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Abstract   

Study aim: 

 The study aimed to investigate the effectiveness of a program employing 

blended learning in the development of orthography skills among second 

grade students. 

Study materials and tools: 

 A written test of orthography skills, a program employing blended 

learning, a teacher's guide. 

Study sample: 

Asmaa Elementary Co-school (C) for Refugees was purposively chosen. 

The school included four 2
nd

 grade classes. The experimental and control 

groups were randomly assigned. The experimental group consisted of (34) 

students who studied orthography skills using the blended learning-based 

program, while the control group consisted of (34) students who studied 

orthography skills using the conventional method. 

Study methodology:  

The researcher adopted the quasi-experimental approach. 

Study main findings: 

There were statistically significant differences at the significance level (α = 

0.05) between the mean scores of the experimental group students and 

those of their counterparts of the control group in the post application of the 

orthography skills test. 

Study main recommendations: 

1. It is necessary that the program prepared by the researcher be 

disseminated and used in schools. 

2. It is necessary that blended-learning be adopted for developing 

orthography skills at the low elementary stage. 

3. It is necessary to provide an appropriate instructional environment 

(such as computers, the Internet, LCDs) so as to teach using blended 

learning in the educational institutions.  

4. It is necessary to hold training courses for the low elementary stage 

teachers to train them on how to employ blended learning in the 

educational process. 

Keywords: 

(Effectiveness, program, blended learning, orthography skills). 
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 شكره كتقديره 
الحمد هلل الذم أعانني فبمغت، ككفقني فأنجزت، لو الحمد كؿ الحمد، مف قبؿ كمف بعد،    

بإنجاز عممي ىذا،  الحمد كالشكر أف مننت عمي  كالصبلة كالسبلـ عمى نبي اليدل، يا رب لؾ 
نني مف مبدأ االعتراؼ بالجميؿك كيسرت لي كؿ عسير في دربي،  بجزيؿ شكرم كعرفاني  أتقدـ ا 

 ألناؿ درجة الماجستير. ،إلى جامعتي الغراء الجامعة اإلسبلمية التي احتضنت أممي كطمكحي
 محمكد محمد الرنتيسي، /فاضؿ الدكتكركما يسرني أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف ألستاذم ال  

 ، كالذم كاف آلرائو دكره بتقديـ النصح كاإلرشاد يبخؿ عمي   لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كلـ
 .تكجيو الدراسة نحك الطريؽ الصحيحفي 

ذيف تفضبل بمناقشة الرسالة، مما زادىا لمكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة ا كالشكر    
 كؿ مف:  .فميما كؿ التقدير كاالحتراـ ،اكصكابن  دقةن 

 .اا داخمين مناقشن  أدىـ البعمكجي /الدكتكر الفاضؿ
 الذم طالما تمنيت أف أحذك حذككما. اا خارجين مناقشن  محمد زقكت /كالدكتكر الفاضؿ 
الذيف زكدكني  ،في تحكيـ أدكات كمكاد الدراسة ساعدنيلكؿ مف  أقدـ شكرم كامتنانيكما   

  .عديبلتيـ فجزاىـ اهلل كؿ الخيربمبلحظاتيـ كت
محمكد أبك ركبة لما قدمو لي  /كأتقدـ بأصدؽ عبارات الشكر كاالمتناف لؤلستاذ الفاضؿكما 

خبلص ،مف عناية كاىتماـ  .في مجاؿ اإلحصاء كمبلحظات قيمة برحابة كأمانة كا 
رة  مدرسة كمدي محمد أبك ىاشـ /منطقة غرب غزة التعميمية الدكتكرلمدير  الجزيؿكالشكر 

عمى مساعدتيما لي في تسييؿ ميمة زىر أبك عمبة،  /ةستاذأسماء االبتدائية المشتركة "ج" األ
 تطبيؽ الرسالة لتخرج إلى النكر.

 أبك أسماء/المعممة القديرة  صدرىا كرحب عطائيا بكـر كغمرتني احتضنتني مف كما كأشكر
 .شرخ

 ـ مف غير قصد فميـ مني كؿ شكر.ىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ، أما مف غفمتي 
 كاهلل مف كراء القصد

 الباحثة
 محمدآالء عبد الكريـ 
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  فصؿ األكؿلا 1
 اإلطار العاـ لمدراسة

بية كمكانتيا، كميارة اإلمبلء تناكؿ ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة التي تناكلت المغة العر  
، الميارات اإلمبلئية تنميةفي في العممية التعميمية التعممية ك  مدمجتعمـ ال، كأىمية تكظيؼ الكأىميتيا
 ةسعى الباحثت، كأىداؼ الدراسة التي الدراسة ةالدراسة كأسئمة الدراسة، كفرضي مشكمة تناكؿك كما 

 . مية التعميمية، كحدكد الدراسة، كأىمية الدراسة في العمالتحقيقي
 .ا لمعناصر السابقةكفيما يمي كصفن 

 :الدراسة مقدمة 1.1
 عنيا، االستغناء يمكف فبل كالتفاىـ، كالحكار المخاطبة كسائؿ أبرز ىي العربية المغة إف 

 لتاريخ كالحافظ المسطر فيي الخياؿ، كيككف الناصية، امتبلؾ عمى القدرة تككف امتبلكيا كبقدر
 قكمنا، نجد ال كنيافبد المختمفة العمكـ لفيـ كمدخؿ لمتراث، كالصائنة لمذاكرة، المنعشة كىي األمـ،

 مف درب الصغر في كتعميميا لخطكة، استعدادنا كال لحاؿ، نظرنا كال لمسار، تتبعنا كال حضارة، كال
 .لمكعيكمنافذه  لمتصرؼ، كحسفه  لئلبداع، كتطكره  ،كاألقكات لمخبرات كاكتسابه  كالثبات، القكة

، كاألحبلـ جؿ المطامحكس ،ىي مستكدع لمتراث، كديكاف لؤلدبالعربية  المغة أف كما    
                                                                                               .(64ص ـ،6002الضبع،) كخزانة العادات كالتقاليد ،األفكار كالعكاطؼ كمفتاح

ا لمنظاـ كالتفكير، كىي مف أىـ عكامؿ نشأة العربية ف المغة إثـ   األمـ، كالتنكع تعد منيجن
 ـ،6022 شرخ، )أبكالثقافي ليا، ذلؾ أنيا تصنع الثقافة في كؿ مجتمع، كباختبلليا يختؿ المجتمع 

 .(6ص
 المدرسة تحقيؽأساس  فيي األساسية، بالمرحمة التعميـ فيأىميتيا البالغة  العربية كلمغة        

  .(4ص ـ،6020 طعيمة، أبك)كأىدافيا لكظائفيا
 القرآف ألنيا لغة كذلؾ العربية تمتاز بالجماؿ كالببلغة؛ المغة بأف قكؿت أف :الباحثة كحسب

 . ، كىي حاممة الرسالة السماكية المتمثمة في نشر الديف الحنيؼالكريـ
مف المغة كالصرؼ كالنحك، كلكؿ منيا نظاـ خاص بيا  منظكمة مف مككنة الفصحى كالعربية       

  .(80ص ،ـ2999 زقكت،) مع تكامؿ عضكم بينيا
 في الفرد يخطئ فقد كقائعو، كيسجؿ كأفكاره، أحاسيسو، عف الفرد يعبر الكتابة طريؽ فعف     
 .التعميـ في ميمة الصحيحة الكتابة تعتبر لذا ا،إمبلئين  كتابتو
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 كيسمى مكتكبة بكممة فكرة عف التعبير كىـ ،المغكم المجاؿ في دالالت ثبلث كلمكتابة
ا إمبلئينا رسمنا عميو يممى ما رسـ ،كتابينا تعبيرنا  كأخيرنا ،إمبلءن  كنسميو اإلمبلئية لمقكاعد كفقنا صحيحن

  .(697ص ـ،2983 كالحمادم، ظافر) الخط الذم ترسـ فيو الكممات بكضكح كتناسؽ كجماؿ

 بإصبلححيث دعا  ـ(،2948منذ العاـ ) بركات الديف بياء بيا نادلكبيرة  أىمية كلئلمبلء
 .(627ص ـ،6026 عكاد،) رئ، كتيسر القراءة لممتعمـلترشد القا الكتابة

. الكتابي التعبير في الميمة األسس مف كىك العربية، المغة فركع مف ميمنا فرعنا اإلمبلء كيعد
ذا  اإلمبلء فإف كاالشتقاقية، العربية الناحية مف الكتابة، لصحة كسيمة كالصرؼ النحك قكاعد كانت كا 

 كاإلمبلء الكتابة، عمى التدريب أبعاد مف بعد فاإلمبلء ة،الخطي الصكر حيث مف ليا كسيمة
 فالخطأ المعنى، غمكض في تشارؾ األخطاء كثرة ألف ،تمامنا فيمو إلى يؤدم نص ألم الصحيح
ا المكتكبة المادة فيـ دكف يحكؿ اإلمبلئي  .صائبنا فيمن

كمف ثـ اقتراح  ،أصبح انتشار األخطاء اإلمبلئية ظاىرة، يجب دراستيا كمعرفة أسبابيا كقد
 امتدت كقد ،إمبلئينا السميمة الكتابة عمى قادريف غير االبتدائية المرحمة فتبلميذ طرؽ لعبلجيا.

 كعمى كالصحفييف، كالمعمميف، األدباءبعض ك   الجامعات، طبلببعض  إلى اإلمبلئية األخطاء
 .(284 -286 ص ص ـ،2994 مكسى،)كالمجبلت  الصحؼ صفحات

 مجاؿ في الطمبة لدل ممحكظنا ضعفنا ىناؾ فإف لئلمبلء الكبيرة ىميةاأل مف الرغـ كعمى
 خبلؿ كمف األساس، الثاني الصؼ تعميـ بحكـ عمميا في الباحثةخبرتو  ما كىذا ،اإلمبلئية الكتابة

 :  مثؿ كتأكيدنا عمى ىذه الظاىرة جاءت بعض الدراسات طمبة،ال كتابات عمى اطبلعيا

 الثاني الصؼ طبلب عند اإلمبلئي األداء مستكل تدني فتكش التي (ـ6026) عكاد دراسة
ا ك  متكسط،  األساس الثاني الصؼ طبلب ضعؼ كجكد بينت كالتي ،(ـ6022) سمكتال دراسةأيضن

 .نطقنا كالمختمفة شكبلن، المتشابية الحركؼ بيف التمييز في

 في حثيثنا لؾذ كيتضح ،اإلمبلئية الكتابة تيسير إلى حثيثنا الجيكد سعتعمى ذلؾ  بناءن ك 
 :مثؿ اإلمبلئي، الضعؼ لعبلج مقترحة برامج تقديـ إلى سعت التي الدراسات بعض جيكد

 عمى قائـ مقترح برنامج فاعمية إلى التعرؼكاف ىدفيا  كالتي ،(ـ6008) فايدة أبك دراسة
، ككذلؾ دراسة سعيد متكسط الثالث الصؼ طبلب لدل اإلمبلئية األخطاء لعبلج المغكية األنشطة

ـ( كالتي كاف ىدفيا إعداد برنامج لعبلج أىـ صعكبات اإلمبلء التي يعاني منيا تبلميذ 6008)
 الصؼ السادس األساس.
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 الحياة، جكانب مف جانب لكؿ األساس المحكرالتقدـ العممي ىك لغة العصر، كىك يعتبر ك 
 كالتعميـ التربية افيي بماالذم غزا جميع جكانب الحياة،  التقدـ ىذا صكر إحدل التكنكلكجيا دكتع
،) متعددةك  كثيرة مجاالت حؿ في ساىمتالتي  تكنكلكجياال  خاصةو بك    .(4ص ـ،6026 برىـك

 ،أنماطنا ظيرت فقد صغيرة قرية العالـ جعمت بدكرىا التي التكنكلكجية الثكرة ظيكر كمع
 كحاجة آلخريف،ا مع الخبرات تبادؿ إلى الحاجة زيادة إلى أدل مما كالتعمـ لمتعميـ عديدة كطرائؽ
 األساليب مف الكثير فظير الذاتي كالتطكير لمبحث المصادر متعددة غنية بيئات إلى المتعمـ

  .المدمج كالتعمـ لكتركنياإل التعمـ ظيكر ذلؾ كمف كالتعمـ، التعميـ في الجديدة كالكسائؿ كالطرائؽ

  (00ص ،ـ6000 بارؾ،كالم لمكسىا )                                                   

 ،العممية كالرسائؿ التربكية الدراسات تعدد الحظت التربكم األدب عمى الباحثة اطبلع كبعد 
 لكتركنياإل التعمـ فاعمية منيا كثير كأثبت المدمج، كالتعمـ اإللكتركني التعمـ خبلؿ مف أجريت كالتي
 كدراسة، (ـ6020،أصبلف)كدراسة ،(ـ6022،الحمك)كدراسة التعمـ نكاتج تحسيف في المدمج كالتعمـ

 (.  ـ6023سميـ،) كدراسة، (ـ6023الصباغ،) كدراسة ،(ـ6020،الرنتيسي)

 مشكبلت مف وتالحظ كلما الدنيا، لممرحمة كمعممة عمميا كاقع مف :الباحثة أتور  لما كنظرنا
المتحانات الشيرية، ا أكانت بالكاجبات المنزلية أـ سكاءن  اإلمبلئية، الكتابة ميارات في التبلميذ تكاجو
يماننا ،ء معممي المرحمة األساسية الدنياعمى استطبلع آرا كبناءن   مف ىي الدنيا المرحمة ىذه بأف كا 
 ،في ىذه المرحمة اإلمبلئية الكتابة ميارات اكتسب إذا التمميذ حيث إف  التعميـ، مراحؿ كأخطر أىـ
 بإعداد الباحثة قامت فقد سبؽ مامى ع ءن كبنا العممية، الدرجات أعمى إلى يصؿ أف يستطيعقد  فإنو

 ،،، كعميو األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئية الميارات لتنمية المدمج التعمـ يكظؼ برنامج

 : التالي الرئيس السؤاؿ في البحث مشكمة تحديد يمكف فإنو
 الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمالئية الميارات تنمية في  المدمج التعمـ يكظؼ برنامج فاعمية ما"

  ؟ "األساس
 :كىي الفرعية األسئمة مف عدد السؤاؿ ىذا مف كيتفرع

 ؟األساس الثاني الصؼ طمبة لدل تنميتيا الكاجب اإلمبلئية الميارات ما -2
 ؟األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئية الميارات تنمية في يساعد الذم البرنامج طبيعة ما -6
 طمبة أداء يمتكسط بيف( α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -4

 ؟ الختبار الميارات اإلمبلئية البعدم تطبيؽال في التجريبية المجمكعة كطمبة الضابطة المجمكعة
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 :الدراسة ةيفرض 1.7
 :مة الدراسة كضعت الباحثة الفرضية التاليةكلإلجابة عف أسئ

 طمبة أداء يمتكسط بيف( α≤ 0.05) داللة كلمست عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -2
 . الختبار الميارات اإلمبلئية البعدم تطبيؽال في الضابطة المجمكعة طمبةك  التجريبية، المجمكعة

 :الدراسة أىداؼ 1.4
 :التالية األىداؼ تحقيؽ إلى الحالية الدراسة تسعى

 .غزة بمحافظة األساس الثاني الصؼ طمبة لدل تنميتيا الكاجب اإلمبلئية الميارات تحديد -2
 الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئي األداء ميارات لتنمية المدمج التعمـ يكظؼ  برنامج بناء -6

 .األساس
  .اإلمبلئية الميارات مف طمبةال تمكف في تنمية البرنامج تدريسفاعمية  قياس -4

 :الدراسة أىمية 1.3
 :اآلتي في سةاالدر  أىمية تتمثؿ

 .التعميمية العممية في كتكظيفو المدمج ـالتعم تطبيؽ في لراغبيفا المعمميف تفيدقد  -2
 .اليائؿ التقني التقدـ لمجاراة عصرم بأسمكب الطمبة إعداد في تساىـ قد -6
 مف بمزيد الفمسطينية المكتبة يثرم مما المجاؿ ىذا في البحث في لمراغبيف جديدة آفاقنا تفتح قد -4

 .كاألبحاث الدراسات
 تنمية في فعاؿ كمفتاح كالتكنكلكجيا التعميـ في التقميدية الطرؽ بيف الدمج إلى ميفالمعم يكجو -3

 .التعمـ عممية كتطكير

 :الدراسة حدكد 1.1
 :كد الدراسة عمى المحددات التاليةاقتصرت حد

 .(ـ6027-6022)الدراسي   لعاـمف ا الثاني الدراسي الفصؿ :الزماني الحد -1
 محافظة في لبلجئيف "ج" المشتركة االبتدائية أسماء درسةم (:المؤسساتي) المكاني الحد -7
 .الدكلية الغكث ككالة لمدارس التابعة غزة
 طمبة لدل التنكيف بأنكاعو كالنكف الساكنة() :اإلمبلئية الميارات :(المكضكعي)النكعي الحد -4

 .األساس الثاني الصؼ
 .األساس الثاني الصؼ كطالبات طبلب :البشرم الحد -3
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 :الدراسة تمصطمحا 1.1
 :فاعمية -1

 ـ،2999 كالجمؿ، المقاني) المرجكة النتائج كتحقيؽ األىداؼ كبمكغ التأثير عمى المقدرة ىي
  .(86ص

بلؿ التأثير اإليجابي عمى تحقؽ النتاجات التعميمية المرجكة مف خ: نياكتعرفيا الباحثة إجرائيا بأ
 .الطمبة

 : برنامج -7
 نحك تكجو التي الخدمات أك كالعمميات، لمشركعات،كا األنشطة، مف منتظمة ىك مجمكعة

 .(63 ص ، ـ6000 الصكفي،) محددة أىداؼ تحقيؽ

 مف معينة لمجمكعة تقدـ التعميمية، الخبرات مف مجمكعة يتضمف المنيج مف جزء ىكك 
  .(28 ص ـ،6022،عمي) محددة زمنية فترة في خاصة، تعميمية أىداؼ لتحقيؽ الدارسيف،

 :المدمج التعمـ -4
 لتحقيؽ لكتركنياإل كالتعميـ الدراسة حجرات داخؿ التقميدم التعميـ مف كؿ بيف يمزج ـتعمي ىك
 .(0 ص ـ،6007 إبراىيـ،) األسمكبيف كبل مميزات مف اإلفادة

 يمزج تعميـ نمكذج عف عبارة ىك المدمج التعمـ أف (292 ص ـ،6020) الرنتيسي  كيرل
 في الفائقة، الكسائط باستخداـ اإللكتركني كالتعميـ لكجو، اكجين  التقميدم الصفي التعميـ مف كؿ بيف

 تحقيؽ أجؿ مف النمكذجيف، مف لكؿ المتاحة التقنيات أقصى مف االستفادة مع متكامؿ نمكذج
 .المرجكة التعميمية األىداؼ

مى الدمج ما بيف ىك أحد أنماط التعمـ الحديثة التي تعمؿ ع: بأنو اكتعرفو الباحثة إجرائين 
لؤلىداؼ  داخؿ غرفة الصؼ أـ خارجيا، تحقيقنا أكاف لكتركني سكاءن ، كالتعمـ اإلمـ التقميدمالتع

 .زيادة دافعية المتعمـ نحك التعمـمرغكبة، ك  نتائج عمى الحصكؿ أجؿ مف ك ،التعميمية التعممية
 :الميارة -3

 الكقت تكفير مع ،كعقمينا ،حركينا اإلنساف يتعممو لما الفيـ عمى القائـ الدقيؽ السيؿ األداء
   .(287ص ـ،2992 كالجمؿ، المقاني) كالتكاليؼ كالجيد

 .األخطاء كبأقؿ كقت بأسرع كتابة اإلمبلئيةال إتقاف: ىك لمباحثة اإلجرائي كالتعريؼ
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 :مالءاإل -1
، التصكير الخطي لؤلصكات المنطكقة عف طريؽ اا صحيحن فف رسـ الكممات رسمن ىك 

كىي كسيمة  ،، كفؽ قكاعد كضعيا عمماء المغةا لصكرتيا األكلىقيا طبقن نط برمكز تتيح لمقارئ إعادة
حدل دعامات التعبير الكتابي في الم ، ةالسفاسف) ةدرسة كالتعبير الكظيفي في الحياميمة لمقراءة كا 

 .(126 ـ، ص2011
ميارة تكظيؼ الحكاس حيث يتـ مف خبللو تحكيؿ المسمكع  :بأنو إجرائينا ةعرفو الباحثتك 

 .القارئ فيمو كلفظو بمغة سميمةحتى يستطيع  ؛حكتكب بكضك إلى م
 :الميارات اإلمالئية -2

، ـ6020 ،فمحيبل) حة، كرسـ الكممات بصكرة صحيىي إتقاف رمكز الكتابة العربية
  .(422ص

 ضمف المسمكعة الكممات كتابة عمى قادرنا التمميذ أف يككف :كتعرفو الباحثة إجرائينا بأنو
 المغة. أىؿ عمييا اتفؽ التي بالطريقة اإلمبلئية، تنكيفكال النكف ميارات

 



 
 

 
 الفصؿ الثاني

 رمػػػار النظػػاإلط
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 الفصؿ الثاني 7
 اإلطار النظرم

الميارات  تنميةفي  يكظؼ التعمـ المدمج فاعمية برنامج مدللمتحقؽ مف الدراسة  ىدفت
 ،منيا الباحثة تنطمقاالتي  القاعدةىذا الفصؿ يمثؿ ك ، الصؼ الثاني األساس طمبةة لدل اإلمبلئي
  ،، كالمتعمقة بمجاؿ البحث، كالدراسات التي تحصمت عميياعمى األدبيات، كالنظريات معتمدةن 
 :التالي النحك عمى كريفمح إلى الفصؿ ىذا تقسيـ تـ كعميو
 التعمـ المدمجالمحكر األكؿ :. 
 اإلمالء :نيالمحكر الثا.  

