بو  نماألج متصفففففلة وأ رى من صفففففلة م  التالال  Singh)  (43 :2003,ويارف     
اإلنترنت  بونما يحدو التالال غور المتصففففففففففففب في ال صففففففففففففول بحوث تتمثب النماألج المتصففففففففففففلة عادة م   ال 

 الدراسية التقلودية.
: ب نق التاليال الذي يم ج بو   صففففففففائخ كب م  الصفففففففف  التاليمي  )  ( Milheim, 2006: 55 يارف    

والتاليال عبر اإلنترنت في نموألج متكامب  يسففففففففففت ود م  أقصففففففففففى التقنيات المتاطة لكب منهما  أوأنق م ج أنواع  
 ل ة م  المصادر والوسائب وطرق التدريف لتحقوق الهدف ايمثب.م ت

: ب نق تاليال يم ج بو  كب م  التاليال التقلودي دا ب ط رات (  5:  2005    إبراهيال المحيسفففففففففففففف  ) ويارفق     
 الدراسة  والتاليال اإللكترونيه لتحقوق اإلفادة م  ممو ات كا ايسلوبو .

ب نق نها  متكامب يهدف إلى مسففففففففففاعدة المتالال  ال كب مرطلة  :(255:  2003  محمد  ميف)ويارفق     
 م  مراطب تالمق  ويقو  على الدمج بو  التاليال التقلودى واإللكتروني ب شكالق الم تل ة دا ب قاعات الدراسة.

 المدمج: التعلم تطور حلرام -

 :التالية طبرابالم مر المدمج التالال أن)  ( Bersin, J,2008يرى 

o والتدريب: التعليم يقود األولى: المعلم المرحلة 
 المتالال  دور بياب  ظب فى والتدريبية التاليمية  الاملية فى ايسفففاسفففي الدور للمالال كان البدايات  فى      

والتقنية   التكنولو يا توظي  أن غور ماا  المتالمو  م  كبورة أعداد  تاليال م فففففففففففكلة المالمو  وقد وا هت 
 .أقصر وقت  فى أكثر  متالمو  إلى الوصول أمك  بحوث  الم كلة  هذه طب فى أسهال الحديثة

o الكبيرة: الحاسبات أساسها وتدريب تعليم الثانية: المرحلة 
وسفباونات   السفتونات  فى والمتوسفتة الكبرى  الحاسفبات  م  والتدريب  التاليال لتكنولو يا اسفت دا  أول  اع     
بالوصففففول  يتالق فيما كبورة  دوى  ألات  كانت  لكنها محدودة  الحاسففففبات  هذه أنهمة وكانت  الماضففففي  القرن 
 .أماكنهال فى والمتدربو  المتالمو   آالف بب ممات  إلى

 

o الصناعية: األقمار عبر المباشر الفيديو باستخدام التدريب الثالثة: المرحلة 
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ال وديو    شفففبكات  اسفففت دا  فى ال فففركات  بدأت  عندما الماضفففي  القرن  سفففباونات  فى ال توة هذه و اعت     
 باد(. ع  الوو  )التالال عليق يتلق ما وهو المالال  قبب م  المباشر والتدريب  التاليال دائرة لتوسي 

o المدمج: القرص بعة: عصرراال المرحلة 
مما  لكثور تمهودية ومرطلة قاعدة الماضففففي القرن  وتسففففاونات  ثمانونات  فى المدمج القرص  عصففففر شففففكب    
 .اإلنترنت  عبر وتدريب  تاليال م  الوو  ي اهد 

o األول(: والتدريب )الجيل التعليم، فى اإلنترنت الخامسة: دخول المرحلة 
شفبكات    أضفحت  فقد  التكنولو ي  التتور م ال فى مهمة ت راتغو طدثت  الماضفي  القرن  تسفاونات  أوا ر    

