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 We) االبخذائيلصف الرابع لاللغت اإلجنليزيت حضمني كخاب  مسخىي
Can1/2ملهاراث الخىاصل الشفهي ) 

  احلىشاني عبذ اهللأ. عائشت بنج        . خالذ بن إبراهيم الذغيم       أ.د
 جامعة القصيم، مية التربية، كقسم المناىج وطرق التدريس

 : املسخخلص
 االبتدددا يمصدد  الرابدد  المغددة اجنجميزيددة لتضددمين كتدداب  ىمسددتو ىدددفت الدراسددة التعددر  عمدد  

(We Can1/2لميارات التواصل الشفيي ) المنيج الوصفي الباحثان استخدم ، ولتحقيق ذلك
اجنجميزيدة لمصد  الرابد   كتاب المغةالدراسة من  مجتم وتكونت ، القا م عم  تحميل المحتوى

وأعدد الباحثدان (، تداب الطالدب والتمدارين)ك ( والبدال  عدددىا كتدابينWe Can1/2) االبتددا ي
( والكشد  عدن We Can1/2) االبتددا يبطاقة لتحميل كتاب  المغة اجنجميزية لمص  الراب  

وتوصدددمت الدراسدددة إلددد  تحديدددد قا مدددة بمجددداالت ، تضدددمين ميدددارات التواصدددل الشدددفيي مسدددتوى
ل المحتددددوى، ومؤشددددرات ميددددارات التواصددددل الشددددفيي عمدددد  النحددددو الددددذي تضددددمنتو بطاقددددة تحميدددد

أن متوسط  بينت النتا ج،و ، ( ميارات ر يسة6( مؤشرًا موزعة عم  )39وتكونت القا مة من )
النسب الم وية لميدارات االسدتماع فدي محتدوى كتداب المغدة االنجميزيدة لمصد  الرابد  االبتددا ي 

(We Can1/2(  بمدد )وتدوفر بدرجددة 95 )%أن متوسدط النسددب الم ويددة لميددارات كمددا ،كبيرة
( بمدد  We Can1/2دث فددي محتددوى كتدداب المغددة االنجميزيددة لمصدد  الرابدد  االبتدددا ي )التحدد

وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة وُتظيدددددر النتدددددا ج السدددددابقة  ،متوسدددددطةوتدددددوفر بدرجدددددة ، %(73.68)
إحصددا ية بددين تضددمين ميددارات التواصددل الشددفيي فددي كتدداب المغددة اجنجميزيددة لمصدد  الرابدد  

ربيددة السددعودية تعددزى لمتغيددر نددوع الكتدداب لصددال  ( بالمممكددة العWe Can1/2االبتدددا ي )
 كتاب الطالب

 (، ميارات، التواصل الشفيي. We Can1/2: المغة اجنجميزية، سمسمة )الكممات المفتاحية
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The inclusion of oral communication skills in 4th grade 
 English book (We Can1/2) 
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Abstract: The study aimed to identify the level of inclusion of the 4th 
Grade English Book (We Can1/2) for oral communication skills. To 
achieve this, the researchers used content analysis method. The 
study community encompassed of the 4th Grade English Book (We 
Can1/2) for oral communication skills. The researchers prepared a 
card to analyze the 4th Grade English Book (We Can1/2) and reveal 
the degree of inclusion of oral communication skills, and the study 
came up with a list of indicators of oral communication skills as 
included in the content analysis card, The list consisted of (39) 
indicators spread over (6) main indicators, and the results showed 
that the average percentage of listening skills in the content of the 
English book for the 4th grade English Book (We Can1/2) was 
(95%) and provided significantly, and the average Percentages of 
speaking skills in the content of the 4th Grade English Book (We 
Can1/2) were (73.68%), provided on average, and shows 
statistically significant differences between including oral 
communication skills in The 4th grade English Book (We Can1/2) is 
attributed to the change in the type of book in favor of the student 
book. 
Keywords: English, Series (We Can1/2), Skills, Oral 
Communication. 
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 مقذمت 
تقانيا يعد اكتساب المغة اجنجميزية  من ضمن و  ،الحاضرمن أىم متطمبات العصر وا 

بل ىي  ،الطب واألعمالالعمم و كونيا لغة  العالم؛أولويات األنظمة التعميمية في أغمب دول 
عن زيد بن  الترمذي روىمنظور اجسالمي الذي حث عم  تعمم المغات؛ كما الميمة من 
:" واهلل وقال ،ييودرسول اهلل صم  اهلل عمية وسمم أن أتعمم لو كتاب  مرنيأ"قال: ثابت أنو 

ذا كتبوا إليو ما آمن ييود عم  كتابي فمما تعممتو كان إذا كتب إل  الييود كتبت إلييم  وا 
ومنيا  - فتعمم المغات ( ولذا2715/ 5 ،ذي)الجام  الصحي  سنن الترم" قرأت لو كتابيم

 سواء.سياسي عم  حٍد و تربوي وعصري و  مطمب إسالمي -اجنجميزية
أوضحت ، فقد عم  قدرات الطفل الذىنية اً تأثير دددددد  اجنجميزية ددددددجنبية المغة األ ولتعمم

عن وجود فروق ذات داللة احصا ية في وظيفة المرونة الذىنية  (2017)كورداني دراسة 
 ( طفالً 60لتي فحص فييا )( وا2007)ميرود دراسة كما أكدت ذلك  ،لصال  مزدوجي المغة

عن وجود فروق ذات داللة إحصا ية في  نتا ج الدراسةفي المجتم  الجزا ري حيث أسفرت 
ولذا  ،المسانية مكتسباتوحيث تسم  لمطفل بفيم الحادثة انطالقا من  المعجمية،االستراتيجية 

الفيم واالستراتيجية فاألطفال مزدوجي المغة يتميزون بالدقة المغوية في استعمال استراتيجيات 
 المعجمية عم  وجو الخصوص.

أىمية كبيرة، منيا أن تساعد الطفل باالنفتاح عم   تعميم األطفال المغة األجنبية لو 
العالم الذي نعيش فيو، حيث  يوجد فيو الكثير من المغات التي تساعد عم  التواصل 

ل باآلخرين، ألنو سو  يتعمم اجنساني،كما أن تعميم الطفل لغة أجنبية يساعده عم  االتصا
المغة في وظا فيا األصمية في الحياة فيو يروي ويسأل، ويجيب، ويفيم، ويعطي تعميمات 

من ؛ فتطوير إدراك ما وراء المغة لمطفلكما أنيا تساىم في في سياقات مختمفة في الحياة، 
ال ثم بعد ذلك يجب أن يتعود عم  اجحساس والتفكير بمغتو األم أو  وأجل تطوير لغتو فإن

إن المغة تسم  لمطفل بأن   Louis Babèneمقارنتيا بالمغة المتَعممة، وحسب لويس دابان 
دراك ما وراء المغة، وتوسي   يوس  عالمو التفكيري، آخًذا بعين االعتبار المغات  ،المركزيةوا 

 ( 2018، قادري ؛2009 ،)فونتي والثقافات
، اكتسابو  ،تعميم  :وىما ؛مصطمحين ميمينبين  ويميز المتخصصون في تعميم المغات
 فتعميم المغة يتطمب بناء ،عن تعميميا، ويختم  فاكتساب المغة اجنجميزية لو عدة طرق

المصدر األول فيو  ،سميم متكامل األركان قا م عم  أساس نظري وفمسفي واض  محتوى
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ستقطبت ا لكلذ ،كتسابفي االنطمق المعمم في التعميم والطالب يومنو  ،درسو الطالبيالذي س
السعودية دور نشر عالمية متخصصة في تصميم مناىج في المممكة العربية وزارة التعميم 

تدريس المغة اجنجميزية، لتصميم مناىج تناسب الثقافة المحمية السعودية وتطور ميارات 
الطالب المغوية، وفق خطة عمل مدروسة، ووسا ل وأساليب تقويم عممية، ضمن أجندة 

  .(2013، )بندر روع تطوير المغة اجنجميزيةمش
منيج المغة اجنجميزية كان عبارة  أن (2020)الرسمي موقعيا  الوزارة عم وأوضحت 

وفق أحدث النظريات  McGrow Hill))عن ثالث سالسل تم توحيدىا حاليًا في سمسمة واحدة 
تعميم عم  نحو تكاممي تيد  إل  توفير وسيمة فّعالة لتحقيق أىدا  سياسة ال، واألساليب

عن طريق تضمين المناىج القيم اجسالمية والمعار  والميارات واالتجاىات اجيجابية 
الالزمة لمتعّمم والمواطنة الصالحة والعمل المنتج، وتضمينيا التوجيات اجيجابية الحديثة في 

 بناء المناىج.
ة التعميم بالمممكة العربية وزار ( الصادرة عن 2014وثيقة منيج المغة اجنجميزية )نص وت

والتي تحث عم   المدخل االتصاليعم  أسس  اجنجميزيةعم  قيام منيج المغة  السعودية
 فيتم ،المعن التركيز عم  الشكل إل  التركيز عم   والتحول من ،المتعممينمراعاة احتياجات 