 :التفصيؿ فم بشيء المحاكر ىذه عرض سيتـ يمي كفيما

 :التعمـ المدمج: كؿالمحكر األ  7.1

، مما يتطمب اتخاذ بفضؿ العكلمة كالتقدـ التكنكلكجيالخطى كمتكرر  أصبح التغير سريعى 
كما  ،قرارات أكثر حيكية في تطكير التعميـ بحيث يتضمف المبادئ كالمفاىيـ كالميارات بما يتناسب

 .تغييرات كتطكر تكنكلكجييمكج بو ىذا العصر مف 

رؽ التقميدية في التعميـ التطكر التكنكلكجي ميما بمغت أىميتو ال يعد بديبلن عف الطف إ
، مف ىنا ظير أك عف المعمـ داخؿ قاعات الدراسةلف يككف بديبلن عف التعمـ التقميدم ك ، كالتعمـ

 ، فيذا النكع مف التعمـ يجمع بيف التعمـكتطكر طبيعي لمتعمـ اإللكتركنيمفيكـ التعمـ المدمج 
ميدم، إنو ، فيك تعمـ ال يمغي التعمـ اإللكتركني كال التقي كالتعمـ التقميدم الصفي العادماإللكتركن

 مزيج بيف االثنيف معنا.

كلقد أصبح االنتقاؿ التقميدم لممعارؼ كالمعمكمات مف المعمـ إلى الطبلب ال يمثؿ األسمكب 
أداء كنشاط الطبلب فعالة تركز عمى األمثؿ في التدريس مالـ يقترف باستخداـ أساليب تدريسية 

حيث تؤكد االتجاىات المعاصرة في التعميـ عمى تحكؿ دكر المعمـ داخؿ قاعات الدراسة مف دكر 
       .(229ص ـ، 6020 زغمكؿ،)  لتعميـ كتعمـ الطبلبالممقف إلى دكر الميسر 

 التقميدم بأشكالو ميـالتع دمج ىك (602) شكؿ في المتمثؿ المدمج التعمـ أف سبؽ مما كيتضح   
 التفاعؿ كفرص التعميمي المكقؼ فاعمية مف ليزيد المتنكعة؛ بأنماطو لكتركنياإل كالتعمـ المختمفة

 .التعميمية العممية مخرجات مف حٌسف مما لمتعمـ، الدافعية كزيادة االجتماعي،
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 ـ اإللكتركنيدمج التعميـ التقميدم كالتعم :(2 .1) شكؿ
 (9، صـ6022، الحمك :المصدر)  

 :تعمـ المدمجتعريؼ ال  7.1.1
 التعمـ أخرل كأحياننا الخميط، التعمـ أحياننا عميو يطمؽ حيث المدمج ـالتعم مسميات تعددت

 التدريس طريقة أك التقديـ، آلية في يختمؼ ال األسماء اختبلؼ كلكف المؤلؼ، التعمـ أك المتمازج،
 .التعمـ أنماط مف النمط ىذا في المتبعة

 التعمـ خصائص بيف يجمع الذم التعميـ بأنو( Milheim6002p,33,) ميمياـ كيعرفو
 .املكيمي المتكفرة التقنيات مع بالتعامؿ( اإلنترنت عبر)اإللكتركني كالتعميـ التقميدم

يجمع بيف التعميـ التقميدم  بأنو نظاـ متكامؿ (484، صـ6024)العجرمي كما كيعرفو 
 ، مع التعمـ اإللكتركنيباشرة، مف خبلؿ التدريبات العممية المFace To Faceلكجو  كجينا

 E-Learning تحقيؽ كتحسيف األىداؼ  ، بيدؼكيب كفؽ متطمبات المكقؼ التعميميالقائـ عمى ال
 .التعميمية

يف الحديثة التي تعمؿ عمى الدمج ما بىك أحد أنماط التعمـ : كتعرفو الباحثة إجرائينا بأنو  
لؤلىداؼ  ، تحقيقناخؿ غرفة الصؼ أـ خارجيادا أكاف لكتركني سكاءن ، كالتعمـ اإلالتعمـ التقميدم

 .زيادة دافعية المتعمـ نحك التعمـمرغكبة، ك  نتائج عمى الحصكؿ أجؿ مفذلؾ ك  ،التعميمية التعممية
ف ، يستفيد مالتعمـ المدمج، ىك نظاـ تعميميعريفات السابقة أف مف الت :الباحثةكتستخمص 

الكسائؿ اإللكتركنية منظكمة مف  ، كذلؾ عف طريؽ الجمع بيفاإلمكانات التكنكلكجية المتاحة
، كالمحتكل جات المتعمميف كخصائصيـ النمائية؛ لتقديـ نكعية مف التعميـ تناسب احتياكالتقميدية

 .لمدرسة أك خارجياقيا سكاء داخؿ االدراسي كأىدافو المرجك تحقي

 ـ المدمجالتعم
 

 

 

التعميـ 
 التقميدم

ـ التعم
 اإللكتركني
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 أنكاع التعمـ المدمج: 7.1.7

، كذلؾ أنكاعصنؼ في ثبلثة يفي كتابو أف التعمـ المدمج  (69، صـ6022)لقد بيف الفقي 
 .كالشكؿ التالي يكضح ىذه األنكاع ،عيد الكطني لتكنكلكجيا المعمكماتحسب تصنيؼ الم

 
   أنكاع التعمـ المدمج :(2 .2) شكؿ

 (69ص ـ، 6022 الفقي،: المصدر)

 :الميارة تقكده الذم المدمج التعمـ :أكالن 
 تتطمب محددة كميارات لتطكير معارؼ المعمـ كدعـ الذاتي التعمـ يدمج كىك ذلؾ النكع الذم

 المناقشة، كمنتديات لكتركنياإل البريد خبلؿ مف مع المعمـ التفاعؿ يدمج حيث راجعة، تغذية
 .الذاتي بالتعمـ لكجو كجينا كاالجتماعات

 :االتجاه يقكده الذم المدمج التعمـ ثانينا:
 تفاعؿ تتطمب محددة سمككيات لتطكير متنكعة تقديـكسائؿ  ذلؾ النكع الذم يدمج فيك
 .مع بعضيـ المتعمميف

 :الكفاءة تقكده الذم المدمج التعمـ :ثالثنا
 محددة.  كفاءات لتطكير كاستشارات ،المعرفة إدارة مصادر مع األداء دعـ أدكات يدمج حيث

في دراستيا عمى النكع األكؿ مف أنكاع التعمـ المدمج كىك التعمـ الذم  الباحثةكقد اعتمدت 
 تقكده الميارة.
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 :التعمـ المدمج خصائص 7.1.4
  ؛226، صـ6022كعقؿ الرنتيسي ؛60 - 63، ص ص ـ6022 ،الفقي)يرل كؿ مف 

 ـ؛6000 ؛ سبلمة،Charlesetal,2004 ؛,Norm 2003 ؛28، صـ6022، حميد
Krause,2007تتمثؿ في النقاط  التعمـ المدمج خصائصأف  (ـ6008 كالسيد، ؛ عبد العاطي

 :التالية
 .يككف التعميـ متمركز حكؿ الطالب -2
 .يكفر الكقت كالجيد كالماؿ -6
 .لممعمكمات الكصكؿ إمكانات زيادة -4
 .اإللكتركني كالتعمـ لكجو كجينا يالصف التعميـ يستخدـ -3
 لمعركض المتنكعة األشكاؿ بيف المزج خبلؿ مف التعميمية األىداؼ كتحسيف تحقيؽ عمى يركز  -0

 .المرجكة األىداؼ لتحقيؽ كسيمة بؿ ذاتو حد في ىدفنا ليس التعميمية
 .استبداؿ التعمـ الجماعي بالتعمـ المتمركز حكؿ الطبلب  -2
 .كالمعمميف لمطبلب يف أنكاع التقكيـب يحقؽ التكامؿ -7

 استخدامو عند المدمج التعمـ أحدثو الذم التغير مدل :الباحثة بلحظت سبؽ ما خبلؿ مف
 كقاـ التعميمية، كاألىداؼ التعميمي لممكقؼ االحتياجات عمى ارتكز نوإ حيث تعمـ،ال عممية في

 المعمـ كحضكر ،المحاضرة أسمكب قاءب عمى الحفاظ مع التعميمية، البيئة في التكنكلكجيا بتكظيؼ
 كالنشاط التفاعؿ مف ممكف قدر أكبر تحقيؽ يتـ كبذلؾ الطالب، مع لكجو كجينا الصفية الغرفة في
 التقييـ عممية في اإللكتركني التعمـ مف االستفادة يتـ أنو كما التعميمية، كالمادة كالمعمـ المتعمـ بيف
 .لذلؾ البلـز كقتكال الكمفة ناحية مف األفضؿ تحقيؽ حيث

 :المدمج التعمـ استخداـ مبررات 7.1.3

إف تسارع النمك المعرفي كالتكنكلكجي يحتـ عمى القائميف عمى العممية التعميمية التعممية 
 Singh,2009&؛ (Clark,2008,p41تكظيؼ التعمـ المدمج في المدارس كقد أكضح كبلن مف 

Reedـ المدمج كتمثمت بالنقاط التاليةعم( مبررات كدكاعي استخداـ المعمميف كالطمبة لمت: 
 .المتعمـ حكؿ المتمركز التعميـ إلى المعمـ حكؿ المتمركز التعميـ مف االنتقاؿ  -2
 .التعميمية لمفرص الكصكؿ إمكانية كزيادة كالمركنة المعرفة، إلى الكصكؿ سيكلة -6
 .كالتعميمي التربكم ءااإلثر  زيادة  -4
تعمـ، حيث انتقمت مف النظرية السمككية إلى المعرفية إلى التغير الحاصؿ في نظريات ال -3

 البنائية إلى الذكاءات المتعددة. 
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 .االجتماعي التفاعؿ أك التكاصؿ زيادة -0
 تعمـال تخداـاس ىإل تدع يالت تارر المب يا لبعضو مفعرض خبلؿ مفك  :الباحثة ترلكىنا 

األثر الكبير عمى الطالب تكنكلكجي لو عصرنا الحالي أم عصر العكلمة كاالنفتاح ال فأ دمج،الم
فكاف  متناكؿ الجميع كسيمة االستخداـ، ، كما كأف الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة أصبحت فيالمتعمـ

كاستخداـ كؿ ما ىك جديد لجعؿ المتعمـ محكرنا أساسينا في  ،لزامنا عمى المعمميف مكاكبة العصر
 .التعميمية العممية رالعممية التعميمية التعممية كصكالن إلى تطكي

 مبادئ التعمـ المدمج: 7.1.1

 :(Singh&Reed,2009) التالية كالقكاعد المبادئ المدمج التعمـ يتضمف
 .التعميمية كالغايات األىداؼ عمى التأكيد -2
 .المستيدفة الفئة إلى لمكصكؿ المختمفة الشخصية التعميـ أنماط مف العديد دعـ ضركرة -6
 .مختمفة ذاتية معارؼ عمى يـالتعم خبرة فرد كؿ يبنى -4
 .التعميمية الخبرات تنكع -3
 الذم الكقت في تمامنا يريد ما إلى الفرد كصكؿ كىي الفعالة، التعميـ استراتيجية استخداـ -0

 يريده.

 تطكر نظاـ التعمـ المدمج: 7.1.1

 مف يعد )الخميط(: المدمج التعمـ نمكذج أف إال اإللكتركني، التعمـ نماذج تعدد مف الرغـ عمى

 النمكذج ىذا كفي التعممي، التعميمي المجاؿ في تكظيفنا كأكثرىا التربكية، األدبيات في أشيرىا

ا مع اإللكتركني التعمـ يكظؼ  بحيث كالتعمـ التعميـ عمميتي في التقميدم الصفي التعمـ مدمجن

 (.282ـ، ص6000زيتكف، ) العممية ىذه إنجاز معنا في يتشاركاف
ذا  كمزايا اإللكتركني التعمـ مزايا ما بيف يجمع أف يمكف ـ ىذا النمكذج فإنواستخدا حسفأي  ما كا 
سكاءن  اإللكتركني، التعمـ أدكات يكظؼ المدمج اإللكتركني التعمـ ألف نظرنا التقميدم، الصفي التعمـ
 .كالمحاضرات الدركس في الشبكات عمى المعتمدة أـ الكمبيكتر عمى المعتمدة أكانت

 لتقارب المستمر بيف بيئات التعمـ اإللكتركنية، كبيئات التعمـ اإللكتركني( ا604كيكضح شكؿ )
 .(67ص ـ،6022 المدمج )الفقي، التعميـ نظـ كتطكر ظيكر إلى أدل الذم
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 يكضح مراحؿ تطكر التعمـ المدمج(: 7.4شكؿ )

 كجينا التعمـ بيئات بيف فاصؿ ىناؾ فكا الماضي كيتضح مف الشكؿ السابؽ أنو في      
 كاف فمثبلن  لممتعمميف، مختمفة ككسائؿ طرقنا استخدما ألنيما اإللكتركني، التعمـ كبيئات لكجو
 كجو الشخصي التفاعؿ كجكد مع المعمـ يكجييا تعمـ بيئات في يتـ لكجو كجينا التقميدم التعمـ
 بينما التعميمي، المحتكل كاستقباؿ رساؿإ في عالية أمانة كذات متزامنة، حية بيئة في لكجو
 .التعميمية كالمادة المتعمـ بيف التفاعؿ عمى اإللكتركني التعمـ بيئات أكدت

 : المدمج التعمـ أبعاد 7.1.2

 :كثر مف األبعاد عمى النحك التالي( أف التعمـ المدمج قد يضـ كاحدنا أك أـ6009)ذكرت الشيرم 
 :ير الشبكيلتعمـ الشبكي كالتعمـ غالدمج بيف ا -1

 أما التعمـ غير الشبكي ،خبلؿ تقنيات اإلنترنت كاإلنترانتحيث يتـ التعمـ الشبكي عادة مف 
ادر ، كمف أمثمة ىذا النكع البرامج التي تتطمب بحثنا في المصفيك ما يتـ في الفصكؿ التقميدية

 باستخداـ الشبكة العنكبكتية. 
 :الفكرم الذاتي كالتعمـ التعاكني الدمج بيف التعمـ -7

عمى حاجة  كالتي تتـ بناءن  ،يشمؿ التعمـ الذاتي عمميات التعمـ الفردم كالتعمـ عند الطمب
، أما التعمـ التعاكني فيتضمف اتصاالن أكثر حيكية بيف المتعمميف المتعمـ ككفؽ السرعة التي تناسبو
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كاألدبيات الميمة  دكمف أمثمتو مراجعة بعض المكا ،مما يؤدم إلى المشاركة في المعارؼ كالخبرات
 . حكؿ منتج جديد

 :كالمحتكل الجاىزالدمج بيف المحتكل الخاص  -4
، فردية لممتعمميفالبيئة كالمتطمبات ال يتضمفالمحتكل الجاىز ىك المحتكل الشامؿ الذم 
، ف المحتكل الخاصو أعمى ميتكتككف إنتاج ،كيتميز ىذا النكع مف المحتكل بقمة تكمفتو المادية

 .ذاتيناالذم يعد 
 :عمؿكال تعمـمج بيف الدال -3

، كعندما يككف التعمـ متضمننا في عمميات سسات بالتبلـز بيف العمؿ كالتعمـيرتبط نجاح المؤ 
، كيزداد حجـ التعمـ المتاح عند الطمب بما درنا لمحتكل التعمـقطاع العمؿ فإف العمؿ يصبح مص

 .حاجة المستفيديف مف ىذا المحتكل يمبي

 :برامج التعمـ المدمج مراحؿ تصميـ 7.1.3

-422، ص صـ6003سالـ، ): مف كؿ أكردىا مراحؿ تمر بعدة  المدمج التعمـ برامج تصميـ إف 
 ؛442 – 467ـ، ص ص 6007؛ إستيتة كسرحاف، 422-422ص ـ، ص6000؛ الحيمة،427

 .(96-89ـ، ص6022الفقي، 
 مرحمة التحميؿ: -1

ة، كتحديد اإلمكانات البشرية، كالمادية كالمصادر، يتـ فييا تحميؿ البنية التحتية التعميمي      
كالمكاد التعميمية، كتحديد االحتياجات التعميمية، كتحميؿ المحتكل، كتحديد األىداؼ، كتحميؿ 

 خصائص المتعمميف. 

 مرحمة التنظيـ كالتصميـ: -7

ار الكسائؿ التعميمية، كفييا يتـ تنظيـ أىداؼ العممية التعميمية، كمحتكل المادة التعميمية، كاختي     
 كاختيار أساليب التقكيـ، ككضع الخطط المناسبة.

 مرحمة اإلنتاج: -4

كيتـ فييا ترجمة تصميـ التعميـ، كالمكاصفات التي كضعيا إلى مكاد تعميمية مادية، أك حقيقة،      
 جريب المبدئي(. كيجب التأكد مف مدل مناسبة المادة التعميمية لممتعمميف كفاعميتيا بالنسبة ليـ:)الت

 :التجريب مرحمة -3

كيتـ فييا تجريب المحتكل التعميمي المعد عمى عينة استطبلعية مف الطبلب مف خارج عينات     
 الدراسة، كالتأكد مف صبلحية المحتكل التعميمي لمتطبيؽ .
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 مرحمة التنفيذ: -1

 حيث يتـ التطبيؽ الفعمي لمبرنامج.     