عرخ  ي خ  فيما عالية ك اعة وألات  سففففرياة  الحاسففففوب  أ ه ة وغدت  االنت ففففار  واسففففاة اإلنترنت  و دمات 
القرص  عصففففففر فى تههر كانت  التي الم ففففففاكب م  الاديد  لحب مجراب هناك وأصففففففبح والصففففففورة  الصففففففوت 
 .اإللكتروني التالال م هو  المرطلة هذه فى ظهر كما المدمج 

الاقد  و ال تتبيقق  ع  النات ة والم ففففكات  السففففلبيات  باض  وظهور اإللكتروني  التالال انت ففففار وباد     
اإللكتروني   والتالال االعتيادي  التالال إي ابيات  بو  ما لي م  المدمج  التالال ظهر الثالثة  ايلنية م  ايول
 .سلبياتهما لياالج

o :المرحلة السادسة: الهواتف الذكية، وأجهزة االتصال اللوحية 
 القرن الثالث الموادي  وأصففففففففففففبحت الهوات  الذكية وأ ه ةوالتي سففففففففففففاد انت ففففففففففففارها في الاقد الثالث م        

(  والذي  اب الوصفففول إلى Wi-Fiاللوطية في ماهال المنازل باإلضفففافة إلى االتصفففال الاسفففلكي )  االتصفففال
 المالومة سهاي  والبحث ع  الماارف ميسريا.

 المدمج: التعلم مبرارت -

 :منها المدمج بالتالال لأل ذ  عدة ت رامبر  (100: 2008  مرسى وفاع)وتذكر     
عد    بونها م  عدة  يسفففففباب  الاصفففففر  مواكبة ع  الحالى الوقت  فى التاليمية مؤسفففففسفففففاتنا قصفففففور ➢

 .المناسب  بالقدر التاليال فى الحديثة التقنيات  واست دا  بإد ال االهتما 
البونية    ت راالمقر  و اماة  )ضفففففففففففففية )اإللكترونيةرااالفت ال اماات  م  وطديثة  ديدة نماألج ظهور ➢

 .وغورها .... باد  ع  التالال و اماة الم توطة  وال اماة ال املة  وال اماة
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لتتوير   المدمج التالال إد ال يسفففتدعى مما عا   بو ق المتباة التدريف ئقراوط تي يات رااسفففت قصفففور ➢
 .طاليا المست دمة والترق  تي يات رااالست وتحسو 

إد ال  م  التردية الااقة على الالمي البحث  أدبيات  وتؤكد  ال فففففففاملة  ال ودة تحقوق إلى الحا ة ➢
 .ال املة ال ودة تحقوق وبو  المدمج التالال واست دا 

 .التاليمية الاملية مستوى  على يؤثر مما بالتاب  التاليمية المؤسسات  تكدس ➢
 .والمباني اإلن اعات  تكل ة ارت اع ➢
 .التاب  لادد  المناسب  بالقدر اي رى  واي ه ة ت راالم تب و ود  عد  ➢
 .واإلنترنت  اآللي الحاسب   اصة وبص ة واالتصاالت  التقنيات  م ال فى الكبور التتور ➢
 .الم االت  شتى فى المارفي االن  ار ➢
 .الم االت   مي  فى والتدريب  التاليال إلى المستمرة الحا ة ➢
 .طالي ا الاالال دول ماهال فى ماونة س  إلى التاليال مية اوال التاليال  ب همية الوعي مستوى  ارت اع ➢

 اجراءت البحث:

 ةاإلعدادي المرحلة لتالميذ الكتابة الوصفية في اللغة العربية المناسبة مهاراتقائمة اعداد  

 الباطث باإل راعات التالية:  قا 
االطاع على الدراسففففففففففففات السففففففففففففابقة وايدبيات التربوية المتالقة بمهارات الكتابة الوصففففففففففففنية في اللغة  -

 الاربية.
 لمناسبة لتاموذ الص  ايول اإلعدادي.إعداد استبانة مهارات الكتابة الوصنية في اللغة الاربية ا -
عرخ االسففففففتبانة في صففففففورتها ايولية على م موعة م  المحكمو ه للت كد م  مناسففففففبتها وصففففففحتها   -

 اللغوية  ثال إ راع التاديات في ضوع آرائهال واقتراطاتهال.
عدادي في وضففف  قائمة بمهارات الكتابة الوصفففنية في اللغة الاربية المناسفففبة لتاموذ الصففف  ايول اإل -

 صورتها النهائية. 