 الطالبالتركيز عم  أكدت الوثيقة عم   كما ،واقعيةاستخدام لغة العالم الحقيقي في سياقات 
يجب أن تكون المواد  كما ،التفكيرمن أجل التعاون وتبادل األفكار والتقييم الذاتي وتشجي  

يجب أن تكون ىناك كما يم، وترفيي ىموتحفيز  ،مبةالطذات صمة باحتياجات واىتمامات 
القصص و  الواقعية،النصوص و  القصص،و  الحوارات،مجموعة متنوعة من النصوص )

 والرسا ل، والمقابالت، والمقاالت، القصيرة، االختباراتو اجلكتروني، رسا ل البريد و  المصورة،
من المعمومات  االستماع، التحويلوما بعد القراءة /  اجحماء،وأنواع الميام )، (وغيرىا

ولعب  التسمسل،و الجماعي، والعمل الثنا ي والعمل  المعمومات،وفجوة  المر ية،المفظية إل  
في وقت  مبةالطوان يتعمم  ،تنوع في وتيرة الدرسباجضافة إل  ( غيرىاو  واأللعاب، األدوار،

 واحد بعدة طرق مختمفة.
أو النيج االتصالي في تعميم المغات نجد أنيا  االتصالي المدخلوفي الحديث عن 

 يصفومستمّدة من وظيفة المغة نفسيا، وىي التواصل بين الناس، مّما جعل بعض الباحثين 
( حول 2015)حسن والتنقاري نقدية أعدىا  نتا ج دراسةوفي  ،مدخل لتعميم المغات أفضلب

 ،لمطالبلمجوانب النفسّية واالجتماعّية  ذكر مراعاتياالنيج االتصالي في تعميم المغات 
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التي كثرة األنشطة المصاحبة بيتميز كما  ،بالمُّغةفي التَّواصل  مبةتحقيق رغبات الط وسرعة
أنو يؤخذ عمييا تركيزىا عم   إال ،مبةالطتغمب عم  الفروق الفرديَّة بين تتي  الفرصة لم

الرغم من  وعم  ،عميياميارتي االستماع والكالم وصعوبة إجراء اختبارات تحريرية مبنية 
ثارًة لمطالب، ويمكن التغّمب عم  ىذه المآخذ  ىذه المآخذ يظّل ىذا المدخل أكثر متعًة وا 

خل األخرى؛ لمخروج بما يسّم  بمدخل تكاممّي يأخذ من كّل مدخل بتبّني بعض الطرق والمدا
 .سابقةفي وثيقة المنيج اليراع  وىو مالم  ،حسناتو ويطرح مساو و

اكتساب المغة اجنجميزية ال  "أنب (Gamez,2000,p33) ما سبق جيمس يفسرحيث 
الستخدام لمغة  عم  استخدام المغة في المواق  التواصمية الحقيقة اليادفةيؤثر شعوريا 

نجد أن "  حية. حيثألغراض حياتية )طبيعية( .... باعتبار أن المغة وسيمة اتصال 
األنشطة المغوية المتمثمة في االستماع والتحدث تمثل الجانب األكبر من ممارسة المغة في 

في نشاط لغوي شفوي؛ حيث يقضي من  وقتو%( من 70اجنسان )حياة اجنسان، فيستغرق 
نستنج أن  مما سبق ."%(11%( قراءة، و)15%( تحدثا، و)32%( استماعًا، و)42وقتو )

كما أنيما يندرجا تحت ما أول  ميارات تعمم المغة اجنجميزية  واالستماع من ميارات التحدث
فيو  ،ميارات المغة التواصل الشفيي من أىم يعدلذا  ،ميارات التواصل الشفيي(بد )يسم  
والمستقبل من خالل المغة المنطوقة التي تشتمل عم  مجموعة  بين المرسل لالتصاليشير 

من الكممات والجمل والعبارات المختمفة التي تدل وتشير عم  معن  معين ومفيد، ويشتق من 
خالل التواصل الشفيي قضيتان أساسيتان وىما قضية استقبال المغة وقضية استعمال المغة، 

 .الشفيي االتصال والتحدث في ميارات تماعاالس خالل عمميةالمغة من  ويتم استعمال
 كينير ذكربين ميارتي االستماع والتحدث  عن العالقةوفي إطار الحديث 

(kenner,2008) أن االستماع ركن أساسي في عممية التواصل ( 2018، الدوسري)في  كما
سابيا فييا داللة عم  ضع  تعمم المغة واكت واكتسابيا فالضع  التحدث،الشفيي وىو مفتاح 

تقانيا داللة عم  اتقان المغة   .اجنجميزيةوا 
ن التمميذ من االستقبال واالرسال في عممية التواصل وذلك عندما يستم  لتمقي حيث يمكّ 

عطاءالرسالة األصمية ليفيميا ويفسرىا، ثم يتحول عم  مرسل  التغذية الراجعة عندما  لمرد وا 
الشروط األساسية لمنمو المغوي  من لشفيياميارات التواصل  ريتجاوب م  المتحدث. وتعتب

لدى المتعمم في أي مرحمة من مراحل التعميم. فيو يكتسب ثروة المغوية عن طريق الربط بين 
لذلك فاالستماع عامل ميم في تدريب المتعمم عم  الكالم المنظم  والحركة،الصوت والصورة 
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 المتصل المرتبط بموضوع االستماع.
 الحايس اتأكدت دراس الشفيي،تين في تحقيق التواصل وألىمية ىاتين الميار  

عم  كيفية  الطالبعم  ضرورة تدريب  (2015وعطية ) ،(2016) وضرار ،(2017)
الوصول بو إل   والتحدث وبالتاليتحقيق التواصل الشفيي من خالل تنمية ميارتي االستماع 

تقانيا. اكتساب  المغة وا 
؛ مثل: المقررلمكتاب  المغة يعودقان ضع  إت أنعم  الدراسات بعض  أكدت وقد
( التي توصمت إل  أن ميارات التواصل الشفيي )االستماع 2018)الدوسري دراسة 

والتحدث( بوجو عام متوفرة بدرجة منخفضة في محتوى كتاب المغة اجنجميزية المطور 
ي لمص  السادس االبتدا ي، حيث متوسط النسب الم وية لتوافر ميارات التواصل الشفي

أن و  ،% 23.5بوجو عام في كتاب المغة اجنجميزية المطور لمص  السادس االبتدا ي بم  
ميارات االستماع متوفرة بدرجة منخفضة في محتوى كتاب المغة اجنجميزية المطور لمص  
السادس االبتدا ي، حيث متوسط النسب الم وية لتوافر ميارات االستماع في كتاب المغة 

أن ميارات التحدث كما  .4% 22.8لمص  السادس االبتدا ي بم   االنجميزية المطور
متوفرة بدرجة منخفضة في محتوى كتاب المغة اجنجميزية المطور لمص  السادس االبتدا ي، 
حيث متوسط النسب الم وية لتوافر ميارات التحدث في كتاب المغة اجنجميزية المطور 

ثافة ( التي أكدت عم  ك2010وزفيك )أودراسة  %.24.1لمص  السادس االبتدا ي بم  
ن المغة اجنجميزية أالتي استنتجت  (2008) ودراسة ريبمي .مناىج المغة اجنجميزية محتوى

حساسيم بأن مادة المغة اجنجميزية نظرية  مبةلدى الط غير مفضمة بسبب طبيعة المنيج وا 
 .وتفتقد لمجانب التطبيقي

يقة التواصمية، ولكن ليس بصورتيا التامة، بداألخذ بالطر  (2016المسبل ) كما أوصت
بل من خالل إدخال عمييا بعض التعديالت التي تتناسب م  حاجات المجتم  وأيدولوجياتو 
 وحاجات التمميذ وقدراتيم من أجل إحداث الموازنة بين الطريقة التواصمية والطريقة التركيبية.

المغة اجنجميزية لميارات تضمين كتب مستوى ومن ىنا دعت الحاجة إل  التأكد من 
 التواصل الشفيي وفق أسس المدخل االتصالي.