 مرحمة اإلدارة: -1

 .التعميمي النظاـ التعميمية كمراقبة العممية حسف سير مف التأكد ضمفكتت     

 مرحمة التقكيـ: -2

تطكير  ثـ كعبلجيا، نقاط الضعؼ، كتحديد مدل تحقيؽ األىداؼ، عمى الحكـ كتتضمف    
 النمكذج المستخدـ كفؽ التغذية راجعة.

 :أىمية التعمـ المدمج 7.1.4

ستغناء عف طرؽ التعميـ عمـ ليس بإمكانو االإف أىمية التعمـ المدمج نابعة مف ككف الم
ما  ، ككما كأف التعمـ المدمج يجمعالتكنكلكجية اإللكتركنية الحديثة، كال يمكنو إغفاؿ الطرؽ التقميدية

 كلالمحت رضبع ائؿكسال ذهى كـتق ثحي دمالتقمي يـالتعم اايمز  كبيف ،اإللكتركنية الكسائؿ ياامز  بيف

 عند كمتابعتيـ رشادىـكا   كتكجيييـ الطبلب إعداد بعمميات الدرس قاعة في المعمـ يقكـ بينما العممي
 مف ليـ المناسبة الراجعة التغذية كتقديـ ،أسئمتيـ عف كاإلجابة كالجماعية، الفردية باألنشطة القياـ
 .(427، صـ6004 خميس،) معيـ الحى التفاعؿ خبلؿ

 إلى يتسرب الذم كالممؿ ،تماعيةاالج العزلة عمى أنو يتغمب (97ـ، ص6009) الغريب كيرل
 قاعات داخؿ التقميدم التعميـ مع بدمجو كذلؾ ،لمدة طكيمة اإللكتركني التعمـ استخداـ نتيجة الطالب
 الدراسة.

 كتحسيف ،التعمـ فاعمية زيادة في تبرز المدمج التعمـ أىمية أف (64، ص6022)حميد كترل
 مف العديد بيف الجمع لممعمـ الفرصة يتيح لمدمجا فالتعمـ التعمـ، بيئة تحسيف خبلؿ مف مخرجاتو
 األىداؼ تحقيؽ عمى يساعده بما التعمـ عممية أثناء التكنكلكجية التقنيات كاستخداـ ،التقنيات
 .التعميمية

 األنشطة بيف الدمج خبلؿ مف التعمـ عمى الحصكؿ في النشط ةالطمب دكر عمىيركز  كما أنو
  .المعمكمات استقباؿ في المتمثؿ لمطمبة السمبي الدكر مف دالن ب كالمشاريع ،كالتعاكنية الفردية

كمف خبلؿ ككنيا معممة لممرحمة األساسية كمف خبلؿ معرفتيا لخصائص  :الباحثةكترل 
بؿ عمى العممية طمبتيا النمائية بأف الطفؿ يحتاج إلى إثارة كتشكيؽ مف أجؿ تحفيزه كتشجيعو ليقي 

: لكتركنية كالتي تحتكم عمىلدمج بيف طريقة التعمـ اإلاا عمينا ، فكاف لزامن رحب التعميمية بصدرو 
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كالتي ال يمكف االستغناء عنيا  ،( كالطريقة التقميدية، تعزيزاتصكت، صكرة، حركات، مثيرات)
 .الدراسي ؾ كصكالن إلى أعمى مستكيات التحصيؿلكذ

 :نماذج تصميـ التعمـ المدمج 7.1.11

 :الثماني خاف : نمكذجأكالن 
 :ىي أبعاد ثمانية مف النمكذج ىذا كيتككف خاف، اليدل بدر كذجالنم ىذا كضع

 .اإللكتركني التعمـ كتصميـ استراتيجيات أكجو عمى التركيز يتـ فيو البعد ىذا :التربكم البعد  -2

لبرنامج  محتكل إدارة نظاـ كأفضؿ مناسب، تعمـ إدارة نظاـ أفضؿ يحدد كىك:  التقني البعد  -6
 التعمـ.

مكانية الكصكؿ كسيكلة المحتكل، تصميـ كيتضمف: الكاجية ـتصمي بعد -4  .االستخداـ كا 

 .أداء المتعمـ كتقكيـ التعمـ، برنامج فعالية تقكيـ عمى المدمج التعمـ برنامج قدرة أم :التقكيـ بعد  -3
دارة إل كالمكجستية األساسية، البنية مثؿ المدمج التعميـ برنامج بإدارة يتعمؽ كىك  اإلدارة: بعد  -1

 .المتعددة التقديـ أنكاع
 اإللكتركني المطمكبيف كالدعـ اإللكتركنية المصادر باختبار البعد ىذا يقـك  المصادر: دعـ بعد  -1

 .احتياجاتيـ حسب لمطبلب مناسب دعـ تقدـ مع اليادفة، التعمـ بيئات لتقكية
 تعمـ مدمج، برنامج أم تطكير عند تمبيتيا ينبغي التي األدبية القضايا يحدد كىكاألخالقي:  البعد -2

 .الكطنية كاليكية الثقافي، كالتنكع الفرص، تكافؤ قضايا تخاطب أف ينبغي كما
 باستعداد المتعمقة األسئمة بطرح كذلؾ التعميـ، لبرنامج التخطيط كيشمؿ :المؤسسي البعد -3

 يكضح نمكذج التالي كالشكؿ. المتعمميف كاحتياجات األساسية، كالبنية المحتكل كتكافر المؤسسة

 .الثماني خاف

 
 لمتعمـ المدمج الثماني خاف نمكذجيكضح  :(2 .4) شكؿ
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 لبيكسيانك:  المتعدد : النمكذجنيناثا
 ،بينيما كالتحكؿ اإللكتركني التعمـ خبلؿ التقميدية كمف بالفصكؿ األداء يصؼ ىذا النمكذج حيث 
 .(6.0) شكؿ خبلؿ مف يتضح ما كىك

 
 ـ المدمجنمكذج بيكسيانك لمتعم :(2 .5) شكؿ

 
 :المدمج لمتعميـ فرناندك : نمكذجاثالثن 

 تدريسيـ تـ ذيفكال ،المحمية باإلدارة الحاسكب مجاؿ في صيفالمخت لتدريب النمكذج ىذا كضع

 كل، تحميؿالمحت تحميؿ) :ىي خطكات عدة مف النمكذج ىذا كيتككف المدمج، التعميـ بأسمكب

 التقييـ(. مرحمة البرنامج، تنفيذ المتعمميف، خصائص
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 :المدمج للتعلم الفقي نموذجرابعنا: 

 
 نمكذج الفقي لمتعمـ المدمج(: 7.7 شكؿ )

 

 مرحمة التحميؿ 

 مرحمة التصميـ 

 مرحمة اإلنتاج 

 مرحمة التطبيؽ 

 مرحمة التقكيـ 

 تحميؿ خصائص المتعمميف. -1
 ية.تحديد األىداؼ التعميم-2
 تحميؿ محتكل التعمـ المدمج. -3
 تحميؿ بيئة التعمـ المدمج.-4

 تنظيـ األىداؼ التعميمية.-1
 استراتيجية تنظيـ محتكل التعمـ المدمج.-2
 استراتيجية تقديـ التعمـ المدمج.-3
 تصميـ األنشطة التعميمية.-4
 دراسة.تصميـ أدكات ال-5
 تصميـ صفحات المكقع.-6

 .إنتاج عناصر المحتكل المطمكبة لممكقع-1
 إنتاج صفحات المكقع. -2
 .(Scorm)إنتاج سككرمات المقرر -3
 (Moodleإنتاج األنشطة كالكتؿ في المكدؿ )-4
 رفع المكقع عمى اإلنترنت.-5

 التجربة االستطبلعية.-1
 التطبيؽ القبمي ألدكات الدراسة.-2
 تطبيؽ نمكذج التعمـ المدمج.-3

 التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة.-1
 المعالجة اإلحصائية.-2
 النتائج كمناقشتيا.تحميؿ -3
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 :النماذج عمى التعميؽ 7.1.11
 : التالي النحك عمى عمييا عمقت الباحثة فإف السابقة النماذج سرد تـ أف بعد
 .دمجت جميع النماذج بيف التعمـ الصفي التقميدم كالتعمـ اإللكتركني -2 
 .حممت النماذج حاجات المتعمميف كخصائصيـ النمائية، كما كحددت األىداؼ المرجك تحقيقيا -6
 .اختمفت النماذج عف بعضيا في أساليب كطرائؽ التدريس  -4

اإلجرائي  مخططال مع يتفؽ وألن كذلؾ ،تيادراس إجراء في فرناندك نمكذج :الباحثة اعتمدت كقد    
 ا.تطبيقي كسيكلة كضكح خطكاتو إلى إضافةن  ،دراسةلم

 :استراتيجيات التعمـ المدمج 7.1.17
 ،في العممية التعميمية المدمج ـالتعم كظيؼتستخدـ لت التي االستراتيجيات مف العديد يكجد

 (:277-322صـ، ص 6000) زيتكف إلييا التي أشارتمؾ  االستراتيجياتىذه  كمف
 .تقميدمال كالتعميـ اإللكتركني التعميـ بيف الدركس تقسيـ -2 
 .نياية الدرسفي  اإللكتركني كالتعميـ ،في بداية الدرس التقميدم التعميـ استخداـ -6 
 .بداية المكقؼ التعميمي بالتعميـ اإللكتركني، ثـ التعميـ التقميدم  -4 
 .الكاحد الدرس داخؿ عديدة اإللكتركني مرات كالتعميـ تقميدمال التعميـ مف كؿ بيف إحداث تبادؿ -3 

تقافنظرنا القتناعيا بأنيا ستؤدم اليدؼ التعميمي ب ؛االستراتيجية الرابعة :الباحثةكاختارت   .دقة كا 

 المعاصر: المنظكر مف المدمج التعمـ بيئة مككنات 7.1.14
 التعمـ بيئات كتأتي كالمنياج، تعمـكالم المعمـ كىي التعمـ عناصر مف التعميمية البيئة تتككف    

 التعمـ بيئة مككنات يمي كفيما التعمـ، كسائؿ باستخداـ العناصر ىذه بيف الدمج لتحدد طريقة
 :المدمج

 :المدمج التعمـ تقنيات: أكالن 
 ؛0–3ـ، ص ص6020 )عثماف، مف كؿ كيحددىا التقنيات، مف مجمكعة إلى المدمج التعمـ يحتاج
 :يمي كما التقنية المتطمبات أنيا ( عمى28 -27صـ، ص 6022 إبراىيـ،

 .المختمفة التعمـ مصادر مف المتعمـ كاحتياجات التحتية البنية تكافر - 2
 .خراآل منيما كؿ يكمؿ بحيث التقميدية الفصكؿ بجانب االفتراضية الفصكؿ تكافر - 6
 .اإللكتركني التعمـ بإدارة الخاصة البرمجيات تكافر -4
 .العممي التدريب في تستخدـ التي كالكسائؿ دكاتاأل تكافر  -3
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 : المدمج التعمـ في المعمـ :اثانين 

فيك  ،أصعب كأىـ دكره يصبح بؿ المعمـ، دكر إلغاء يعني ال اإللكتركني التعمـ استخداـ إف
بداع فدكر المعمـ باؽو ال يمكف االستغناء عنو ذلؾ أف التعمـ  ،يطكر مقدرتو بشكؿ أكثر كفاءة كا 

 بؿ تحت اإلشراؼ الكامؿ لممعمـ، كبتكجيو منو. ،لكتركني ال يعني التصفح غير المشركطاإل

 بتكار، فيك يكجو الطبلب الكاإلبداع المعرفة تكليد عمى امحفزن  المعمـ دكر يككف أف كالبد

عف طريؽ إبداء كجيات  سيةرابالمادة الد التحكـ ، كيمكنيـ مفيحتاجكنيا التي التعميمية مجاالبر 
 .(237ص ـ،6002 قنديؿ،) ـ كاقتراحاتيـنظرى

 : بأنو المدمج التعمـ في المعمـ دكر (66، صـ6007)الغامدم  تحددك 

 التعمـ مكاد اكتشاؼ كيتيح لممتعمميف لئلرشادات، مقدـ المدمج التعمـ فمعمـ:  لمعمميات ميسر -1

 . تعمميـ مسار في يتدخؿ أف دكف بأنفسيـ
 تراميا مف بيا يرتبط كما المعارؼ كالحقائؽ، الطمبة كسابإب مـالمع يقـك حيث: لممحتكل مبسط -7

 . بالكاقع ربطيا ثـ كمف كتبسيطيا كاتجاىات كقيـ عممية
 ما عف كالبحث ،تمف مشكبل يعترضو ما لحؿ ئيةااإلجر  البحكث راءجإب المعمـ يقـك حيث :باحث -4

 . بتخصصو المرتبطة التخصصات أك تخصصو مجاؿ في جديد ىك
 محيط في اإلبحار المتعمميف عمى مساعدة المدمج التعمـ ؿظ في المعمـ دكر فإ إذ كلكجي:تكن -3

 . الناقد كالتحميؿ األنسب، الختيار المعمكمات،
 كالنشاطات التربكية، التعميمية تاالخبر  تصميـ في أساسي دكر لممعمـ التعميمية: لمخبرات مصمـ -1

 . كاىتماماتو كميكلو تواخبر  مع يتناسب بما بعضيا عمى ؼشراكاإل
الممتحقيف  أعداد يحدد حيث بأكمميا، التعميمية لمعممية ارن يمد المعمـ: التعميمية لمعممية مدير -1

 . العناصر مف كغيرىا التقكيـ كطرؽ المحتكل، عرض كأساليب كمكاعيدىا، الشبكية، ترابالمقر 
لممتعمميف،  كالمشكرة النصح ديـتق ىك المعمـ بيا يقـك التي األدكار أىـ مف: كمستشار ناصح -2

 .تخصصو مجاؿ في جديد كؿ مع كمتجددة مستمرة ك دائمة صمة ذات يككف أف كعميو
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 : المدمج التعمـ في الطالب :اثالثن 

ليصبح  ،لك المحت صنع في ؾمشار  إلى لممعمكمات مف متمؽو  الطالب تحكؿي  المدمج التعمـ في
 بيذا لمقياـ تؤىميـ التي الكفاياتك  ت،راالميا بعض الطبلب إكسابلذا يجب  ،كمتفاعبلن  ا فاعبلن عنصرن 

 االتصاؿ ؿأج كمف لمبحث عف المعمكمات، اإلنترنت تصفح اراتمي ؾيمتم أف الطالب فعمى ،الدكر

 كالتكاصؿ.

 المتعمـ عمى (28 – 27، ص صـ6022، ىيـاإبر  ؛3ص ،ـ6020 عثماف،) مف كؿ كيرل

  :التالية النقاط في تتمخصقدرات  ؾيمتم أف

 .تاالمحاضر  أثناء ش كالنقا الحكار خبلؿ مف التعميمية العممية في بفاعمية المشاركة -2

 شالكر  في خاصةو بك  زمبلئو كمع المعمـ مع كالتفاعؿ التعاكف لكجو، اكجين  أك اإللكتركني التكاصؿ -6
 .التدريبية

 .كاإللكتركنية المطبكعة المختمفة التعمـ مصادر مع التعامؿك  المعمكمات، تكنكلكجيا مع التعامؿ -4

 .التعميمية األىداؼ تحقيؽ -3
، ة كمتكاممةمشام (تقنيات، اىجمن، متعمـ ،ـمعم(:ةالتعميمي ةالعممي رعناص فأ :الباحثة كترل

 ما كىذا، التعميمية العممية جزاءأ جميع بيف التعاكف عمى قائـ المدمج التعمـ بأف رتشي متطمباتكىي 

 .التعميمية المؤسسات تراعيو  أف  يجب

 :المدمج التعمـ نجاح عكامؿ 7.1.13
 ،عثماف)مف  كؿ أكرد ىناؾ بعض العكامؿ التي تساعد في نجاح التعمـ المدمج، كقد

، ص ـ6026بني دكمي، الزعبي ك ؛ 42ـ، ص6024 الريش؛ أبك 2-0صـ، ص 6020
ا مف ىذه العكامؿ (396-392ص  ، كمنيا:بعضن

 كذلؾ ـ،كالمعم متعمـال بيف التكاصؿ المدمج التعمـ احنج عكامؿ أىـ التكاصؿ كاإلرشاد كىك
 كاألدكات كالمعدات األجيزة نكع أك المساعدة يحتاج متى يعرؼ ال الجديد طالنم ذاى يف متعمـال ألف

 التعمـ مف النكع ألف ىذا ،، ككذلؾ العمؿ الجماعيمياراتو يختبر يمكف أف متى أك كالبرمجيات
 الذم المحدد الدكر فرد مكؿف فريؽ شكؿ في العمؿ مف كالبدى  كيفالمشار  كافة تفاعؿ إلى يحتاج
ابو،  يقكـ أف يجب  الطبلب يشجع أف المدمج التعمـ في فبلبدى تشجيع العمؿ المبير الخبلؽ  كأيضن
 المدمج التعمـ في المتاحة الكسائط التكنكلكجية ألف المجمكعات، كسط كالتعمـ الذاتي التعمـ عمى
 بذلؾ. تسمح
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 :المدمج لتعمـا مشكالت 7.1.11
( 29-28، ص صـ6023أكردت الباحثة عبد اهلل ) عديدة مشكبلت المدمج التعمـ يكاجو

 :أىميا
العممية  لتطكير تسعى جديدة استراتيجية باعتباره المدمج التعمـ مكضكع إلى بجدية النظر عدـ -2

 .التعممية التعميمية
كاستذكار ، لممدرس بالنسبة المحاضرة عمى تقكـ التي التقميدية التعمـ طريقة مف التحكؿ صعكبة -6

 .حديثة تعمـ طريقة إلى لمطمبة بالنسبة المعمكمات
 .ما نكعنا أسعارىا كارتفاع، كالشبكات كالبرمجيات الحكاسيب كنقصمعيقات مادية،  -3
 لمطمبة التأىيؿ كالتدريب برامج كغياب، المختبرات في الفنية كالخدمات المؤىمة األطر تكفرعدـ  -0
 .عامة صكرةب
 يسيؿ التعامؿ إلكتركنية ممفات إلى تحكيميا ينبغي لذا، كرقينا مطبكعةالمناىج الدراسية  تزاؿ ال -2

 معيا.
 .منازليـ في عمييا يتدربكف التي الطمبة أجيزة بيف الكفاءة كجكد عدـ -7
 كالغياب. كالتصحيح المراقبة كنظاـ التقكيـ صعكبات -8

 تككف فترة انتقالية إلى يحتاج مدارسنا في المدمج ـالتعم خداـاست تطبيؽ أف :الباحثةكترل 
 كعمؿ، كالمتعمميف لممعمميف التعميـ تكنكلكجيا مجاؿ في اختصاصييف قبؿ مف جيد تدريب بمثابة
 الطرائؽ لدكر إىماؿ دكف التعميمية البرامج كتصميـ، الحاسكب مع التعامؿ لكيفية تدريبية دكرات
 مف االستفادة نايمكنكما ك . إضافةن إلى كجكد نقص في البنى التحتية كالماديات، التعميـ في التقميدية
 .األخرل البمداف تجارب
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 :ءاإلمال :نيحكر الثاملا 7.7

 ،ؾ المتعمـ ليذه الفنكف كالمياراتلكؿ لغة فنكنيا كمياراتيا كال يتـ اكتساب المغة إال بامتبل
  .(200، صـ6002، زايد) "القراءة، الكتابة االستماع، الكبلـ،" : كميارات المغة أربعة ىي

، كبقدر ما في الكتابة ف كآراءه تجاه اآلخريف، تحمؿ فكر اإلنسااتصاؿ لغكية كسيمةكالكتابة 
ف سفيـ ما ىك مكتكبالقارئ يستطيع ، الشكؿ حسفالحركؼ ك  تناسؽك  ـبلكضكح الكمف  كء ، كا 

