
 

  

 

 المدرسة اللبنانيّة العالميّة
       

 مشروع تمام

 

 الّتعبير اإلبداعيّ 

 روال حجازي 
 لينا شاهين  

 سعاد فايد 
 روال العنزاوي  
 هناء غالييني 

 
 

 

المدرسيّ  الخّطة األّولّية لمشروع التطوير  



 1 

 حول املدرسة:   . ١ ✓
مدرسـة خاّصة غري جمانّية وغري رحبّية اتبعة لـ"مجعية   Lebanese International Schoolاملدرسة اللبنـانيـة العـاملية 

 اإلرشاد واإلصالح اخلريية اإلسالمية"، مرّخصة السـتقبال املتعّلمني يف مجيع املراحل الّدراسية ما قبل اجلامعّية. 
 والّشعار: يف الّرسالة والّرؤية  ✓

 الّرؤية: "صرٌح يُعىن ابلتكامل الرتبوّي واألكادميّي املتمّيز".  - أ

مسؤول ذي شخصّية متوازنة متتلك   شء وأكادميّي ُمتكامل، إعداد ن  تلتزم املدرسة، من خالل عمل تربويّ الّرسالة:  -ب

التأثري اإلجيايّب يف اجملتمع،  املعرفة العلمّية واملهارات الشخصّية على قيم اإلسالم، ليتمّكن من استثمار قدراته، و 

 والتفاعل مع ُمقتضيات العصر. 

 الّشعار: "أبخالقي وعلمي أحيا صاحلًا مصلًحا".  -ت
 مشروع املدرسة التطويرّي مع "متام" ابلتنسيق مع اجلامعة األمريكّية يف بريوت:  ✓

املستمّر تربوًًي وأكادميًيا ومهنًيا، دخلت املدرسة يف العام  املدرسة اللبنانّية العاملّية إىل االرتقاء والتطّور انطالقًا من سعي 
بشراكة طويلة األمد مع مشروع متام يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت، وذلك للعمل على بناء القدرات   2014-2013الّدراسّي 

ستدام، ولتطوير جواب برانمج الرّتبية اخلُُلقّية "
ُ
 فاستقم". القياديّة واملؤسساتّية للّتطوير امل

إلنشاء   Beyond Learningبشراكة أخرى مع شركة  2015-2014وقد تعاقدت املدرسة أيًضا يف العام الّدراسّي 
خلقّي قيمّي  قسم احلياة الّطالبّية وتطوير جوانب برانمج الرّتبّية اخلُُلقّية "فاستقم". وبرانمج الرّتبّية اخلُُلقّية "فاستقم" برانمج تربوّي 

م الست األساسّية  يعمل على بناء شخصّية املتعّلم ورعايتها ليكون إنسااًن فاعاًل ومتوازاًن يف اجملتمع املدرسّي وخارجه عرب تعزيز القي
 االستقامة(. -احملّبة-االنتماء-املسؤولّية -االنفتاح-)االحرتام

  أعضاء فريق القسم : -أ
 الّسرية الّذاتّية )إبجياز(  املنصب الرتبوّي يف املدرسة  االسم

 منّسقة قسم اللغة العربّية يف املدرسة ــــــــ  منّسقة قسم الّلعة العربّية   روال حجازي 

 عضو يف اجمللس الرّتبويّ ــــــــــ 

 موّجهة يف جملس املنّسقات ــــــــ  

 ّلمة لغة عربّية للحلقة الثّالثة معـــــــــــ  
 سنة خربة يف ميدان الّتعليم   22ــــــ 

 ــــــ إجازة يف الّلغة العربّية وآداهبا  
 ــــــــ معّلمة لغة عربّية للحلقة الثّانية       معّلمة لغة عربّية  لينا شاهني 

 سنة خربة يف ميدان الرّتبية والّتعليم 13ـــــــــ      
 اثنية ــــ حلقة  ـــــــــ إجازة تعليمّية يف الّلغة العربّية واالجتماعّيات      

 انية معّلمة لغة عربّية للحلقة الثّ ــــــــــ       معّلمة لغة عربّية  سعاد فايد 
 ـــــــــــ سنة تعليمّية واحدة      
  ـــــــــــ إجازة تعليمّية يف اللغة العربّية وآداهبا      

