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أثر أنموذج فراير في تحصيل طلبة الصف
الثاني المتوسط
في مادة اإلمالء
عالء جبار محمود العزاوي

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
اللغة العربية لغة حية  ,تميزت من باقي اللغات بأنها لغة عقيدة تحمل فيي ااتهيا
وثيقيية انترييارحا وحجيية بقائهييا  ,فينبغييي حن تحاييى بالرعاييية واالحتمييال  ,نهييا اللغيية
التييي ااتارحييا ح سييبحانل وتعييالى لتكييون لغيية ايياتل ا نبييياء والرسييل  ,ولغيية القيير ن
الكريل التي حصبحت مفارة عايمة لها بين اللغات العالمية ا ارى .
وتعد الكتابة الصحيحة إحدى فنون اللغة العربية وحي ركيزة مهمة من ركائزحيا ,
ويعد اإلميالء وسييلة لقييال المهيارة فيي الكتابية وفيي قييال تحصييل الللبية  ,وعليى
الرغل من االحتمال بل إال إن مركلة الالأ اإلمالئيي تعيد مين المريكالت اللغويية ليدى
للبتنا في مراحلهل الدراسية الماتلفة مما حدى إلى تعيالي ريكاوي المدرسيين وحوليياء
ا مييور حولهييا  ,وقييد يعييزي حيياا ال ييع فييي بع ي ا حيييان إلييى لرائي التييدريل
الم َّتبعة في تدريل اإلمالء .
لاا ارتأى الباحث دراسة حاه المركلة في حاا البحث الاي رمى إلى معرفة (حثير
انمواج فراير في تحصيل للبة الص الثاني المتوسيل فيي ميادة اإلميالء)وقيد صيا
الباحث الفر ية اآلتية.
(ليييل حنييا فيير او دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية(  ),,,0بييين متوسييل
درجييات الللبيية اليياين يدرسييون اإلمييالء بيأنمواج (فراييير) ومتوسييل درجييات الللبيية
الاين يدرسون اإلمالء باللريقة التقليدية).
ولتحقي حد البحث ااتار الباحث تصيميما تجريبييا اا يبل جزئيي (مجموعية
تجريبييية  ,ومجموعيية ييابلة )  ,وااتبييار بعييدي  ,وااتيييرت قصييديا (ثانوييية ابيين
يونل الماتللة) في مركز ق اء الاالص /محافاة ديالى إلجراء التجربة  ,وكانيت
ت ل رعبتين للص الثياني المتوسيل  ,وبصيورة عريوائية ااتييرت ريعبة (ح) لتمثيل
المجموعييية التجريبيييية التيييي تيييدرل اإلميييالء بيييانمواج فرايييير ,وريييعبة (ل) لتمثيييل
المجموعيية ال ييابلة التييي تييدرل اإلمييالء باللريقيية االعتيادييية (القياسييية)  .وقييد بلي
عييدد حفييراد عينيية البحييث ( )86لالييل ولالبيية  ,بواقي ( )43لالييل ولالبيية فييي كييل
مجموعية  .وكافييأ الباحييث بييين حفييراد مجمييوعتي البحييث إحصييائيا باسييتعمال االاتبييار
التائي ) (T-testومرب كاي في المتغيرات اآلتية :
(التحصيل الدراسيي للعيال السياب  0,00-0,0,ل  ,والعمير الزمنيي ,والمعلوميات
السابقة في مادة اإلمالء  ,والتحصييل الدراسيي لوبيوين) وليل تكين حنيا فيرو اات
داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في حاه المتغيرات .
اعتمد الباحث فيي تلبيي تجربتيل عليى ميدرل الميادة ا سيال بعيد تدريبيل عليى
اليييوات انميييواج فرايييير معتميييدا محتيييوى الميييادة الدراسيييية التيييي ت يييمنت حربعييية
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مو وعات مين كتيال اإلميالء المقيرر تدريسيل لللبية الصي الثياني المتوسيل للعيال
الدراسييي ( 0,00 – 0,0,ل ) وا حييدا السييلوكية التييي صيياغها بنفسييل .ثييل حع ي َّد
ااتبارا تحصيليا تكون من( )4,فقرة مو وعية موزعة على ثالثة حسئلة .وقيد اتسيل
بالصد والثبات بعد عر ل على مجموعة من الابراء والمتاصصين .
وبعد انتهاء مدة التجربة لب الباحث االاتبار التحصيلي البعيدي  .وبعيد اسيتعمال
االاتبار التيائي فيي معالجية البيانيات إحصيائيا  ,تما يت الدراسية فيي حيدودحا عين
النتيجة اآلتية :
(يوجد فر او داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0بين متوسل درجيات للبية
المجموعييية التجريبية,ومتوسيييل درجيييات للبييية المجموعييية ال يييابلة فيييي االاتبيييار
التحصيلي لمصلحة المجموعة التجريبية .
وفي وء نتيجة البحث تل استاالص بع االستنتاجات منها  ,إن للريقة فرايير
اثيير وا ي فييي نمييو التحصيييل الدراسييي لييدى للبيية المرحليية المتوسييلة فييي مييادة
اإلمالء.
وحوصييييى الباحييييث ب ييييرورة الييييالر مدرسييييي مييييادة اللغيييية العربييييية علييييى
االستراتيجيات الحديثة في تدريل اللغية العربيية وااصية درل اإلميالء مثيل لريقية
فراير.
وامتدادا لهاا ا لبحث اقترح الباحث إجراء دراسات مماثلية لهياه الدراسية فيي فيرور
حارى حو مراحل دراسية حارى حو تتناول متغيرات حارى .
Abstract:
Arabic language alive, was characterized from other
languages as the language of the doctrine holds in the same
document proliferation and argument survival, should receive
care and attention, for it was the language chosen by God to be
the language of the Seal of the Prophets and the Apostles, and
the language of the Koran, which has become a source of pride
great with the languages of the world other.
Is writing the correct one of the arts Arabic language is an
important pillar of the pillars, and is the spelling as a means to
measure skill in writing and the measurement of student
achievement, and although interest in it but the problem the
wrong spelling is one of the problems of language to our
students in their journeys, different school, which has led to
Come complaints teachers and parents around, this weakness
has been attributed in some cases, to the teaching methods used
in the teaching of spelling.
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So study the researcher considered this problem in this
research to find out who threw (the impact of a specimen in the
collection of Freier grade students in the subject of the second
medium spelling) has formulated the following research
hypothesis.
)There is no difference statistically significant at the level of
significance (0.05) between the average scores of students who
are studying spelling in model (Fryer) and the average scores of
students who are studying spelling in the traditional way).
To achieve the objective of this research the researcher chose
the experimentally determined a partial set (experimental group
and control group), and test me, and was chosen on purpose
(Ibn Yunus secondary) in the center of pure / Diyala province to
conduct the experiment, and it includes Two divisions of the
second grade average, and randomly selected Division (a) to
represent the experimental group taught spelling in model Fryer,
and the Division (b) to represent the control group taught
spelling usual way (standard). The number of members of the
research sample (68) students, by (34) students in each group.
And rewarded the researcher among the members of the two sets
of research using statistical test T (T-test) and chi square in the
following variables:
Academic achievement for the previous year 2010-2011
m, and chronological age, and previous information in the
subject of spelling, and academic achievement of parents) and
there were no statistically significant differences between the
two sets of research in these variables.
The researcher in the application of his experience on the
basis of Article teacher training on the steps after a specimen
Fryer content based subject which included the four themes of
the book spelling to be taught the second grade students for the
academic year average (2010 - 2011 AD) and behavioral
objectives formulated by himself. Then be prepared
achievement test of (30), paragraph spread over three
substantive questions. Has been characterized by honesty and
firmness after presentation to the group of experts and
specialists .After the end of the probationary period applied
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researcher dimensional achievement test. And after using the
test in the treatment of T data statistically, the study resulted in
the borders for the result the following:
No difference statistically significant at the level of
significance (0.05) between the average scores of the
experimental group students, and the average degree of students
in the control group achievement test for the benefit of the
experimental group.
In light of the outcome research has been to draw some
conclusions from, the Fryer to the way a clear impact in the
growth of academic achievement in middle school students in
the subject of spelling.