 .(0ـ، ص2998يد، )سع الفكرةمعالـ  يخفي، ك معنىال لةدال يغيرالكتابة 

، مف أبعادىا المختمفةباستخداـ المغة  إتقاف التمميذ لمميارات المغكية يعينو عمى حسف كما أف
اءن . كبنرا يجكؿ في خاطره مف أفكار كخكاطقراءة سميمة لممادة المكتكبة، كقدرة عمى التعبير لم

 ام يكتب جيدن ، ألف الذاإلمبلئية الكبرل لتعمـ الميارات، تبرز األىمية عمى ىذا الفيـ التكاممي لمغة
ا، كألف الخطأ في رسـ الكممات، ينبني عميو، بصكرة مطردة، خطأ ضن يستطيع القراءة بصكرة جيدة أي

 .اضن ، كيعيؽ الفيـ كاالستيعاب عند مف يقرأ لو أيفي قراءة المادة المكتكبة، مما يعيؽ الفيـ لديو

 (603ـ، ص 2998)عمياف،                                                              

 :ؼ اإلمالءتعري 7.7.1

 :اإلمالء لغة
 .(8ص ـ،2983 قبش،) سامع ككتابة قارئ إمبلء ىك

   .(772، صـ2988، المنجد) الكاتب: ألقاه عميو، فكتبو عنو الكتاب عمى أممى إمبلء

أمؿ  ممؿ" "أنو مف مادة ب  (962ص، ـ6000)ابف منظكر، كما عرفو ككرد في لساف العرب
ْلقُْملِْل  ]كفي الترتيؿ:  ،، كأمبله: كأممووقالو فكتب :الشيء لِقُّهُ  حِا ْدلِ  حَا حْا   .[686: البقرة] [بِ ْل

 .(268ص ـ،6020طاىر،) التمقيف أم كأمميت، أمممت الفعؿ مف مصدر كىك 

قحا ُلْل]: تعالى قكلو في المعنى ىذا يحمؿ ما الكريـ القرآف في جاء كقد حْا طِيُ  حَا لِيحا  أحا َّ  لْْلحا

حَابحاهحا  حَا ِه حا  لْك ى  حِا ْقهِ  ُُتْلحا لحا ة   عحا َ   ُبْكرحا ق ِْ أحا  .[0: الفرقاف] [ حَا

 (بتشديد البلـ)ف اإلمبلء في المغة يعني الكتابة، كأمٌؿ أ (206، صـ6022)عيد كيرل 
 .أمميتي  . أما في لغة بني تميـ فيي، كفي لغة أىؿ الحجاز كبني سعيد: أمممتي الشئ: أم قالو فكتب
ِه حا  ]: كجاء في القرآف الكريـ ى  حِا ْقهِ  ُُتْلحا لحا ة   عحا َ    ُبْكرحا ق ِْ أحا  .[0: الفرقاف] [ حَا



60 

 

: ا سميت بعض كتب القدماء بذلؾ مثؿ، ليذفظ مفرد جمعو أمالي عمى غير قياسكاإلمبلء ل
 . األمالي ألبي عمي القالي

 :ااإلمالء اصطالحن 
ة صحيحة مف حيث الصكر الخطية حسب اإلمبلء ىك كتابة التبلميذ لما يممى عمييـ كتاب

  .(20ـ، ص6002رضكاف، ) القكاعد المغكية المتعارؼ عمييا
( أنو عممية كتابية تتطمب مجمكعة متضافرة مف الميارات كالقدرات ـ6003)حمس لكير 

مع ما لدل الفرد مف خبرة سابقة تمكنو  "الذىنية، كالسمعية، كالبصرية، كالحركية، كاالنفعالية "
     الصكرة الصكتية المسمكعة إلى صكرة خطية مكتكبة.تحكيؿ 

( أنو عمـ لو قكاعد محددة، 26ـ، ص6002)السميرم كأبك منديؿك  الجكجكحماد ك كيعرفو  
ا؛ بيدؼ بمكغ المعنى المراديتـ مف خبلليا تعرؼ كيفية رسـ الكممات رسمنا  كفؽ  إمبلئينا صحيحن

                                                                                          منظكمة لغكية متكاممة.
( ىك تصكير خطي ألصكات الكممات المنطكقة يمكف 244ـ، ص6007)كيعرفو عطية   

 القارئ مف نطقيا تبعنا لصكرتيا التي نطقت بيا، كلو قكاعد كأصكؿ متعارؼ عمييا.
المسمكعة إلى حركؼ تكضع في  ( أنو تحكيؿ األصكات268، صـ6020) رطاىكيرل 

 . تقامة المفظ كظيكر المعنى المراد، السعيا الصحيحة مف الكممةمكاض
بأنو عممية التدريب عمى الكتابة الصحيحة لتصبح  (630، صـ6022)الجعافرة  كيعرفو 

ى كما يطمب إليو نقمو إل ،، كيتمكف بكاسطتيا مف نقؿ آرائو كمشاعره كحاجاتويعتادىا المتعمـعادة 
 .يقة صحيحةاآلخريف بطر 

ميارة تكظيؼ الحكاس حيث يتـ مف خبللو تحكيؿ المسمكع  :بأنو إجرائينا كتعرفو الباحثة
 حتى يستطيع القارئ فيمو كلفظو بمغة سميمة. ؛إلى مكتكب بكضكح

 :ؿ عمى النقاط التاليةكيتضح مف التعريفات السابقة أف اإلمالء يشتم
 .اإلمبلء ميارةيعتبر  -2

 .ةقكاعد المغ كفؽ ات المسمكعة كالمنطكقةاألصك رسـ  -6

 .المقصكد تحقؽ المعنى -4

 .الخط الكاضح -3

ـ، ص 6002،كالسميرم كأبك منديؿ حماد كالجكجك) تكظيؼ الحكاس عمـ اإلمبلءيتطمب ت -0
26.)  
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 :منزلة اإلمالء بيف فركع المغة 7.7.7
، تعبير الكتابيمف األسس الميمة لم، فيك كميمة بيف فركع المغة العربيةلئلمبلء منزلة كبيرة 

، ألف دركس ؼ حفظ المغة مف الفساد كاالنحراؼفإذا كانت الغاية مف كضع قكاعد النحك كالصر 
مف دركس القكاعد اليادفة لحفظ المغة مف الكجية الكتابية كاإلمبلئية كالبعد عف الخطأ  اإلمبلء جزءه 
تكفي ، إذ ال فيدة لحفظ المغةاإلمبلء كمتاىا مكدركس  ،، كقكاعد النحك كالصرؼكالتدكيف في الكتابة

ا عمى المغة مف الخطأ في النطؽ، إذ أنيا القكاعد كحدىا في ىذا الشأف، فالكتابة الخاطئة أشد خطرن 
تنائنا ، لذلؾ مف الضركرم االعتناء بدركس اإلمبلء اعتناءن ال يقؿ عف اعترسخ الخطأ كتبقيو

  .(268، صـ6004، ئميالدليمي كالكا) بدركس النحك، كبقية فركع المغة األخرل
، مستكل الذم كصمكا إليو في التعمـكاإلمبلء بالنسبة لصغار التبلميذ مقياس دقيؽ لم   

استو التي يكتب فييا قطع كنستطيع بسيكلة أف نحكـ عمى مستكل الطفؿ بعد أف ننظر إلى كر 
 .(294ص ت، .د )إبراىيـ، اإلمبلء
، ينبغي اتخاذ اإلمبلء كسيمة ع األخرلاإلمبلء كغيره مف الفرك  ىناؾ صمة بيفكما أف  

ادات الحسنة في الكتابة  كلمتدريب عمى كثير مف الميارات كالع  ،أللكاف متعددة مف النشاط المغكم
  (. 268ـ، ص6004الكائمي، الدليمي ك ) التنظيـ

إف شعر بأنو قادر عمى  طالب، فالمطالبمبلء أىمية كبيرة بالنسبة لأف لئل :كترل الباحثة   
 نفسو عف يعبر أف كيستطيع ذاتو، كيقدر شخصيتو، ستتككف األخطاء، مف الخالية السميمةلكتابة ا

 يستطيع كال ا،نفسين  تأزمو إلى ذلؾ سيؤدم الكتابة في بالضعؼ أك بالعجز شعر إف لكنو بطبلقة؛
 فع كينعزؿ ،ينطكم تجعمو نفسية أزمة في يكقعو مما لآلخريف، عنيا التعبير أك أفكاره تكصيؿ
 .التعميمية العممية مف االنسحاب إلى بو يؤدم ثـ زمبلئو

 :أىمية اإلمالء 7.7.4

 ،الخكلي ؛207-202ص ص ـ،6002،زايد  ؛632-630ص ص ـ،6022،الجعافرة) مف كؿ يرل
 :يمي ما كمنيا عدة أىدافنا لئلمبلء أف (204ص ،ـ6022 ،عيد  ؛7ص ـ،2993

 .ىك إحدل دعائـ التعبير الكتابي الكظيفي كاإلبداعي -2

 .مة ىامة لمقراءة الصحيحةكسي -6

 .ير الحقيقة العممية أك التاريخيةإف الخطأ اإلمبلئي قد يغ -4

 .يا عمى النقد كالتركيز كالمطابقةإف درس اإلمبلء يتكفؿ بتربية العيف كتنمية قدرات  -3
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كات نصات بتمييز األصاألذف عمى حسف االستماع كجكدة اإليسيـ درس اإلمبلء في تربية  -0
 .ربة في المخرج كاألداءالمتقا

 .ة قدرة الطالب عمى التآزر البصرم، كتنميف اإلمساؾ الصحيح ألدكات الكتابةتمكف اليد م -2

 .و ضعؼ في المكاد الدراسية جميعياإف الضعؼ في الكتابة اإلمبلئية قد يتبع -7

 .  في الفيـ كالنقد الكتابة كالسرعةيتيح اإلمبلء لمطمبة اإلمعاف كدقة المبلحظة كقكة التحكـ في  -8

                                                         . التبلميذ لدل الميغكية الثركة زيادة -9

 :أىداؼ تدريس اإلمالء عامة 7.7.3

أحد أىـ بلء اإلم يعتبرلذا  : ىك تغير معنى الكممة الناتج عف تغير صكرتيا؛الخطأ اإلمبلئي
 :مف كؿ   ما ذكره لعؿ مف أىـ أىدافو العامةك  ،الغ األىميةب وتدريسك  فركع المغة العربية،

-268ص ص ـ،6020 ،؛ طاىر294ت، ص د. ،إبراىيـ؛ 23-24 ص ص ـ،6007،زايد)
 أبك ؛267صـ،6020،السفاسفة ؛292، صـ6024زقكت،؛ 73، صـ2996 ،عامر؛ 269

 ؛262، صـ6004،الدليمي كالكائمي ؛222صـ، 6002،زايد ؛90-89ص ص ـ،6002،الييجاء
 ،البجة ؛064ص ـ،2979 ،سمؾ ؛42ص ـ،6003،الجكجك ؛68ـ، ص6002 ،منديؿ أبك

 (43 ، صـ6003،حمس ؛204، صـ6022،؛ عيد232، صـ6007 ،عطية ؛223ص ،ـ6000
 :يمي ما
  .ةتراث البشريالمحافظة عمى  -2

 .عبر األجياؿلمعارؼ اإلنسانية نقؿ ا تسييؿ عممية -6

 .تمييز الحركؼ المتشابية إتقاف ميارة -4

 .         ة التعبيريةتحسيف األساليب الكتابية كالثرك  -3

 كاضح بشكؿ كاألصكات الحركؼ رسـ تمكينيـ مف إضافةن إلى التبلميذ، خطكط تجكيد -0
 .كمقركء

 .مؿ مع فركع المغة العربية األخرلتحقيؽ التكا -2

ة كالنظاـ كحسف الترتيب غرس بعض االتجاىات اإليجابية المرغكبة لدل الطبلب كالنظاف -7
 .غير ذلؾك 

 .ياتمريف الطبلب عمى دقة المبلحظة كالمكازنة بيف المفردات المغكية ككيفية كتابت -8

 .تمريف التبلميذ عمى كتابة ما يسمعكف أك يقرأكف كتابة كاضحة سريعة  -9

 .تابة الصحيحة أم التيجئة الصحيحةتدريب الطمبة عمى الك  -20
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 .كبدايتو الكبلـ كنياية كالفصؿ الكصؿ مكاضع معرفة -22

 . الطمبة عمى ترتيب الجمؿ كالفقراتيد تعك  -26

 . حيحة كمعرفة مستكاىـ كمدل تقدميـقياس قدرة التبلميذ عمى الكتابة الص -24

 :لمباحثة أف تضيؼ بعض األىداؼ مثؿكيمكف 
 .مى الجمسة السميمة أثناء الكتابةتعكيد الطمبة ع -2

 .إتقاف مسكة القمـ -6

 .ركح المنافسة الشريفة بيف الطمبةإحياء  -4

 .دأ تفريد التعميـتحقيؽ مب -3

 .رتعكيد التبلميذ عمى الصب -0

صقاؿتنمية  -2  .ية الطالب عندما يصحح كرقة زميموشخص كا 

 .ساب التبلميذ ميارة النقد البناءيساعد في إك -7

 : (4-1الصفكؼ مف ) الدنيا أىداؼ تدريس اإلمالء في المرحمة األساسية 7.7.1

 يتكقع مف التبلميذ في نياية ىذه المرحمة:
 ة الحركؼ في مكاقعيا المختمفة.التمكف مف كتاب -2

 التمكف مف كتابة الحركات المختمفة عمى الحركؼ. -6

 التدريب عمى كضع الشدة كالمدة في مكانييما المناسبيف. -4

 التدريب عمى كتابة بعض القضايا اإلمبلئية الممبسة. -3

 ،ما يممى عمييـ مف كممات كجمؿ قصيرة بطريقة:)اإلمبلء المنقكؿ ضالتمكف مف كتابة بع -0
 كغير المنظكر(.، اإلمبلء المنظكر

عبلمة ف، الرأسيتا ،النقطتاف ،النقطة ،التدريب عمى كضع بعض عبلمات الترقيـ:)الفاصمة -2
 عبلمة التعجب(. ،االستفياـ

 مراعاة النظافة كالترتيب، كتطبيؽ األصكؿ الصحيحة لمخط العربي. -8

 إكساب القيـ كاالتجاىات فيما يممى عمييـ. -9

  :لمادة اإلمالئية في أذىاف الطمبةلتذكر التي تساىـ في ترسيخ صكرة اكسائؿ ا 7.7.1

، فإف مف الكاجب يا التبلميذ عمى الكتابة الصحيحةلككف اإلمبلء عممية يتدرب مف خبلل نظرنا
يطالبيـ بكتابتيا  أماميـ لمتدريب عمى المادة اإلمبلئية قبؿ أف عمى المعمـ أف يتيح مجاالن كاسعنا

ف مف شأف ىذا التدريب أف يقكد إلى تجنبءعمى شكؿ إمبل المتعمـ الكقكع في الخطأ ابتداء،  . كا 
 .ككقايتو مف عكاقبو
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درجة إتقانيـ  كيرل المربكف أنو كمما ازدادت استثارة التدريب لكسائؿ التذكر لدل التبلميذ فإف
 .(22-20ص ص ـ،6007 زايد،) اإلمبلء تككف أكبر

 :التذكر السمعي -1
، يقكد إلى تذكر شكميا ابلئية نطقن لى نطؽ الكممات التي تضمنتيا المادة اإلماالستماع إ  
 .ت المتشابية كالمتقاربة في المفظ؛ حتى ال يخمط بينيا التمميذمف االبتعاد عف الكمما كىنا البدى 

 :(المفظي)التذكر النطقي  -7
ذكر رسميا ى ت؛ ألف ذلؾ يساعد عملممتعمـ قراءة المادة اإلمبلئية ىك ضركرة أف يتاح

  .عندما يريد كتابتيا
 :التذكر البصرم -4

 ـصة أعمى بطاقات خا أكاف ، سكاءن فرصة رؤية المادة المكتكبة أماموىك أف تتاح لممتعمـ 
 .صكرة الكممة عندما يريد كتابتيا ؛ ألف ذلؾ يساعده عمى تذكرالكتاب المدرسي ـالسبكرة أ

 :التذكر الحركي -3

ة إمبلئيا يذ عمى كتابة المادة اإلمبلئية قبؿ أف يقكـ المعمـ بعمميىك ضركرة تدريب التبلم
                                                              شؾ يقكد إلى عممية اإلتقاف، كىي اليدؼ الرئيس مف اإلمبلءعمييـ؛ ألف التدريب ال

 .(632 ص ـ،6022الجعافرة،)
 في تدريس اإلمبلء. ىك الذم يستخدـ الذاكرات األربع أف المعمـ الناجح :كترل الباحثة

 :أسس التيجي السميـ 7.7.2

 :العضكية العكامؿأكالن: 
 :مثؿ الصحيحة كالكتابة التيجي عممية عف المسؤكلة األعضاء كتعني

عمى  الذىفساعد ي مما، حركفيا مرتبة مبلحظةالكممات، ك  رؤية المسؤكلة عف ييف :عيفال -أ
 .(290 -293ص ص ت،.د إبراىيـ،) الكتابة عندتذكرىا ك ، رسميا بصكرة سميمة

الحركؼ بيف ؽ تفريالمف  لمتمكف ؛األذف عمى سماع األصكات كتمييزىاتدريب  ينبغي :ذفاأل -ب
الشفكم لبعض ، ككسيمة ىذا التدريب اإلكثار مف التيجي ، كتبيف المقاطع مرتبةة المخارجمتقارب

 (.066ـ، ص2979)سمؾ،  الكممات قبؿ الكتابة

 مفعمى مجمكعة  يده تتعكد حتى ؛الكتابة عمىمستمرنا  يدكينا تدريبنا التمميذ تدريب يجب :يدال -ت
 (.    642 ص ـ، 2999 كالرشيدم، صبلح) العضمية الخاصة الحركات
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 كأبك كالسميرم، كالجكجك، ،حماد)، كما ذكرىايكضح أسس التيجي السميـ (6.7)شكؿك   
 :(64ص ـ،6002منديؿ،

 
 أسس التيجي السميـ :(2 .7) شكؿ

 :الفكرية العكامؿ :ثانينا
 :عمى الصحيح التيجي بيا يرتبط التي الفكرية؛ العكامؿ تقكـ

 .التعبيرك  كاالستماع القراءة مف خبلؿ لغكية مفردات متعمـ أك الكاتب مفال حصمو ما  -2

 .يا، كتمييز معانيياأىا، أك سمعالتي قر  المفرداتالكاتب أك المتعمـ تمؾ  فيـ  -6

 .لة الكممات التي قرأىا أك سمعياتمكف المتعمـ أك الكاتب مف معرفة أثر السياؽ في دال -4

 (247، صـ6007، عطية) 

 مثؿ كتابة عند التبلميذ مف كثيرال فييا يقع التي اإلمبلئية األخطاء تجنب في غكمالمي  الكعي  -3
"أزىاف،  :السابؽ بترتيبيا الكممات ذهى يكتبكف إذ "يصطدـ يختمط، "أذىاف، :الكممات ىذه

 .(9-8ص ، صـ6004، سبلمة) "يسطدـ يخطمط،

 :(صفات المادة اإلمالئية الجيدة) ئيةقطعة اإلمال الاختيار  أسس 7.7.3

 )زقكت، :ات اإلمبلء كىـاتفؽ العديد مف الباحثيف  كالكتاب عمى أسس اختيار مكضكع
ـ، 6022،؛ الجعافرة063، صـ2979 مؾ،س؛ 290، صتد. ؛ إبراىيـ،297-292، ص ـ6024
 أبك مغمي، ؛90، صـ6002 ،الييجاء؛أبك  642ص ـ،2999،الرشيدم كصبلح؛ 636ص