 

 أدوات البحث: 
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 ايول اإلعدادي  إعداد ا تبار لمهارات الكتابة الوصففنية في اللغة الاربية المناسففبة لتاموذ الصفف  تال      
 ال اص بق. تصحيحالم ياس و   وألله باالستاانة بقائمة المهارات التي تال التوصب إلوها

رخ اال تبار في صورتق ايولية على م موعة م  المحكمو ه للت كد م  مناسبتق وصحتق اللغوية  ع -
 ثال إ راع التاديات في ضوع آرائهال واقتراطاتهال. 

م  تاموذ الصفففففف  ايول اإلعدادي  غورم موعة البحث ايسففففففاسففففففيةه    تتبوق اال تبار على م موعة -
 . تباراال صائخ السيكومترية لتبب ل

 وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:

 :االتساق الداخلي لالختبار    
بار بحسفففففففففففاب ماامات االرتباط بو  العبارات والمحاور  وبو  المحاور  تال طسفففففففففففاب االتسفففففففففففاق الدا لي لا ت
 واال تبار ككب وكانت النتائج كما يلي:

 معامل ارتباط العبارات بالمحاور الرئيسة الختبار الكتابة الوصفية  (1جدول )

 الكتابة الوصنية رقال العبارة الكتابة الوصنية رقال العبارة

1 0.28** 7 0.76** 

2 0.35** 8 0.64** 

3 0.54** 9 0.75** 

4 0.36** 10 0.78** 

5 0.490** 11 0.68** 

6 0.51** 12 0.73** 
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(   0.01يتتفففح م  بيانات ال دول السفففابق أن ماامات االرتباط  مياها دالة إطصفففائياي عند مسفففتوى داللة )
ة  صفففففففففففففاطي  ي فففففففففففففور إلى  ايمر الذي  ككب  واال تبارمحاور  وال قرات المما يدل على االتسفففففففففففففاق الدا لي بو   

 لاست دا  والتتبوق. اال تبار

 باالختبار ككل معامل ارتباط المحاور ( 2جدول )

 اال تبار ككب المحور

 **61. الكتابة الوصنية

(  0.01)  **يتتح م  بيانات ال دول السابق أن ماامات االرتباط  مياها دالة إطصائياي عند مستوى داللة  
ة  صفففففففففففاطي  ي فففففففففففور إلى  ايمر الذي  ككب  واال تبار  اال تبار    مما يدل على االتسفففففففففففاق الدا لي بو  محاور

 لاست دا  والتتبوق. اال تبار

 :صدق االختبار    
ع  طريق   الم ياسمقدرتق على قياس ما وضفات م  أ لق  وقد تال الت كد م  صفدق   اال تباريقصفد بصفدق  و 

 اآلتي :

 صدق المحتوي: -
على م موعة م     وعرضففففق   في صففففورتق ايولية  اال تبار, طوث تال إعداد  المحتوي طريقة صففففدق    ااسففففت د تال  

لمارفة مدى صفففدقق م  طوث المحتوى  ومفففففففففففففففففدى سفففامة صفففياغة العبارات ومائمتها للموضفففوع      المحكمو 
واضفحة ومابرة ع  الم االت التي وضفات م  أ لها, وباد االسفترشفاد  و عبارات شفاملة الوأيتفا للت كد م  أن  

في صففففففففففففففورتها النهائية  اه ة   ايداة بآراع هؤالع المحكمو  وج راع أهال التاديات التي ات قوا علوها أصففففففففففففففبحت 
 للتتبوق.