 الذراستمشكلت 
فدي نتدا ج دراسدتيا ( Noom Ura,2008)أشدارت إليدو ندوم أورا بنداًء عمد  مدا سدبق، ومدا  

التي تناولت أسباب ضع  ميارات التواصل الشفيي إل  أن من أبرز األسباب عددم تضدمين 
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النشدداطات التددي يمكددن أن تنمددي قدددرات الطالبددات عمدد  فيددم مددا يددتم المندداىج القدددر الكددافي مددن 
سماعة ومن ثدم إيصدال الرسدالة بأسدموب واضد  إلد  الجميدور المتمقدي، ومدا جداء فدي توصدية 

( بإجراء مزيد من الدراسات التقويمية عم  كتب المغدة اجنجميزيدة فيمدا 2016دراسة الزىراني )
( مدددن دراسدددة حدددول 2018تدددو دراسدددة الدوسدددري )يخددص ميدددارات التواصدددل الشدددفيي، ومدددا اقترح

تقويم محتوى كتب المغة اجنجميزية في المراحل التعميمية المختمفة في ضوء ميارات التواصدل 
 الشفيي.
وتدوافر  )2020) العدام مندذفدي مدادة المغدة اجنجميزيدة  ماجروىيدلسمسمة  العتمادنظرًا و 

، ولدددذا الحاجدددة لتقويميدددا  انالباحثددد يدددرىلدددذا  قا مدددة ميدددارات حديثدددة لممدددنيج لدددم يسدددبق تقويميدددا؛
المغفففة  تضفففمين كتفففا  مسفففت  الكشفففن  فففن تيا فدددي تتحددددد مشدددكمالدراسدددة التدددي  جددداءت ىدددذه
 .الشفييلميارات الت اصل  (We Can1/2) االبتدائيمصن الرابع اإلنجميزية ل

 الدراسةأسئمة 
 سعت الدراسة لإلجابة عن األس مة التالية:

لتي ينبغي تضمينيا في كتاب المغة اجنجميزية لمص  الراب  ما ميارات التواصل الشفيي ا .1
 بالمممكة العربية السعودية؟( We Can1/2) االبتدا ي

 )الطالب، التمارين( تضمين ميارات التواصل الشفيي في كتاب المغة اجنجميزية مستوىما  .2
 بالمممكة العربية السعودية؟( We Can1/2) لمص  الراب  االبتدا ي

وق ذات داللة إحصا ية بين مستوى تضمين ميارات التواصل الشفيي في كتاب ىل توجد فر  .3
بالمممكة العربية السعودية تعزى ( We Can1/2)المغة اجنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي 

 لمتغير نوع الكتاب )الطالب، التمارين(؟
 الذراست:أهذاف 

المغة اجنجميزية لمص   تحديد ميارات التواصل الشفيي التي ينبغي تضمينيا في كتاب .1
 بالمممكة العربية السعودية.( We Can1/2)الراب  االبتدا ي 

تعر  مستوى تضمين ميارات التواصل الشفيي في كتاب المغة اجنجميزية )الطالب،  .2
 بالمممكة العربية السعودية.( We Can1/2)التمارين( لمص  الراب  االبتدا ي 

ا ية بين مستوى تضمين ميارات التواصل الشفيي الكش  عن الفروق ذات الداللة اجحص .3
بالمممكة العربية السعودية ( We Can1/2)في كتاب المغة اجنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي 
 التي تعزى لمتغير نوع الكتاب )الطالب، التمارين(
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 الذراستأهميت 
مساىمة ا من من يؤمل الباحثان أن تقدمو نتا جيتتض  أىمية الدراسة الحالية من خالل 

 في: 
مساعدة أصحاب القرار والمسؤولين عن بناء وتطوير مناىج المغة اجنجميزية في وزارة  .1

التعميم بالمممكة العربية السعودية، عم  اتخاذ قرارات مناسبة مبنية عم  دراسة عممية، حيال 
بتعزيز ما  تضمين ميارات التواصل الشفيي في مناىج المغة اجنجميزية بالمرحمة االبتدا ية؛

ضافة ما ينقصيا.   تتضمنو المناىج الحالية، وا 
مساعدة المسؤولين عن برامج تدريب معممي المغة اجنجميزية بالمرحمة االبتدا ية بالمممكة  .2

العربية السعودية عم  اتخاذ قرارات مناسبة مبنية عم  دراسة عممية، حيال نوعية 
يارات التواصل الشفيي التي يحتاجيا معممو الموضوعات والبرامج التدريبية ذات العالقة بم

 المغة اجنجميزية أثناء الخدمة. 
تعري  معممي المغة اجنجميزية بالمرحمة االبتدا ية بالمممكة العربية السعودية بميارات  .3

 التواصل الشفيي بما يساعدىم في التأكيد عمييا عند تنفيذ المنيج وتدريس موضوعاتو.
ة بإعداد معمم المغة اجنجميزية، إل  ضرورة تدعيم مقررات برامج تنبيو الجيات ذات العالق .4

إعداد المعمم الحالية بموضوعات حول ميارات االتصال الشفيي وكيفية توظيفيا في تدريس 
 المغة. 

 حذود الذراست
السددددتماع والتحدددددث كميددددارات ر يسددددة ا ياقتصددددرت الدراسددددة عمدددد  ميددددارات الحففففد الم ضفففف  ي:

المعتمدة في وثيقة مدنيج المغدة اجنجميزيدة الصدادرة عدن وزارة  ي؛ وىيلتواصل الشفيلميارات ا
 . التعميم بالمممكة العربية السعودية

 We)عمد  كتداب المغدة اجنجميزيدة لمصد  الرابد  االبتددا ي تطبيدق الدراسدة تدم  الحد الزمفاني:
Can1/2 )ىد1442الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي  في 

 الذراستمصطلحاث 
 ((connectivism ل االتصاليالمدخ
مجموعددة الطددرق واألسدداليب والمفدداىيم والمبددادئ  :( بأنددو2015ويعرفددو حسددن والتنقدداري ) 

الفدرد عمد  اسدتعمال المغدة بشدكل تمقدا ي مد  تدوفر حدّس لغدوّي  تيد  لبناء قددرةالمقترحة التي 
لمكفايددة  صددولالفعمددي لمو يميددز بددو الفددرد بددين الوظددا   المختمفددة لمغددة فددي مواقدد  االسددتعمال 
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االتصددالية التددي تتحقددق عددن طريددق الوظددا   المغوّيددة التددي َصددّنفيا ىاليددداي فددي سددب  وظددا   
 والتمثيمّية. األدا ّية والتنظيمّية، والتفاعمّية، والشخصّية واالستكشافّية، والتخيمّية، 

 الت اصل الشفيي:
الممفوظدددة بدددين ( بأندددو " بأندددو نقدددل الرسدددا ل الشدددفيية 196، ص.2016يعرفدددو الزىراندددي )

 باستخدام المغة اجنجميزية ".  أنفسيم داخل الفصل مبةأو بين الط مبةالمعمم والط
مجموعددة ميددارات االسددتماع والتحدددث التددي تتمثددل  :بأنددوفددي ىددذه الدراسددة  ويعددر  إجرا يدداً 

فددددي عمميددددات عقميددددة تتطمددددب جيدددددًا يبذلددددو المسددددتم  أو المتحدددددث فددددي ترتيددددب أفكدددداره وربطيددددا 
توصيل وايضداح المعند  المدراد جيجداد فيدم مشدترك وفدق قواعدد المغدة المنطوقدة. واسترجاعيا ل

وتتمثدل فددي ىددذه الدراسددة ببطاقددة المالحظددة التددي تيددد  لفحددص ىددذه الميددارات وكيفيددة تمثيميددا 
( ومداىي الموضدوعات التدي ستسدتخدم ىدذه We Can1/2فدي كتداب الصد  الرابد  االبتددا ي )
 واختياره وتسمسو. -وفق ىذه الميارات -الميارات وكي  تم تنظيم المحتوى

 الشفييالت اصل ميارات 
في المغة "ميدر الشديء أي احكمدو وصدار بدو حاذقدًا، فيدو مداىر )مجمد  المغدة  الميارة:

 (.2011العربية، 
 ،وبراعددةقدددرة عمدد  أداء عمددل بحددذق ال :بأنيددا( 2008) مختدداروفددي االصددطالح يعرفيددا  

الفيددم والتحدددث والقددراءة  وىددي: مددا،الالزمددة السددتخدام لغددة  القدددراتفيددي  المغويددة أمددا الميددارات
"األداء المددتقن : بأنيددا (3، ص. 2015) ويعرفيددا إبددراىيم وبحددذق.أي ببراعددة  بميددارة كتابددةوال

وىددي عمميددة مكتسددبة وليسددت فطريددة تعتمددد  القددا م عمدد  الفيددم واالقتصدداد فددي الوقددت والمجيددود
الشدددخص إلددد  اجتقدددان فدددي األداء وبالتدددالي  عمددد  التددددريب والدددتعمم مدددن األخطددداء حتددد  يصدددل

 لمرحمة االبتكار في كل عمل".
 يداعرفوالتدي  (listening skills)االسدتماع ميدارات وتنقسم ميدارات التواصدل الشدفيي إلد  

عمميدددة إنصدددات إلددد  الرمدددوز المنطوقدددة بإيجابيدددة ونشددداط، وفيميدددا،  ابأنيددد (2017) الناقدددة
قدددرة دارسددي المغددة عمدد  اسددتنتاج فكددر بأنيددا  (2020)سددي   اواسددتيعابيا، وتفسدديرىا، ويعرفيدد

صددار  أوفدي فكدره،  اآلراء، ونقدد بدداء أسدموبود  المتحددث، وخصدا ص ىدالنص المسدموع، و 
بأنيدا ( Lennon,1990,10) لييندون عرفيداالتدي  (speaking skillsميدارات التحددث )و .األحكدام