؛ 70ـ، ص2996 ،عامر؛ 204ـ، ص6004،؛ حمس22ص ـ،6007 ،زايد؛ 36ـ، ص6009
 :سس تتمثؿ في اآلتي( ككانت األ223ـ، ص6000 ؛ البجة،636، صـ 6004الحكامدة كعاشكر،

 .بلئية في مفرداتيا كتراكيبيا كمعناىا مناسبة لمستكيات الطبلب العقميةالقطعة اإلمأف تككف  -2
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  .اقصر مف سبعة إلى ثبلثة عشر سطرن أف تككف مناسبة مف حيث الطكؿ كال -6

 ، كمعالجتيا.عمى قضية إمبلئية معينة أك أكثر أف يتـ التركيز في كؿ قطعة إمبلئية -4

 .ككف المكضكع مف كاقع حياة الطبلبأف ي -3

 .سية الدنيا مف كتب المغة العربيةختار القطع في المرحمة األسايفضؿ أف ت -0

ميو ف رغب في ذلؾ فعإ، فإمبلء مفردات تخدـ قاعدة إمبلئيةيجب عمى المدرس االبتعاد عف  -2
 . أف يضعيا في جمؿ تكسبيا معنى

عطائيا ككحدةو كاحدة عدـ تجزئة القطعة، -7  .كا 

 ة:جكانب ينبغي تكافرىا في القطعة اإلمالئي 7.7.4

-203، ص صـ6022 عيد،؛ 248 -247ص ص ،ـ6004الحكامدة كعاشكر)كؿ مف كيرل  
 أف ىناؾ جكانب ينبغي تكافرىا في القطعة اإلمبلئية كىي: (200

 :الجانب المعرفي -1

ألكاف مف ، كتمدىـ بت متنكعة تزيد مف أفكار التبلميذكذلؾ أف تشتمؿ القطعة عمى معمكما 
كلذلؾ  ،، كتحرؾ شكقيـار المتصمة بحياتيـ، كالتي تثير اىتماماتيـالثقافة كالخبرة كالقصص، كاألخب

، كما يدكر عمى ألسنتيـ كفي إطار استعماالتيـ مع أف تككف مستمدة مف كاقع التبلميذينبغي 
ؿ مع ، كالتفاعاة العامة، حتى يتسنى ليـ االنطبلؽ إلى الحيطبلع عمى ما يدكر في عالـ الكباراال

 .الفكرممختمؼ مياديف النتاج 

 :غكمالجانب المُ  -7

 .لمجدؿ المثيرةفي رسميا أك ؿ كجييف تمالتي تح مفرداتال مفقطع اإلمبلء  يجب أف تخمك  

 :الجانب الكجداني -4

ي أف تككف كيقصد بو ما تتركو القطع اإلمبلئية مف أثر طيب في نفكس التبلميذ، كلذا ينبغ
كبذلؾ تثير  ،رضياة في كتابتيا، كع، تتسـ بالنكاحي الجمالي، كمنسقة، ككاضحة المعانيشيقة

 .اسيـ بالجماؿ كتنمي ذكقيـ كترقيو، كتحرؾ شكقيـ كتربي إحساىتماـ التبلميذ
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 :الجانب التربكم السمككي -3
كثقافية كدينية  ، عمميةكعات متنكعةاختيار القطع اإلمبلئية ينبغي أف يدكر حكؿ مكض 

ي سمكؾ المتعمـ، كيضمف اتصالو بمجتمعو، كأحداث اجتماعية، كما يتصؿ بالبيئة، كىذا يؤثر ف
 .اا ناجحن كتفاعمو معو، كتعرفو ببيئتو، كتكيفو معيا تكيفن 

 :ما يجب مراعاتو في درس اإلمالء 7.7.11

كتككيف العادات  ،ضركرة اإلفادة مف درس اإلمبلء في إبعاد التبلميذ عف العادات السيئة -2
العناية بيا كاالعتداؿ في اتر ك الحسنة كالحرص عمى النظافة كالذكؽ السميـ كتغميؼ الدف

 .الجمكس

 .ا حتى ال يشتت انتباه التبلميذمى يسار السبكرة كال يتحرؾ كثيرن حيف التممية يقؼ المعمـ ع -6

 .ي النص جممة جممة كليس كممة كممةيمم -4

، ا في صكتوكأف يككف المعمـ طبيعين ، ة إخراج الحركؼ كدقة أماكف الكقؼينبغي مراعاة سبلم -3
غط عمى حركفيا أك يتكمؼ في لفظيا، أك يطيؿ ، أك يضحركؼ الكممة الكاحدةبل يفرؽ بيف ف

 .مد بعض الحركؼ

 .اإلمبلئية مناسبة لمستكل تبلميذهأف تككف سرعة المعمـ  -0

 .ف أف ينسخ النص مرة كاحدة بكاممو، بؿ يحسأخطاؤه عدة مراتال يجكز أف يكتب التمميذ  -2

، كال يجكز شغؿ غي إىماؿ ضعاؼ التبلميذ، فبل ينبحسف اتباع أساليب التدريب الفردمي -7
  .(242-240 ص ص ـ،6020 )ضاىر، الكقت بمناقشة أخطاء قمة مف التبلميذ

 :في تحسيف مستكل األداء اإلمالئي العكامؿ التي تسيـ 7.7.11
عمى استخداـ القكاعد الصحيحة لمرسـ اإلمبلئي كتشجيعيـ عمى تكرار النطؽ  الطمبة تدريب -2

 .دريبالسميـ لمكممات مكضع الت

، حتى ينمك لدييـ ت السيمة إلى رسـ الكممات الصعبةمف رسـ الكمما الطمبة التدرج مع  -6
 .مبلئيةاالستعداد كالقدرة عمى الكتابة اإل

خبلؿ السياقات الكتابية  ، كمفبة عمى تكظيؼ المفردات بشكؿ مكثؼمف تدريب الطم ال بدى   -4
لكممات البعيدة عف معجميـ عمى قكائـ ا، كليس مف خبلؿ التدريبات المجردة المعتمدة اليادفة
 .المغكم

، كتكامميا مع قة ىذه العممية األدائية المغكيةيجب أف يتـ تعمـ الرسـ اإلمبلئي في ضكء عبل -3
 .، كميارات المغة األخرلكالكتابةعمميتي القراءة 
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 فكؽبارات صعبة ت، كاختمبلئية عمى تماريف مممة تعجيزيةعدـ التركيز في التدريبات اإل -0
 .(220 – 209 ص ص ـ،6002 زايد،) الطمبة قدرات

 :كفركع المغة العربيةمبحث اإلمالء  لعالقة بيفا 7.7.17

 :القراءة -1

الصحيح  الرسـً  في تعميـً  ليا دكره كبيره التي  ،فركع المغة العربيةأىـ القراءة مف  تعتبر 
ا فالنظر مطكالن ، لمكممات ا  في الكممات المرسكمة رسمن  درة عمى كتابتياالق القارئ يمنحصحيحن

ففي أغمب ، بالقدرة اليجائية ، مرتبطةن القدرة القرائية ة أف  أثبتت البحكث العمميقد ، ك بطريقةو سميمة
 كاتبنا جيدنا.يككف القارئ الجيد  األحياف 
قراءة قبؿ التطمب تاإلمبلء بعض أنكاع  حيث  أف   ؛بيف القراءة كاإلمبلء أمكره تجمعكىناؾ  
 .(29، صـ6007، زايد)لمنقكؿكا نظكرء المإلمبلالكتابة كا

 : التعبير -7
 باألسئمة التعبير عمى الطبلب لتدريب مبلئمةن  مادةن  ستككفي  ،حسف اختيار قطعة اإلمبلءإذا أي 

 .(642، صـ2999، صبلحالرشيدم ك )كالنقد كالتمخيص المناقشة في

 :الخط العربي -4

كف كؿ ، كأف تكعمؿ كتابيا عمى تجكيد خطيـ في كؿ ينبغي أف نحمؿ التبلميذ دائمن 
دريب درس اإلمبلء ، كمف خير الفرص المبلئمة ليذا التا عمى الخط الجيدالتمرينات الكتابية تدريبن 

مى ىذه العادة محاسبتيـ ، كمف خير الطرؽ التي يتبعيا المدرسكف لحمؿ التبلميذ عككراسة اإلمبلء
 .ذلؾ في تقدير درجاتيـ في اإلمبلء، كمراعاة عمى الخط

 :ميارات كالعادات الحسنةال -3

فيو تعكيد ، فميذ بكثير مف العادات كالمياراتفي درس اإلمبلء مجاؿ متسع ألخذ التبل
الكتابة باستخداـ عبلمات ، كتنظيـ كحسف االستماع كالنظافة كالتنسيؽ، التبلميذ جكدة اإلصغاء

 -267 ، ص صـ 6004، الدليمي كالكائمي) ، كتقسيـ الكبلـ فقراتاليكامش الترقيـ، كمبلحظة
268).  

 :ناشيدكاأل  المحفكظات  -1

حيث  ،شكؿ نشيد؛ ليسيؿ حفظيا كتطبيقيا اإلمبلئية عمى يمكف لممعمـ صياغة بعض القكاعد
كما أف حفظ  ،القضايا اإلمبلئية الكاردة فييا األناشيد مادة خصبة لمعالجة بعضك  المحفكظاتتعتبر 
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) الفقعاكم، مفردات الصعبة كالحركؼ المتشابية، ذىنية لم النصكص األدبية يسيـ في تككيف صكر
  (.30ـ، ص 6009

  :القصة -1

 تككف أف يمكفك  ،المختمفة اإلمبلئية الميارات عمى لمتدريب كاسعنايمكن أن تعد القصة مجاالً 
                                                                  .كأساليبيا فقراتيا كتابة في لذة األطفاؿ يجد حيث المنظكر؛ اإلمبلء دركس مف درسنا القصة

 (227ـ، ص 2979) سمؾ،                                                            

 :أنكاع اإلمالء 7.7.14

 :(المنسكخ)اإلمالء المنقكؿ  :أكالن 
ا ت عميي، أك عف بطاقة كبيرة كتبمكحكيقصد بو أف ينقؿ الطمبة القطعة مف كتابيـ أك عف ال

د يممي المعمـ ، كقساطة النظر كالقراءة عمى تيجئتيا، كيتدربكا بك بعد أف يقرؤكىا كيفيمكا معناىا
 .ف إلى ما يمميو عمييـ ثـ يكتبكنوكىـ يتابعكنو فينظرك  ،اا جزءن عمييـ القطعة جزءن 

ني ناسب طمبة الصفيف الثا، كينياية الصؼ األكؿكىذا النكع مف اإلمبلء يناسب الطمبة في 
 .في صفكؼ أخرل متدني التحصيؿ() بعض الطمبة الضعاؼ مجأ إليو معكقد يي  ،كالثالث

، الكتابة الصحيحة عف طريؽ التقميدكمف فكائد ىذا النكع مف اإلمبلء أنو يدرب الطمبة عمى 
كالتعبير يضاؼ إلى ذلؾ أنو يدربيـ عمى القراءة ك  يعكد الطمبة عمى تنظيـ ما يكتبكفكما أنو 
  .(264، صـ6000، قطاكنةال) ي أثناء النقاشالشفكم ف

كالثالثة مف المرحمة  بأنو يتبع مع السنة األكلى كالثانية (262ص ،ـ6000)كيراه طاىر 
، إذ كيقكـ عمى أساس التعمـ بالمحاكاة. ميكؿ األطفاؿ في استعماؿ أيدييـ ، ألنو يبلئـاالبتدائية

يا ، كيطالبيـ بتأممة معانييا كتذليؿ صعكباتياكمعرف مبلحظة القطعة ثـ قراءتيابيكمؼ األطفاؿ 
، بما مف شأنو تقكية انتباىيـ إلى رسـ الكممات كتعكيدىـ مبلحظة كمحاكاتيا كنسخيا في كراساتيـ

دراؾ الفركؽ التي بينيأجزاء ال   .اكممات كا 
 :يمكف األخذ بالخطكات التالية ،قكؿكلتعميـ اإلمالء المن

 :التمييد -1

قد سبؽ لمتبلميذ قراءتيا  القطعة اإلمبلئية إذا كانت مف القطع التيمكضع  كيككف بتحديد 
، فيمكف لممعمـ أف يميد لمدرس بأسئمة مميدة لـ يسبؽ دراستياك ، أما إذا كانت القطعة جديدة اكفيمي

  .بعرض النماذج كالصكرلفيـ مكضكع القطعة أك 
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 :العرض -7

، كيراعي عند تيا عمى السبكرةالبطاقة أك كتاب كيككف بعرض القطعة في الكتاب أك في
الضبط كتابتيا عمى السبكرة عدـ ضبطيا بالشكؿ حتى ال يمتبس األمر عمى األطفاؿ كينقمكف 

 .ا كيخطئكف في النقؿكيظنكنو حركفن 
 :قراءة المدرس النمكذجية -4

 .رة بصكت مسمكعيقرأ المعمـ القطعة قراءة نمكذجية معبٌ    
 :قراءة التالميذ -3

 ،ارصة أماميـ لمبلحظة الكممات جيدن إلتاحة الف ،عة قراءة جيرية بالتناكبيقرأ التبلميذ القط
 .أثناء القراءة لذلؾ ينبغي عدـ مقاطعتيـ في

 :أسئمة المدرس -1

، متأكد مف فيميـ لمعناىا كأفكارىال ،يسأؿ المعمـ األطفاؿ بعض األسئمة في معنى القطعة
 .مبلء كالتعبيربحيث يربط بيف اإل كيمكف لممعمـ أف ينكع في األسئمة

 :تيجي الكممات الصعبة -1

 ، فينبغي تمييزىا كتحديدىا بكضع خطكط تحتيا أكقد تكجد في القطعة كممات صعبة
ثـ يطمب مف أحد األطفاؿ  ،عند تيجييا يشير المعمـ إليياك بكتابتيا بمكف مخالؼ في السبكرة. 

كىكذا كيمكف لممدرس أف  .ى طفؿ آخر ليتيجى كممة أخرل، كتيجي حركفيا ثـ ينتقؿ إلقراءتيا
 .عند النقؿ إلييا اؿاألطف ونبيممة أك كممات مشابية لمكممة لتيعرض ك

 :نقؿ القطعة -2

يكمفيـ بنقؿ القطعة إلى كيطمب المعمـ إلى األطفاؿ إخراج كراسات اإلمبلء كأدكات الكتابة ثـ 
التي سبؽ الكقكؼ  كتمؾ ،بتياعمى الكممات التي يحتمؿ أف يخطئكا في كتا، مع التأكيد كراساتيـ
 .عندىا

 :تكجيو التالميذ -3

ف خطأ، كأف د يكك لتكجيييـ في إصبلح ما ق اا كاحدن يـ كاحدن ينر المعمـ بفي أثناء الكتابة يم
 .في حرؼ الجيـ أك نحك ذلؾ ، أك أيف النقطةلؤلكؿ الحظ الفراغ في حرؼ الصاد يقكؿ
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 :قراءة المدرس الثانية -4

، يعيد المعمـ قراءة القطعة عمى أف ينظر لمرة كاحدة فقط عند انتقاؿ األطفاؿ لنقؿ القطعة
ا ، لتمكينيـ مف مبلحظة ما إذا كانكا قد نسك لنص في الكراسات كليس إلى الكتاباألطفاؿ إلى ا

 .كممة أك كممتيف عند نقؿ القطعة

 :جمع الكراسات -11
ة عمى ، كذلؾ بأف يعطي كؿ طفؿ كراستو مفتكحجمع الكراسات بصكرة منظمة كىادئةت
يعطييا مع كراستو لمذم أمامو ... كىكذا حتى  -بدكره  -ع المنقكؿ لمطفؿ الذم أمامو كىك المكضك 

، ثـ يقـك المدرس بجمعيا كضميا إلى األطفاؿ الجالسيف في الصؼ األكؿ تتجمع الكراسات عند
 .حتى يسيؿ فيما بعد تكزيعيا نفسو ترتيبأف تبقى الكراسات مفتكحة كعمى ال صكيحر  ،بعض

 :مزايا اإلمالء المنقكؿ
النظر إلى الكممات كتقميد  ألنو يعتمد عمى تعكيد الطفؿ عمى ،يقكم انتباه الطمبة كمبلحظاتيـ -2

 .نسخيا

ييا عمى ، ألنيـ يعتمدكف فألطفاؿ الكتابة في الحمقة األكلىالكسيمة الطبيعية الحتمية لتعميـ ا -6
 .(243ص ـ،6004 كالحكامدة، عاشكر) المحاكاة

 :اإلمالء المنظكر ا:نين ثا
، التدريب عمى كتابة أشكاؿ كمماتياعؿ الطمبة لقراءتيا كفيميا ك كفيو تعرض قطعة اإلمبلء 

الثالث  يفب الطمبة في الصف. كىذا النكع مف اإلمبلء يناسثـ تممى عمييـكمف  ،ثـ تحجب عنيـ
  (.264ـ، ص6000القطاكنة، ) كالرابع

لنكع مف اإلمبلء إلى الصؼ داد ىذا اأنو يجكز امت (246، صـ6020) كيرل طاىر
كاف قد كصؿ مستكاىـ إلى حد  ا، كما يجكز تطبيقو عمى تبلميذ الصفيف الثاني كالثالث إذالخامس

 .اتذكر الكممات كالحركؼ المككنة لي
 كلتعميـ اإلمالء المنظكر يمكف األخذ بالخطكات التالية :

 :التمييد -1

 .ك الحاؿ بالنسبة لئلمبلء المنقكؿ، كما ىتشكقيـ إليياتشير إلى مكضكعيا ك  يميد لمقطعة بمقدمة 

 :لقطعةعرض ا -7

ية ، كيراعى أف تككف قد كتبت بخط منظـ ككاضح خالعمى سبكرة إضافية القطعة مكتكبة تعرض   
  . مف األخطاء اإلمبلئية كالخطية
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 :قراءة المعمـ التعبيرية -4

 .سرعةر كمسمكع خاؿ مف الكاضح معبٌ  يقرأ المعمـ القطعة بصكت 
 :مناقشة معنى القطعة -3

اىا كفي صحة كتابتيا ، ثـ يناقشيـ في معنمعمـ الكممات الصعبة عمى السبكرةيكتب ال
  .كصحة ىجائيا

 :قراءة التالميذ الصامتة -1

، كيسألكنو عما صعب لقطعة قراءة صامتة كتأمؿ كمماتيايمنح المعمـ التبلميذ فرصة لقراءة ا
 .عمييـ فيمو عف كتابة بعض كمماتيا

 :كتابة القطعة -1

ض التبلميذ لمقطعة في كرقة ، ثـ يتأكد مف عدـ نقؿ بعيحجب المعمـ القطعة عف التبلميذ
 ـ،6020، طاىر) مف كرقة مخفية فيو تعكيد لو لمغشالتمميذ ينقؿ ألف ترؾ  ،، لينقؿ منيامخفية
  .(246 ص

 :مزايا اإلمالء المنظكر
 .الربط بيف النطؽ كالرسـ اإلمبلئييساعد عمى  -2

حكامدة كعاشكر، ) ت اإلمبلئيةالصعكبا ةيعتبر خطكة متقدمة في سبيؿ التييؤ لمعالج -6
 .(240ـ، ص6004

 :اعد اإلمالء المنظكر عمى تنميتياىـ الميارات التي يسأ
 .االختبلؼ بينياكتمييز أكجو التشابو ك  ،عمى مبلحظة أشكاؿ الكممات كالحركؼ يدرب التبلميذ -2