 :ثبات االختبار    
بترق متاددة منها: طريقة إعادة التتبوق  وطريقة الصفففففففففففورتو  المتكافمتو      ايدوات تال التحقق م  ثبات  ي    

بتريقة )ماامب أل ا   لألدوات وقد تال طسفففففففففففاب ماامب الثبات  , وطريقة أل ا كرونباخ,  وطريقة الت  ئة النصفففففففففففنية
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وباسفففففففففففففت دا     ,إلى   أي  بترق م تل ة  الم ياسكرونباخ( وهو يمثب متوسفففففففففففففب الماامات النات ة ع  ت  ئة  
  وكانت النتائج كما يلي: .IBM SPSS Statistics version 22)برنامج)

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: -

 الوصفية  بةمعامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد اختبار الكتا( 3جدول )

 ماامب ثبات  المحور

 )أل ا كرونباخ(

 0.73 مج مهارات الكتابة الوصنية

يتتففففح م  بيانات ال دول السففففابق أن  مي  قيال ماامات الثبات مرت اة ومقبولة إطصففففائياي  طوث بلغت      
اال تبفار وصففففففففففففففاطوتق  (   ممفا ي ففففففففففففففور إلى ثبفات  0,73)مهفارات الكتفابة الوصففففففففففففففنيفة قيمفة أعلى بافد في البافد 
 لاست دا  والتتبوق.

  وينقسففففال اال تبار إلى سففففؤالو  : ي يسففففان  أصففففبح في صففففورتق النهائية  اال تباروباد الت كد م  صففففدق وثبات  
 .م  مهارات الكتابة الوصنية.  تمك االمدى 

 المرحلة تالميذ اللغة العربية لدىالكتابة الوصفففففففية في   المدمج لتنمية  البرنامج القائم على التعلم اعداد  
 اإلعدادية

 الباطث باإل راعات التالية: قا  

 المدمج. االطاع على الدراسات السابقة وايدبيات التربوية المتالقة بالتالال -
الصففففففففففف  ايول  تاموذ  الكتابة الوصفففففففففففنية في اللغة الاربية لدى المدمج لتنمية  تحديد أسفففففففففففف التالال -

 اإلعدادي.
الصفففففف   تاموذ  الكتابة الوصففففففنية في اللغة الاربية لدى المدمج لتنمية  البرنامج القائال على التالالبناع   -

 ايول اإلعدادي. 
الصفف   تاموذ  الكتابة الوصففنية في اللغة الاربية لدى المدمج لتنمية  وضفف  البرنامج القائال على التالال -

 ايول اإلعدادي في صورتق النهائية. 
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الصففففففففففف   تاموذ  الكتابة الوصفففففففففففنية لدى المدمج لتنمية  لبرنامج القائال على التالالبناع )دلوب المالال( ل -
 ايول اإلعدادي.

 س ب ن اط التلموذ. -

 تطبيق التجربة:

ايول اإلعدادي  الصففف  لتاموذ   المناسفففبة  الاربية  اللغة  الكتابة الوصفففنية في مهارات   تتبوق ا تبارتال   -
 على م موعتي البحث )الت ريبية والتابتة(. قبليا

 تاموفذ  الكتفابفة الوصففففففففففففففنيفة في اللغفة الاربيفة لفدى المفدمج لتنميفة تتبوق البرنفامج القفائال على التالالتال   -
 الص  ايول اإلعدادي على الم موعة )الت ريبية( لمدة فصب دراسي.

ايول اإلعدادي  الصففففففف  لتاموذ   المناسفففففففبة  الاربية اللغة الكتابة الوصفففففففنية في مهارات   تتبوق ا تبار -
 بادي ا على م موعتي البحث )الت ريبية والتابتة(.