The researcher recommended the need to inform teachers of
Arabic language to modern strategies in teaching Arabic
language, especially such a way studied spelling Fryer.
As an extension of this research suggested that the researcher
conducting studies similar to this study in other branches or
other stages of the study or deal with other variables.
الفصل األول
التعريف بالبحث
:مشكلة البحث: أولا
تعد مركلة الالأ اإلمالئي إحدى المركالت اللغوية التي يعاني منهيا الللبية فيي
 إا حاييات حيياه المرييكلة تتعيياال فييي. المراحييل التعليمييية كافيية حتييى الجامعييية منهييا
 مما حدى إلى اهيور الريكوى المتزاييدة مين قبيل المدرسيين وحوليياء, عصرنا الحالي
 ومما الر فييل حن الرسيل اإلمالئيي الايال, ا مور والمعنيين في العملية التعليمية
) 066  ص, 0508 ,  (فريلند. يسبل صعوبة في قراءة المكتول وعدل فهمل
 وعييدل, وكثييرا ميا يكييون الاليأ الكتيابي فييي اإلميالء سيببا فييي تحريي المعنيى
) 04  ص, 0558 ,  ( رحاتل. و وح الفكرة
وعليى اليرغل مين كثييرة الدراسيات التيي تناوليت مييادة اإلميالء للحيد مين ايياحرة
 لاا حعلى وجيود, إال حن حاه المركلة ما زالت قائمة, ا الاء اإلمالئية حو تحجيمها
حياه المريكلة ححمييية لدراسيتها فيي حيياا البحيث اليياي يهيد إليى معرفيية (حثير حنمييواج
فراير في تحصيل للبة الص الثاني المتوسل في مادة اإلمالء) محاولة من الباحيث
. لتاليل حاه المركلة وتقليل حالاء الللبة
:أهمية البحث:ثانيا
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يتعد اللغة احد البراحين واآليات بل المعجزات الكبرى الدالة عليى القيدرة اإللهيية
((
سنن َم َاوا ِ
علييى تنييور الاليي وااييتالفهل كمييا فييي قولييل تعييالى َومِنن آ َياتِنن ِ َخلنن ال َّ
ض َواخت ََِلف أَلسِ َنتِكم َوأَل َوانِكم إِ َّ فِي َذلِ َك ََل َينا لِل َعنالِمِي َ ))(*) (ااايا 055,,
َواْلَر ِ
 ,ص) 03
و ن اللغيية العربييية لغيية القييران الكييريل  ,فقييد ارتبلييت ارتبالييا ال فكييا منييل
باإلسييالل  ,سييواء كييان المسييلمون يتحييدثون العربييية حو ال يتحييدثون بهييا فغنهييا اللغيية
الدينييية لكييل ح ي الء المسييلمين فييي ريير ا ر وغربهييا (الازاعليية ,و اييرون ,
 , 0,00ص.)04
واللغيية العربييية وحييدة مترابليية غييير منفصييلة وال مفككيية والسيييما فييي المواق ي
التعليمييية  ,ومييا اعتيياد عليييل المتاصصييون ميين تقسيييل حيياه اللغيية إلييى فييرور متعييددة
بقصييد إتقييان المهييارات الماتلفيية ال يعنييي االنفصييال بييين فروعهييا .الن فييرور اللغيية
العربييية تتعيياون جميعييا علييى تحقي ي الغيير ا صييلي ميين تعلييل اللغيية ( الحصييري
 ,0536,ص.)0,
ولإلمالء منزلة كبيرة بين فرور اللغية فهيو حسيال مهيل فيي التعبيير الكتيابي,وإاا
كانيييت القواعيييد النحويييية والصيييرفية وسييييلة لصيييحة الكتابييية مييين الناحيييية اإلعرابيييية
واالريييييييييتقاقية فيييييييييان اإلميييييييييالء وسييييييييييلة مهمييييييييية لتحقيييييييييي الييييييييي بالصيييييييييورة
الالية(الحال ,0,0,,ص)078
وحنييا حسييبابا تقي وراء منزليية اإلمييالء الكبيييرة بييين فييرور اللغيية العربييية منهييا
اآلتي:
 .0يعد اإلمالء من ا سل المهمة للتعبير الكتابي السيليل ,فيغاا كانيت القواعيد النحويية
وسيييلة لصييحة الكتابيية ميين الناحييية اإلعرابييية فييان اإلمييالء وسيييلة لهييا ميين حيييث
الصورة الالية.
 .0يعد اإلميالء حداة رئيسية فيي نقيل حفكيار الكاتيل إليى القياري نقيال سيليما ,بحييث إاا
صيياغها الكاتييل صييياغة لغوييية جيييدة مراعيييا فيهييا جانييل التركيييل وا سييلول ثييل
كتبها باللريقة التي اتف عليها كان ال اقدر عليى نقيل الفكيرة نقيال حمينيا وريامال
سيما وان الالأ اإلمالئي يروّ ه الكتابة ويحول دون فهمها فهما صائبا.
 .4إن إتقان اإلمالء يكسل الفرد ثقة في النفل وان عدل تمكنيل منيل عليى حي مسيتوى
من مستويات التعليل يقلل من ال .
 .3ان اإلميييالء ييييرتبل بيييالقراءة مييين حييييث ان القييياري يقييي عليييى ا ريييكال السيييليمة
للحييرو والكلمييات والجمييل فيتعلمهييا عيين لري ي المحاكيياة ويفهمهييا بسييرعة إاا
كانت مكتوبة كتابة م بولة(علا,0,,0,ص.)040
ويتللل في تدريل اإلمالء تمكين الللبة من بع المهارات الالزمة فيي درل
اإلمالء ومن حاه المهارات اآلتي:
 .0رسل الكلمات والحرو رسما صحيحا .
 .0رسل الكلميات بايل وا ي مقيروء ويريمل الي ححيوال الحيرو ,وو ي النقيال
عليها ,واستعمال عالمات الترقيل المناسبة.
* (سورة الروم /اآلية)22
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 .4دقة المالحاة ,واالنتباه,والاو ,وحسن االستمار.
 .3كتابة حرو اللغة العربية بأركالها الماتلفة ,وفي مواقعها الماتلفة.
 .0الفهل واإلفهال,إا ان اإلمالء فرر من فرور اللغة العربية وينبغي ان يحقي وايفية
اللغة حاه في الفهل واإلفهال.
 .8تجنل اإلحراج في الحياة المدرسية العامة ,والرعور بثقة النفل.
(زاير,وعايز,0,00,ص)440
ونمييواج فراييير حييو إسييتراتيجية تدريسييية تعييين المعلييل عنييدما يسييعى لتعليييل
تالمياه مفاحيل جديدة.
ويتل عادة استادال حاا النمواج عندما يسيعى المعليل لتقيديل مالية عامية بالمفياحيل
المهمة الواردة في الوحدة التي يدرسها الللبة ,ويتل الي بعيد حن يقيول المعليل بمهاميل
التدريسية حو بعد االنتهاء من اليدرل وريرحل يعيود المعليل إليى النميواج عيدة ميرات
وال لتأكيد وتدعيل المعلومات التي قدمها حثناء الريرح كميا ان عير حياه المفياحيل
تمثيل تلايصيا لميا ورد فيي الوحيدة حو المو يور مين معلوميات مهمية( Stephanie
)Macceca,2007,p53
ويمكن ان نحدد إجراءات حاا النمواج وفقا للالوات اآلتية:
 .0تحديد المفاحيل الرئيسة بالوحدة وعالقتها بالمفاحيل ا ارى المرتبلة بها.
 .0تو ي مدى االتفيا حو االايتال بيين المفياحيل الجدييدة والمفياحيل التيي يمتلكهيا
الللبة بالفعل.
 .4تقديل مجموعة من ا مثلة الرارحة والمفسرة للمفهول الجديد.
 .3تقديل مجموعة من ا مثلة الااليية مين حياا المفهيول لتحدييد المفهيول الياي يدرسيل
الللبة.
 .0تقديل مجموعة من ا مثلة والالامثلة حيول المفهيول وليرح مجموعية مين ا سيئلة
على الللبة لتمييز ا مثلة من الالامثلة.
(عبد الباري,0,00,ص)400
ويعد اإلمالء من العناصر المهمة في تلوير التعبيير بريقيل الكتيابي والريفوي
وكال مهارات االستمار والتواصل م اآلارين على ااتالفهل.
ثالثا :مرمى البحث
يرميي البحييث الحيالي إلييى تعير اثيير انمييواج فرايير فييي تحصييل للبيية الصي
الثاني المتوسل في مادة اإلمالء.
رابعاا :فرضية البحث
ليييل حنييا فيير او دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية(  ),,,0بييين متوسييل
درجييات الللبيية اليياين يدرسييون اإلمييالء بييغنمواج (فراييير) ومتوسييل درجييات الللبيية
الاين يدرسون اإلمالء باللريقة التقليدية.
خامسا:حدود البحث:
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يقتصر البحث الحالي على -:
 .0المييدارل المتوسييلة والثانوييية النهارييية فييي ق يياء الاييالص /المركييز للعييال
الدراسي ( )0,00 -0,00ل.
 .0للبة الص الثاني المتوسل في تل المدرسة.
 .4الفصل الدراسي الثاني للعال (  ) 0,00 -0,00ل .
سادسا ا :مصطلحا البحث:
 .1أنموذج فراير:
عرفل عبد الباري بأنل:إستراتيجية تقيول عليى تحدييد حوجيل الريبل واالايتال بيين
المفهيول الجديييد والمفياحيل ا اييرى التيي بحييوزة المييتعلل وييتل فييي حياا النمييواج تعليييل
المفاحيل الماتلفة من االل إتبار قاعدة المثال والالمثال.
(عبد الباري ,0,00ص)400
 .2اإلمَلء :ا
لغة :
عرفل ابن مناور في لسان العرل في مادة ( ملل) حم ّل الريء :قالل فكتل ,
وحماله كأملّل ,وفي التنزيل (( َفليملِل َولِ ُّي بِال َعد ِل))(*) وحــاا مــن حمـــل,وفي التنزيل
حي ا (( َف ِه َي تملَى َعلَي ِ بك َر اة َوأَصِ ايَل))( **)  .وحـاا من حملى .
وقال الفراء  :حمللت  :لغة ححل الحجاز  ,وبني حسد ,وحمليت :لغة بني تميل ويقال:
حمللت الكتال  ,وحمليتل  ,إاا حلقيتل على الكاتل ليكتبل .
( ابن مناور  ,د -ت  ,ج ,00ص)806
اصطَلحاا:
 .0عرفل جابر :بأنل " :عملية التيدريل عليى الكتابية الصيحيحة لتصيب عيادة يعتادحيا
المتعلل يتمكن بواسلتها من نقل رائل ومراعره وما يللل منل نقلل إليى اآلايرين
بلريقة صحيحة"(جابر,0,,0,ص.)0,8
 .2عرفل البجة :بأنل:
" فن رسل الكلميات فيي العربيية عين لريي التصيوير الاليي لالصيوات المنلوقية
برموز تتي للقاري ان يعيد نلقها لبقيا لصيورتها االوليى  ,والي عليى وفي قواعيد
مرعية و عها علماء اللغة"(البجة,0,,0,ص.)080
 .4عرفل علا:بأنل:
"لريقة رسل الكلمات والحرو رسما صحيحا حسل االصول المتف عليها".
(علا ,0,,0,ص)040
 .3عرفل الجعافرة :بأنل:
"عملييية التييدريل علييى الكتابيية الصييحيحة لتصييب عييادة يعتادحييا المييتعلل ,ويييتمكن
بواسلتها من نقيل حرائيل ومرياعره وحاجاتيل ,وميا يتلليل الييل نقليل إليى اآلايرين
بلريقة صحيحة"(الجعافرة,0,00,ص.)03,

