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 حصة صفٌة باستخدام المسجل 



 لوحظ فً المدرسة ان البنات لدٌهن قوة فً قواعد اللغة االنجلٌزٌة حٌث ان

االسئلة التً تعالج القواعد ٌجاب علٌها حتى من قبل الطالبات الضعٌفات 

ولكن االسئلة التً تعتمد على االستماع الى الكاسٌت وتتطلب االجابة علٌها 

 التستطٌعضعف حتى لدى الطالبات المتمٌزات وان الطالبة  بهاشفوٌا فان 
  بطرٌقة جٌدة  االستماع والمحادثة  مهارتًاداء 

.  فكانت الفكرة بتزوٌد اجهزة الحاسوب المتوفرة فً مختبر الحاسوب

حتى تستطٌع الطالبة السماع بطرٌقة جٌدة ونقٌة ومن  )فونز هٌد ( بسماعات

وقد تم االتفاق مع لجنة مبحث اللغة االنجلٌزٌة  . على االسئلة باالجابةثم تقوم 

باستهداف الصف التاسع لمدة عام من تارٌخ بدء المشروع وسٌكون هناك 
 كل ثالث شهور  وتقٌٌم بعدي بعد تطبٌق المشروع المهارتٌنلً لتلك بتقٌٌم ق

.  



 االستماع والمحادثة لدى الطالبات كان الدافع  مهارتىنتٌجة لضعف

الالزمة للتمكٌن من استخدامه فً تحسٌن قدرة  باالدواتلتجهٌز المختبر 

بواسطة كاسٌت االستماع الطالبات فً االستماع والمحادثة حٌث تم 
   % 30فكانت قدرة الطالبات على االستٌعاب للمادة حوالً 

 60اي تصبح النسبة  % 30بنسبةونطمح لزٌادتها % 

 نحو عملٌتى تعلم وتعلٌم : الفاعلة هذا المشروع نابع من معاٌٌر المدرسة

الموارد  وادارةذا جودة عالٌة  وتعزٌز ااستخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم 

الى ان المدرسة تصبح صدٌقة للطفل وذلك بتلبٌة  باالضافةالمادٌة 
 .احتٌاجاتهم فتصبح المدرسة محببة لهم وتزٌد الدافعٌة للتعلم

 



1- االستماع والكالم لدى طالبات الصف  مهارتًتحسٌن
   التاسع

2-  التكنولوجٌا فً التعلٌم  استغالل 

3-  تقوٌة ثقة الطالبة بنفسها من خالل جرأتها للتحدث باللغة
 دون الخوف من الخطأ  االنجلٌزبة

4-ٌضفً التشوٌق فً الحصة من خالل التنوٌع فً االسالٌب 

5-  ٌقوي قدرة الطالبة على التعلم بنفسها فً اوقات الفراغ 

 



 على االستماع للغة االنجلٌزٌة   الطالبات تزٌد من قدرات ان
 %30بنسبة 

 ان تزٌد دافعٌة الطالبات للتعلم 

 تزٌد من قدرة الطالبة على استٌعاب المحتوى 

ٌستخدم مختبر اللغات لتعلٌم مادة التالوة ن ا 

  ان تتحسن قدرتها على الكالم باللغة االنجلٌزٌة بنسبة 

30    % 



ًتقٌٌم قبل 

 شراء سماعات للمختبر 

 تصوٌر حصة باستخدام المختبر بعد ثالث شهور من تنفٌذ
 المشروع من اجل التقٌٌم البعدي 

 

 



 جدول االنشطة
 مكان التنفيذ مسؤولية التنفيذ تاريخ التنفيذ  الكلفة االحتياجات االجزاءات النشاط   #

  ذصىٌر-1 ذقٍٍى قثهً  1

 صفٍح حصح

 رصذ-2

  عالياخ

 انطانثاخ

 غرفح صفٍح يعهًاخ انًثحث شثاط يسجم + كاسٍد

  انقٍاو-1 شراء انسًاعاخ 2

   اسعار تعروض

  شثك-2

  عهى انسًاعاخ

   االجهزج

 ذىفٍر-3

  عهى انًادج 

 سٍذٌهاخ

 اوراق 

  

  انحاسىب يعهًح

  نرركٍة

 انسًاعاخ

 سٍذٌهاخ

 شٍكم1500

 شٍكم500

 االدارج  اول ارار

   االيذٌسد

 انحاسىب يعهًح

 يخرثر انحاسىب

  ذصىٌر-1 ذقٍٍى تعذي -3

  اسرًاع حصح

   يحادثح

2-

  رصذانعالياخ

 سٍذٌهاخ

 كايٍرا

   انحاسىب يخرثر

يعهًاخ يثحث  اٌار

 انهغح االنجهٍزٌح

 االدارج 

 يخرثر انحاسىب



 كالتالً كانت نتائج المشروع:   

!  زٌادة دافعٌة الطالبة للتعلم لتجربتها اسلوب جدٌد 

2-  زٌادة تفاعل الطالبات داخل الحصة 

3-  استطاعت بعض الطالبات الضعٌفات االجابة على بعض االسئلة الن
 الصوت كان اوضح 

4-   5لم ٌتجاوز التحسن نسبة% 

5  -  اسالك  –سماعات ) المادٌة تم تزوٌد المدرسة بجمٌع االحتٌاجات 

 النتائج



 تاخٌرتحققت جمٌع االحتٌاجات المادٌة  سرٌعا ودون   

 كذلك دافعٌة وحماس الطالبات كانت سرٌعة الن المشروع

 لقبجدٌد ولم ٌجربن االلٌة من قبل وقد تم تصوٌر حصة 
 وحصة بعد 

 اما اسباب عدم ارتفاع نسبة التحسن لدى الطالبات الن فترة

التطبٌق كانت قلٌلة وذلك لوجود معٌقات من مدٌرٌة التربٌة 

االجهزة اذ كانت  المهندسة فً اضراب لنقابة  بفرمتة

اجهزة  8 بفرمتةالمهندسٌن وبعد ذلك تم ارسال المساعد وقام 
 فقط ولم ٌعد لذا تم العمل على ثمانٌة اجهزة

 

 مناقشة النتائج 



توصٌات 

 كونه بحاجة الى تجهٌزات كافً كان الوقت المقرر للمشروع غٌر ،

   ...شبكة ، و اعداد الكترونٌة 

 تزوٌد المدارس المشاركة بمختبر حدٌث و شبكة فعالة و اشتراك سنوي

 لبرنامج مضاد فٌروسات

 توفٌر برمجٌات تحتوي على  المنهاج الفلسطٌنً الستخدامها فً المختبر 

 تدرٌب المعلمٌن على استخدام مختبر اللغة بشكل فعال 

 العربٌة اللغة ” مثل استغالل المختبر فً مواد اخرى و صفوف اخرى ،

 “...التجوٌد

 اعداد برنامج توزٌع الحصص االسبوعً مع مراعاة حصص مختبر

 اللغة 

 توفٌر تقنً دائم فً مختبر الحاسوب 