 .نتائجالصد  ر  -
 تحلوب نتائج اال تبارات إطصائي ا واست اص النتائج وت سورها. -

 نتائج البحث وتفسيرها

 اللغة  الوصففية في الكتابة  لتنمية المدمج  على التعلم  القائم  البرنامج فاعلية " ما  البحثيلإل ابة ع  السفؤال  
 قا  الباطث با تبار صحة ال رضو  اآلتوو :  اإلعدادية ؟" المرحلة ميذتال لدى العربية

  تاموذ فرق دال إطصففففففففففففائييا بو  متوسففففففففففففتي در ات   " يو د ينخ على أنق: ايول  و ا تبار صففففففففففففحة ال رخ  
 .ال تبار الكتابة الوصنية لصالح الم موعة الت ريبية"الم موعتو  الت ريبية والتابتة في التتبوق البادي 

  independent sample T-testللتحقق م  صففففففففففففففحفة هفذا ال رخ قفا  البفاطفث بفإ راع ا تبفار "ت"        
درسفففففففففففففت التابور    التيالت ريبية    هالم موعتو   تاموذ لدر ات    SPSS 22باسفففففففففففففت دا  الح مة االطصفففففففففففففائية  

ال تبار الكتابة   الباديالتتبوق   في درسفففت بالتريقة التقلودية  وألله  التيوالتفففابتة   باسفففت دا  التالال المدمج 
 (.4 دول )في كما  الوصنية لدى تاموذ الص  ايول اإلعدادي 
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 الم موعتو  لداللة ال روق بو  متوستي در ات  نتائج ا تبار )ت(  (4 دول)

 في التتبوق البادي وأباادها الكتابة الوصنيةلمهارات  التابتة والت ريبية

  
 الم موعة المهارات 

طفففف ففففال  
 المتوسب الاونة

االنحراف  
 المعياري 

ففففففففففففففففففففففففففففففففففرق 
 قيمة"ت" المتوستات 

 *الداللة

الففففففكففففففتفففففففابفففففففة   1
 الوصنية

 13.44 42.50 30 التابتة
52.17 13.66 

دالففة عنففد  
 16.02 94.67 30 الت ريبية 0.01

  , 01  * قيمة ) ت( دالة عند مستوى داللة
التفابتة   الم موعةفروق ألات داللة اطصفائية بو  متوسفتي در ات تاموذ    يتتفح م  ال دول السفابق و ود 
عند    لصفففففففففالح الم موعة الت ريبية   ال تبار مهارات الكتابة الوصفففففففففنية وأباادهاوالت ريبية في التتبوق البادي 

(  مما يؤكد تحسفففففف  مسففففففتوى در ات تاموذ الم موعة الت ريبية ع  التففففففابتة وفاالية 0,01مسففففففتوى داللة )
 لبرنامج  ويمك  ار اع هذه النتي ة إلى:ا

اين فففتة كانت ترك  على تدريب التاموذ على كتابة مقدمة مناسفففبة للموضفففوع  ومو  ة  وممهدة لق   -
 كما تال تدربق على كتابة  اتمة مناسبة مابرة ع  الموضوع.

تدريب التاموذ على تحلوب النخ تحلواي نقدياي  وكتابة نخ قصففصففي نقدي متتففمناي نقاط القوة ونقاط   -
 التا . 

الت كود على أن الكتابة الوصففففففففففففنية ي ب أن تكون بلغة فصففففففففففففيحة    الية م  الم ردات الاامية  وقد  -
 تتمنت اين تة تصويباي لباض اي تاع ال ائاة في الكتابة.

  تاموذ و د فرق دال إطصففففففففففائييا بو  متوسففففففففففتي در ات  ي:  على  ينخ ال رخ   :الثانيخ ا تبار صففففففففففحة ال ر 
 .ال تبار الكتابة الوصنية لصالح التتبوق الباديالبادي و  القبلي و الت ريبية في التتبيق ةالم موع
  independent sample T-testللتحقق م  صففففففففففففففحفة هفذا ال رخ قفا  البفاطفث بفإ راع ا تبفار "ت"        