(* ) سورة البقرة ( من اآلية)242 /
( **) سورة الفرقان ( من اآلية )4 /
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الفصل الثاني
دراسات سابقة
 -1دراسة حـسي 2002 ،م :
(أثننر التغذيننة الرااعننة التصننحيحية والتيسننيرية فنني تحصننيل طالبننا الصننف
الثاني المتوسط في مادة اإلمَلء والحتياظ بها).
حجريت حاه الدراسة في جمهورية العرا  ,كلية التربية ا ساسيية  /جامعية بابيل,
ورمت إلى معرفة حثر التغاية الراجعية التصيحيحية والتفسييرية فيي تحصييل لالبيات
الص الثاني المتوسل في مادة اإلمالء واالحتفاا بها .
وتحقيقييا لهييد البحييث تييل اعتميياد تصييميل تجريبييي اي ييبل جزئييي (مجموعيية
تجريبية  ,ومجموعية يابلة) وااتييرت متوسيلة ف ية للبنيات الواقعية فيي مركيز
محافايية بابييل بصييورة عرييوائية لتلبيي التجربيية فيهييا  ,وااتيييرت ثييالث رييعل ميين
الص الثاني المتوسيل بصيورة عريوائية حي يا .بلغيت عينية البحيث ( )5,لالبية ,
موزعة بين ثالث مجوعات بواق ( )4,لالبية لكيل مجموعية  ,وقيد مثليت ريعبة (ا)
المجموعيية التجريبييية ا ولييى التييي تييدرل بأسييلول التغاييية الراجعيية التصييحيحية ,
وريييعبة (ج) المجموعييية التجريبيييية الثانيييية التيييي تيييدرل بأسيييلول التغايييية الراجعييية
التفسيرية  ,ورعبة (ل) المجموعة ال ابلة التي تدرل باللريقة التقليدية.
وقد حجرت الباحثة تكاف ا بين لالبيات مجموعيات البحيث اليثالث فيي المتغييرات
اآلتييية(:العمر الزمنييي  ,درجييات اللغيية العربييية النهائييية للعييال الما ييي ,المعلومييات
السابقة  ,التحصيل الدراسي لآلباء وا مهات) فلل توجد فرو اات داللة إحصائية.
درست الباحثة مجموعات البحث الثالث لميدة ()0,حسيابي  ,ومين حجيل قييال
التحصيييل اليياي تكتسييبل لالبييات مجموعييات البحييث لبقييت الباحثيية ااتبييارا تحصيييليا
مو وعيا مكونا من ( )4,فقرة في صيغتها النهائية,وقد اتسيل بالصيد والثبيات بعيد
عر ل عليى نابية مين الابيراء والمتاصصيين ,وحسيال (معاميل الصيعوبة  ,وقيوة
التمييييز  ,وفاعلييية البييدائل الاالئيية ) ,وحعييادت الباحثيية ااتبييار التحصيييل بعييد مييرور
حسبوعين من تلبي االاتبار للمرة ا ولى لقيال احتفاا اللالبات بالمادة.
اسييتادمت الباحثيية لمعالجيية البيانييات إحصييائيا (تحليييل التبيياين ا حييادي  ,مرب ي
كيياي ,ومعادليية معامييل الصييعوبة  ,ومعادليية قييوة التمييييز ,ومعادليية فعالييية البييدائل
الاالئيية  ,ومعامييل ارتبييال بيرسييون ,ومعادليية اسييتاراج القيميية التائييية ,االاتبييار
التييائي  ,T.Testوقييانون ريييفيل)  ,وقييد حاهييرت النتييائب تفييو لالبييات المجموعيية
التجريبييية الثانييية علييى كييل ميين لالبييات المجموعيية التجريبييية ا ولييى والمجموعيية
ال ييابلة فييي التحصيييل واالحتفيياا  ,م ي تفييو المجموعيية التجريبييية ا ولييى علييى
المجموعة ال ابلة  ,وكانت الفرو اوات دالئل إحصائية عند مستوى (.),,,0
(حسين 0,,8,ل)
 -4دراسة المامعي 2011 ،م :
(أثنننر اسنننتعمال اإلمنننَلء السنننتبارل والنننذاتي والوألنننا ي فننني تصنننوي اْلخطننناء
اإلمَل ية لدى طالبا الصف الثاني المتوسنط) ,حجرييت حياه الدراسية فيي جمهوريية
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العرا  ,كليية التربيية ا ساسيية  /جامعية دييالى  ,ورميت إليى معرفية حثير اسيتعمال
اإلمييالء االسيتباري والييااتي والوقييائي فييي تصييويل ا اليياء اإلمالئييية لييدى لالبييات
الص الثاني المتوسل .
ولتحقيي حييد البحييث تييل ااتيييار تصييميل تجريبييي اي ييبل جزئييي وااتيييرت
(متوسلة الجواحري للبنات) فيي مدينية بعقوبية مركيز محافاية دييالى بريكل قصيدي
إلجراء التجربة فيها  ,وكانت ت ل حرب رعل للص الثاني المتوسيل  ,و بصيورة
عروائية ااتارت الباحثة ثيالث ريعل لتمثيل عينية البحيث  .إا بلي عيدد حفيراد العينية
( )54لالبة بواق ()40لالبة في رعبة (ا) لتمثيل المجموعية التجريبيية ا وليى التيي
صييوبت ا اليياء اإلمالئييية ااتيييا و ( )40لالبيية فييي رييعبة (ل) لتمثييل المجموعيية
التجريبية الثانية التي صوبت ا الاء اإلمالئية وقائييا ,و( )05لالبية فيي ريعبة (ج
) لتمثل المجموعة التجريبية الثالثة التي صوبت ا الاء اإلمالئية استباريا.
وقيييد كافيييأت الباحثييية بيييين حفيييراد مجموعيييات البحيييث اليييثالث فيييي المتغييييرات
اآلتيييية(:درجات ميييادة اللغييية العربيييية للييي ا ول المتوسيييل للعيييال الدراسيييي السييياب
( , )0,,5-0,,6والعمر الزمني محسوبا بالرهور  ,ودرجات االاتبيار القبليي فيي
المعلومات السابقة في مادة اإلمالء ,والتحصيل الدراسي لآلبياء وا مهيات) وليل تكين
حنا فرو اات داللة إحصائية بين مجموعات البحث الثالث في حاه المتغيرات.
درست الباحثة نفسها لالبات مجموعات البحيث اليثالث ايالل ميدة التجربية التيي
اسيييتغرقت ( )00حسيييبوعا معتميييدة محتيييوى الميييادة الدراسيييية التيييي ت يييمنت حربعييية
مو وعات مين كتيال اإلميالء المقيرر تدريسيل لللبية الصي الثياني المتوسيل للعيال
الدراسي (.)0,0,-0,,5
حعييدت الباحثيية ا حييدا السييلوكية والالييل التدريسييية واالاتبييار التحصييييلي
البعدي الاي تكون من ( )4,فقرة مو وعية موزعية عليى سي الين :ا ول مين نيور
االاتيار من متعدد  ,والثاني من نور التكميل.
اسييتادمت الباحثيية لمعالجيية البيانييات إحصييائيا (تحليييل التبيياين ا حييادي  ,مرب ي
كاي ,ومعامل ارتبال بيرسون ,ولريقية رييفيل ,والقيمية الحرجية  ,ومعادلية صيعوبة
الفقييرة  ,ومعامييل تمييييز الفقييرة ,ومعادليية فعالييية البييدائل الاالئيية  ,ومعامييل ارتبييال
سييبيرمان – بييراون) ,وبعييد تحليييل البيانييات إحصييائيا توصييلت الدراسيية إلييى النتييائب
اآلتية:
 .0تفييو لالبييات المجموعيية التجريبييية ا ولييى علييى لالبييات المجموعيية التجريبييية
الثانية ,وكان الفر اا داللة إحصائية عند مستوى (.),,,0
 .0تفييو لالبييات المجموعيية التجريبييية ا ولييى علييى لالبييات المجموعيية التجريبييية
الثالثة ,وكان الفر اا داللة إحصائية عند مستوى داللة (.),,,0
 .4ال يوجييد فيير بييين متوسييل تحصيييل لالبييات المجموعيية التجريبييية الثانييية وبييين
متوسل تحصيل لالبات المجموعة التجريبية الثالثة عند مستوى داللة (.),,,0
(المجمعي 0,00 ,ل)
ثانيا :موازنة الدراسا السابقة بالدراسة الحالية:
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 .1هدف البحث:
حيييدفت دراسييية حسيييين ( )0,,8تعييير حثييير التغايييية الراجعييية التصيييحيحية
والتفسيرية في تحصيل لالبات الصي الثياني المتوسيل فيي ميادة اإلميالء واالحتفياا
بها  ,حما دراسة المجمعيي ( )0,00فهيدفت تعير اثير اسيتعمال اإلميالء االسيتباري
والااتي والوقائي في تصويل ا الاء اإلمالئية لدى لالبات الص الثاني المتوسيل
.
حمييا الدراسيية الحالييية فييان حييدفها تعيير اثيير انمييواج فراييير فييي تحصيييل للبيية
الص الثاني المتوسل في مادة اإلمالء.
.2بلد الدراسة :
حجريييت الدراسيتين الييواردتين حعيياله فييي العييرا وحيياا يتفي مي الدراسيية الحالييية
التي حجريت في العرا حي ا.
 .3عينة الدراسة :
بلغييت عينيية البحييث ( )5,لالبية فييي دراسيية حسييين ( )0,,8وبلغييت فييي دراسيية
المجمعيييي( )54(, )0,00لالبييية  .حميييا الدراسييية الحاليييية فبلغيييت عينتهيييا()86لالبيييا
ولالبة.
 .4الوسا ل اإلحصا ية :
استعملت دراسة حسين(( )0,,8تحليل التباين ا حادي  ,مرب كاي ,ومعادلية
معامل الصعوبة  ,ومعادلة قوة التمييز ,ومعادلية فعاليية البيدائل الاالئية  ,ومعاميل
ارتبال بيرسون ,ومعادلة استاراج القيمة التائية ,االاتبيار التيائي  ,T.Testوقيانون
ريييفيل),اما دراسيية المجمعييي ( )0,00فقيييد اسييتعملت الوسييائل اإلحصييائية (تحلييييل
التبيييياين ا حييييادي,مرب كاي,ومعامييييل ارتبييييال بيرسييييون ,ولريقيييية ريييييفيل,والقيمة
الحرجة,ومعادلة صعوبة الفقرة,ومعامل تمييز الفقرة,ومعادلة فعالية البيدائل الاالئية
 ,ومعامل ارتبال سبيرمان – براون) .
حميييا الدراسييية الحاليييية فقيييد اسيييتعملت (مربييي كاي,ومعاميييل ارتبيييال بيرسيييون,
,ومعادليية صيييعوبة الفقرة,ومعاميييل تميييييز الفقرة,ومعادليية فعاليييية البيييدائل الاالئييية ,
ومعادلة سبيرمان – براون) .
 .5منهاية البحث:
اعتمدت دراستي حسيين ()0,,8والمجمعيي ( )0,00المينهب التجريبيي وكيال
الدراسة الحالية فقد اعتمدت المنهب التجريبي.
 .2اوان اإلفادة م الدراسا السابقة:
حفاد الباحث من الدراسات السابقة في جوانل حي :
 .0من اإلجراءات المنهجية التي نهجها الباحثون في حاه الدراسات.
 .0صياغة ا حدا السلوكية.
 .4إعداد الالل التدريسية.
 .3تسهيل مهمة الباحث في ااتيار المصادر الااصة بالبحث.
 .0ااتيار حداة البحث.
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 .8ااتيار الوسائل اإلحصائية المالئمة للدراسة الحالية.
 .7اإلفادة من إجراء التكاف بين مجموعتي البحث الحالي.
الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
يعر الباحث في حاا الفصل منهب البحث وإجراءاتل التي اتبعهيا لتحقيي حيد
البحث الحالي.
أولا :منهج البحث:
وقد اتب الباحث منهب البحث التجريبي نل المنهب المناسل لتحقي حد بحثل
 ,وحييو ححييدث حنييوار البحييث فييي التربييية وحكثرحييا دقيية وربمييا كييان حرييدحا صييعوبة
وتعقيدا.
(الزوبعي  , 0573 ,ص) 67
ثانياا :إاراءا البحث:
 .1التصميم التاريبي :
يعييد ميينهب الدراسييات التجريبيييية ميين حف ييل منيياحب البحيييث العلمييي فييي دراسييية
العالقييات السييببية التييي تييربل ايياحرة مييا والمتغيييرات التييي حدت إليهييا (الصييمادي,
:0558ص.)00
ويتللل البحث التجريبي تصميما تجريبيا يكون بمثابة الهيكل العال للتجربة.
(الداحري,0,,, ,ص )3,
والتصميل التجريبي عبارة عن " مالل وبرنامب عمل لكيفية تنفيا التجربة " .
(دا د,055, ,ص )008
وقيييد اعتميييد الباحيييث تصيييميما تجريبييييا لمجميييوعتين ا وليييى تجريبيييية تيييدرل
بانمواج (فرايير) ,والثانيية يابلة تيدرل باللريقية (التقليديية) ,وكميا مو ي فيي
الركل اآلتي:
الماموعة
التجريبية
ال ابلة