 ـــــــــ معّلمة لغة عربّية للحلقة األوىل     معّلمة لغة عربّية    روال العنزاويّ 
 سنة خربة يف ميدان الرّتبية والّتعليم  15ــــــــــ     
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حلقة أوىل واثنية   تربية ابتدائّية ) لغة عربّية   TS ـــــــــ امتياز فّّنّ      
 ) 

 ــــــــ معّلمة لغة عربّية للحلقة األوىل     معّلمة لغة عربّية  هناء غالييّن 
 سنوات خربة يف ميدان الرّتبية والّتعليم  10ــــــــ     
 ـــــــــ إجازة يف الّلغة العربّية وآداهبا     

  
 
 لدى املتعّلم .  اإلبداعيّ  التطويريّة: تطوير مهارة الّتعبري الكتابّ  احلاجة   -  2

كان                                                                                        :  رحلة الفريق يف البحث اإلجرائيّ أ ـــ 

بدراسة نتائج املتعّلمني   للفريق أسئلة كثرية عن الّصعوابت والّتحّدًيت اّليت يواجهه املتعّلمون أثناء تعبريهم كتابيًّا . لذا قام الفريق 

فلم  يف مبارًيت خارج املدرسة   كما قام بتقييم مشاركات املدرسة ،  ّتعبري الكتايّب اإلبداعّي  يف الفوجد ضعًفا يف قدرات الّتالمذة 

اّليت يواجهها     حول الّصعوابتخالل اجتماعات خمتلفة االستماع إىل آراء األهل  ومّت  تعّلمون الّنتائج اّليت نطمح هلا ، حيصد امل

، فأوضحوا أّّنم يطلبون أحيااًن مساعدة أو أفكارًا إلغناء  ة املوضوعات(  كتاب أوالدهم أثناء الّتعبري خطّيًّا عن أفكارهم )  

  موضوعاهتم . 

 تعريف احلاجة الّتطويريّة : ب ــــــــ 

   لغويّة وقدرات    الّتعبري الكتايّب اإلبداعّي هو أداء كتايّب قابل للمراجعة والّتعديل والّتقومي، يستخدم فيه املتعّلُم ما لديه من ثروة  

ة  املراحل الالزمة للكتاب  عقلّية لُيعرّب عن أفكاره ومشاعره ومكنوانت نفسه وحاجاته ، لتجّسد ُخرباته الواقعّية واخليالّية ابتّباع

 اإلبداعّية بصورة تّتسم ابجلودة والّدقّة وفق عملّيات الكتابة . 

 احلاجة:  مظاهر_ ج 

   .ضعف يف التعبري الكتايّب اإلبداعّي   -
 ــــــ   عدم حصد نتائج ممّيزة يف املشاركات خارج املدرسة . 

 فقر أو موضوعات أدبّية إبداعّية . كتابة أثناء  ـــــــ   الّصعوبة اّليت يواجهها املتعّلم  

 ضعف يف امتالك ملكة الّتعبري احلُّر .  -

 مدرسة: لليف أمهّية احلاجة  ــــ  د 

، ميتلك القدرة على  من نفسه إىل ختريج متعّلم متواصل واثق انّية العاملّية انطالقًا من رسالة املدرسة ورؤيتها ، تطمح املدرسة اللبن
  ، قادر على ربط املعرفة حبياته اليومّية ومبدع يف إنتاج أفكار جديدة ومشاركتها مع اآلخرين.  الّتعبري عن أفكاره بطالقةواصل احلّي و التّ 
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وهذا من مسات الطالب يف املدرسة   خرين ،املتواصل مع اآلدع و بب املطالال بناء يف  هميس مهارة الّتعبري الكتايّب اإلبداعيّ فتعزيز  الذ
 .  ايف متعّلميه ه ة العاملية اليت تعمل على حتقيقاللبنانيّ 

 

 الّتصّور املثايّل : ـ  ه

 إذا مّت تنفيذ احلاجة الّتطويريّة بشكل سليم ودقيق ، سنصل ابملتعّلم إىل : 

 تتمّيز أبفكار منّظمة وغىن ابملفردات والرّتاكيب . االرتقاء مبستوى كتابته اإلبداعّية اّليت  ▪

 إكسابه الثّقة ابلّنفس واالعتزاز بكتاابته .  ▪

 متكينه من اإلفصاح عّما جيول خباطره بطالقة وأسلوب سليم يف املواقف اّليت يتعّرض هلا يف  ▪

 احلياة . 