و  القبلي  التتبيق في    وأللهالت ريبية ةالم موع  تاموذ لدر ات    SPSS 22طصففففففففففائية    الح مة اإلباسففففففففففت دا
 :(5 دول ) فيكما  ال تبار الكتابة الوصنية لدى تاموذ الص  ايول اإلعدادي   والبادي
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 ال ياسو  در ات  متوستي نتائج ا تبار )ت( لداللة ال روق بو   (5 دول)

 القبلي والبادي للم موعة الت ريبية  في مهارات الكتابة الوصنية وأباادها 

 اال تبار المهارات   
طفففف ففففال  
 الاونة

 المتوسب
االنحراف  
 المعياري 

ففففففففففففففففففففففففففففففففففرق 
 المتوستات 

 *الداللة "ت"قيمة

الفففففففكفففففففتفففففففابفففففففة   1
 الوصنية

 القبلي
30 

40.67 12.64 54.00 

 

16.96 

 
دالففففة عنففففد 

 16.02 94.67 البادي 0.01

  , 01  دالة عند مستوى داللةقيمة ) ت( * 
يتتففح م  ال دول السففابق و ود فروق ألات داللة إطصففائية بو  متوسففب در ات أفراد الم موعة الت ريبية في 
ال ياسففو  القبلي والبادي لصففالح التتبوق البادي ال تبار مهارات الكتابة الوصففنية وأباادها عند مسففتوى داللة 

 لية البرنامج التدريبي في تحسو  مستويات التاموذ (  مما يؤكد فاا0.01)
 لدى  الاربية  اللغة  الوصفففففنية في  الكتابة  لتنمية المدمج  على التالال  القائال  اسفففففت دا  البرنامجفاعلية  وللتحقق م  

  بتتبوق  one sample T test"ت" لاونة واطدة   ا تبار اسففففففففففففت دا تال   الصفففففففففففف  ايول اإلعدادي    تاموذ 
در ة ال اعلية    ومقارنتها بأفراد الم موعة الت ريبية  على در ات   Blackسففففففب المادل لباك  ماادلة نسففففففبة الك

يوضففففففح داللة (  6  و دول )ا تبار الكتابة الوصففففففنيةعلى      (Arman et al.,2009:143) (  1.2لباك )
 .(1.2ودر ة ال اعلية لباك ) Blackال روق بو  متوسب نسبة الكسب المادل لباك 

 نسبة الكسب المادل لباك ال تبار الكتابة اإلبدانية   (6 دول )

الدر ة   الادد
 الاهمى

  Blackمتوسب 
 القبلي 

  Blackمتوسب 
 البادي

مادل الكسب  
 لباك

30 120 40.67 94.67 1.13 

نسفففففبة الكسفففففب المادلة  ( بو  متوسفففففب  0.05( و ود فروق دالة إطصفففففائييا عند مسفففففتوى )6يتتفففففح م   دول )
لصففففففففففالح متوسففففففففففب در ة الكسففففففففففب المادل لباك لاونة  (   1.2لباك لدر ات التاموذ ودر ة ال اعلية لباك )
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  القائال  اسففففت دا  البرنامجفاعلية  ( لمهارات الكتابة الوصففففنيةه مما ي ففففور إلى 1.13البحث والتي تراوطت م : )
 الص  ايول اإلعدادي. تاموذ  لدى الاربية اللغة الوصنية في الكتابة لتنمية المدمج على التالال

 التوصيات: في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث يوصي الباحث بما يلي:
االهتما  عند تحلوب النصوص ايدبية بالوصول إلى البنية الاميقة للنخ ايدبي وعد  االكت اع بالبنية   .1

 الستحية.
تدريب المالمو  على االهتما  بالكتابة الوصففففففنية  وت فففففف ي  تاموذهال على االنتاق في م ال كتابة   .2

 النصوص ايدبية.
 نية.عقد مسابقات بو  التاموذ في مهارات الكتابة الوص .3
 تدريب المالمو  على تحلوب النصوص ايدبية م   ال سوناريو التالال المدمج. .4
 المقترطات: في ضوع نتائج البحث يمك  اقترا  م موعة م  البحوو منها: .5
برنفامج مقتر  قفائال على التالال المفدمج لتنميفة مهفارات تحلوفب لنصففففففففففففففوص ايدبيفة لفدى تاموفذ المرطلفة  .6