التصميم التاريبي
اْلداة
المتغير التابع
المتغير المستقل
ااتبار تحصيلي بعدي
التحصيل
انمواج (فراير)
ااتبار تحصيلي بعدي
التحصيل
---

 .0ماتمع البحث وعينت -:
أ -ماتمع البحث :
يمثل مجتم البحث المدارل المتوسلة والثانوية النهارية الماتللة فيي مركيز
ق اء الاالص  ,والتابعة للمديرية العامة لتربية محافاة ديالى  ,وقيد اعتميد الباحيث
إحصائية حاه المديرية للعال الدراسيي (  0,00 - 0,00ل ) فيي تحدييدحا والجيدول
ال .
( )0يو
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ادول ()1
حسماء المدارل المتوسلة والثانوية النهارية الماتللة في مركز ق اء الاالص /
محافاة ديالى للعال الدراسي  0,00 - 0,00ل
الموق
اسل المدرسة
ت
السندية
ثانوية حور الماتللة
0
صفيل
ثانوية السهول الماتللة
0
مركز الق اء
ثانوية المأمون الماتللة
4
زنبور
ثانوية اليازجي الماتللة
3
الجيايلة
متوسلة نصر بن عاصل الماتللة
0
الغوالبة
ثانوية ابن يونل الماتللة
8
الزركانية
متوسلة جبل النور الماتللة
7
متوسلة برار بن برد الماتللة
6
 العينة:بعد تحديد مجتم البحث ااتار الباحث ثانوية ابن يونل الماتللة -على نحيو
قصدي  ,-ولوسبال اآلتية:
 .0وجود رعبتين فيها للص الثاني المتوسل.
 .0قرل المدرسة من سكن الباحث.
 .4معال الللبة مين رقعية جغرافيية واحيدة ,ومين ثيل تقيارل مسيتوياتهل االقتصيادية,
واالجتماعية ,والثقافية.
 .3تعاون إدارة المدرسة م الباحث في تنفيا التجربة.
وجييد الباحييث حن الص ي الثيياني المتوسييل فيهييا مكييون ميين رييعبتين مجمييور عييدد
للبتها ( )86لالبا ولالبة ,وبلريقية السيحل العريوائي ااتييرت ريعبة (ح) لتمثيل
المجموعيية التجريبييية وبواق ي ( )43لالبييا ولالبيية ومثلييت رييعبة (ل) المجموعيية
ال ابلة وبواق ( )43لالبا ولالبة.
حاا بعد استبعاد الللبة الراسبين,علما إن الباحيث كافيأ بيين للبية المجميوعتين فيي
المتغيرات اآلتية( :التحصيل الدراسي للعال الساب في ميادة اللغية العربيية ,العمير
الزمني محسوبا بالرهور ,والمعلوميات السيابقة ,وتحصييل الواليدين) وقيد اسيتعمل
الباحث االاتبيار التيائي ومربي كاي(كيا)0فيي الوسيائل اإلحصيائية المسيتعملة فيي
المكافأة.
وفيمييا يييأتي تو ييي للتكيياف اإلحصييائي فييي المتغيييرات السييابقة بييين مجمييوعتي
البحث:
-1التحصيل الدراسي للعام الساب في مادة اللغة العربية:
حجرى الباحث تكاف ا لمجموعتي البحث ( التجريبيية وال يابلة ) فيي درجيات
مادة اللغة العربية للعال الساب (  0,00 – 0,0,ل ) معتمدا على سيجل اليدرجات
الياي حعدتييل إدارة المدرسيية  ,إا بلي متوسييل درجييات المجموعيية التجريبييية فييي مييادة
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اللغييية العربيييية النهائيييية للصييي ا ول المتوسيييل (  ) 800604درجييية  ,ومتوسيييل
درجات المجموعة ال يابلة (  ) 830604درجية  ,وعنيد اسيتادال االاتبيار التيائي
لعينتين مستقلتين  ,لتعر داللة الفير بيين المتوسيلين  ,اهير حن الفير لييل بياي
دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية (  , ) ,0,0إا كانييت القيميية التائييية المحسييوبة
( , ),044وحي حصغر من القيمة التائيية الجدوليية البالغية ( , )00,,,بدرجية حريية
( , )88مما يدل على تكاف مجموعتي البحث فيي حياا المتغيير  ,والجيدول ( )0يبيين
ال :

ادول ()2
المجموعة

االنحرا
المعياري

التجريبية
ال ابلة

43

83060

0404
5

0750
36

88

المحسوبة

43

80060

0,0,
0

0,,0
07

الجدولية

عدد المتوسل
حفراد الحسابي
العينة

التباين

درجة
الحرية

القيمتان التائيتان

00,, ,044
,

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
(),0,0

غير دالة
إحصائيا

 -2العمر الزمني محسوبا ا بالشهور لطلبة ماموعتي البحث -:
حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بهاا المتغير من البلاقيات المدرسيية ومين
الللبة حنفسهل  .وقد بل متوسل حعمار للبة المجموعية التجريبيية ( )078080ريهرا
 ,ومتوسل حعمار المجموعة ال ابلة (  ) 078040رهرا  ,وعند استادال االاتبيار
التائي لعينتيين مسيتقلتين لتعير داللية الفير بيين متوسيلي حعميار للبية مجميوعتي
حن الفر ليل باي داللة إحصائية عنيد مسيتوى داللية ( , ) ,0,0إا
البحث  ,ات
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كانيت القيمية التائيية المحسييوبة (  , ) ,0,6وحيي حصيغر ميين القيمية التائيية الجدولييية
البالغييية (  , ) 00,,,بدرجييية حريييية (  , ) 88وحيييياا ييييدل عليييى حن المجمييييوعتين
ال .
(التجريبية وال ابلة ) متكافئتان في العمر الزمني ,والجدول ( )4يو
ادول ()3
المجموعة

عدد حفراد
العينة

التجريبية

المتوسل
الحسابي

االنحرا
المعياري

التباين

درجة
الحرية

المحسوبة

القيمتان التائيتان
الجدولية

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
(),0,0

078080

00000

035030

88

,0,6

00,,,

ال ابلة

43

43

078040

04056

050086

غير دالة
إحصائيا

()11

 -3التحصيل الدراسي َلباء ماموعتي البحث :
حصييل الباحييث علييى المعلومييات التييي تتعل ي بالتحصيييل الدراسييي لآلبيياء ميين
مين الجيدول ()3
مصدرين حما  :البلاقات المدرسية  ,ومن الللبة حنفسهل  ,ويت
حن مجمييوعتي البحييث (التجريبييية  ,وال ييابلة ) متكافئتييان إحصييائيا فييي التحصيييل
الدراسييي لآلبيياء  ,إا حاهييرت نتييائب البيانييات باسييتادال مربي كيياي ( كييا , )0حن قيميية
(كييا )0المحسييوبة بلغييت ( , ),036وحييي حقييل ميين قيميية ( كييا ) 0الجدولييية () 5036
,عند مستوى داللة (, ) ,0,0بدرجة حرية ( . ) 3
ادول ()4
مستوى التحصيل الدراسي
العينة

حمي

يقرح ويكتل

ابتدائية

متوسلة

جامعة فما
فو
إعدادية حو
معهد

ال ابلة

43

4

7 0, 0

8

8

المحسوبة

التجريبية

43

0

8 00 0

0

0

الجدولية

المجموعة

قيمتا مرب كاي
الداللة
درجة اإلحصائية
الحرية عند مستوى
(),0,0
,0
36

5036

3

غير دالة
إحصائيا

()22

 - 4التحصيل الدراسي ْلمها ماموعتي البحث :
حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بالتحصييل الدراسيي لومهيات باللريقية
نفسييها المتبعيية فييي المتغييير السيياب ( التحصيييل الدراسييي لآلبيياء )  ,ويت يي ميين
( ) 0دمجت الخليتان ( أمي  ,و يقرأ ويكتب ) في خلية واحدة لكون التكرار المتوقع فيها أقل من
()4وبذلك أصبح عدد الخاليا ( )4لذا تكون درجة الحرية (. )4
( ) 2دمجت الخليتاان ( أماي  ,و يقارأ ويكتاب ) فاي خلياة واحادة لكاون التكارار المتوقاع فيهاا أقال مان (4
)وبذلك أصبح عدد الخاليا ( )4لذا تكون درجة الحرية ( . ) 4
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الجدول ( , )0حن مجموعتي البحث ( التجريبية وال يابلة ) متكافئتيان إحصيائيا فيي
التحصيييل الدراسييي لومهييات  ,إا حاهييرت البيانييات باسييتادال مربي كيياي  ,حن قيميية
(كييا )0المحسييوبة (  ) ,008وحيييي حقييل مييين قيميية كييياي الجدولييية (  , ) 5036عنيييد
مستوى داللة (  , ) ,0,0بدرجة حرية ( . ) 3

حمي

المجموعة

يقرح ويكتل

التجريبية ال ابلة

ابتدائية

متوسلة

جامعة فما
فو
إعدادية حو
معهد

0 43

07 3

0

8

,

المحسوبة

3 43

00 0

8

7

,

الجدولية

العينة

ادول ()5
قيمتا مرب
مستوى التحصيل الدراسي
كاي

5036 ,008

الداللة
درجة اإلحصائية عند
مستوى
الحرية
(),0,0

3

غير دالة
إحصائيا

 -5الختبار القبلي ( المعلوما السابقة ) :
لغيير إجييراء التكيياف بييين مجمييوعتي البحييث ( التجريبييية  ,وال ييابلة ) فييي
المعلومييات السييابقة  ,حعييد الباحييث ااتبييارا تكي َّيون ميين ثالثيية حسييئلة ملح ي ( , )0ميين
مو وعات كتال اإلميالء فيي الصي ا ول المتوسيل  , ,وقيد بلي متوسيل درجيات
للبة المجموعية التجريبيية فيي االاتبيار القبليي ( ) 800درجية  ,والمتوسيل الحسيابي
لللبيية المجموعيية ال ييابلة ( ) 800درجيية  ,وعنييد اسييتادال االاتبييار التييائي لعينتييين
مسييتقلتين  ,لتعيير دالليية الفيير بييين المتوسييلين,اهر حن الفيير ليييل بيياي دالليية
إحصائية عند مسيتوى داللية ( ,) ,0,0إا كانيت القيـيمة التائيية المحسيـوبة(, ),004
وحي حصغر من القيمة التائيية الجدوليية البالغية (  , ) 00,,,بدرجية حريية ( , )88
مما يدل على تكاف مجموعتي البحث في حاا المتغير  ,والجدول ( )8يبين ال .
اـدول ()2
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التباين

التجريبية

43

800

0073

40,3,

ال ابلة

43

800

008,

00070

درجة
الحرية

االنحرا

88

المحسوبة

المجموعة

القيمتان التائيتان

,004

الجدولية

عدد
المتوسل
حفراد
الحسابي
المعياري
العينة
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00,,,