 إعداده للمشاركة يف مبارًيت خارج املدرسة وحصد نتائج جّيدة .  ▪

 
 اخلطّة الّتطويريّة الّتشغيلّية :  ❖

اهلدف 
 االسرتاتيجيّ 

األهداف 
 الّتطويريّة 

املعايري   األهداف اإلجرائّية
 واملؤّشرات

 الّزمان

 
متكني املتعّلم من 
املهارات الّلغويّة 
الكتابّية لالرتقاء 
مبستوى التعبري 

الكتاّب اإلبداعّي 
 .  لديه

 

 

 

إغناء خمزون ـ    1
 الطّالب الّلغوّي. 

 

 

 

 

 

 
ـــــ اختيار مفردات مرتبطة  

بواقع املتعّلم ومناسبة للمرحلة  
 العمريّة . 

ـــــــ توظيف املفردات أبسلوب  
 املتعّلم الّشخصّي . 

ة  ــــــ حفظ ّشعر وتعابري نثريّ 
 ميكن توظيفها وحماكاهتا . 
ــــــ تشجيع املتعّلمني على  

 القراءة احلُرّة واستثمار ما يُقرأ  
 ـــــــــ استثمار احلقول املعجمّية. 

 
أن يصبح املتعّلم قادرًا 

 على : 

 

 ـــــ مالحظة
توظيف املعّلمة 

يف  للمفردات
الصّف والّتحضري 

 واالمتحاانت .
 

% من   70
املتعّلمني اكتسبوا 
مفردات وتعابري 

 جديدة . 
 

 

 

 

 

 طوال العام
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ـ تطوير   2
املهارات اللغويّة 

الكتابّية لدى 
املتعّلمني وربطها  

 ابحلياة .

ـــــ الّتعبري عن أفكاره 
أبسلوب إبداعّي من 

 خالل : 
تدريبات لغويّة تُعّزز 

 مهارة الّتعبري اإلبداعّي :
حماكاة الرّتاكيب وتدريب   ـــ

املتعّلمني على توظيفها يف  
 الّتعبري الكتايّب . 

ــــــ ربط املوضوعات مبواقف  
 حياتّية . 

ـــــــ عرض الّنصوص اإلبداعّية  
 املؤّلفة أمام الرّفاق . 

ــــــــ حتويل الّنصوص الّشعريّة  
 إىل نصوص نثريّة . 

 ــــــــ الّتلخيص . 
 
 

 ــــــ إعادة تركيب نّص . 
ــــــ استبدال احلواّس   .           

ـــــــــــــ زًيدة نعوت وصفات  
 وصور بيانّية. 

ــــــ توظيف مهارة االستماع  
تطبيقيًّا  والقراءة توظيًفا علميًّا 
 خدمة ملهارة الكتابة . 

 ـــــــــ تدريس القواعد وظيفيًّا . 
ـــــــ استعمال املفاتيح الّتعبرييّة  
) أساليب الّتأكيد / الّنفي /  

 الّتعّجب ... ( . 
ختصيص متارين إضافّية تتعّلق  
أبنواع كتابّية خمتلفة )الرسالة  

، املقالة ، القّصة ،  
 اخلطبة...(. 

 

 

 

ـــــــــ االّطالع على 
مناذج من 

موضوعات 
الطالب بشكل 

 دورّي .
 

ــــــ تقييم عمل 
الطاّلب ونتائجهم 

 يف االمتحاانت .
 

 

 
% من 70

املتعّلمني 
يستطيعون أن 

يعرّبوا تعبريًا كتابيًّا 
إبداعيًّا مع ّناية 

 العام الّدراسّي 
   2020ـــــ  2019

 

 

 

 طوال العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طوال العام 
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 وهللا ويّل الّتوفيق                                                                                
 2018/  5/  25الجمعة                                                                  