 واالتجاىددداتالمشددداعر واألحاسددديس األجنبيدددة المنطوقدددة فدددي نقدددل  اسدددتغالل المغدددة"القددددرة عمددد  
مدد  صددحٍة فددي التعبيددر وسددالمة  وانسدديابوالمعدداني واألحددداث مددن المتحدددث لالخددرين بطالقددة 
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اسددتخدام ( إلدد  التعريدد  أىميددة Yuan and Elllis,2003يس )يددان وألدد ، ويضددي "فددي األداء
  صدحة يعدد أمدرًا ال غند  عندو لمحكدم عمدحيدث ( Grammatical Accuracyالقواعدد النحويدة )

 استيعابو. ما يقال وتمكين المستم  من 
 (We Can1/2)المغة اإلنجميزية كتا  

تمدارين( الدذي البجزأيدو )كتداب طالدب و االبتددا ي ص  الراب  المغة اجنجميزية لمكتاب  ىو
تددم ترجمتددو عددن سمسددمة ماجروىيددل التعميميددة الصددادرة عددن شددركة ماجروىيددل لمتعمدديم مددن قبددل 

ث والتطوير، والتي أقرتيا وزارة التربية والتعميم عم  طالبيا في المرحمة شركة العبيكان لألبحا
  ىد.1442 -ه1441االبتدا ية بدًأ من العام الدراسي 

 منهج البحث:
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصدفي )تحميدل المحتدوى(، والدذي ييدد  إلد  وصد  

لمددنظم لوحدددة التحميددل المختددارة، ويددتم واقدد  الظدداىرة المددراد دراسددتيا بواسددطة الرصددد التكددراري ا
(، واختدددار 2016تطبيقيدددا مدددن أجدددل الوصدددول إلددد  وصددد  كمدددي ىددداد  ومدددنظم )العسدددا ، 

الباحثدددان تحميدددل المحتدددوى؛ ألندددو يحقدددق أىددددا  الدراسدددة، حيدددث يسددداعد عمددد  وصددد  وجمددد  
رتبط البيانات المتعمقة بأىدا  الدراسة وتحميميا، وذلك لموصول إل  استنتاجات واسدتدالالت تد

لميدددارات ( We Can1/2)بدرجدددة تضدددمين كتددداب المغدددة اجنجميزيدددة لمصددد  الرابددد  االبتددددا ي 
 التواصل الشفيي.

  الذراستجمخمع 
 We)تكون مجتم  الدراسة من كتاب المغة اجنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي 

Can1/2 ) ه، وقد قام الباحثان بدراسة مجتم1442المقرر تدريسو في العام الدراسي  
 . مجتم  الدراسةلوصفًا  (1)الدراسة كاماًل، ويوض  جدول 
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 أداة البحث
، والتدي تدم لمدراسدةأداة بطاقدة تحميدل المحتدوى  انلتحقيق أىدا  الدراسة استخدم الباحثد

بناؤىا في ضوء ميارات التواصل الشفيي، التي تم اشتقاقيا من خالل مراجعة االدب التربوي 
المغدة اجنجميزيدة فدي المممكدة العربيدة السدعودية  والدراسات السابقة، باجضافة إلد  وثيقدة مدنيج

 إعداد بطاقة تحميل المحتوى وفق الخطوات اآلتية:تم و  ،(2014-2020)
ة غأ اَل: إ داد قائمة بميارات الت اصل الشفيي التي ينبغي تضمينيا في كتا  الم

 (We Can1/2اإلنجميزية لمصن الرابع )
اصل الشفيي، التي ينبغي تضمينيا في كتاب قا مة أولية بميارات التو  انأعد الباحث

( وذلك بعد االطالع عم  قا متي الميارات التي We Can1/2المغة اجنجميزية لمص  الراب  )
أقرتيا وزارة التعميم لتقييم مستوى طالبات الص  الراب  والخاصة بكتاب المغة اجنجميزية 

الوزارة والخاصة بتدريس المغة  (، وكذلك الوثيقة الصادرة عنWe Can1/2لمص  الراب   )
( باجضافة لبعض االدبيات والدراسات السابقة ذات 2014اجنجميزية لممرحمة االبتدا ية )

(، 2016، والزىراني) (2018العالقة بالدراسة الحالية، ومن أىميا دراسات : الدوسري )
 .) 2016والمسبل )

 ،وىما االستماع والتحدث يتين؛ر يسمن ميارتين  وتكونت القا مة في صورتيا األولية
( مؤشرات، وميارة 7( مؤشرًا، وىي: ميارة الطالقة وتتضمن )43و ) فرعية( ميارات 7) و

( مؤشرات، وميارة حسن التفاعل 6( مؤشرات، وميارة التنغيم وتتضمن )6التنظيم وتتضمن )
م  المسموع ( مؤشرات، وميارة التفاعل 7(، وميارة التمييز السمعي وتتضمن )7وتتضمن )
 ( مؤشرات.3( مؤشرات، بينما ميارة تقويم المسموع وتتضمن )7وتتضمن )

 (:  صن مجتمع الدراسة1جد ل )

الفص الكتا 
 الطبعة المسمى ل

 كتا  التمارين كتا  الطال 
الصفحا
 ت

ال حدا
 ت

الدر  
 س

الصفحا
 ت

ال حدا
 ت

الدر  
 س

المغة 
 اجنجميزية

1 We 
Can1 202

0 

43 5 25 33 5 25 

2 We 
Can2 43 5 25 33 5 25 

 50 10 66 50 10 86 المجموع
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ولمتحقق من صدق محتوى قا مة ميارات التواصل الشفيي بصورتيا األولية، ُعرضت 
عم  مجموعة من المحكمين المتخصصين في المغة اجنجميزية ومناىج وطرق تدريسيا، 

تعريفيم بموضوع الدراسة واليد  من إعداد القا مة،  ومعممات مادة المغة اجنجميزية، وبعد
طمب منيم إبداء الرأي حول محتوى القا مة، وفق نموذج تحكيم أعدتو الباحثة ليذا الغرض، 
وقد أورد المحكمون بعض المالحظات؛ منيا: تعديل صياغة بعض الميارات الر يسة؛ مثل: 

ال )التنغيم( ليكون )النطق( ومجال تعديل مجال )الطالقة( إل  )الطالقة المفظية(، ومج
)تقويم المسموع( ليكون )إبداء الرأي(. كما ُدمج مجال )حسن التفاعل( م  مجال )ابداء 
الرأي( ومجال )الطالقة المفظية(، كما أشار المحكمون لتعديل صياغة عدد من المؤشرات 

ا لتكرارىا مثل: م  دمج األمثمة التوضيحية، كما أشار المحكمون لحذ  بعض المؤشرات إم
)يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب تكوين جممة مفيدة(، أو لعدم ارتباطيا بالمجال الر يس 
مثل: )يتضمن المحتوى صوتيات الكممات(. أو لعدم مناسبتيا لمص  الراب  االبتدا ي مثل: 

 )يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالب اقتراح عنوان مناسب(.
صبحت القا مة في صورتيا النيا ية لمقترحات المحكمين؛ أ قاً وبعد إجراء التعديالت وف

( 39و ) فرعية( ميارات 6) ومنمن ميارتين ر يستين وىما االستماع والتحدث مكونة 
( 6( مؤشرات، بينما تضمنت ميارة التنظيم )7مؤشرًا، حيث تضمنت ميارة الطالقة المفظية )

( 7وميارة التمييز السمعي تضمنت ) ( مؤشرات،6مؤشرات، وأما ميارة النطق فتضمنت )
 ( مؤشرات.6( مؤشرات لميارة لمغة الموازية، وتضمن إبداء الرأي )7مؤشرات، و)

 ثانيًا: بطاقة تحميل المحت  :
تم إعداد بطاقة التحميل بصورتيا األولية، بما يحقق أىدا  الدراسة، حيث تكونت 

بغي تضمينيا في كتاب المغة اجنجميزية بميارات التواصل الشفيي، التي ينالبطاقة من قا مة 
، ومستوى التناول، وشكل ، ومقياًسا متدرًجا لمدى التناول(We Can1/2لمص  الراب  )

 .بميارات التواصل الشفيي مؤشر من مؤشراتلكل التناول 
لمتحقق من صدق بطاقة التحميل تم عرضيا عم  مجموعة من المحكمين و 

، وعمم النفس، والقياس والتقويم، المغة اجنجميزيةس المتخصصين في المناىج وطرق تدري
وذلك ألخذ آرا يم حول صدق البطاقة وفق نموذج تحكيم تم إعداده ليذا الغرض، وقد وافق 

 المحكمون عم  سالمة البطاقة ومالءمتيا لما أعدت لو.
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لمفصل الكتاب ( من ةالثانيو )األول،  الوحدةلمتحقق من ثبات بطاقة التحميل، تم اختيار و 
 انحيث قام الباحث، ثبات التحميل باختال  الزمن بطريقة، وتم حساب الثبات الدراسي األول