لكتابية تباه كالبراعة في أف يختزف التمميذ في ذىنو الصكر ايدرب التبلميذ عمى جكدة االن -6
عادة كتابتيا كما التقطت  .الصحيحة لمكممات الجديدة، كا 

، حمس)لمربط بيف النطؽ كالرسـ اإلمبلئي ؛ ، كتدريب جدم في إعماؿ الفكرشحف لمذاكرة -4
 .(02، صـ6003

 :(االجتماعي) ستماعي: اإلمالء االاثالثن 
، كمف درس بة إعداده كالتدرب عميو في البيت، مف الكتاب المدرسيطمإمبلء يطمب إلى ال

 .صة اإلمبلء، لكتابتو دكف تدريب في حكفيمكا معناهسبؽ أف قرأه الطمبة 

إلى اختبار قدرة الطمبة عمى كتابة مفردات سبؽ أف تدربكا النكع مف اإلمبلء كييدؼ ىذا 
 كتشخيص مكاطف الضعؼ لمعالجتيا. ،عمييا
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القطعة،  لىإأف اإلمبلء االستماعي ىك أف يستمع التبلميذ  (244، صـ6020) طاىركيرل 
لنكع مف اإلمبلء يصمح لمسنكات ، كىذا ايككف قد سبؽ ليـ قراءتيا أك أف ،ىاثـ يكتبكنيا دكف أف يرك 

  .التعميـ األساس مف مرحمة سنكات (9-0)مف
لمنظكر يعتمد عمى رؤية ف اإماعي عف اإلمبلء المنظكر مف حيث كيختمؼ اإلمبلء االست

ع مف اإلمبلء كيعتبر ىذا النك  ؛االستماعي يعتمد عمى سماعيا فقطحيف أف  في، القطعة اإلمبلئية
 .ا عمى األنكاع السابقةمتقدمن 

 :كف لممعمـ اتباع الخطكات التاليةكلتدريس اإلمالء االستماعي يم
 :التمييد -1

 .القراءةمتبعة في التمييد في درس ؽ الائكذلؾ باتباع الطر  
 :قراءة المدرس التعبيرية -7

 .رتيا، كذلؾ ليمـ التبلميذ بفككما يقرأ في درس القراءة 
 :مناقشة المعنى العاـ لمقطعة -4

 ـ،2999 كصبلح، الرشيدم) دل فيـ التبلميذ لمقطعة المسمكعةمف خبلؿ أسئمة المعمـ لمعرفة م 
        .(649ص

 :يجي كممات مشابية لمكممات الصعبةت -3

. فمثبلن إذا كانت في جمؿ تامة، عمى أف تعرض ىذه الكممات رةبعضيا عمى السبك ككتابة  
ثبلث  رسائؿ( فبل يطمب مف التبلميذ تيجي الكممة نفسيا، بؿ يطمب إلييـ تيجي كممتيف أك) الكممة

   .(شابية، مثؿ:)عجائب، صحائؼ، جرائدكممات م
 .سبكرةقد كتبيا عمى ال يمحك المعمـ جميع الكممات التي كاف -1
 .التبلميذ لمكتابة لتييئةرة ثانية يقرأ القطعة م -1
، مع رات مناسبة مف حيث الطكؿ أك القص، بعد تقسيميا إلى كحديممي القطعة عمى التبلميذ -2

شعارىـ التبلميذ عمى اإلصغاء كاالنتباه التأكيد عمى إمبلء الكحدة مرة كاحدة فقط لحمؿ ، كا 
  .التأكيد عمى العناية برسـ الحركؼ، ك الكتابـ عبلمات الترقيـ في بضركرة استخدا

 .الثالثة: لتدارؾ األخطاء كالنقصقراءة القطعة لممرة  -3

 .جمع الكراسات بالطريقة السابقة -4

ف الخط أك مناقشة معاني القطعة ... أك نحك : مثؿ تحسييمكف شغؿ باقي الكقت بعمؿ آخر -11
 .ذلؾ
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 :(الغيبي) : اإلمالء االختبارمارابعن 
 ، كالغرض منو تقدير مستكلة بعد االستماع إلييا دكف تيجيياكد بو إمبلء القطعكالمقص

ع المستكيات كعمى ، كىذا النكع مف اإلمبلء يمكف تطبيقو في جميكقياس قدرتو في الكتابة ،التمميذ
    .(243، صـ6020طاىر، ) فترات معقكلة

ا، كفي المرحمة اإلعدادية فصاعدن كيناسب اإلمبلء االختبارم طمبة المرحمة االبتدائية العميا 
كالثانكية يركز المعمـ عمى استعماؿ الضكابط كالعبلمات السابقة باإلضافة إلى إشارة التنصيص، 

شارة الحذؼ كغيرىا)القطاكنة،  شارتي الجممة المعترضة، كا  ـ، 6000كالقبكؿ، كالشرطة، كا 
  .(264ص

 :خطكات التاليةال اتباعف لممعمـ كلتعميـ ىذا النكع مف اإلمالء يمك
 .اءةؽ المتبعة في التمييد لدرس القر ائ: باتباع الطر التمييد 7.7.13

 .المعمـ لمنص كما في درس القراءة قراءة -2

 .قشة بعض معاني األفكار كالمفرداتمنا -6

 . إمبلء القطعة دكف تيجيتيا -4

نما يكتفي ، كا  بلء القطعة دكف قراءتيا أك شرحياكفي الصفكؼ المتقدمة يمكف لممعمـ إم
، أك بعد إعطاء عدة ئية. كما يمكنو أف يطبقو بعد إعطاء القاعدة اإلمبلكجييات كالتعميماتبالت

 ا.ميذ في اإلمبلء كالكتابة عمكمن قكاعد إمبلئية أك بداية العاـ الدراسي لمعرفة مستكل التبل
 :كاإلمالء االختبارم لو مستكياف

ف الكتاب المدرسي، كمف درسو يذ إعداده كالتدرب عميو في البيت، مالتبلم مفإمبلء يطمب  -2
 .كتابتو دكف تدريب في حصة اإلمبلء، لا معناه، كفيمك سبؽ أف قرأه التبلميذ

ابة مفردات سبؽ كأف تدربكا عمييا، كتشخيص إمبلء يقصد بو اختبار قدرة التبلميذ في كت -6
 .(242ص ـ،6004 كالحكامدة، عاشكر) مكاطف الضعؼ لمعالجتيا

 تيا في حالتي اإلمالء االختبارم كاالستماعي:أمكر يجب عمى المعمـ مراعا 

 إمبلء فقرات كاممة بدكف تقطيع. -2

 لى كحدات معنكية كاممة.إتقسيـ القطعة  -6

عكد التبلميذ تلكي ي ،عدـ تكرار إمبلء الكحدة أك الكممة أك الجممة أك القطعة أكثر مف مرتيف -4
 عمى التركيز.

ـ، 6004)الدليمي كالكائمي،  الكتابة التنبيو عمى ضركرة استخداـ عبلمات الترقيـ أثناء -3
  .(263ص
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 :الطريقة السمعية الشفكية اليدكية: اخامسن 
س التيجي السميـ كىي رؤية الكممة، كاالستماع إلييا، كالمرانة اليدكية عمى تعتمد عمى أس 
 .(04، صـ6003حمس، ) كتابتيا
 :()االستبارم ا: اإلمالء القاعدمسادسن 

بؿ ىك طريقة  ،مف أنكاع اإلمبلء اأف اإلمبلء القاعدم ال يعد نكعن  يفقد يرل بعض المعمم       
مف  اإلى اعتبارىا نكعن ( 240-243، ص صـ6020)طاىريميؿ اإلمبلئية ك  ،الستنباط القاعدة

 :إلمبلء لؤلسباب التاليةأنكاع ا
 .معزؿ عف التطبيقات اإلمبلئيةب تتـ إف مناقشة القكاعد اإلمبلئية ال -2

 .لتبلميذ لتعمـ القكاعد اإلمبلئيةة إمبلء قطعة لتييئة أذىاف اقد تسبؽ المناقش -6

 اعمى بعض المفردات التي تكتب كفقن تتـ عادة مناقشة القكاعد مف خبلؿ نصكص تحتكم  -4
، لذلؾ قد يمجأ المعمـ إلى اختيار بعض المفردات المشابية لتدريب ئية معينةلقاعدة إمبل

 .ةعمى كتابتيا لغرض تثبيت القاعد التبلميذ

 :الخطكات التالية تباعف لممعمـ اكلتعميـ اإلمالء القاعدم يمك
 ،لتعميـ قاعدة إمبلئية اذه مكضكعن ليتخ ،معضمة إمبلئية كاحدة يتناكؿ اا مناسبن يختار المعمـ نصن  -2

 .اعمى أال يككف متكمفن 

ة أك ، كاليمز رألحمفيو المعضمة اإلمبلئية بالمكف ا االنص عمى السبكرة بخط كاضح مبرزن يكتب  -6
 .األلؼ مثبلن 

 .رة بصكت مسمكععمـ النص قراءة معبٌ يقرأ الم -4

 .قراءة النص مقتديف بقراءة المعمـيطمب إلى التبلميذ  -3

 .يناقشيـ في معاني النص كأفكاره -0

 .القاعدة المنشكدة تتناكؿ كتكضح يسجؿ أمثمة -2

 .شيـ في األمثمة الستنباط القاعدةيناق -7

 .ؿ القاعدة المستنبطة عمى السبكرةيسج -8

 .يف القكاعد التي سبؽ ليـ معرفتيايقارف بيف القاعدة المستنبطة كب -9

 .ذىاف التبلميذ بعدد مف التدريباتيثبت القاعدة في أ -20
لكممات التي تنطبؽ عمييا ، كيطمب إلييـ اكتشاؼ اآخر في سبكرة إضافية اعمييـ نصن  يعرض -22

 .القاعدة

 .اعدةا الختبار مدل إتقانيـ لمقيممي عمييـ نصن  -26
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 ـ،6020 طاىر،) اط الضعؼ لمعالجتيا في حصص قادمةضكء نتائج االختبار يحدد نقفي  -24
 .(240-243ص ص

في الحصص المختمفة، حسب خصائص  بيف أنكاع اإلمبلءبد مف التنكيع ال :وأن ةرل الباحثتك 
كذلؾ ، المنظكر ءاإلمبل الباحثةكظفت قد ك الذم تكصمكا إليو،   الطمبة النمائية كالمستكل التعميمي

 .التعميمي كتخدموالتي تتناسب مع المكقؼ تبعنا لؤلىداؼ 

 :طرؽ تصحيح اإلمالء 7.7.11
 :معمـ إمالء التمميذ أمامو مباشرةأكالن : تصحيح ال

 :* آليتيا
 ا، بأف يضع خطن لى أخطائو كمياإؼ ؛ ليتعر صحيح إمبلء التمميذ أمامو مباشرةيقكـ المعمـ بت 

ثبلث مرات مثبلن، أك أف يعيد الجممة  اذ كتابتو مصححن ، ليعيد التمميبالمكف األحمر تحت كؿ خطأ
، كمف ثرت األخطاء فيو بشكؿ ممفت لمنظر، أك أف يعيد النص كامبلن إف كمصححة كاممة

بما ىك  –تصحيح خبلؿ عممية ال –الضركرم أف يعمد المعمـ إلى إشغاؿ التبلميذ في ىذه األثناء 
 .، كحتى ال يشعركا بعبثية المكقؼدكف فائدةأم الكقت سدل  ، حتى ال يضيعمفيد كنافع ليـ
 :* محاسنيا

ذ بمدل اىتماـ معممو بو كبإمبلئو، ، كذلؾ بأف يشعر التمميتحسف الصمة بيف المعمـ كالتمميذ -2
 .، بعده اجتماعي تعاكني طيب األثر، جراء ذلؾكيتشكؿ بينيما

، صؿ لكؿ منيـ، كمدل التقدـ الحامبلء لتبلميذهكل اإلتقاني في اإليستطيع المعمـ تحديد المست -6
 .حك الصكاب بصكرة فردية أك جماعيةعامبلن عمى تكجيييـ نتعتبر ، اكنقاط الضعؼ أيضن 

 .ف يعمؿ عمى معالجتيا بصكرة جمعية، كأطيع المعمـ أف يحدد أشير األخطاءيست -4
 .كمحددةتحديد األخطاء بصكرة تامة ؛ ألف المعمـ يضمف بيا أكثرىا دقة -3

 :*مآخذىا
ا مف المآخذ منيا: (604، صـ6024، زقكت؛ 600ـ، ص2998عمياف، )حدد كؿ مف   بعضن

 .طكيبلن مف زمف الحصة الصفية اتأخذ كقتن  -2
  .تسبب التعب كاإلرىاؽ لممعمـ -6
 . ثناء تصحيح المعمـ لكراسة زميميـقياـ بعض التبلميذ بالميك في أ  -4
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 :إمالء التالميذ خارج حجرة الصؼ رتصحيح المعمـ دفات :اثانين 
 :*آلياتيا

؛ يقكـ المعمـ بعد إمبلء النص، بتجميع دفاتر التبلميذ، ليقكـ بتصحيحيا خارج حجرة الصؼ 
ثـ يعيدىا ليـ في  ،الخطأب المعمـ أخطاء التبلميذ بكتابة الصكاب فكؽ ، كيصكٌ في أكقات الفراغ

حتى  ،ة المقابمةالخطأ عدة مرات في الصفح، حيث يقكمكف بكتابة الصكاب لمكممات كقت الحؽ
 .(604، صـ6024زقكت، ) تتعكد أيدييـ ذلؾ

 :* محاسنيا
ـ  تجعؿ المعمـ يي  -2  .اء كبطبيعتيا بصكرة دقيقة كشاممةباألخط م

 :مآخذىا*
ما يعمؿ عمى انطباعيا في ، ميذ عمى أخطائيـ إلى الدرس القادـتؤدم إلى تأخير اطبلع التبلم -2

جب إزالة ، لذا يالفترة الزمنية بيف درس اإلمبلء، كعكدة الدفاتر مصححة إلييـ طكؿ؛ لأذىانيـ
 .الخطأ في أقرب كقت ممكف

ما تسببو مف صدمة  إضافة إلى، ابي كأساسيدكر التمميذ بيذه الطريقة سمبي، كدكر المعمـ إيج -6
 (.600 ص ـ، 299 عمياف،)  لى أخطائو دفعة كاحدةإدما يتعرؼ نفسية لمتمميذ عن

 :اه ذاتين ء: تصحيح التمميذ أخطااثالثن 
 :*آليتيا

أف تتـ عممية  ، كبعدى إمبلء النص عمى أسماع التبلميذ، ليدكنكه في دفاترىـيعمد المعمـ إل
 :مى أنظار التبلميذ بإحدل طريقتيف، يقـك المعمـ بعرض النص المممى عاإلمبلء

 .بة النص المممى عمى سبكرة إضافية: إما بكتاأكالىا
 .لتبلميذ لمنص عمى السبكرة الصفية: باستكتاب أحد اثانيتياك 

، ثـ مة أك العبارة الخطأ أكالن تحت الكم اقكـ التمميذ بتصحيح أخطائو بنفسو، بأف يضع خطن ثـ ي
مقابمة لصفحة اإلمبلء عمى الدفتر، أك تحت الخطأ يقكـ بتصكيبيا بأف يكتبيا عمى الصفحة ال

ا، ككتابة الصكاب مكانو مف التمميذ بمسح الخطأ أك شطبو كمين ـ . كفريؽ آخر يفضؿ قيامباشرة
 .يرسخ في مخيمتو جراء كجكده أمامو، حتى ال جديد

 :سنيا* محا
 .، كاالعتماد عمى الذاتد التمميذ الثقة بالنفستعك   -2
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  . عمى المعمـ اا كبيرن تكفر جيدن  -6
، مع الذات، كاألمانة في كشؼ أخطائويجابية مثؿ: الصدؽ القيـ كاالتجاىات اإل ي بعضتنمٌ  - 4
 نمي لديو دقة المبلحظة كاالنتباه.كت

 :*مآخذىا
، مما يرتب عمى المعمـ ضركرة مراجعة األخطاء محظيالتمميذ عمى أخطائو دكف أف يى ا قد يمر   -2
 .تصكيبات المعتمدة مف قبؿ التمميذكال
 .الحصكؿ عمى درجات مرتفعةفي  ا، بالتغاضي عف أخطائو، حبن جاالن لمغشقد تفتح أمامو م -6

 (81، صـ1992، عامر) 
 :اتر اإلمالء بيف التالميذ أنفسيـ: طريقة تبادؿ دفارابعن 

  * آليتيا:
، عمى أف باشرة، كذلؾ بعد عممية اإلمبلء مادؿ التبلميذ الدفاتر فيما بينيـكمؤداىا أف يتب

أك الكتاب المدرسي، بكضع خط يقكـ كؿ تمميذ بتصحيح دفتر زميمو، إما عف السبكرة الصفية، 
، بادؿ قد تمت بطريقة منظمة كمرتبةعمى أف تككف عممية الت ،، أك الجممة كذلؾتحت الكممة الخطأ
ئو المكتشفة ، ليجرم عممية التصكيب ألخطاالتصحيح يعاد كؿ دفتر إلى صاحبو كفي نياية عممية

ألخطاء  امدققن  ،ا المجيديـ معززن المعمـ ىنا بأف يدكر بين، كيتحدد دكر حمف قبؿ زميمو المصحٌ 
 .ا بيد الضعيؼ نحك الصكاب، دكف لـك أك تقريع، كي يمحؽ بركب زمبلئوزمبلئو، كآخذن 
 :* محاسنيا

 قد يمرٌ ، فإنو ونو لك ترؾ أمر التصحيح ل، ألتنبو التمميذ إلى أخطائو، كتبرزىا بصكرة جمية -2
 .عمى أخطائو دكف أف يمحظيا

 .ا مف عمموالتمميذ كتشعره بالفخر، ككنو يعاكف معممو كيؤدم جزءن قة في نفس تحيي الث -6

 :* مآخذىا
كف أف يرل الصكاب عند زميمو ، كيميذ المخطئ في ذىف التمميذ المصححتطبع أخطاء التمم -2

 .خطأن 
، كتشعره بعدـ ثقة نفسو لو زميؿ آخر مف الصؼ الدراسي، بأف يصحح تشكؾ بأمانة التمميذ -6

 .معممو بو
حث ب، عف طريؽ المبالغة في السد كالتنافر بيف التبلميذ أنفسيـمف التحا اا محمكمن خمؽ جكن ت -4

 عف األخطاء في دفاتر زمبلئيـ.
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 :ا: طريقة التيجئةخامسن 
 :* آليتيا

ء الدفاتر ، مع بقانص مف المعمـ عمى أسماع التبلميذتعتمد ىذه الطريقة عمى إمبلء ال
ؿ كممة سكاءن أكانت عند ك المعمـ بقراءة النص مرة ثانية، متكقفن ا ، إذ يقـكمفتكحة أماميـ بعد ذلؾ
ثبلن ، بأف يسأؿ معمى حدة كيفية الكتابة كالتيجئة لكؿ كممةمنيـ إيضاح  اسيمة أـ صعبة، طالبن 

، ككأف ؟(أنيار)كالتي تمفظ  (النيار)تبت كممة؟ كلماذا؟، ككيؼ كي (ضربت)تبت التاء في كيؼ كي 
قكف بيف الضاد كالداؿ في كممة ما، كالتاء ، ثـ يسأليـ كيؼ يفر ة كالقمريةسييسأليـ عف أؿ الشم
 .كالطاء في كممة أخرل

 :* محاسنيا
ا طكاؿ عممية تستخدـ عدة حكاس لدل التمميذ، كحاستي السمع كالبصر، مع بقاء ذىنو متكقدن  -2

 .طيع المتابعة، حتى يستإياه عف أم مصدر مف مصادر التشتت ، صارفةن اإلمبلء
القصد  ، إذ إف ذلؾ ىكيعتمد عمى نفسو في تصحيح أخطائو ، بأفتنمي النشاط لدل التمميذ -6