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
(),0,0

غير دالة
إحصائيا

 .3أثر اإلاراءا التاريبية:
عمل الباحث على الحد من حثر حاا العامل ,والمتمثل في:
ح -المادة الدراسية :
كانييت المييادة الدراسييية واحييدة وحييي ميين كتييال اإلمييالء اليياي يدرسييونل ,ويييدرل
المادة للبة المجموعتين على السواء.
ل -التدريل:
عمل الباحث على بل حاا العاميل مين ايالل تيدريل الميدرل ا سيال للميادة
ّل مجميوعتي البحيث (التجريبيية  ,وال يابلة),
(ريا حسين علي) ,والاي در َ
ال ن المدرل ا سال كان يمتلي ابيرة واسيعة تفيو ابيرة الباحيث فيي مهنية
التدريل  ,وحاا ي في على نتائب التجربة درجة من الدقة والمو وعية .
ت -الحرص على سرية البحث:
اتف ي الباحييث م ي إدارة المدرسيية ومييدرل المييادة علييى عييدل إابييار الللبيية بلبيعيية
الدراسة ,وححدافها حرصا على دقة النتائب  ,ولكي ال يتمل الللبية ريعور ييدفعهل
إلى بال جهد إ افي حو تغير في سلوكهل العادي مما ي ثر في سالمة التجربة .
ث -توزي الحصص:
سيلر الباحث على حاا المتغير من االل توزي الحصص عليى مجميوعتي البحيث,
متساو نسبيا.
وبركل
ٍ
ج -الوسائل التعليمية:
ترابهت الوسائل التعليمية بين المجموعتين والمتمثلة بالكتال المدرسيي ,والسيبورة ,
واللبارير ا بي والملون .
ح -بناية المدرسة:
لبقت التجربة في مدرسة واحدة مترابهة الارو وبهاا استبعد حثر حاا العاميل فيي
نتائب التجربة حي ا.
خ -المدة الزمنية:
كانت المدة المحيددة واحيدة وللمجميوعتين (التجريبيية وال يابلة) ,إا بيدحت التجربية
بتاريخ , 0,00/0/06وانتهت بتاريخ 0,00/0/0ل .
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 .4صياغة اْلهداف السلوكية.
إن الهد السلوكي حو ما يتحق لدى الللبة في صورة ناتب تعلمي بعيد ميرورحل
في ابرة تعلمية نامت بغررا المعلل ,وتوجيهل (قلامي,0,,0 ,ص .)004
ويحدد نور السلو الاي سو

ياهره اللالل بعد تعلمل لمادة ,حو مهارة.
(علي ,د.ت ,ص)83

وترتبل ا حدا السلوكية بالدرول اليومية للوحدات التدريسية .
(حمدان ,د.ت ,ص)007
وعييادة مييا تصييا ا حييدا السييلوكية بعبييارات تص ي السييلو اليياي يتوق ي حن
ياهره المتعلل نتيجة مروره بابيرة حو موقي تعليميي معيين ,وحيي بيال تكيون اات
فائدة كبيرة للمعلل ,إا حنها تكون بمثابة م ررات مراحدة تدل على مدى إتميال عمليية
التعلل ومن ثل قيال نتائجها (السعدي,0,,3 ,ص .)47
ححمية تحديد الهد السلوكي فيي عمليية تالييل اليتعلل وتقلييل العريوائية
وتت
فييي ا نرييلة واإلجييراءات .وحسييلول التقييويل ,وتوزي ي الييزمن (قلييامي,0,,0 ,ص
.)004
وقد توصل علماء الينفل ومينهل بليول ( )Bloomإليى تصيني ا حيدا التعليميية
إلى المجاالت الثالثية المعرفيية ,والوجدانيية ,والينفل حركيية (السيعدي,0,,3 ,ص
 ,)40والمجال المعرفي يت من ا حدا حو نتاجات اليتعلل التيي تتعلي بالمعلوميات,
والمهييارات العقلييية المعرفييية وينييدرج تحتهييا سييتة مسييتويات رئيسيية حييي( :المعرفيية
(التيياكر) والفهييل (االسييتيعال) والتلبييي  ,والتحليييل ,والتركيييل ,والتقييويل) ,مرتبيية
ترتيبييا حرميييا مبتييدح بالمسييتوى ا دنييى (التيياكر) اليياي يمثييل قاعييدة الهييرل ,ومنتهيييا
بالمستوى ا على (التقويل) الاي يمثل قمة الهرل.
(البجة,0,,, ,ص )74
ولقد حدد الباحيث ححيدافا سيلوكية فيي يوء محتيوى الميادة العلميية ,وا حيدا
التربوية العامة التيي و يعتها وزارة التربيية ,معتميدة عليى تصيني بليول()Bloom
في المجال المعرفي  ,وللمستويات الثالثة( :التاكر ,والفهل ,والتلبيي  ),وقيد عير
الباحث ما صاغاه من ححدا سلوكية على مجموعة من الابراء المتاصصين ملح
( )0للتعر على رائهل في مدى صيالحية حياه ا حيدا ,وبلغت ا حيدا السيلوكية
بصيغتها النهائية()3,حدفا,موزعة بين محتوى المادة الدراسية .
 .5إعداد الخطط التدريسية:
يتعييد اليية الييدرل اليومييية اإللييار اليياي يسييير علييى نهجييل المعلييل فييي تدريسييل
اليومي (السعدي,0,,3,ص ,)70فالتاليل للتدريل عملية تصور وتيدبر مسيب
لكيفية تنفيا عملية
التعلل والتعليل التي سيقول بها المعلل لتالمياه داال الص بريكل مينال ,ومرسيول
وحاد (ا مين,0568 ,ص .)006
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ويتوقييي نفييي الالييية عليييى ريييكلها ,الييياي ياتلييي تبعيييا نيييوار اليييدرول,
والمدرسييين ,فييالبع يف ييلها تفصيييلية ,والييبع ا ايير يف ييل و ي م ياكرات
ماتصرة عن المادة واللريقة (ريان,0555 ,ص .)4,3
ولاا فغن إعيداد الالية التدريسيية مين متللبيات التيدريل النياج  ,وعلييل فقيد حعي َّد
الباحث اللا تدريسية حنمواجية مناسبة للمو وعات التي درسيها ميدرل الميادة
,وبيييييانمواج فرايييييير ,واللريقييييية التقليديييييية ,وبعيييييد عر يييييها عليييييى الابيييييراء
والمتاصصين ,إلبداء رائهل ومالحااتهل ,لتعيديل صيياغتها الملحي ( ,)0وبنياء
على ما حبدوه من مالحاات فقد تل تعديل بع الفقرات وحصيبحت جياحزة للتنفييا
الملح (.)0
 .2إسلو إاراء التاربة -:
حجرى المدرل االل تلبيقل للتجربة ما يأتي -:
ح -باريير مييدرل المييادة بتلبي ي التجربيية علييى حفييراد مجمييوعتي البحييث يييول الثالثيياء
المواف ي  0,00 / 0 /06ل واسييتمرت ( )6حس يابي  ,إا تمييت يييول الثالثيياء المواف ي
 0,00 /0/0ل .
ل  -درَّ ل مدرل المادة مجموعتي البحث على وف الاليل التيي حعيدحا الباحيث ,
وت ل لريقة تدريل موحدة (االستقرائية) لمجموعتي البحث ملح ( , )4ولكن بعد
االنتهاء من ريرح المو يور للمجموعية التجريبيية يلبي الميدرل اليوات انميواج
فراير والتي سب اكرحا في ححمية البحث.
ت– استعمل المدرل م مجموعتي البحث حسلوبا واحدا في التصحي حو(التصيحي
اارج الص ).
ث– استعمل المدرل الوسائل التعليمية ااتها لللبة مجموعتي البحث وحي اللباريير
ا بي والملون والسبورة .
.7أداة البحـث:
يتللل البحث الحالي من الباحث إعيداد ااتبيار تحصييلي ,لقييال تحصييل للبية
المجميييوعتين (التجريبية,وال يييابلة) عنيييد نهايييية التجربييية ولعيييدل وجيييود ااتبيييار
تحصيييلي جيياحز يتص ي بالصييد والثبييات ويغلييي المو ييوعات المقييرر تدريسييها
لللبة الص الثاني المتوسل لاا حع َّد الباحث ااتبارا تحصييليا تيأل مين( )4,فقيرة
موزعيية علييى ثالثيية حسييئلة  :ا ول :يتكييون ميين ( )00فقييرة ميين نييور االاتيييار ميين
متعدد ,والثاني  :يتكون من ( )0,فقرات من نور التكمييل والثاليث  :يتكيون مين ()0
فقرات من نور الص والالأ.
علما حن الباحث عر االاتبار على مجموعة مين الابيراء والماتصيين لمعرفية
ميييدى انسيييجال االاتبيييار مييي ححيييدا البحيييث وا حيييدا السيييلوكية الااصييية بالميييادة
ملح (.)3
 .8التحليل اإلحصا ي ليقرا الختبار:
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إن الغر من تحليل فقرات االاتبار التثبت من صالحية كيل فقيرة  ,وتحسيين
نوعيتهييا ميين اييالل اكترييا الفقييرات ال ييعيفة جييدا حو الصييعبة جييدا واسييتبعاد غييير
الصال منها .
أ -معامل صعوبة اليقرة:
عنيييد حسيييال معاميييل صيييعوبة كيييل فقيييرة مييين فقيييرات االاتبار,وجيييد حن قيمتهيييا
تراوحت بين ( ),040و ( , ),086وحاا يعني حن فقرات االاتبيار جميعهيا مقبولية ,
إا يرى بلول ( )Bloomحن فقرات االاتبار تعد مقبولة إاا كان معامل صيعوبتها بيين
( ),00,و()Bloom,1971,p.66( .),06,
 ألوة تمييز اليقرا :استارج الباحث قوة تمييز كل فقرة من فقيرات االاتبار,فوجيد حن قيمتهيا تراوحيت
بييين ( ),040و ( , ),080ويرييير ( )Ebelإلييى حن فقييرات االاتبييار تعييد صييالحة إاا
كانت قوة تمييزحا ( ),04,فأكثر(.) Eble,1972 ,p. 406
 فعالية البدا ل الخاط ة:وبعد حن حجرى الباحث العمليات اإلحصائية الالزمية لحسيال فعاليية البيدائل غيير
الصحيحة لفقرات السي ال ا ول مين االاتبيار وجيد حنهيا تتيراوح بيين ( ),007-و
( ),000-حي حن البدائل الاالئة قد جابت إليها عددا من للبة المجموعة اليدنيا حكبير
من للبة المجموعة العليا  ,لاا تقرر اإلبقاء عليها جميعا من دون تغيير.
ث -ثبا الختبار:
لحسال ثبات االاتبار حستادل الباحيث لريقية التجزئية النصيفية ()split - half
التييي تتميييز بأنهييا تجنييل الفيياحص مرييكلة إعييادة الفحييص حو إعييداد صييور متكافئيية
لالاتبييار وتلغييي حثيير التغييييرات التييي يمكيين حن تلييرح علييى حاليية اللالييل العلمييية
والنفسييييييييييييييية والصييييييييييييييحية وتيييييييييييييي ثر بالتييييييييييييييالي علييييييييييييييى مسييييييييييييييتوى حداءه
لالاتبار(ملحل,0,,0,ص. )006
فبل ( ),07,ثيل صيح بمعادلية سيبيرمان – بيراون فأصيب معاميل ثبيات االاتبيار
( ),060وحو معامل ثبات جيد .
 .9تطـبي الخـتبار:
بعد انتهاء التجربة لب الباحث -وباالستعانة بمدرل المادة -االاتبيار الياي حيعد ي َّد
لهاا الغر على عينية البحيث (التجريبية,وال يابلة) ,وكيان الي فيي ييول الثالثياء
( )0,00/0/0الساعة ( )600,دقيقة صيباحا ,وقيد حابير الميدرل عينية البحيث قبيل
حسبور من موعد االمتحيان لالسيتعداد والتهيي واسيتعان الباحيث بعيدد مين المدرسيين
فيييي عمليييية المراقبييية ,وكيييان دور الباحيييث اإلريييرا عليييى سيييير عمليييية االاتبيييار
والمراركة في المراقبة.
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 .10الوسا ل اإلحصا ية:
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 -1الختبار التا ي ()T.Test
اسيييتادل للتكييياف بيييين المجميييوعتين (التجريبيييية  ,وال يييابلة) فيييي المتغييييرات
(العميير الزمنييي محسييوبا بالرييهور ,ودرجييات الللبيية فييي مييادة اللغيية العربييية للعييال
السيياب  ,والتحصيييل الدراسييي لوبييوين  ,ودرجييات االاتبييار القبلييي  ,وفييي االاتبييار
التحصيلي البعدي لغر المقارنة بين متوسلي درجات المجموعتين).
ل _ 0ل0
ت= ــــــــــــــــــــ
0
0
ر  + 1ر 2
ـــــــــــ
ن–0
إا تمثل -:
ل :0الوسل الحسابي للمجموعة ا ولى.
ل :0الوسل الحسابي للمجموعة الثانية.
ن  :عدد حفراد المجموعة الواحدة.
ر:10التباين للمجموعة ا ولى.
ر:20التباين للمجموعة الثانية( .السيد,0575,ص)387
 -2مربع كال (كا:)2
اسييتعملت حيياه الوسيييلة لمعرفيية دالليية الفييرو بييين مجمييوعتي البحييث فييي متغييير
التحصيل الدراسي لوبوين ومعادلتل حي:
0
(ل – )
كا = 0مب ــــــــــــ
إا تمثل -:
ل :التكرار المالحا.
 :التكرار المتوق .