، وتم حساب أيام( 10باستخدام بطاقة التحميل، ثم أعادة التحميل بعد ) الوحدتينبتحميل 
، وبم  كوبرمعامل الثبات عن طريق حساب نسبة االتفاق بين التحميمين، باستخدام معادلة 

عم  معامل ثبات عال، مما يعني ثبات أداة  النتيجةوتدل ىذه ، (0.82الثبات ) معامل
مكانيَّة االعتماد عمييا لمحصول عم  نتا ج الدراسة.  الدراسة وا 

 والتحدث()االستماع  ر يستينال ف ات التحميل في ميارات التواصل الشفييتحددت و 
( 39ن من حصرىا، والبال  عددىا )ا، والتي تمكنا الباحثامومؤشراتيومياراتيما الفرعية 

 Theme، كما تم االعتماد عم  الموضوع أو الفكرة ( ميارات فرعية6ؤشرًا موزعة عم  )م
وحدة لمتحميل، والتي حددىا الباحثان بأنيا: جممة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حوليا 

 األفكار األخرى. موضوع التحميل، وقد توجد الفكرة بشكل مستقل أو توجد م  غيرىا من
، ال يتضددمنكمددا وضدد  الباحثددان أمددام ف ددات التحميددل مقيدداس مدددرج مكددّون مددن مسددتويين )

الموضددددوعات )مددددادة التحميددددل( لمؤشددددرات ميددددارات التواصددددل  تضددددمن(، يحدددددد مدددددى يتضددددمن
التددي وردت فددي القا مددة )ف ددات التحميددل( فددإن تندداول الموضددوع أو أشددار إلدد  أي مددن  الشددفيي،

ن لدم يتضدمن" التضدمين مسدتوىون ىذه المؤشرات يك الموضدوع أو يشدر إلد  ىدذه  يتضدمن" وا 
 ". يتضمن"ال  التضمين مستوىالمؤشرات في أي من الموضوعات )مادة التحميل( يكون 

 عند عممية التحميل:  اآلتية اججراءات والضوابط اناتب  الباحثو 
ت التددددي تضددددم تحديدددد مسدددداحة التحميددددل فددددي الكتددداب موضدددد  التحميددددل، بحصددددر عددددد الصددددفحا .1

( صددددفحات لكددددل وحدددددة، ومددددن ثددددم قددددراءة جميدددد  8المحتددددوى الددددذي سيخضدددد  لمتحميددددل وىددددي )
 الصفحات المحددة في كل كتاب عينة الدراسة قراءة متأنية وفاحصة.

قراءة الموضوعات التي تدم تحديددىا فدي الخطدوة السدابقة فدي كدل كتداب عيندة الدراسدة وتحميدل  .2
عطددداء درجدددة واحددددة لممتطمدددب عندددد كدددل موضدددوع عمددد  حددددة فدددي البطاقدددة المخصصددد ة لدددذلك وا 

 وروده في الموضوع.
 اعتبار العنوان الر يسي أو الفرعي جزءَا من الموضوع، ويدخل ضمن المادة المراد تحميميا. .3
األخذ في االعتبار ما يشممو الموضوع من صدور وأشدكال توضديحية ونشداطات ضدمن المدادة  .4

 المراد تحميميا.
 من عممية تحميل المحتوى.  الفيارسو لمقدمات، د استثناء أغمفة الكتب، وا .5
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مؤشرات ميارات التواصل الشفيي في كل موضوع من موضوعات تضمين تحديد عدد مرات  .6
 .الكتاب التي تم تحديدىا وذلك باستخدام عالمات تكرارية

 تفري  استمارات تحميل المحتوى الخاص بموضوعات الكتاب، ومن ثم حساب التكرارات. .7
ميارات التواصل الشفيي في محتوى الكتاب، عن طريق حساب نسبة الميدارات  تحديد توافر  .8

 التي تضمنيا الكتاب إل  الميارات التي اشتممت عمييا أداة التحميل.
ب لميددارات التواصددل الشددفيي عددن طريددق حسدداب نسددبة تددامحتددوى الك تضددمين مسددتوىتحديددد   .9

 الكتاب.تكرار الميارات في الكتاب إل  المجموع الكمي لتكرارات 
 وحفسريها ومناقشخها نخائج الذراست 

ميارات التواصل الشفيي دد المحددة في ىذه  درجةاستيدفت الدراسة الحالية الكش  عن 
بالمممكة ( We Can1/2)كتاب المغة اجنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي  بمحتوىالدراسة دددد 
جراء المعالجة جو  تطبق بطاقة تحميل المحتوى، وبعد السعودية،العربية  م  البيانات وا 

 عم  النحو اآلتي:وجاءت  الدراسة،اجحصا ية لإلجابة عن أس مة 
 اإلجابة  ن السؤال األ ل

ما ميارات الت اصل الشفيي التي ينبغي تضمينيا في كتا  المغة " والذي ينص عم 
 "( بالمممكة العربية السع دية؟We Can1/2اإلنجميزية لمصن الرابع االبتدائي )

العممية المفصمة الدواردة تحدت عندوان " أداة  اتباع اججراءاتتم  السؤال،ولإلجابة عن ىذا 
ومؤشدرات  فرعيدةبميدارات إل  تحديد قا مة  عن التوصلوقد أسفرت تمك اججراءات الدراسة"، 

مدددن وتكوندددت القا مدددة  المحتدددوى،التواصدددل الشدددفيي عمددد  النحدددو الدددذي تضدددمنتو بطاقدددة تحميدددل 
( 2، ويوضدددد  جدددددول )فرعيددددة( ميددددارات 6) ( مؤشددددرًا موزعددددة عمدددد 39)تين، وميددددارتين ر يسددددي

ميدددارات التواصدددل الشدددفيي التدددي ينبغدددي تضدددمينيا فدددي كتددداب المغدددة اجنجميزيدددة لمصددد  الرابددد  
 ( بالمممكة العربية السعودية، موزعة حسب الميارات الر يسة.We Can1/2االبتدا ي )

 غي تضمينيا في كتا  المغة اإلنجميزية (: ميارات الت اصل الشفيي التي ينب2جد ل )
 ( We Can1/2لمصن الرابع االبتدائي )

  دد المؤشرات  ميارات الت اصل الشفيي 
 ٪ ع الفر ية الرئيسة

ميارات 
 التحدث

 17.95 7 الطالقة المفظية
 15.38 6 النطق

 15.38 6 ابداء الرأي
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ميارات 
االستما
 ع

 15.38 6 التنظيم
 17.95 7 التمييز السمعي
 17.95 7 المغة الم ازية  

 111 39 المجم ع
 ع: عدد المؤشرات لكل ميارة ر يسة      ٪ نسبة عدد الميارات في كل ميارة لممجموع الكمي

 اإلجابة  ن السؤال الثاني
تضمين ميارات الت اصل الشفيي في كتا  المغة اإلنجميزية  مست  ما " والذي ينص عم 

 "( بالمممكة العربية السع دية؟We Can1/2لمصن الرابع االبتدائي ) )الطال , التمارين(
)الطالب، التمارين( ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان بتحميل كتاب المغة اجنجميزية 

بالمممكة العربية السعودية وفقا لمخطوات التي تم  (We Can1/2)لمص  الراب  االبتدا ي 
ونسبة التواصل الشفيي ومؤشراتيا،  تضمين مياراترارات وحساب تك ًا،اجشارة ليا سابق

 .الكتاب )الطالب، التمارين(في  مجموع تكرارات جمي  المؤشراتإل  ىا تكرار 
 المغة اجنجميزية )الطالب، التمارين( ( النتا ج التفصيمية لتحميل كتاب3ويوض  جدول )

  حدث". لمميارة الر يسة "الت( We Can1/2لمص  الراب  االبتدا ي )
 Weالرابع االبتدائي ) ( لمصنالطال , التمارين) (: نتائج تحميل كتا  المغة اإلنجميزية3جد ل )

Can1/2)  
  لمميارة الرئيسة "التحدث"

 ميارات الت اصل الشفيي
 التضمينمد  
 كتا  التمارين كتا  الطال 

الميارة 
 ٪ ك ٪ ك المؤشرات الفر ية

الطالقة 
 المفظية

 1.66 8 3.58 23 حت   ص تيات األحرنيتضمن الم 1

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة إنتاج أسئمة تتعمق بالم قن أ  الم ض ع  2
 5.81 28 6.85 44 محل الح ار

11.6 75 يتضمن المحت   كممات  جمل لد م المخز ن المغ ي لمطال  3
8 56 11.6

2 

نتاج محادثة بسيطة, مثال: ما  مرك ما يتضمن المحت   أنشطة لتمكين الطالبة من إ 4
 8.19 39 8.26 53 اسمك كم ط لك