ؽ ائاقو لمدرجات كما في الطر ، أكثر مف عد األخطاء كتقدير استحقاألساسي مف عممية التصحيح
  . األخرل

 :* مآخذىا
بعض الحركؼ سماع التبلميذ ل، جراء عدـ ة، كقد تسبب الكقكع في األخطاءطريقة ممم   -2

 .متابعة تيجئة الكممات مف المعمـ ، أك لعجزىـ عفبكضكح
بدأ الفركؽ الفردية لدل التبلميذ، إذ قد يستفيد منيا المجيد، أما كثير األخطاء ال تراعي م -6

و ، أك ألنية التمميةخبلؿ عمم اإما لككنو لـ يتابع المعمـ جيدن  ،اكالبطيء، فإنو سكؼ يتأذل منيا كثيرن 
 .عاـ ككاضح ف ضعؼ كتابييعاني م
 :ا: طريقة المصؽسادسن 

 :* آليتيا
غة كرقة مصم   ا، يبدأ بالبحث عف أخطائو، ممصقن تب التمميذ ما أمبله عميو المعمـبعد أف يك 

  .، كمسجبلن الصكاب فكقيا مباشرةمكاف كؿ خطأ
 :* محاسنيا

 .رىا مرةن أخرلفبل تترسخ في ذىنو، كيعكد لتذك ،طاء عف نظر التمميذخفي األختي  -2
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 :* مآخذىا
  .لتسييؿ عممية المصؽ ،ىذه األكراؽ، ألف التبلميذ قد يمحسكف غير كاقعية، كغير صحية -2
 .ا جراء لصؽ األكراؽ عمى صفحاتوقد يصبح منظر الدفتر بشعن  -6 
ا صغيرة، كتكفير مادة الصمغ، ا مف المعمـ، إذ يعمؿ عمى قص األكراؽ قطعن ا كبيرن دن تأخذ جي -4 

، ـ2998، عمياف)  تتكفر لجميع البيئات التعميمية، قد المما يترتب عمى ذلؾ جيد بدني ككمفة مادية
 .(609-600ص ص

 ،بؿ يجب أف يتبع المعمـ الطريقة التكليفية ،ال تكجد طريقة تفضؿ عمى أخرل :ترل الباحثة أنو ك
 .ةمبكسر الرتابة كالممؿ لدل الطؽ لائحتى يتمكف مف استخداـ جميع الطر 

 :سباب األخطاء اإلمالئيةأ 7.7.11

تبلميذ في اإلمبلء كالنحك كالصرؼ، مشكبلت الكتابة العربية كثيرة كمتعددة أدت إلى ضعؼ ال
، فظيرت األخطاء مشتركة بيف أبناء األمة العربية كظاىرة الضعؼ تكاد أف تككف كتدني تحصيميـ،

لى رة تستحؽ التكقؼ عندىا كالتعرؼ إى، فأصبحت ظاية عند تبلمذة المراحؿ التعميميةالشائعة الكتاب
 .(64ص ـ،6007 زايد،)أبعادىا لتحديد أسبابيا، كاقتراح أكجو العبلج المناسب ليا 

 تعريؼ الخطأ اإلمالئي : 

بأنو قصكر الطالب عف المطابقة الكمية أك الجزئية بيف  (207، صـ6002)زايد عرفو ي
مدار الكتابة اإلمبلئية مع الصكر الخطية ليا كفؽ الصكر الصكتية أك الذىنية لمحركؼ كالكممات 

 .بلئية المحددة أك المتعارؼ عميياقكاعد الكتابة اإلم
 مالئية الشائعة في كتابات الطمبةاألخطاء اإل: 

في المراحؿ الدراسية المختمفة كما مف خبلؿ ما تكصمت إليو دراسات عديدة ك  - ترل الباحثة أنو
بلئية يمكف تحديد مكاضع األخطاء اإلم  -ي تدريس المغة العربيةرصده أىؿ الخبرة كاالختصاص ف

 :الشائعة بما يأتي
 .ترد بعد كاك الجماعة في األفعاؿ إسقاط األلؼ التي -2

 .ة مربكطة كالتاء المربكطة مفتكحةكتابة التاء المفتكح -6

 .كتابة التنكيف نكننا -4

 .الخمط بيف أشكاؿ التنكيف -3

 .بلىا حرؼ شمسيت إسقاط البلـ مف أؿ التعريؼ إذا -0

 .ط بيف الحركؼ المتقاربة في الصكتالخم -2

 .أخطاء في كضع النقاط عمى الحركؼ -7
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ا كمف أسباب الخطأ اإلمالئي  :ما يمي أيضن
 :أكالن: أسباب عضكية

 .قدرة الطمبة عمى اإلبصار كالسمع كتبدك في ضعؼ -2
 :أسباب تربكية: ثانيان 

كمعالجة  ،خافت الصكت أك غير ميتـ بالفركؽ الفرديةكأف يككف المعمـ سريع النطؽ أك  -2
 .المبطئيف الضعاؼ أك

 .التشدد عند كقكع الطمبة في الخطأكعدـ  ،تياكف بعض المعمميف باألخطاء اإلمبلئية -6

 .عمى الكتابة مع السرعة المبلئمة التسامح في تمريف عضبلت اليد -4

 :يمكف تمخيصيا فيما يأتي ، كالتيعربية: أسباب ترجع إلى طبيعة الكتابة الاثالثن 
   :عدـ المطابقة بيف رسـ حرؼ اليجاء كصكتو -1

 .(، ذىبكاعمرك)؛ (، ىذا، لكف)ذلؾ :كالذم يتككف مف صكت الرمز كالحركة المرافقة مثؿ
 : شكؿ الكممات  -7

ًمـلكنيا مختمفة في معناىا مثؿ ،كمياىناؾ كممات متشابية في ش ـى ك عي ًم  .: عى

  :إلمالء بقكاعد النحك كالصرؼاعد اارتباط قك  -4
 .(، يحياسما، بشرل، يحيى)كما في نياية الكممة 

  :ككثرة االختالؼ كاالستثناء فييا ،تشعب قكاعد اإلمالء -3
 .(، يقرؤكفيقرأكف، يقرءكف)زة كمف أمثمة ذلؾ كتابة اليم 

   :تعدد صكر الحرؼ الكاحد باختالؼ مكضعو في الكممة -1
 .غيف مثبلن كما في حرؼ العيف كال

  :كصؿ الحركؼ كفصمياعامؿ -1
 .(، يـك ذاؾ، حيف ذاؾكلد، ذىبت) :كذلؾ مثؿ

  :اإلعجاـ -2
فقد يختمؼ عدد النقط باختبلؼ صكر حركؼ اليجاء  ،كالمقصكد باإلعجاـ نقط الحركؼ

 .(خ ،ج، ح)، (د، ذ)، (ب، ت، ث):، مثؿالمنقكطة
  :استخداـ الصكائت القصار -3

شباع صكت الضمة بحيث تبدك كصكت حرؼ الكاك  ،باع حركة الفتحةكمف أمثمة ذلؾ إش كا 
 .(209-208 ص ص ـ،6002 زايد،) فرسمكا الصكائت القصار حركفنا (يكمن، نوم) :مثؿ
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 :ا: عكامؿ اجتماعيةرابعن  
 .كمماتتزاحـ الميجات العامية مع الصكر الصكتية الفصيحة لم -2

خطاء اإلمبلئية في كركد األ ايظير ىذا كاضحن ، ك اث أفراد المجتمع بالخطأ الكتابيضعؼ اكتر  -6
 .(209 ص ـ،6002 زايد، ) ككتابة أسماء المحاؿ التجارية ،زةكالتمفـ في كسائؿ اإلعبل

 ص ص ـ،6020،؛ طاىر220ـ، ص6000 ذكرىا كؿ مف )البجة، قدكىناؾ أسباب أخرل ك 
ت،  .د ،حاتة؛ خاطر كالحمادم كعبد المكجكد كطعيمة كش204ص ،ـ6007 ؛ عطية،249 -242
ـ، ص 2988 ،افالركس؛ 22، صـ2999 ،زقكت ؛222، صـ6007،ضبعاتأبك ال؛ 690ص 

 (04-39ـ، ص6002جك كالسميرم كأبك منديؿ،؛ حماد كالجك 09، صـ6009 ،الفقعاكم ؛24
             :تتمثؿ باآلتي

 :أكالن: أسباب ترجع إلى التمميذ
 .كعدـ القدرة عمى التذكر ،مة ذكائوق -2

 .و كارتباكو كعدـ الثقة فيما يكتبتردده كخكف -6

 .ضعؼ بصره أك ضعؼ سمعو -4

 .يف األصكات المتقاربة في المخارجعدـ تمييزه ب -3

 :أسباب ترجع إلى القطعة اإلمالئية: اثانين 
 .امف مستكل التبلميذ فكرة كأسمكبن  مستكاىا أعمى -2

 .عف القاعدة الشاذةكثرة الكممات  -6

 .مممة قد تككف القطعة اإلمبلئية طكيمة متعبة -4
 :ا: أسباب ترجع إلى المعمـثالثن 

 في إعداده المغكم. اكأف يككف المعمـ ضعيفن  -2

 .ؿ التمميذ يكتب أحرؼ مد بدكف داعمما يجع ،الحركاتفي إشباع  اكأف يككف مبالغن  -6

حركؼ المتقاربة أصكاتيا خاصة الب، لمتمييز بينيا ك ككف المعمـ غير ميتـ بنقط الحركؼي -4
 .كمخارجيا

 :اب ترجع إلى اإلدارة المدرسيةأسب: ارابعن 
دية لمنيكض بالضعفاء أك خذ باألساليب الفر أعباء محددة بحيث ال تسمح لو األ تحميؿ المعمـ -2

 .المبطئيف

 .، كعدـ كجكد حكافز لممخمصيف منيـعدـ تشجيع المعمميف األكفاء -6
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 :: أسباب ترجع إلى النظاـ المدرسياخامسن 
 .كثافة الصفكؼ -2

 .النقؿ اآللي -6

  .المعمميف قمة عدد -4

 :ا: أسباب ترجع إلى طريقة التدريسسادسن 
 .عمى ما يرد في كراسة اإلمبلء فقطاقتصار معالجة األخطاء اإلمبلئية  -2

 .عدـ تصكيب األخطاء مباشرة -6

  .ـ مشاركة التمميذ في تصكيب الخطأعد -4

 .طؽ السميـ لمحركؼ في درس اإلمبلءعدـ مراعاة الن -3

                                                                .الطكاؿ كالقصارلمحركات  عدـ تمثيؿ الطكؿ المناسب -0

 :سابعنا: أسباب ترجع إلى طريقة التصحيح
 .ئيةقد ال يضع المدرس درجة عمى القطعة اإلمبل -2

 .مدرس عمى جميع األخطاء اإلمبلئيةقد ال يؤشر ال -6

 .ينبو المدرس الطمبة عمى أخطائيـ ال ربما -4

 .لصعبة التي شاع الخطأ في كتابتياة الكممات اعدـ معالج -3

 : كاعد اإلمالء: أسباب ترجع إلى قاثامنن 
 .كتعقدىا ككثرة االستثناءات فييا ،تشعب القكاعد اإلمبلئية -2

، ، مما جعؿ قكاعد اإلمبلء تتعدددكثرة االختبلؼ في قكاعد اإلمبلء كاضطراب تمؾ القكاع -6
 .عدة كتابتيا بيف األقطار العربيةختبلؼ قابحيث يصعب كتابة أك رسـ بعض الكممات ال

 .   اطيا بالنحك كالصرؼ يزيدىا صعكبةارتب -4
ا  :مف األسباب كتضيؼ الباحثة بعضن

 عدـ االىتماـ بأخطاء التبلميذ اإلمبلئية خارج كراسات اإلمبلء.  -2

 . طرائؽ التدريسعدـ التنكيع في  -6 
 .مختمفةال المغة العربية تكامؿ اإلمبلء مع فركععدـ  -4 

ألنيا  ،أف الخطأ اإلمبلئي ال يرجع إلى عامؿ كاحد مف العكامؿ السابقة :كترل الباحثة
 . اعد عمى شيكع الخطأ بيف التبلميذ، كأنيا تتعاكف لتسليست بينيا حدكد كاضحةك ة متشابكة متداخم

تي يجب ، كالالتكصؿ إليياتمؾ ىي األسباب التي ساعدت عمى ذيكع الخطأ اإلمبلئي كالتي أمكف 
  .لمنشكد لظاىرة األخطاء اإلمبلئيةأف نحصف التبلميذ منيا لنحقؽ العبلج ا
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 :ؽ عالج الضعؼ اإلمالئيائطر  7.7.12

ا لكؿ نشاط مف ا تحصيمين في بداية العاـ الدراسي اختبارن  يحسف بمعمـ المغة العربية أف يجرم
ه ىذا االختبار في كما يساعد ،، يستطيع مف خبللو الكقكؼ عمى مستكل طمبتواألنشطة المغكية
 .ج الطمبة الذيف يحتاجكف إلى عبلجكضع خطة لعبل

ؿ ىذا الضعؼ في ىذه كىناؾ كسائؿ يمكف أف تتبع مع الطمبة في المرحمة االبتدائية ليعالج بيا مث
 :تحديدنا المرحمة منيا

 :طريقة الجمع -1
جمع  منيـمعمـ ب الكتعتمد عمى حب الطمبة لمجمع كاالقتناء في ىذه المرحمة، حيث يطم  

، ي بتنكيف الفتح أك الكسر أك الضـجمع مفردات تنتي: ىيئة أشكاؿ مخصكصة مثؿ مفردات عمى
نيـ . ثـ يطمب مةبسكطتيي بالتاء المربكطة أك الم، أك كممات تنكممات تنتيي باليمزة أك تبدأ بياأك 

، ايا اإلمبلئية السابقةم عمى القض. كقد يطمب إلييـ جمع جمؿو تحتك قراءتيا كالتدرب عمى كتابتيا
  .بير باإلضافة إلى اإلمبلء كالخطكيدربيـ مف خبلليا عمى القراءة الصامتة كالجيرية كالتع

 :كىي نكعاف البطاقات اليجائية-7
تعالج كميا قاعدة إمبلئية  بطاقات يكتب عمييا عدد كبير مف الكممات اليجائية التي -أ

عمى نبرة، التي تكتب فييا اليمزة  ير مف الكمماتكأف تشمؿ بطاقة منيا عمى عدد كب، كاحدة
، كبطاقة ي بيمزة مكتكبة فكؽ آخرىا مباشرةمف الكممات التي تنتي اكبيرن  اكبطاقة أخرل تشمؿ عددن 

 .رسميا أشكاؿدة تحتكم عمى المدة ك ثالثة فييا كممات عدي

شكؿ كمماتو التي ت ، تحذؼ بعضضكع طريؼ، أك مك قصة قصيرةىيئة بطاقات عمى  -ب
الطالب ، كيطمب إلى ممات في مكاف تحت القصة أك فكقيا، كتكضع الكاا كيترؾ فارغن صعكبة إمبلئين 

كمف ثـ يطمب  ،بالمفردات المكجكدة في ركف معيف ، بحيث يتمـ المعنىأف يقرأ القصة أك المكضكع
 .(262 ص ـ،6000 القطاكنة،)يا التي قرأىا بياإليو أف يكتب القصة في دفتره بالطريقة ذات

 طريقة حكسبة اإلمالء: -4
 ،لتدقيؽ اإلمبلئيعمى ايعرض القطعة ثـ ، ذاكرتوبكتابة قطعة إمبلئية مف يكمؼ التمميذ 

 .بتصكيبيا فيعرؼ الخطأ ثـ الصكاب حيث يكضع خط بمكف أحمر تحت الكممة الخطأ كيقـك ىك
  (39ـ، ص6007 زايد،)           

 :(كالعقاب الثكاب) سيدنا طريقة -3
 التمميذ كقياـ كالعقاب، الثكاب كاستخداـ لمحركؼ، السميـ النطؽ عمى الطريقة ىذه كتعتمد

 النابو كالتمميذ المنزلية، كاجباتيـ عمى كاإلشراؼ التبلميذ، ضعاؼ تعميـ في العريؼ بدكر النابو
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 بعض عجم في التبلميذ عمى المعمـ كيعتمد. المعمـ مف لمعقاب ضكييعرٌ  كيساعد يراقب أفب يكمؼ
 بيا كاالحتفاظ كمبناىا معناىا في الكممات ىذه كمناقشة المختمفة الدراسية المكاد كتب مف الكممات

 تحتكم التي الفقرات بعض التبلميذ تحفيظ عمى اأيضن  الطريقة ىذه كتعتمد. لذلؾ أعدت كراسة في
جراء ،مميزة كمماتعمى   .(63، صـ6003الجكجك،) الفقرات تمؾ في تحريرم اختبار كا 

 التمميذ اسـ تسجيؿ في فتنحصر التبلميذ، مف النابيكف عمييا يحصؿ الذم اإلثابة مبدأ أما 
 كتصفيؽ المعمـ، مف عميو كالثناء صدره، عمى عبلمة ككضع الفصؿ، في لذلؾ أعدت لكحة في

 .(446ص ،ـ2994 شحاتة،) الضعاؼ التبلميذ بعض متابعةب كتكميفو لو، التبلميذ
 أف اسمبين  الطالب كيككف دكر ،المعمكمة في تمقي يديتق فييا الطريقة ذهى :أف الباحثة كترل

 التشجيع ركح عمى تعتمد استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط التي  األفضؿمف  ككاف. بيا يمتـز
تكظيؼ  عصر الثركة الرقمية فكاف ال بد مفكبما أننا في  ،الطمبةبيف  الشريفة كالمنافسة كالتعزيز

 .ي في التعميـ لما لو مف إثارة كبقاء ألثر التعمـالحاسب اآلل

 :ريقة األلعاب التربكية التعميميةط -1
، كالمتعة المعب ضرب مف النشاط الجسدم، أك العقمي، ينطكم عمى ىدؼ رئيس ىك المذة

. بمعنى أننا يمكف أف نحكؿ الناجمة عف ذلؾ النشاط، كما يمكف أف يستخدـ كمتعة، بيدؼ معرفي
كسيمة تربكية كتعميمية، كىذا األسمكب ميـ فيصبح المعب  ،ردة إلى لذة تنطكم عمى فائدةالمذة المج

، كىـ التكجيو المباشر قد ال تجدم معيـ؛ ألف الكسائؿ المعركفة با لطبلب المرحمة األساسيةجدن 
 ـ،6003 حمس،) االكتشاؼمزيد مف حب االستطبلع ك بالمعب التربكم اليادؼ يسعكف إلى 

 .(00ص
ا الباحثة كتضيؼ  :تتمثؿ فيكالتي المقترحات لعبلج الضعؼ اإلمبلئي  مف بعضن

 .اإلمبلء حتى في المرحمة الجامعيةتدريس في ضركرة االستمرار  -2

 .ـ القكاعد اإلمبلئية بطريقة سيمةالحرص عمى تقدي -6

 .األخرل باحثبيف دركس اإلمبلء كالممراعاة التكامؿ الرأسي كالتكامؿ األفقي  -4

 .المستمر لمطالب المميزـ التعزيز تقدي -3

 .االستيتار بمحاسبة الطالب المقصرعدـ االستيانة ك  -0

 :يب عػػػالج األخطػاء اإلمػػالئيةأسػػالػ 7.7.13

 .اا سمبين ألف ذلؾ يككف اتجاىن  ،ء اإلمبلئيةاالبتعاد عف العقكبات المرىقة في كتابة األخطا -2
 ف أف التبلميذ قد أتقنكا الميارة المتعمقةعدـ االنتقاؿ إلى قاعدة إمبلئية جديدة إال بعد التأكد م -6

 السابقة. بالقاعدة
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  .أسير طريقة كاحدة أك أسمكب كاحد أف يتسـ المعمـ بالمركنة في استخداـ األساليب كأال يككف -4
 ـ(9299)الشافغي،                                                                             

  :األساليب اآلتيةكتضيؼ الباحثة 
 األخرل.   باحثعمى أخطائيـ اإلمبلئية في الم محاسبة التبلميذ -2

 .السيما استخداـ البرامج المحكسبةك االىتماـ بالكسائؿ المتنكعة في تدريس اإلمبلء  -6
  .أجؿ التخمص مف األخطاء اإلمبلئيةاستخداـ طريقة األلعاب التربكية مف  -4

 عدـ التياكف في عممية التصحيح.  -3

 :ىراءات مقترحة لمتغمب عمى بعض صعكبات اإلمالء في الصفكؼ الثالثة األكلإج 7.7.14

 تحقيؽ ميارة القراءة:  -1

إف ميارة القراءة متطمب يجب أف يقكـ المعمـ بتنفيذه قبؿ أف يخطك المعمـ أية خطكة في     
عفيـ في القراءة، ا بيف ضعؼ التبلميذ في اإلمبلء كضا كثيقن تعميـ اإلمبلء، فقد ثبت أف ىناؾ ارتباطن 

 كلعؿ مف أىـ الصعكبات القرائية التي تفرض نفسيا عمى اإلمبلء:

ا، كيمكف معالجة ىذه ا كنطقن عدـ قدرة بعض التبلميذ عمى تمييز الحركؼ المتشابية لفظن  - أ
 كاستمراريتو مف قبؿ المعمـ. اليادؼ الصعكبات بتكثيؼ التدريب

متابعتيـ المقركء، األمر الذم ينجـ عنو عادة كضع األصبع عند بعض التبلميذ في أثناء  - ب
البطء في الكتابة، كمف ثـ فإف معالجة ىذه المشكمة يتأتى ببذؿ مزيد مف التدريبات المرتبطة 

 بالتذكر البصرم.