 اإلعدادية.
اسففففففففففففففتراتي يفففة مقترطفففة قفففائمفففة على التالال المفففدمج لتنميفففة مهفففارات النقفففد ايدبي لفففدى تاموفففذ المرطلفففة  .7

 اإلعدادية.
 است دا  التالال المدمج في تنمية مهارات الكتابة النقدية لدى تاموذ المرطلة اإلعدادية. .8
 ة.است دا  مدا ب أ رى لتنمية مهارات الكتابة الوصنية لتاموذ المرطلة اإلعدادي .9
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 واألجنبية" المراجع العربية "

المدينة المنورة     المعلوماتية والتعليم: القواعد واألسس النظرية،(:  2005)  إبراهيال ب  عبد هللا المحيس  •
 دار ال مان. 

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق    (. 2003أطمد طسو  اللقاني  وعلي أطمد ال مب )  •
 القاهرة  عالال الكتب.   التدريس، 

أطمد سود محمد إبراهيال  وأطمد محمد علي رشوان  وعبدالرطيال فتحى محمد إسماعوب  وعبدالرازق م تار   •
المرطلة اإلعدادية  (. تنمية مهارات الكتابة اإلبدانية لدى التاموذ الموهوبو  لغويا ب 2014محمود عبدالقادر ) 

  ص  3, ع   30مج   مصر، – مجلة كلية التربية بأسيوط  باست دا  برنامج قائال على تآل  ايشتات  يولوو   
171 -  203 . 

(. فاعلية برنامج تدريبي قائال على المحاكاة لتنمية باض مهارات كتابة  2015أطمد صالح سود علي ) •
كلية التربية    رسالة ماجستير )غير منشورة(،ئية  ال ب الاربي لمالمي اللغة الاربية بالمرطلة االبتدا

  اماة بني سوي . 

القاهرة     التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة،(.  2009الغريب زاهر إسماعيل ) •
 عالال الكتب. 

أبو  توة ) • السود  المولى  الااطي  والسود عبد  البات  محمد عبد  التعلم اإللكتروني  (.  2009طس  
 اإلسكندرية   دار ال اماة ال ديدة. اإلنتاج(، -التصميم  -الرقمي )النظرية

الرياض،  (.  2005طس  طسو  زيتون )  • ف،  التقييم  التطبيق،  القضايا،  المفهوم،  ف  الدار  التعلم االلكتروني 
 الصولتية للتربية.  

القاهرة  الدار المصرية    معجم المصطلحات التربوية والنفسية،(.  2003طس  شحاتة  وزينب الن ار ) •
 اللبنانية. 

 عالال الكتاب الحديث  إربد.   أسس تعلم الكتابة اإلبداعية، (:  2008رعد مصت ى ال صاونة )  •
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(: أثر التاليال المدمج في التحصوب طلبة كلية التربية  م لة الالو  التربوية  2012سالال الموسوي ) •
 . 593  -522(  ص 89والن سية الاراقية  )

(. برنامج إثرائي لتنمية مهارات الكتابة اإلبدانية في اللغة الاربية لدى  2016سامية سامي أطمد  لي  )  •
كلية الدراسات    رسالة دكتوراه )غير منشورة(، (   Web Questالص  ايول الثانوي باست دا  ) طاب  

 الاليا للتربية   اماة القاهرة. 

   القاهرة  دار غريب.12تر مة د/ كمال ب ر  ط دور الكلمة في اللغة، (. 2003ستي   أولمان ) •

الجودة في التعليم اإللكتروني )مفاهيم  (.  2008سامة عبد الاهيال طسو , وأشواق عبد ال لوب علي ) •
 اإلسكندرية  دار ال اماة ال ديدة. نظرية وخبرات عالمية(,
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   دار ال كر  دم ق.2ط سنة،
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