(البياتي  ,0,,6 ,ص)004

 -3معامل صعوبة اليقرة:
استعملت لحسال صعوبة كل فقرة من فقرات االاتبار التحصيلي البعدي ,
والمعادلة حي:
ل
ص = ــــــــ
إا تمثل-:
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ص :معامل الصعوبة للفقرة.
ل  :مجمور اإلجابات الصحيحة للمجموعتين العليا والدنيا عن كل فقرة.
 :عدد ا فراد في المجموعتين (العليا والدنيا).
(.)Gronlnnd,1974,p75
 -4معامل تمييز اليقرة:
استعملت حاه الوسيلة لحسال قوة تمييز فقرات االاتبار التحصيلي البعدي.
ل -ص
ت = ـــــــــــــ
ن
إا تمثل-:
ت  :قوة تمييز الفقرة.
ل :مجمور اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا.
ص :مجمور اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا.
(العبسي  , 0,0, ,ص)0,7
ن  :عدد حفراد إحدى المجموعتين.
 -5فعالية البدا ل الخاط ة:
استعملت حاه الوسيلة إليجاد فعالية البدائل الاالئة لفقرات الس ال ا ول في
االاتبار البعدي.
نرل–ندل
فعالية البدائل = ــــــــــــــــــــ
0
ــــــــــــ ر  +د
0
إا تمثل-:
ن ر ل  :عدد الللبة الاين ااتاروا البديل الاال من المجموعة العليا.
ن د ل  :عدد الللبة الاين ااتاروا البديل الاال من المجموعة الدنيا.
1
ـــــــ
2

 :نص

عدد حفراد المجموعتين ( العليا والدنيا ) .

 -2معامل ارتباط بيرسو :
استعملت حاه الوسيلة لحسال معامل ثبات التصحي  ,وفيي حسيال معاميل ثبيات
االاتبار بلريقة التجزئة النصفية  ,ومعادلتل حي:
ن مب ل ص  -مب ل × مب ص
ر= ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0
0
0
[ن مب ل( – 0مب ل) ] × [ن مب ص – (مب ص) ]
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إا تمثل -:
ر  :معامل االرتبال.
ل :درجات المتغير ا ول.
ص :درجات المتغير الثاني.
ن  :عدد حفراد العينة ( .سليمان,وحبو عالل,0,0, ,ص)070
الفصل الرابع
عرض النتيجة وتفسيرها
بعييد االنتهيياء ميين التجربيية يييتل فييي حيياا الفصييل عيير النتييائب التييي توصييل إليهييا
البحث ,وتفسيرحا ,والتي تت من معرفة حثر انمواج فراير في تحصيل للبة الصي
الثاني المتوسلة في مادة اإلمالء.
أولا  :عرض النتياة -:
بعيييد تلبيييي االاتبيييار التحصييييلي البعيييدي عليييى للبييية مجميييوعتي البحيييث ,
 ,تيل اسيتاراج الوسيل الحسيابي فكيان متوسيل درجيات
وتصحي اإلجابات  ,وو
للبيية المجموعيية التجريبييية ( )0,0,6درجيية  ,ومتوسييل درجييات للبيية المجموعيية
ال ييابلة ( )08000درجيية  ,وباسييتادال االاتبييار التييائي لعينتييين مسييتقلتين للموازنيية
بين حاين المتوسلين  ,اهر حن القيمة التائية المحسيوبة ( )3030عنيد مسيتوى داللية
( ),0,0وبدرجييية حريييية ( , )88وحيييي حكبييير مييين القيمييية التائيييية الجدوليييية البالغييية
( , )00,,,لهاا ترف الفر ية الصفرية التي تنص على حنل  ( :لييل حنيا فير
او دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية ( ),0,0بييين متوسييل درجييات الللبيية اليياين
يدرسيييون اإلميييالء بغسيييتراتيجية المسيييرد اإلمالئيييي ومتوسيييل درجيييات الللبييية الييياين
يدرسون اإلمالء باللريقة االعتيادية )  ,وتقبل الفر ية الصفرية البديلية التيي تينص
على حنل  ( :يوجد فير او داللية إحصيائية عنيد مسيتوى داللية ( ),0,0بيين متوسيل
درجيييات الللبييية الييياين يدرسيييون اإلميييالء بغسيييتراتيجية المسيييرد اإلمالئيييي ومتوسيييل
درجات الللبة الاين يدرسون اإلمالء باللريقة االعتياديية )  ,وحياا ييدل عليى تفيو
للبة المجموعة التجريبية على للبة المجموعة ال ابلة والجيدول ( )0يو ي الي
:
الادول ()2
المتوسط الحسابي،والنحراف المعيارل ،والتباي ،والقيمتا التا يتا (المحسوبة و
الادولية)  ،والدللة اإلحصا ية لدراا طلبة ماموعتي البحث في الختبار
التحصيلي البعدل .
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3030