جابة ) 5  wh question) 36 5.61 16 3.32يتضمن المحت   أنشطة محادثة تحت ي  مى سؤال  ا 
 2.28 11 2.65 17 يتضمن المحت   أنشطة إلقاء 6
 1.66 8 2.12 13 في الحرن المعطى يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة ذكر الكممات التي تبدأ 7

 34.4 166 41.6 261 المجم ع

 النطق
يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة الم ائمة بين المعنى  تنغيم الص ت  1

 1.83 4 1.19 7 لمكممة حس  الم قن.

 c-a-8 1.25 5 1.14تيجئة  carيتضمن المحت   أنشطة لتيجئة الكممات تيجئة صحيحة, مثال ) 2
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 ميارات الت اصل الشفيي
 التضمينمد  
 كتا  التمارين كتا  الطال 

r) 
 - - 2 1.31 (ch- shيتضمن المحت   أنشطة لنطق الحر ن المركبة نطقًا صحيحًا ) 3

-thatيتضمن المحت   أنشطة الستخالص المعنى المقص د من نغمة الص ت مثل ) 4
this) 13 2.12 16 3.32 

يتضمن المحت   شر حات لمتمييز بين أن اع النغمات الص تية لمحر ن كحرن قائم  5
 1 1.21 - - (”c”car- chat – screenو  كحرن  سط كممة, مثال )بذات

 1.21 1 - - (51-15-5يتضمن المحت   شر حات لمتفريق بين نغمة األرقام المتشابية, مثل ) 6
 5.61 27 4.67 31 المجم ع

 إبداء
 الرأي

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة إبداء الرأي باستخدام كممات  اضحة  1
 9 1.41 4 1.83 (like- dislikeصريحة مثل )  

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة نقد النص المسم ع, مثل: التعرن  مى  2
 1.21 1 - - األخطاء المنط قة

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة استبعاد الكممات التي ال ترتبط بالم ض ع  3
 ball" 1 1.16 2 1.41"  ال ترتبط  "meat – soup"" ترتبط   foodالمسم ع مثال كممة "

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة اقتراح حم ل لمشكمة  ردت في النص,  4
 - - - - مثل: تعديل حر ن الجر المستخدمة خطًأ في الجممة(

 goodيتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة تقييم سم ك معين مثل استخدام ) 5
– excellent  ) - - - - 

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة االستماع لنص قصيرة  اإلجابة  مى  6
 1.21 1 1.31 2 األسئمة ح لو, مثل: صح أم خطأ

 1.66 8 1.87 12 المجم ع
 41.7 211 47.2 313 المجم ع الكمي 

 مجموع تكرارات الكمية في الكتابك: عدد تكرار المؤشر في الكتاب       ٪ نسبة عدد تكرارات المؤشر ل
لمص  )كتاب الطالب( محتوى كتاب المغة االنجميزية ، أن السابق يتض  من الجدول

( مؤشرًا من مؤشرات 19( مؤشرًا من اصل )14تضمن )( We Can1/2الراب  االبتدا ي )
 ، جاءت%(73.68التواصل الشفيي الر يسة "التحدث" وبنسبة ) ةالميارات الفرعية لميار 

متوزعة عم  ميارات التواصل الشفيي الفرعية، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارة "الطالقة 
، وفي المرتبة %(100( مؤشرات وبنسبة )6وعدده ) المفظية" حيث تضمن جمي  مؤشراتيا

( مؤشرات وبنسبة 6( مؤشرات من أصل )4الثانية جاءت ميارة "النطق" حيث تضمن )
 في المرتبة الثالثة واألخيرة حيث تضمن "الرأي إبداءة "%(، في حين جاءت ميار 66.67)
 %(.50( وبنسبة )6( مؤشرات من أصل )3)

%( لجمي  47.2( تكرارًا، وبنسبة )303) وقد جاء التضمين بتكرار بم  مجموعو
المؤشرات التي تضمنيا محتوى الكتاب، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارة "الطالقة المفظية" 

%(، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "النطق" 40.6( تكرارًا، وبنسبة )261بتكرار بم  )
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%(، بينما جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة ميارة 4.67)( تكرارًا، وبنسبة 30بتكرار بم  )
 %(. 1.87( تكرارًا، وبنسبة )12"إبداء الرأي" بتكرار بم  )

مخزون المغوي لمطالب" كما جاء المؤشر "يتضمن المحتوى كممات وجمل لدعم ال
%( من مجموع تكرارات الكتاب، في 11.68( تكرارًا وبنسبة )75بالمرتبة األول  بتكرار بم  )

حين جاء بالمرتبة الثانية المؤشر "يتضمن المحتوى أنشطة لتمكين الطالبة من إنتاج محادثة 
( تكرارًا وبنسبة 53بسيطة، مثال: ما عمرك ما اسمك كم طولك" بالمرتبة الثانية بتكرار بم  )

يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة استبعاد الكممات  %(، كما جاء المؤشر"8.26)
" وال ترتبط meat – soup" ترتبط ب "foodالتي ال ترتبط بالموضوع المسموع مثال كممة "

محتوى لم يتضمن ، بينما %( فقط0.16" بالمرتبة األخير بتكرار )واحد( وبنسبة )ballب"
( 5( إطالقًا )We Can1/2كتاب المغة االنجميزية )كتاب الطالب( لمص  الراب  االبتدا ي )

يتضمن المحتوى شروحات لمتمييز بين أنواع النغمات الصوتية لمحرو  مؤشرات؛ ىي: "
(،  و"يتضمن ”c”car- chat – screenكحر  قا م بذاتو وكحر  وسط كممة، مثال )

(" من ميارة 50-15-5غمة األرقام المتشابية، مثل )المحتوى شروحات لمتفريق بين ن
يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة نقد النص المسموع، مثل: التعر   "النطق"، و"

عم  األخطاء المنطوقة"، و"يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة اقتراح حمول لمشكمة 
في الجممة"، و"يتضمن  وردت في النص، مثل: تعديل حرو  الجر المستخدمة خطأً 

(" good – excellentالمحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة تقييم سموك معين مثل استخدام )
 من ميارة "إبداء الرأي".

كما يتض  من الجدول السابق، أن محتوى كتاب المغة االنجميزية )كتاب التمارين( 
( مؤشرًا من 19)( مؤشرًا من اصل 16( تضمن )We Can1/2لمص  الراب  االبتدا ي )

%(، 84.21مؤشرات الميارات الفرعية لميارة التواصل الشفيي الر يسة "التحدث" وبنسبة )
جاءت متوزعة عم  ميارات التواصل الشفيي الفرعية، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارة 

%(، وفي 100( مؤشرات وبنسبة )6"الطالقة المفظية" حيث تضمن جمي  مؤشراتيا وعدده )
( مؤشرات 6( مؤشرات من أصل )5الثانية جاءت ميارة "النطق" حيث تضمن ) المرتبة

%(، في حين جاءت ميارة "إبداء الرأي" في المرتبة الثالثة واألخيرة حيث 83.33وبنسبة )
 %(.66.67( وبنسبة )6( مؤشرات من أصل )4تضمن )
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جمي  %( ل41.7( تكرارًا، وبنسبة )201وقد جاء التضمين بتكرار بم  مجموعو )
المؤشرات التي تضمنيا محتوى الكتاب، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارة "الطالقة المفظية" 

%(، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "النطق" 24.4( تكرارًا، وبنسبة )166بتكرار بم  )
%(، بينما جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة ميارة 5.60( تكرارًا، وبنسبة )27بتكرار بم  )

 %(. 1.66، وبنسبة )ات( تكرار 8بداء الرأي" بتكرار بم  )"إ
كما جاء المؤشر "يتضمن المحتوى كممات وجمل لدعم المخزون المغوي لمطالب" 

%( من مجموع تكرارات الكتاب، في 11.68( تكرارًا وبنسبة )75بالمرتبة األول  بتكرار بم  )
طة لتمكين الطالبة من إنتاج محادثة حين جاء بالمرتبة الثانية المؤشر "يتضمن المحتوى أنش

( تكرارًا وبنسبة 53بسيطة، مثال: ما عمرك ما اسمك كم طولك" بالمرتبة الثانية بتكرار بم  )
يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة استبعاد الكممات  %(، كما جاء المؤشر"8.26)

" وال ترتبط meat – soup" ترتبط ب "foodالتي ال ترتبط بالموضوع المسموع مثال كممة "
محتوى لم يتضمن %( فقط، بينما 0.16" بالمرتبة األخير بتكرار )واحد( وبنسبة )ballب"

( 5( إطالقًا )We Can1/2كتاب المغة االنجميزية )كتاب الطالب( لمص  الراب  االبتدا ي )
  يتضمن المحتوى شروحات لمتمييز بين أنواع النغمات الصوتية لمحرو مؤشرات؛ ىي: "

(،  و"يتضمن ”c”car- chat – screenكحر  قا م بذاتو وكحر  وسط كممة، مثال )
(" من ميارة 50-15-5المحتوى شروحات لمتفريق بين نغمة األرقام المتشابية، مثل )

يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة نقد النص المسموع، مثل: التعر   "النطق"، و"
ن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة اقتراح حمول لمشكمة عم  األخطاء المنطوقة"، و"يتضم

وردت في النص، مثل: تعديل حرو  الجر المستخدمة خطًأ في الجممة"، و"يتضمن 
(" good – excellentالمحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة تقييم سموك معين مثل استخدام )

 من ميارة "إبداء الرأي".
( التي أظيرت نتا جيا درجة 2013الحربي ) دراسةالدراسة الحالية م   وتتفق نتيجة

( التي توصمت 2016الزىراني )ودراسة  (Traveller1في كتاب ) لميارات التحدث كبيرةتوفر 
ويعزو الباحثان ىذا االرتفاع لطبيعة %(، 54.6) إل  توافر ميارات التواصل الشفيي بنسبة

. ميارات التحدث وتحقيق التواصل الفاعلاالنجميزية واىتماميا ب السمسة الجديدة لمنيج المغة
التحدث( )إل  أن ميارات  توصمتالتي  (2018ىذه النتيجة م  دراسة الدوسري ) وتختم 

)كتاب الطالب( المغة اجنجميزية المطور  بوجو عام متوفرة بدرجة منخفضة في محتوى كتاب
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المغة اجنجميزية بوجو عام في كتاب  التحدثميارات أن لمص  السادس االبتدا ي، حيث 
 ذلك الختال  ويعزو الباحثان%(، 24.1توافرت بنسبة )المطور لمص  السادس االبتدا ي 

عم  كتاب المغة  (2018) المستيدفة ؛حيث ركزت دراسة الدوسري الدراسيةالمرحمة 
ىذه الدراسة  بحثتبينما  ،ىد1437/1438اجنجميزية المطور لمص  السادس االبتدا ي لعام 

 .ه1442/1443لعام  (We Can1/2المغة االنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي ) في كتاب
( حيث 2018) الدوسريفي ىذه الدراسة م  دراسة  (النطق)نتيجة ميارة  اتفقتبينما 

 الدوسريبينما جاءت في دراسة  %(،66.67بنسبة )جاءت ميارة النطق في ىذه الدراسة 
ارتفاع ميارة الطالقة المفظية في محتوى كتاب  ناعزو الباحثيكما %(، 64) بنسبة (2018)

(، لطبيعة سمسة )ماجروىيل( We Can1/2المغة االنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي )
اتفقت الدراسة الحالية م  دراسة كما  بتضمين أنماط متنوعة من التواصل الشفيي.واىتماميا 
في  (إبداء الرأي)ميارة ن مستوى تضمي انخفاضفي  (2016والزىراني ) (2018الدوسري )

)أحب  :مثل ؛لمحتوى بميارات النقد، والتعبير الشخصيام ىتماا حيث اتض ، كتاب الطالب
  راء ووجيات النظر والمناقشة.أو ال أحب( وعدم إبرازه ألنشطة تشج  عم  وص  اآل

( عم  2013) الدوسري م  دراسةالتمارين فتتفق الدراسة الحالية  يخص كتاب فيماأما 
في الدراسة الحالية بمغت  بينما%(، 78.8( بنسبة )النطق)ة ارتفاع تضمين ميار 

ميارة  في (2018( والدوسري )2016دراسة الزىراني )عن  تختم . في حين (83.33%)
 المستيدفة. الدراسيةويعود ذلك الختال  السمسمة والمرحمة  (ابداء الرأي)

كتابي المغة اجنجميزية )الطالب،  ( النتا ج التفصيمية لتحميل4كما يوض  جدول )
 ( لمميارة الر يسة "االستماع".We Can1/2التمارين( لمص  الراب  االبتدا ي )

 We(: نتائج تحميل كتا  المغة اإلنجميزية )الطال , التمارين( لمصن الرابع االبتدائي )4جد ل )
Can1/2 ) 

 لمميارة الرئيسة "االستماع" 

 ميارات الت اصل الشفيي
 التضمين مد 
 كتا  التمارين كتا  الطال 

الميارة 
 الفر ية

 ٪ ك ٪ ك المؤشرات

 التنظيم

 1 1.21 - - (love – I – DADيتضمن المحت   أنشطة لتنظيم الجمل  ترتيبيا, مثل: ) 1
 12 1.87 7 1.45 (helloيتضمن المحت   أنشطة لمتمييد لمحديث باستخدام مثال ) 2
 - - 5 1.78 (is- areلربط الجمل بأد ات الربط المناسبة )يتضمن المحت   شرح  3
 7 1.19 1 1.21 (he’sيتضمن المحت   أنشطة لشرح استخدام اإليجاز  االختصار مثل ) 4
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 ميارات الت اصل الشفيي
 التضمين مد 
 كتا  التمارين كتا  الطال 

 - - 1 1.16 (byeيتضمن المحت   أنشطة لختم الحديث مثل استخدام ) 5

م الضمائر بداية يتضمن المحت   أنشطة تمكن الطالبة من القدرة  مى استخدا 6
 23 3.58 11 2.28 ((Sheالجممة بشكل صحيح. مثال )ص رة لطالبة مع الضمير 

 4.15 21 7.48 48 المجم ع

التمييز 
 السمعي

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة القدرة  مى فيم األ امر الشف ية  1
 1.14 5 1.71 11  تطبيقيا.

طالبة استخالص معنى الكممة من سياق يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من ال 2
 9.54 46 6.23 41 الجممة

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة تمييز الكممة التي ال تبدأ بذات الحرن  3
 1.41 2 1.62 4 من مجم  ة كممات مسم  ة 

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة التمييز بين األص ات المتشابية في  4
 you-your 3 1.47 1 1.21)االستماع, مثل ) النطق  ند

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة التمييز بين القري   البعيد  الجمع  5
 1.62 3 1.78 5  المفرد

 1.45 7 1.56 11 (51-1يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة التمييز بين األرقام من ) 6
 1.21 1 1.31 2 الطالبة التمييز بين األص ات القصيرة  الط يمةيتضمن المحت   أنشطة تتطم  من  7

 13.4 65 11.6 75 المجم ع

المغة 
 الم ازية

12.9 83 يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة تتبع النص المسم ع مع المكت   1
3 81 16.8

1 

 يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة ربط الكممات المسم  ة بالص رة 2
 8.92 43 7.48 48 الم ج دة

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة ذكر كممات تدل  مى أص ات معينة  3
 2 1.31 1 1.21 (catمثل ص ت الم اء )

11.5 51 9.81 63 يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة ربط الم ض ع بال اقع الحياتي 4
8 

بة استخدام اإلشارات  االيماءات المعبرة يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطال 5
 happy " 6 1.93 6 1.24" فرح "sadلفظية  غير لفظية, مثل: حزين "

 1.66 8 1.78 5 يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة  صن الشع ر بمغة صحيحة. 6

يتضمن المحت   أنشطة تتطم  من الطالبة  صن ما تراه بجمل صحيحة, مثل:  7
 1.24 6 1.41 9 سيارة " –شجرة  –سمة " منزل أن تصن ر 

 41.6 196 33.6 216 المجم ع
 58.3 281 52.8 339 المجم ع الكمي 

 ك: عدد تكرار المؤشر في الكتاب       ٪ نسبة عدد تكرارات المؤشر لمجموع تكرارات الكمية في الكتاب
اب الطالب( لمص  يتض  من الجدول السابق، أن محتوى كتاب المغة االنجميزية )كت

( مؤشرًا من مؤشرات 20صل )أ( مؤشرًا من 19( تضمن )We Can1/2الراب  االبتدا ي )
%(، جاءت 95" وبنسبة )االستماعالميارات الفرعية لميارة التواصل الشفيي الر يسة "

التمييز " تيمتوزعة عم  ميارات التواصل الشفيي الفرعية، حيث جاء بالمرتبة األول  ميار 
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( مؤشرات وبنسبة 7) احيث تضمن جمي  مؤشراتيا وعددى ، و "المغة الموازية""السمعي
( مؤشرات 5" حيث تضمن )التنظيم، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "لكل ميارة %(100)

 . %(83.33( مؤشرات وبنسبة )6من أصل )
%( لجمي  52.8( تكرارًا، وبنسبة )339وقد جاء التضمين بتكرار بم  مجموعو )

" المغة الموازيةلمؤشرات التي تضمنيا محتوى الكتاب، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارة "ا
التمييز %(، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "33.6( تكرارًا، وبنسبة )216بتكرار بم  )

%(، بينما جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة 11.6( تكرارًا، وبنسبة )75" بتكرار بم  )السمعي
 %(. 7.48( تكرارًا، وبنسبة )48" بتكرار بم  )التنظيم"ميارة 

يتضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة تتب  النص المسموع م   كما جاء المؤشر "
%( من مجموع تكرارات 12.93( تكرارًا وبنسبة )83" بالمرتبة األول  بتكرار بم  )المكتوب

