
  
 

 

 

 
 

تنمیة في مقترحة باستخدام الرسوم الكاریكاتیریة  إستراتیجیة
مھارات التعبیر الكتابي اإلبداعي والوعي ببعض القضایا 

   الصف الثاني اإلعداديطالب لدى  المحیطة
A Suggested Strategy of using Caricature for Developing 

creativite Written Expression Skills and awareness of 
some surrounding issues amongst the second – year 

preparatory stage students 
 

  بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر فى التربیة 
  تخصص " مناھج وطرق تدریس اللغة العربیة "

  

  إعداد
 هاىن عبد احلكيم حممد حممد سالمة

الدعوة اإلسالمیة " بنین " بمدرسةمعلم لغة عربیة   
      

  

 إشراف

  أ. د. هدى مصطفى حممد
 المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة أستاذ

  ورئیس قسم المناھج وطرق التدریس
  جامعة سوھاج -كلیة التربیة 

  . حـسيـن طــه عطــا دأ.   
تدریس الأستاذ المناھج وطرق   

سوھاججامعة  - كلیة التربیة  

  

  م ٢٠١٨ – ـھ ١٤٣٩

وھاج  ة بس ة التربی  كلی
اھج و م المن رق قس ط
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  " شكر وتقدیر" 

ا یوافى نعمه، ویكافئ مزیده، والصالة الحمد هللا الذى هو بكل    شيء علیم، حمدً
والسالم على أفضل الخلق ومعلم البشریة ومنقذها، سید األولین واآلخرین سیدنا محمد 

  صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن اتبع هداه إلى یوم الدین.

ْ «)(امتثاالً لقول النبي    م َ َل كُر النَّاس ْ یشْ ْ لم ن َ كُر اهللام ، فإنه یسعدني حق » یشْ
بوافر الشكر  أن أتقدم البحث إعداد هذامن  انتهیتالسعادة ویشرفني كل الشرف بعد أن 

ا أضاءا لى الطریق حتى أوصالني إلى نهایته،  ً وعظیم االمتنان لمن كانا لي عونًا ونبراس
فتعلمت منهما الصبر والمثابرة والبحث العلمى الدقیق، وبعزیمتهما قویت عزیمتي، فكان 

ا لالمبدعة أكمل األثر فى إتمام هذا  البحثلنصائحهما وملحوظاتهما المنیرة  ً شكر كما ، فشكر
والدیه، من أعماق قلب طالب محب لجهدكما معى، ولیحفظكما اهللا للعلم االبن البار ب

  .حسین طھ عطا/ واألستاذ الدكتور، محمد ھدى مصطفى /الدكتورة ةاألستاذ ،وللطالب

عبد الرازق مختار األستاذ الدكتور/ كما أتقدم بوافر شكري وتقدیري واعتزازي إلى   

بالموافقة على مناقشة هذا  ماعلى تفضله سناء محمد حسن /ةالدكتور ةواألستاذمحمود، 
ثرائه بعلمه ٕ   الواسعة. ماوخبراته ماالبحث وا

خالد / الدكتوراألستاذ بالشكر الجزیل ووافر االحترام والتقدیر إلى  تقدمأویسعدني أن    

، على ما یبذله من جهد عمید كلیة التربیة ووكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث عمران
تعلمنا منه الكثیر، أدام اهللا علمكم وأمد  الذيفأنتم جیل الرواد متواصل للكلیة والباحثین، 
ا. ً   اهللا عمركم وجزاكم اهللا خیر

صرح مدارس الدعوة اإلسالمیة بسوهاج، االمتنان ل بعظیمكما یطیب لى أن أتقدم   
ا خیر ما عندها من علم ورعایة العلم الشامخ ومنارته السامقة التي قدمت  ً ألبنائها دوم

  ، فأسأل اهللا أن یحفظها بحفظه، وأن یزیدها من فضله.واحتضان



 ز 
 

وقدم لى ید العون من السادة أعضاء هیئة  ساعدنى كما یسرني أن أشكر كل من  
وبذل من ثمین وقته وجهده وخبرته، ولم یدخر  وزمالئي بالعمل، وأصدقائي، ،التدریس

ا في إع ً   انتي بكل ما یستطیع، فأسأل اهللا أن یجزیهم عنى خیر الجزاء.وسع

، ونور حیاتي،   ّ كما أقدم باقة من العرفان والشكر والتقدیر ألصحاب الفضل علي
ّ العزیزینلى في هذه الحیاة وسبب كل خیر م هومتع وأخوتى أطال اهللا عمرهم ، إلى والدي

فاللهم بارك لي فیهم وقدرني أن أرد واسع فضله، بوافر الصحة والعافیة، وأسبغ علیهم 
  من عطائهم وحبهم ولو قلیل.

وأسجل شكري العمیق لكل من أعانني وشجعني على إتمام هذه الدراسة ولو بدعوة   
  خالصة في ظهر الغیب.

ّ  وبعد؛ فال   عي أنني قد بلغت الكمال في هذا العمل، فالكمال هللا وحده، فإن أصبت أد
ن أخطأت فمن نفسي، بحرص وعنایة واحتضال من اهللا ثم فبتوفیق وفض ٕ ن المشرفیین، وا

ا لوجه الكریم. ،وحسبي أن قد اجتهدت ً   وأسأل اهللا أن یكون هذا العمل خالص

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

 الباحث
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  ملخص البحث
الحالیة فى انخفاض مستوى مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي  البحثتمثلت مشكلة   

 القضایا المحیطة بهم، ومن ثم هدف، وقلة وعیهم بلدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادي
مقترحة باستخدام الرسوم الكاریكاتیریة فى تنمیة مهارات  إستراتیجیة أثرإلى تعرف  البحث

القضایا ببعض  وتنمیة الوعى شرة مهارة فرعیة،وعددها اثنتا ع التعبیر الكتابي اإلبداعي
المتمثلة فى القضایا االجتماعیة والبیئیة  عداديالمحیطة لدى تالمیذ الصف الثانى اإل

ا٣٠من ( مجموعة البحث، وتكونت والعلمیة من تالمیذ الصف الثاني  ) ثالثین تلمیًذ
بسوهاج، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني  بمدرسة الدعوة اإلسالمیة بنین اإلعدادي

  م.٢٠١٨ – ٢٠١٧للعام الدراسي 

التعبیر اختبار لقیاس مهارات ، قام الباحث بإعداد وفي ضوء أهداف البحث الحالي
مقیاس لقیاس الوعى بالقضایا لدى تالمیذ الصف الثانى اإلعدادي، و  الكتابي اإلبداعي

ا بأن البحث لدیهم، المحیطة  ً شبه التصمیم  المنهج التجریبي، واستخدم منه استخدمعلم
 تائج البحثوأسفرت نالتجریبي ذا المجموعة الواحدة من خالل التطبیقین القبلي والبعدي، 

الرسوم الكاریكاتیریة فى تنمیة مهارات التعبیر  المقترحة باستخدام ستراتیجیةاإل أثرعن 
المحیطة لدى تالمیذ الصف الثانى  القضایابعض الكتابي اإلبداعي، وتنمیة الوعى ب

ا عند مستوى ( اإلعدادي ً ) لصالح ٠,٠١عینة الدراسة، وجاءت الفروق دالة إحصائی
التطبیق البعدي فى اختبار مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي، ومقیاس الوعى بالقضایا 

ا ل  ستراتیجیةإلالمحیطة لدى التالمیذ، وكان حجم أثر المحتوى التعلیمى المعد وفًق
ا. المقترحة باستخدام ً   الرسوم الكاریكاتیریة كبیر

   