 00,,,إحصائيا

ثانيا ا  :تيسير النتياة - :
يالحيييا مييين ايييالل عييير النتيجييية التيييي توصيييل إليهيييا البحيييث الحيييالي تفيييو
المجموعيية التجريبييية التييي درسييت اإلمييالء بييـ (بييانمواج فراييير) فييي التحصيييل علييى
المجموعيية ال ييابلة التييي درسييت اإلمييالء باللريقيية التقليدييية (القياسييية)  .ويفسيير
الباحث نتيجة بحثل باآلتي -:
 .0فاعلية الوات انميواج فرايير ,لميا يثييره فيي الللبية مين إليال لملكيتهل الفكريية
والعقلية ,والقدرة على الكتابة واإلمالء الاالي من ا الاء.
 .0إن اسيييتادال انميييواج فرايييير فيييي تيييدريل اإلميييالء كيييان حالييية جدييييدة ليييدى للبييية
المجموعة التجريبية مما حفز النرال لديهل .
 .4تساعد لريقة فراير عليى استح يار المعلوميات واإلبقياء عليهيا لميدة حليول ,ن
اللالل يتوصل إليها بنفسل وتساعده في فهل واستيعال اإلمالء.
 .3إن اتبييار الييوات انمييواج فراييير فييي درل اإلمييالء ترييج الللبيية علييى البحييث
وربل المعنى الجديد بالمعاني المازونة في ااكرتهل.
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أول :الستنتااا :
من االل النتائب التي افرزحا البحث الحالي يستنتب الباحث ما يأتي:
 .0إن للريقيية فراييير اثيير وا ي فييي نمييو التحصيييل الدراسييي لييدى للبيية المرحليية
المتوسلة في مادة اإلمالء.
 .0يمكن تلبيي لريقية فرايير كغسيتراتيجية عليى للبية المرحلية المتوسيلة فيي ميادة
اإلمالء من االل النتائب التي توصل إليها البحث الحالي.
ثانيا :التوصيا :
من االل نتائب البحث يوصي الباحث بما يأتي:
 .0ييرورة الييالر مدرسييي اللغيية العربييية علييى االسييتراتيجيات الحديثيية فييي تييدريل
اللغة العربية وااصة درل اإلمالء مثل لريقة فراير.
 .0رورة إداال المدرسين في المدارل الحالية دورات تدريبية فيي مجيال تعلييمهل
حاه اللريقة المستعملة في البحث الحالي.
 .4إصييدار كييرال يعمييل علييى مدرسييي اللغيية العربييية يو ي لهييل كيفييية توايي حيياه
اللريقة م نمواج تدريسي لها.
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ثالثا :المقترحا :
الباحث بع المقترحات اآلتية-:
استكماال لما توصل إليل البحث الحالي ي
 .0إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في صفو دراسية حارى .
 .0إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في فرور حارى من فرور اللغة العربية .
 .4إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في متغيرات حارى غيير التحصييل كاالتجياه
نحو المادة واالحتفاا بها وغيرحا .
 .3إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لللبة المدارل المتوسلة في منال حارى.
المصادر :
 القرآ الكريم . .0ابيين مناييور  ,حبييي الف ييل جمييال الييدين محمييد بيين مكييرل  ,لسننا العننر  ,ج,
 ,00,4ل , 0دار صادر لللباعة والنرر  ,بيروت  ,د.ت .
 .0ا م يين ,ريياكر محمييود و اييرون ،أصننول تنندريم المننواد الاتماعيننة ،للصننيوف
الثانية معاهد إعداد المعلمي  ،ل ,6ملبعة وزارة التربية0568 ,ل.
 .4البجيية ,عبييد الفتيياح حسيين ,حسيياليل تييدريل مهييارات اللغيية العربييية و دابهييا ,دار
الكتال العربي ,العين ,االمارات العربية المتحدة 0,,0,ل.
 .4البجة ,عبد الفتاح حسن ،أصول تدريم العربية بي النظرية والممارسة المرحلة
اْلساسية الدنيا ،عمان – ا ردن ,دار الفكر لللباعة والنرر0,,, ,ل.
 .0البياتي  ,عبد الجبار توفي  ,اإلحصاء وتطبيقات فني العلنوم التربوينة والنيسنية,
ل  , 0إثراء للنرر والتوزي  ,عمان  0,,6 ,ل .
 .8جييابر ,وليييد احمييد :تييدريل اللغيية العربييية ,مينناهيم نظريننة وتطبيقننا عمليننة ,دار
الفكر لللباعة والنرر والتوزي ,عمان ,ا ردن0,,0,ل.
 .7الجعافرة,عبد السالل يوس ,مناهج اللغة العربية وطرا تدريسنها بني النظرينة
والتطبي ,ل,0مكتبة المجتم العربي للنرر والتوزي ,عمان ,ا ردن0,00,ل.
 .6الحصييري  ,سييال  ,دروم فنني أصننول التنندريم  ,ج , 0دار الكرييا للنريير
والتوزي  ,بيروت  0536 ,ل .
 .9الحال ,علي سامي,المراع في تدريم مهارا اللغة العربية وعلومها,الم سسة
الحديثة للكتال,لرابلل,لبنان0,0,,ل.
 .10حمدان ,محمد زياد ،التنييذ العلمي للتدريم بمياهيم نيسية وتربوية حديثة،
عمان  -ا ردن ,دار التربية الحديثة( ,د.ت).
 .00الازاعلة  ,محمد سلمان فيا  ,و ايرون  ,السنتراتيايا التربوينة ومهنارا
التصال التربول  ,ل  , 0دار صفاء للنرر والتوزي  ,عمان  0,00 ,ل .
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 .00الداحري ,صال حسن ووحيل مجيد الكبيسي ،علم النيم العام ,حربيد  -ا ردن,
دار الكندي للنرر والتوزي 0,,, ,ل.
 .04دا د ,عزيز حنا ,وحنور حسين ،مناهج البحث التربول ،جامعة بغداد055, ,ل.
.03رييييان ,فكيييري حسييين ,التننندريم – أهدافننن  ،أسسننن  ،أسننناليب  ،تقنننويم نتا اننن ،
تطبيقات  ,ل ,3القاحرة ,عالل الكتل0555 ,ل.
.00زاير,سيييييعد علي,وعايز,ايميييييان اسيييييماعيل ,منننننناهج اللغنننننة العربينننننة وطرا ننننن
تدريسها,ثائر جعفر العصامي لللباعة الحديثة ,بيروت لبنان0,00,ل.
 .08الزوبعي  ,عبد الجليل إبراحيل  ,ومحمد ححمد الغنال  ,منناهج البحنث فني التربينة
 ,ج , 0ملبعة العاني  ,بغداد  0573 ,ل .
 .07السعدي ,ساحرة عبال قنبر ،مهارا التدريم والتدري عليها (نمناذج تدريبينة
على المهارا ) ,عمان – ا ردن ,الورا للنرر والتوزي 0,,3 ,ل.
 .06سييليمان  ,حمييين علييي محمييد  ,رجيياء محمييود حبييو عييالل  ,القيننام والتقننويم فنني
العلننوم اإلنسننانية أسسنن وأدواتنن وتطبيقاتنن  ,دار الكتييال الحييديث ,القيياحرة ,
0,0,ل .
 .05السيد  ,ف اد البهي  ,علم النيم اإلحصنا ي وألينام العقنل البشنرل  ,ل  , 4دار
الفكر العربي 0575 ,ل .
 .0,رييحاتل  ,حسيين  ،تعلننيم اإلمننَلء فنني الننوط العربنني أسسن وتقويمن وتطننوير ,
ل ,4الدار المصرية اللبنانية  ,القاحرة . 0558 ,
 .00الصمادي ,ححمد عبد المجيد و ارون ,علنم الننيم النمنو ,وزارة التربيية ,قليار
التدريل والتأحيل ,الجمهورية اليمنية0558 ,ل.
.00اااييا  ,حسيين  ,اللسننا واإلنسننا منندخل إلننى معرفننة اللغننة  ,ل  , 0دار القلييل
للنرر والتوزي  ,دمر 055, ,ل .
 .04العبسييي  ,محمييد مصييلفى  ,التقننويم الننواألعي فنني العمليننة التدريسننية  ,ل , 0
دار المسيرة للنرر والتوزي  ,عمان 0,0, ,ل .
.03علييييا,إبراحيل محمييييد,المراننننع فنننني تنننندريم اللغننننة العربيننننة,المركييييز ا دبييييي
التاصصي,القاحرة 0,,0,ل.
 .00علي ,سر الاتل عثمان ,تخطيط الندروم فني المنواد الاتماعينة ,الرييا  ,دار
الفرقان (د.ت)
.08فريلند,جورج ،أسالي التدريم الحديثنة فني المدرسنة البتدا ينة  ,ل ,0ترجمية
عبييد العزيييز عبييد الحميييد واحمييد عييزت راجي  ,ملبعيية لجنيية التييألي والترجميية
والنرر ,بيروت. 0508 ,
.07قلييامي ,يوس ي وماجييد حبييو جييابر ونايفيية قلييامي ,أساسننيا تصننميم التنندريم,
عمان – ا ردن ,دار الفكر لللباعة والنرر0,,0 ,ل.
.06ملحيل  ,سيامي محمييد  ,القينام والتقننويم فني التربيننة وعلنم النننيم  ,ل  , 0دار
المسيرة للنرر والتوزي  ,عمان 0,,0 ,ل .
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الملح ()1
الختبار القبلي (المعلوما السابقة)
م : 1أمأل اليراغا في الامل اَلتية ،بواحدة م الكلمتي المحصورتي بي
اْلألوام؟ ( )3دراا
(الم دة  ,لمة )
 .0العدل يل يي َب ّد يد ................الج َهل
(عد َا يل َ ,ع ْ ل )
 ............. .0اإلنسان بتوا يع دل
يال جيسييومينا .و َتسْ ييل َل ............لنييا وعقييو يل
َ .4يهييوني علينييا حن يتصي َ
حعراا)

( حعييرا

,

ضننع خط نا ا تح ن السننم المبنندوء بننالَلم ال َّ
شمسنني ِة
م :2أألننرأ النصننوت اَلتيننة  ،و َ
وخ َّطي تح السم اِلمبدوء بالَلم القمرية ؟ ( )4دراا
.0
.0
.4
.3

يسلرون ,ما ح ْن َ
ت دبندعْ م دة َر َّب َ بمجنون )) .
قا َل تعالى  (( :ن .والقلَ دل وما
َ
يير و دميييدادٍ,وما يي ْك َتيييلي فييييل مييين سد ييي ْف ٍر
ران...وميييا ييك َتيييلي بيييل مييين حبي ٍ
فأق َسييي َل بالقي د
ل وحرباحها .
وقدرلا ٍ
جا َء في الحديث الرري َ (( :
الح َّ و وحاً )) .
الح َسني يزي يد َ
الا ُّل َ
(( حجْ َو يد َ
الا َّل ًَ ح ْب َي ين يل )) .
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م : 3استخرج عَلما الترأليم مما يأتي م تراكي لغو َية  ،وب َّي سنب واودِهنا
ظهر فيها  )3( :دراا
في المواضع التي
َ
النييار التييي َوقو يدحييا النييالي
 .0قييال َ تعالى((:فييانْ لَيي ْل تفعلييوا ولَيينْ تفعلييوا فييا َّتقيوا
َ
دجارةي)) ( .البقرة  /اآلية )03
والح َ
مارست يك َّل اف َّي ٍة – ييص َّد ي
ي
واش حو يي َك َّالي سائلي.
 .0قا َل المعّري :حعندي – وقد
ٍ
 .4قا َل روقي في بع منثورات دل :
(( ك َب ير الجاح ددل كتوا ي دع دل  ,كالحيما في غير َم ْو عل )) .
ملح ()2
أسماء الخبراء والمتخصصي الذي استعا بهم الباحث في إاراءا بحث
ا حدا
السلوكية
*

4

ح.د مثنييييييييى علييييييييوان ديالى/التربية
الجرعمي

*

3

ح.د ناال كاال جواد دييييالى /التربيييية
ا ساسية
ح.ل.د برييييييرى عنيييييياد دييييالى /التربيييية
ا ساسية
مبار
ح.ل.د ريييييا حسييييين ديييالى  /التربييية
ا ساسية
علي
ل.ل بتول فا ل جواد ديييالى  /التربييية
ا ساسية