ضمن المحتوى أنشطة تتطمب من الطالبة يت الكتاب، في حين جاء بالمرتبة الثانية المؤشر "
%(، 9.81( تكرارًا وبنسبة )63" بالمرتبة الثانية بتكرار بم  )ربط الموضوع بالواق  الحياتي

" بالمرتبة (byeيتضمن المحتوى أنشطة لختم الحديث مثل استخدام ) كما جاء المؤشر"
وى كتاب المغة محتلم يتضمن %( فقط، بينما 0.16األخير بتكرار )واحد( وبنسبة )

يتضمن المحتوى ( مؤشر: "We Can1/2االنجميزية )كتاب الطالب( لمص  الراب  االبتدا ي )
 (. love – I – DADأنشطة لتنظيم الجمل وترتيبيا، مثل: )

كما يتض  من الجدول السابق، أن محتوى كتاب المغة االنجميزية )كتاب التمارين( 
( مؤشرًا من 20( مؤشرًا من اصل )18ضمن )( تWe Can1/2لمص  الراب  االبتدا ي )

%(، 90" وبنسبة )االستماعمؤشرات الميارات الفرعية لميارة التواصل الشفيي الر يسة "
جاءت متوزعة عم  ميارات التواصل الشفيي الفرعية، حيث جاء بالمرتبة األول  ميارتي 

( مؤشرات 7عددىا )"التمييز السمعي"، و "المغة الموازية" حيث تضمن جمي  مؤشراتيا و 
( 4%( لكل ميارة، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "التنظيم" حيث تضمن )100وبنسبة )

 %(. 66.67( مؤشرات وبنسبة )6مؤشرات من أصل )
%( لجمي  58.3( تكرارًا، وبنسبة )281وقد جاء التضمين بتكرار بم  مجموعو )

رتبة األول  ميارة "المغة الموازية" حيث جاء بالمالمؤشرات التي تضمنيا محتوى الكتاب، 
%(، وفي المرتبة الثانية جاءت ميارة "التمييز 40.6( تكرارًا، وبنسبة )196بتكرار بم  )
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%(، بينما جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة 13.4( تكرارًا، وبنسبة )65السمعي" بتكرار بم  )
 %(. 4.15( تكرارًا، وبنسبة )20ميارة "التنظيم" بتكرار بم  )
يتضدمن المحتدوى أنشدطة تتطمدب مدن الطالبدة تتبد  الدنص المسدموع  كما جاء المؤشر "

%( مددددن مجمددددوع 16.80( تكددددرارًا وبنسددددبة )81مدددد  المكتددددوب" بالمرتبددددة األولدددد  بتكددددرار بمدددد  )
تكرارات الكتاب، في حين جاء بالمرتبة الثانية المؤشر " يتضمن المحتوى أنشدطة تتطمدب مدن 

( تكددددرارًا وبنسددددبة 51بددددالواق  الحيدددداتي" بالمرتبددددة الثانيددددة بتكددددرار بمدددد  ) الطالبددددة ربددددط الموضددددوع
ات "يتضمن المحتدوى أنشدطة لتنظديم الجمدل وترتيبيدا، مثدل: المؤشر  ت%(، كما جاء10.58)
(love – I – DAD و" يتضمن المحتوى أنشطة لشرح استخدام اجيجاز واالختصار مثدل ،")
(he’sو"يتضددمن المحتددوى أنشددطة تتطمددب ،")  مددن الطالبددة التمييددز بددين األصددوات المتشددابية

("، و" يتضدددمن المحتدددوى أنشدددطة تتطمدددب مدددن you-yourفدددي النطدددق عندددد االسدددتماع، مثدددل )
الطالبددة التمييددز بددين األصددوات القصدديرة والطويمددة"، و" يتضددمن المحتددوى أنشددطة تتطمددب مددن 

رتبة األخير بتكرار بالم("catالطالبة ذكر كممات تدل عم  أصوات معينة مثل صوت المواء )
 ، بينمدددا لدددم يتضدددمن محتدددوى كتددداب المغدددة االنجميزيدددةلكدددل مؤشدددر%( 0.16)واحدددد( وبنسدددبة )

يتضدددمن  : "ين فقدددط؛ ميدددا( مؤشدددر We Can1/2( لمصددد  الرابددد  االبتددددا ي )التمدددارين)كتددداب 
("، و"يتضددمن المحتددوى أنشددطة is- areالمحتددوى شددرح لددربط الجمددل بددأدوات الددربط المناسددبة )

 (".byeديث مثل استخدام )لختم الح
( فدددي ميدددارات 2016( والزىراندددي )2018ىدددذه النتيجدددة مددد  دراسددة الدوسدددري ) وتختمدد 

ىددذا االخددتال  الخددتال  السمسددمة والمرحمددة العمريددة  انعددزو الباحثددياالسددتماع فددي المحتددوى، و 
 السمسة الجديدة )ماجروىيدل( وقددرتيا عمد  تفعيدل عددد كبيدر مدن عمميدات ولطبيعةالمستيدفة 

ربط النص المسموع م  المكتوب من خالل )األكواد( واالسدتغناء عدن أقدراص االسدتماع، كمدا 
 تركز في السمسمة الجديدة عم  عمميات ربط الصور م  النص المسموع. 

 اإلجابة  ن السؤال الثالث 
"ىل ت جد فر ق ذات داللة إحصائية بين مست   تضمين ميارات  والذي ينص عم 

( We Can1/2كتا  المغة اإلنجميزية لمصن الرابع االبتدائي ) الت اصل الشفيي في
 بالمممكة العربية السع دية تعز  لمتغير ن ع الكتا  )الطال , التمارين(؟

لالستقاللية لمعرفة داللة الفروق في نسبة  2ولإلجابة عن ىذا السؤال؛ اسُتخدم اختبار كا
 Weميزية لمص  الراب  االبتدا ي )تضمين ميارات التواصل الشفيي في كتاب المغة اجنج
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Can1/2 ( بالمممكة العربية السعودية تعزى لمتغير نوع الكتاب )الطالب، التمارين(، وجدول
 لمكش  عن الفروق في نسبة التضمين باختال  نوع الكتاب. 2( يوض  نتيجة اختبار كا5)

 ًقا لمتغير لمكشن  ن الفر ق في نسبة التضمين طب 2(: نتائج اختبار كا4الجد ل )
 ن ع الكتا  )الطال , التمارين(

 البعد
 ن ع الكتا 

مست    2كا
 كتا  التمارين كتا  الطال  الداللة

 التضمين

التكرار 
 484 642 المالحظ

22.7 0.00 
التكرار 
 562 562 المتوق 

( في 0.05( دالة إحصا يِّا عند مستوى داللة )2أن قيمة )كا( 4يتض  من جدول )
مدى التضمين تبعًا لمتغير نوع الكتاب؛ مما يدّل عم  وجود فروق ذات داللة إحصا ية ُبعد 

بين تضمين ميارات التواصل الشفيي في كتاب المغة اجنجميزية لمص  الراب  االبتدا ي 
(We Can1/2 ،بالمممكة العربية السعودية تعزى لمتغير نوع الكتاب لصال  كتاب الطالب )

ر من المتوق  خال  كتاب التمارين التي جاء تضمينيا لمميارات حيث تضمن ميارات أكث
 .  ومن كتاب الطالب قل من المتوق أ

 الذراست حىصياث
ولما تشيده ميارات التواصل الشفيي من أىميدة  الدراسة،في ضوء النتا ج التي توصمت إلييا 

باحثددددان بعددددض يقدددددم ال اجنجميزيددددة،ولتحقيددددق أىدددددا  وثيقددددة مددددنيج المغددددة  لغددددة،الكتسدددداب أي 
االبتددا ي كتداب المغدة االنجميزيدة لمصد  الرابد   تحسدين محتدوى ُتسيم فيالتي قد  التوصيات،

(We Can1/2،) :وتتمثل في اآلتي 
( بشدكل We Can1/2االبتددا ي )إجراء مراجعدة لمحتدوى كتداب المغدة االنجميزيدة لمصد  الرابد   .1

مددد   يم وربطيدددا بدددالواق  الحيددداتيمددد  مراجعدددة األنشدددطة والتقدددو  العمريدددة،يتناسدددب مددد  المرحمدددة 
 الرأي.ضرورة التركيز عم  ميارات إبداء 

عمد  وجدوب تركيدز معممدي المغدة  المعمدم والتأكيددتفصيل ميارات التواصل الشفيي بكتب أدلدة  .2
واختيددار طددرق التدددريس التددي تسدديم فددي اكتسدداب  الشددفيي،اجنجميزيددة عمدد  ميددارات التواصددل 

 الطمبة ليا.
 الشدددفيي وتددددعيمبميدددارات التواصدددل  اجنجميزيدددة لتعدددريفيمة لمعممدددي المغدددة إقامدددة بدددرامج تدريبيددد .3

 الشفيي.التواصل  تدريس مياراتبرامج معممي المغة اجنجميزية بطرق 
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