0
8
7

الالل
التدريسية

0

ح.د عادل عبيد اليرحمن دييييالى /التربيييية
ا ساسية
العزي

العمليات
اإلحصائية

0

ح.د عييييييييياد محميييييييييود دييييالى /التربيييية
ا ساسية
حمادي

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

ملح ()3
درل حنمواجي في تدريل القواعد اإلمالئية
المادة /
اليول والتاريخ /
الدرل /
الص والرعبة /
المو ور  /قواعد رسل الهمزة المتوسلة على الواو
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اْلهداف العامة :
 .0تزويد الللبة بمجموعة من القواعد اإلمالئية ل بل صحة كتاباتهل .
 .0تنمية مهارات الكتابة الصحيحة لدى الللبة  ,ورسمهل ا حر رسما صحيحا.
 .4تمكين الللبة من الكتابة الصحيحة .
 .3تنمية قدرة الللبة على التمييز بين ا حر المترابهة في النل .
 .0إكسييال الللبيية القييدرة علييى تقييويل حنفسييهل ااتيييا ميين اييالل تييدريبهل علييى اكترييا
ا الاء وتصويبها
 .8تمكين الللبة من مهارات الفهل واإلفهال  ,والتعبير عن تأثرحل بيالمواق الماتلفية
باستعمال عالمات الترقيل .
اْلهداف السلوكية :
جعل اللالل قادرا على حن :
 .0يعر قواعد كتابة الهمزة المتوسلة على الواو .
 .0يميز حركة الهمزة المتوسلة على الواو .
 .4يحدد حركة الحر الاي يسب الهمزة المتوسلة على الواو .
 .3ياكر سبل رسل الهمزة المتوسلة المرسومة على الواو .
 .0يعين الكلمات التي ت ل الهمزة المتوسلة على الواو .
 .8يعلي حمثلة ت ل حمزة متوسلة على الواو .
 .7يميز بين قواعد الهمزة المتوسلة على الواو وقواعد الهمزة ا ارى .
وسا ل اإليضاح :
 .0السبورة .
 .0اللبارير ا بي والملون.
 .4الكتال المدرسي .
خطوا الدرم :
 .0التمهيد  ) 0 ( :دقائ
المدرل :درسنا في الدرل الساب مو ور رسل الهميزة المتوسيلة عليى ا لي ,
التي تكتل فيها الهمزة المتوسلة على ا ل  ,ومن حمثلية الكلميات
وعرفنا الموا
التي تكتل فيها الهمزة متوسلة على ا ل :
لالل  :سأ َ َل .
لالل ار  :مأْمور .
لالل ار :امآن .
لالل ار َ :مسْ ألة .
المدرل  :جيد  ,واآلن ننتقل إلى درل جدييد حيو ( قواعيد رسيل الهميزة المتوسيلة
على الواو)  .ويكتل المدرل عنوان المو ور على السبورة .
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(  ) 00دقيقة
 .0العرض :
يقرح المدرل الينص الموجيود فيي الكتيال قيراءة تعبيريية وا يحة  ,ثيل يريرح
بع المفردات والتراكيل الغام ة  ,ثيل يو ي م يمون الينص مين ايالل توجييل
ا سئلة إلى الللبة .
بعد ال يلفت المدرل انتباه الللبة إلى الكلمات التي توجيد فيهيا حميزة متوسيلة
مرسييومة علييى الييواو مثييل ( ري ون  ,في ول  ,كي ول )  ,ويييدونها علييى السييبورة ,
ويسأل الللبة  :كي رسمت الهمزة في كلمة ( ر ون ) ؟ .
لالل  :رسمت على الواو .
المدرل  :جيد  .ما حركة الهمزة ؟
لالل :ال مة .
المدرل  ,ححسنت  .ما حركة الحر الاي يسب الهمزة ؟
لالل  :الفتحة .
المدرل  :جيد  .حاا يعني ان الهمزة تكتل على الحر الاي يناسل الحركة ا قوى
بالنسبة إلى حركة الهمزة وحركية الحير الياي يسيبقها  ,وقيد سلسيلنا قيوة الحركيات
في الدرل الساب فمن يتاكر حاا التسلسل :
لالل  :تتسلسل قوة الحركات وفقا لما يأتي :
 الكسرة ويناسبها الياء . ال مة ويناسبها الواو . الفتحة ويناسبها ا ل . السكون وحي ا ع حنوار الحركات .المييدرل  :ححسيينت  .كلميية ( مسْ ي ولية ) كتبييت فيهييا الهمييزة علييى الييواو  ,مييا حركيية
الهمزة ؟
لالل :ال مة .
المدرل  :جيد  .ما حركة الحر الاي سب الهمزة ؟
لالل :السكون .
المدرل  :جيد  .حيهما حقوى ال مة حل السكون ؟
لالل  :ال مة حقوى من السكون .
المييدرل  :ححسيينت  .ولهيياا كتبييت الهمييزة علييى الييواو وحييو يجييانل الحركيية ا قييوى
ال مة  .وفي كلمة ( َم ونة ) كتبت الهمزة على الواو  ,ما حركة الهمزة ؟
لالل  :ال مة .
المدرل  :جيد  .ما حركة الحر الاي سب الهمزة ؟
لالل :الفتحة .
المدرل  :جيد  .لمااا كتبت الهمزة على الواو والحر الاي يسبقها مفتوح ؟
لالل  :الن الواو يجانل الحركة ا قوى وحي ال مة .
المدرل  :جيد  .من يعلي لنا مثاال كتبت فييل الهميزة عليى اليواو وحركتهيا الفتحية ,
وحركة الحر الاي يسبقها ال مة ؟
لالل  :يم َ يد .
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لالل ار  :يم َ ان .
المدرل  :جيد  .بقي لنا حن نتعر حالة واحدة برسل الهمزة المتوسلة عليى اليواو ,
من يستلي حن ياكرحا ؟
لالل  :إاا كانت ساكنة بعد ل .
المدرل  :جيد  .ومثال ال  :يب ْ ل  ,و يم ْ من .
(  ) 0دقائ
 .4القاعدة :
يستنتب المدرل القواعد اإلمالئية من الللبة  ,ويصوغها بأسلوبل  ,ويثبتها عليى
وجميل .
السبورة بال وا
تكتل الهمزة المتوسلة على الواو في الحاالت اآلتية :
 .0إاا كانت م مومة بعد ل مثل ( في ي ول  ,يك ي ول )
 .0إاا كانت م مومة بعد فت مثل ( َم ي ونة َ ,ي ي ول )
 .4إاا كانت م مومة بعد سكون مثل ( تفاْ ي ل  ,علاْ ي )
 .3إاا كانت مفتوحة بعد ل مثل ( يم َ نث  ,يم َ جل )
 .0إاا كانت ساكنة بعد ل مثل ( ير ْ ية  ,يي ْ ثرون )
(  ) 0دقائ

 .3التطبي :
المدرل :
تلم بين الروابي
قال الراعر  :الحت ر ول الحرال
لمااا كتبت الهمزة على الواو في كلمة ( ر ول ) ؟
لالل  :نها جاءت م مومة .
المدرل  :جيد  .ما حركة الحر الاي يسب الهمزة ؟
لالل  :ال مة .
المدرل  :جيد  .ما الحر الاي يناسل ال مة ؟
لالل :حر الواو .
المدرل  :جيد .
ملح ()4
الختبار التحصيلي البعدل في صيغت النها ية
المعلوما الشخصية:
اليوم والتاريخ:
اسم الطال :
المدرســـة :
عزييزي اللاليل فيمييا ييأْتي مجموعيية مين ا سيئلة المتنوعيية ت يل ( )4,فقييرة
تمثييل محتييوى المييادة التييي درسييتها اييالل ا رييهر الما ييية  ,اقييرح كييل س ي ال بدقيية
وانتباه وتأن  ,ثل اجل على فقراتل بما تراه صحيحا  ,وال تتر حية فقرة بال إجابة.
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( )00درجة
السؤال اْلول :
فييي السي ال اليياي حمام ي ( )00فقييرة لكييل فقييرة منهييا حربعيية بييدائل فيهييا إجابيية
واحييدة صييحيحة  ,والمللييول مني قييراءة كييل فقييرة بدقيية ثييل ي دائييرة " "Oحييول
الحر الاي يمثل اإلجابة الصحيحة فقل  ,كما في المثال اآلتي :
مثـــــال  :إذا كان الهمزة المتوسطة مكسورة بعد ضم تكت على :
ح -كرسي الياء .

ل– ح ل

.

 -1أألوى الحركا هي:
ح -الفتحـة  .ل -الكـسرة .

ج – الواو .
ج -السكون .

 -2ترسم الهمزة المتوسطة على الواو إذا كان :
ح -م مومة بعد كسر .ل-ساكنة بعد ل.
د -ساكنة بعد كسر.
 -3الحركة المناسبة للواو هي :
ل – الكـسـرة.
ح – الفتحة .
.

د .منفردة على السلر.
د -ال مة .
ج-سـاكنة بعـد فتـ .

ج -السكون

د -ال مة

 – 4ترسم الهمزة المتوسطة على كرسي الياء إذا كان :
ح – سـاكنة بعـد فتـ  .ل– م مومة بعـد فتـ  .ج –مفتوحة بعد كسر .
د– م مومة بعد ساكن .
 -5إذا اتصل بكلمة ( شئ ) ألف التثنية تصبح :
د -رــيـــآن .
ح – رياءان  .ل – ريءان  .ج -ريئان .
 – 2كتب الهمزة في كلمة ( مروءة ) ميردة على السطر ْلنها ااء :
ح – م مومة بعد ساكن  .ل – م مومة بعد فت  .ج – مفتوحية بعيد
 .د – مفتوحة بعد مــد .
 -7كتب الهمزة في كلمة ( رؤوم ) على الواو ْل
ل – م ييييييمول .
ح – سيييييياكن .
مكسور .

ما ألبلها :
ج -مفتييييييوح .

يل

د-

 -8ترسم الهمزة المتوسطة على كرسي الياء ْلنها مكسورة بعد كسر مثل :
د -بئـــر.
ج -سائل .
ل – منرئين .
ح – قصائد .
 -9حرف اْللف في كلمة ( يتساءلو ) هو حرف :
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ح – عـلـة .

ل – مــد .

ج -زائــد .

عالء جبار محمود

د.لــيــن .

 -10تأتي الهمزة المتوسطة ميردة على السطر مثل :
ج -جـزءا .
ل – تفا ل .
ح – تساءل .

د -مــرءان .

 -11إ حركة الهمزة المتوسطة في كلمة ( مهن ي ) هي :
د -الكـسـرة .
أ – السـكون  .ل – الفتحـة  .ج -ال مـة .
) ،رسنم الهمنزة المتوسنطة فني الكلمنة

 -12في املة ( رأم الحكمنة مخافنة
التي تحتها خط على اْللف ْلنها ااء :
ل –سيياكنة ومييا قبلهييا سيياكن.
ح – سيياكنة ومييا قبلهييا مفتييوح.
وما قبلها ساكن .د – مفتوحة وما قبلها مفتوح.

ج – مفتوحيية

 -13تكت الهمزة المتوسطة على اْللف ميتوحة بعد فتح  ،الاملة التني تمثنل هنذ
القاعدة هي :
ل – اليأل مفتاح الب ل .
ح – في التأني السالمة ,وفي العجلة الندامة
د – ال رحي لمن ال يلار .
ج – يسأل الم من ح المغفرة .

 -14كتب الهمزة المتوسنطة فني كلمنة (ألنرآ ) بصنورة المند ( آ ) ْلنهنا اـنـاء
ميتوحة بعد ساك وتَلها :
ح –عالمة الجم  .ل–حل التثنية .ج–حل المــد .د– عالمة التثنية.
 -15فنني املننة(ل تننؤخر عمننل اليننوم إلننى غـننـد) فنني الكلمننة التنني تحتهننا خط،حركننة
الهمزة المتوسطة هي اليتحة أما حركة الحرف الذل يسب الهمزة فهي
ح – الفتحة .ل – ال مة .ج -الكســرة  .د -الســكون.
( )0,درجات

السؤال الثاني  :حكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها :
 -0الهمزة في كلمة ( قراءة ) حي ــــــــــــــ .
 -0إن حركة ال ل حقوى من ـــــــــ .
 -4إن حركة ــــــــــ تناسل حر المد الياء .
 -3إن حركة الهمزة المتوسلة في كلمة ( م ونة) حي ــــــــ .
 -0عند كتابة الهمزة يجل حن نالحا حركتها وحركة الحر الاي ـــــ.
 -8تكون الهمزة مفتوحة بعد حر صحي ساكن مثل كلمةــــــــ.
 -7الهمزة في كلمة ( تتألل ) جاءت مفتوحة بعد حر ـــــــــ.
 -6إن حركة الفتحة حقوى من ــــــــــ .
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( ) فييييي كلميييية ( منرييييآت )

 -5ترسييييل الهمييييزة المتوسييييلة مييييدة فييييو ا ليييي
كراحيةــــــــــــــــــ .
 -0,الهمزة في كلمة ( زائدة )مرسومة على كرسي الياء نهاـــــــ.

) حميال الكلمية الصيحيحة وعالمية ( × ) حميال
عالمية (
السؤال الثالث :
الكلمييييييييييييية الاليييييييييييييأ فيميييييييييييييا يايييييييييييييص رسيييييييييييييل الهميييييييييييييزة المتوسيييييييييييييلة:
( )5دراا
 -0قار ون .
 -0االأة .
 -4سائلون .
 -3مرحاة .
 -5ينرآن .
م حمنياتي لكل بالنجاح والموفقية
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