 التركيز عمى فيـ الكممات كالجمؿ: -7

ـ ل أف يتقف كتابة كممة، أك جممة عميو ىذا أمر ضركرم إذا ما عرفنا أف التمميذ يصعب 
كلـ يتمكف مف تكظيفيا في محادثتو أك إنشائو، كبناء عمى ذلؾ  ،تصبح مف مفردات معجمية المغة

  فإف المعمـ مطالب بعدـ اإلكثار مف كتابة كممات لـ يألفيا التمميذ، كال تتفؽ مع متطمباتو اليكمية. 

 طفاؿ مف الكتابة:تعب األ -4

ا بإشراؾ ا كبيرن الطفؿ يبذؿ فييا جيدن  إف ميارة الكتابة أصعب مف ميارة القراءة، إذ إف
مجمكعة مف الحكاس، كلذا فيك بحاجة إلى تدريب عضمي مكثؼ، كمراف طكيؿ متكاصؿ متدرج 

عمى المعمـ أال يطيؿ المادة أنو حتى تتعكد أصابعو مسؾ القمـ، كال يشعر بالتعب، كىذا يعني 
 عندىـ. ا النمك العضميالكتابية، بؿ يأخذىـ بالتدرج كالرفؽ مسايرن 
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 :رمراعاة البعد المثالي بيف العيف كالدفت -3

الكتابة،  مف جعؿ الطفؿ ينفريإف قرب العيف أك بعدىا غير المناسبيف يرىؽ البصر، ك   
ا ال يستطيع القياـ بو، كمما يؤثر في ىذا الجانب عدـ مراعاة الجمسة الصحيحة، كيعدىا جيدن 

مى الجمسة الصحية، كمراقبة الطبلب في أثناء تدريب تبلميذه عبكينصح المعمـ لمعالجة ذلؾ 
 كتابتيـ، كتعديؿ أكضاع جمكسيـ.

 الخكؼ مف الكقكع في الخطأ: -1

إف تكقع حدكث الخطأ يجعؿ التمميذ دائـ االستفسار في أثناء كتابتو، فإذا ما أعرض المعمـ 
ييمؿ أسئمتيـ، كأال عف ىذه االستفسارات نشأت عندىـ عادات كتابية مغمكطة؛ كلذا عمى المعمـ أال 

 يبالغ في تأنيب مف يخطئ منيـ، كأف يأخذىـ بالميف كالمطؼ.

 معاناة التالميذ مف بعض المشكالت: -1

قد يعاني التبلميذ مف مشكبلت جسمية، كنفسية كضعؼ البصر، كضعؼ المبلحظة   
الطفؿ في  البصرية، كقمة التذكر، كعيكب النطؽ، كعدـ اإلحساس باألمف، كؿ ذلؾ يحكؿ دكف تقدـ

قدر  -عممية الكتابة، كبالتالي فإف المعمـ مطالب بالكقكؼ عمى ىذه المشكبلت، كأف يحاكؿ 
 ةكال يرىقيـ بكثرة الكتاب ،معالجتيا، كمساعدة مف ابتمكا بمثؿ ىذه اإلعاقات -استطاعتو

   .(600–638 ص ص ـ، 6022الجعافرة،)

 :صؼ الثاني األساسال الميارات اإلمالئية المراد تنميتيا لدل طمبة 7.7.71

بتحديد   -حمة األساسية األكلىكمف خبلؿ عمميا كمعممة لصفكؼ المر  -الباحثة  قامت
ذلؾ بعد اطبلعيا عمى ك  يا،حاجة إلى تنمية فيمف الميارات اإلمبلئية التي تجد بأف طبلبيا ب بعض

التشاكر مع ك  ئيةاالمنياج المدرسي كاألدب التربكم كالدراسات السابقة كدراسة خصائص الطمبة النم
 : الميارات اآلتية حددت معممي المرحمة األساسية الدنيا،

 .الضـ، الفتح، الكسر()بأنكاعو الثبلثة  التنكيف -2

 التمييز بيف التنكيف كالنكف األصمية في آخر الكممة. -6

 أكالن: تعريؼ التنكيف:
ىك الذم ال مكف "ال تكتب، كيقصد باالسـ المتىك إلحاؽ االسـ المتمكف نكننا ساكنة تمفظ ك 

 بيت ". : " فرس، رجؿ،يشبو الفعؿ كال الحرؼ بحاؿ مف األحكاؿ مثؿ
 يتغير معنى الكممة.كىك نكف زائدة إذا حذفت ال 
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 ثانينا: أنكاع التنكيف:
 تنكيف ضـ: -1

لتشير  ،ىك إضافة حركة ضـ إلى حركة الضـ المكضكعة عمى الحرؼ األخير مف االسـ
 د حركة الضـ عمى الحرؼ األخير.إلى صكت نكف ساكنة ينطؽ بع

 تنكيف كسر: -7
لتشير  ،ىك إضافة حركة كسر إلى حركة الكسر المكضكعة تحت الحرؼ األخير مف االسـ

 إلى صكت نكف ساكنة ينطؽ بعد حركة الكسر عمى الحرؼ األخير.
 تنكيف فتح: -4

ضافة  ىك إضافة حركة فتح إلى حركة الفتح المكضكعة عمى الحرؼ األخير مف االسـ كا 
ألؼ ممدكدة بعد الحرؼ األخير لتشيرا إلى صكت نكف ساكنة ينطؽ بعد حرؼ الفتح عمى الحرؼ 

 ىناؾ مكاضع ال تضاؼ فييا ألؼ بعد الحرؼ األخير مف الكممة إذا كانت منكنة بالفتحك  ،األخير
 :كىي
 .إذا انتيت الكممة بيمزة مسبكقة بألؼ 

 .إذا انتيت الكممة بيمزة ترسـ عمى ألؼ 

 ا انتيت الكممة بألؼ.إذ 

 .إذا انتيت الكممة بتاء مربكطة 

 ثالثنا: تعريؼ النكف األصمية في نياية الكممة:
 ىي حرؼ أصمي إذا حذؼ تغير المعنى، مثؿ " حصاف، ركماف، فمسطيف، إيماف". 

 (63 –2ـ، ص ص 2999يناكم كبدر كشقكرة، القر )
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 ؿ الثالثلفصا 4
 الدراسات السابقة

ا لبعض الدراسات التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة الحالية،  يتضمف ىذا الفصؿ استعراضن
 كفقنا كتسييبلن لعرض نتائج الدراسة جرل تقسيميا حسب عبلقتيا بمكضكع الدراسة إلى قسميف

 باألقدـ: كاالنتياء باألحدث البدء أم الزمني لترتيبيا

 اإلمالء: ميارات تناكلت دراسات التي: الالمحكر األكؿ 4.1
 (Thanh Huy ,2015دراسة )

 ميارة تعمـ في غالبنا الطبلب يكاجييا التي المشكبلت لىإ التعرؼىدفت ىذه الدراسة 
الباحث المنيج الكصفي،  ، كاتبعالمشكبلت ىذه إلى تؤدل التي ةالرئيس كاألسباب ،اإلمبلئية الكتابة
ار عينة الدراسة يباخت اسة، كقاـ بتحميؿ المحتكل، كقد قاـ الباحث( طالب كعينة لمدر 600كاختار)

 دكنج بمقاطعة 22CB6 الفصؿ حتى إلى 22CB1 الفصؿ مف عشر الحادم مف طبلب الصؼ
 الدراسة أجرل عمييـ عشر، حيث كالتاسعة عشر السابعة تتراكح بيف ثاب، ككانت أعمارىـ

 (ـ6020-6023)الدراسي العاـ مف األكؿ راسيالد الفصؿ في كذلؾ األسبكع، في فترات (0)خبلؿ
 في األخطاء مف الكثير قدمكا الطبلب مف كأظيرت النتائج أف العديد الثانكية، ليف ثكنج بمدرسة
النحكية،  البنية إتقاف كعدـ كاألزمنة، الجر حركؼ استخداـ في كبخاصةو  اإلنجميزية، بالمغة الكتابة
ا مف التكصيات لممشكم الرئيسة األسباب ىي ىذه ككانت ة، كىذا ما دفع الباحث إلعطاء بعضن
المفردات،  لزيادة ذلؾ إلى كما المفردات مف مكضكعات كصياغة األلعاب، كلعب الكتب كقراءة
نشاء  . النحكية القكاعد عمى كالتدريب األخطاء لتصحيح التعاكني التعمـ كا 
 (Azimi&  Mousavipour  2013,) دراسة

 كدكرىا اإلمبلء عمى التعميمية المتعددة الكسائط تأثيرات لكشؼ عفالدراسة إلى اىذه ىدفت 
اإلمبلء، كاتبعت الدراسة المنيج  في صعكبة مف يعانكف الذيف الطبلب لدل الكتابة خمؿ تحسيف في
 مجتمع قاـ الباحثاف باختيارحيث ، ا( طالبن 49)، كتككنت عينة الدراسة مفتجريبي كالبنائيال شبو

 آراؾ بمدرسة اإلمبلء في صعكبة مف يعانكف الذيف الثانية المرحمة مف طبلب اإلحصائي الدراسة
 ليتـ المرصكدة العينة مف طالب (60)اختيار كتـ ،(ـ6026-6022)الدراسي العاـ في االبتدائية
 تـ كقد الضابطة، المجمكعة في كضعيـ تـ ( طالب29، ك)التجريبية المجمكعة في كضعيـ
 (WISC-R) األطفاؿ لذكاء المعدؿ ككسمر كمقياس ترجمة كاختبار ،كيةاإلكميني المقابمة استعماؿ
 صعكبات بمركز الطبيعي التقدـ طبلب عف اإلمبلء في صعكبة مف يعانكف الذيف األطفاؿ لتمييز
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 عمى يعتمدكف الذيف الطبلب لدل الخمؿ في التحسف أف مستكل ، كتكصمت نتائج الدراسة إلىالتعمـ
 يعتمدكف الذيف بالطبلب بالمقارنة إيجابية إحصائية داللة لو اإلمبلء في ميةالتعمي المتعددة الكسائط
 تحسيف عمى إيجابي أثر ليا التعميمية المتعددة فالكسائط كلذلؾ العادية، التعميمية اإلجراءات عمى
 تستخدـ أف اإلمبلء، كأكصت الدراسة بأنو ينبغي في صعكبة مف يعانكف الذيف الطبلب لدل الخمؿ
 . الطبلب لدل اإلمبلء في التعمـ صعكبات مع التعامؿ التعميمية المتعددة طالكسائ

 (ـ7117دراسة عكاد )
، حيث ألخطاء اإلمبلئية كطرائؽ عبلجيامعرفة أسباب القد كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك 

صؼ ا كطالبة مف الطالبن  (240)اتبعت الباحثة المنيج الكصفي، كما كأنيا اختارت عينة الدراسة مف
نمكذجي استبياف لقياس أسباب ك ، اتشخيصين  ااختبارن  ، كاستخدمت الباحثة في دراستياالثاني متكسط

قامت الباحثة بإجراء  ، كالضعؼ اإلمبلئي األكؿ عف أسمكب التدريس، كالثاني عف المطالعة الذاتية
ض أف اختبار تشخيصي في قطعة إمبلء تحتكم عمى بعض القكاعد اإلمبلئية التي مف المفتر 

الطبلب درسكىا، كمف ثـ بناء نمكذجي استبياف لقياس أسباب الضعؼ اإلمبلئي عند طبلب الصؼ 
الثاني متكسط، كتـ تكزيعيا عمى الطبلب، كتـ شرح االستبياف كتكضيحو لمطمبة، ككيفية اإلجابة 

 لمتأكد مف أنيما يقيساف ،عنو، كتـ عرض نمكذجي االستبياف عمى بعض مدرسي المغة العربية
المطمكب في الدراسة، حيث تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طبلب الصؼ الثاني متكسط ضمف منطقة 

/ الكرخ الثانكية، حيث سحبت الباحثة مدرستاف مف مدارس ية، التابعة لمديرية تربية بغدادالسيد
 .بة كاحدة مف كؿ مدرسة مف المدارسالذككر، كمدرستاف مف مدارس البنات كاختارت شع

المطالعة ، د أثر ألسمكب التدريس في التقميؿ مف األخطاء اإلمبلئيةك كجب ائج الدراسةكتمثمت نت
، كما كأكصت الباحثة بضركرة تؤثر في التقميؿ مف نسب األخطاء اإلمبلئية لدل الطبلب ،الذاتية

التركيز عمى أسمكب ، ك حث الطبلب عمى المطالعة الذاتية كالتفاعؿ مع ما يقرأ كتشجيعيـ عمييا
  س اإلمبلء ألىميتو في نسب األخطاء.تدري

 (ـ7111دراسة السمكت )
الكشؼ عف أثر تكظيؼ األلعاب التعميمية في التمييز بيف الحركؼ الدراسة إلى ىذه ىدفت 

، حيث اتبعت المنيج البنائي ا لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسالمتشابية شكبلن كالمختمفة نطقن 
، دليؿ المعمـك  ألعاب تربكية،ك برنامج ك ـ اختبار تشخيصي، باستخدا قامت الباحثةك  ،التجريبيك 

(، كقسمت الطمبة ـ6022– 6020اسي لمعاـ الدراسي)عينة مف طبلب الصؼ الثاني األس كاختارت
في  كطالبة طالب (30، حيث تككنت العينة مف )تيفكمجمكعتيف تجريبي تيفلمجمكعتيف ضابط

بلميذ مف ، إحداىما لمتالضابطتيف مجمكعتيففي ال بةكطال ا( طالبن 30)ك ،التجريبيتيف مجمكعتيفال
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كاألخرل لمتمميذات مف مدرسة فيد الصباح لمبنات، كاختارت الطمبة  ،مدرسة شيداء غزة لمبنيف
األقؿ تحصيبلن، حيث طبقت االستراتيجية مدة أربعة أسابيع كفي النياية تـ تطبيؽ االختبار البعدم 

كجكد فركؽ بيف متكسط درجات ، كأسفرت النتائج عف بار القبميلمميارات التي تـ قياسيا في االخت
 ، كما كأكصت الدراسةالمجمكعة الضابطة كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج

 االىتماـ بإعداد ألعاب تربكية في مختمؼ فركع المغة العربية، كفي جميع المباحث بشكؿ عاـ.ب
 (ـ7111)دراسة األسمرم 

السادس  فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب تبلميذ الصؼ إلىالتعرؼ  يافىد
، كتككنت تجريبيالشبو ، كاتبعت المنيج اإلمبلء المضمنة في التقكيـ المستمر االبتدائي ميارات

ختبار تحصيمي قبمي بعدم، دليؿ المعمـ، دليؿ با ، كتمثمت أدكات الدراسةا( تمميذن ٠َ)العينة مف
قاـ الباحث  باختيار عينة الدراسة مف الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة محايؿ  حيث، التمميذ
كذلؾ مف تبلميذ مدرسة الممؾ عبد العزيز خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني، كتـ اختيار العينة  ،عسير

بالطريقة العشكائية العنقكدية، حيث قامت ىذه الدراسة عمى مجمكعتيف: أحدىما تجريبية، كاألخرل 
االختبار القبمي لضبط الفركؽ بينيما، ثـ أخضع تبلميذ المجكعة التجريبية  بطة، طيبؽ عمييماضا

اإلمبلء باستخداـ خرائط المفاىيـ، بينما درس تبلميذ المجكعة الضابطة نفس  لدراسة ميارات
، عتيفطيبؽ االختبار البعدم بعد انتياء فترة التجربة عمى المجمك  بالطريقة المعتادة، ثـ الميارات

في التحصيؿ  (٠َ.َ)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ككانت النتائج تدؿ عمى أنو 
، كأكصى الباحث البعدم الكتساب ميارة كتابة اليمزة أكؿ الكممة لصالح المجكعة التجريبية

 مياراتاستخداـ خرائط المفاىيـ في تدريس اإلمبلء؛ لما ليا مف أثر إيجابي في اكتساب التبلميذ الب

 اإلمبلئية.
 ( 7114دراسة الفقعاكم )
لى مدل فعالية برنامج مقترح في عبلج صعكبات تعمـ اإلمبلء لدل إالتعرؼ مغزاىا ىك 

قاـ ، ك البنائي التجريبي، كاتبعت المنيج طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة خاف يكنس
ختبار التشخيصي، ثـ قاـ بضبط الباحث بتحديد صعكبات تعمـ اإلمبلء مف خبلؿ االستبانة، كاال

المتغيرات المستقمة، كمف ثـ طبؽ االختبار القبمي عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كتككنت 
( طالبة مف مدرسة دالية الكرمؿ 22ا مف مدرسة عبد الكريـ الكرمي ك)( طالبن 70عينة الدراسة مف )

 طالبنا (42عة تجريبية كتتككف مف )األساسية لمبنات، حيث قسمت العينة إلى مجمكعتيف مجمك 
 كالتي التجربة تنفيذ كبعد طالبة( 42)ك طالبنا( 49) مف كتتككف ضابطة كمجمكعة طالبة،( 40)ك

كجكد  البعدم، كدلت النتائج عمى االختبار أسبكعينا، طبؽ حصتيف بكاقع أسابيع، ثمانية استغرقت
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ت المجمكعة التجريبية تعزل لصالح فركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة الضابطة كمتكسط درجا
متابعة معمـ الصؼ باستمرار مف قبؿ ، كأكصت الدراسة بالمجمكعة التجريبية كلمتغير الجنس

 المشرفيف كالمدراء.

 ( ـ7114)دراسة حسف أحمد 
كضع تصكر مقترح كمقرر في اإلمبلء لمصؼ األكؿ كاف مغزل الدراسة ينصب حكؿ 

تخداـ التغذية الراجعة في تدريسو في عبلج األخطاء اإلمبلئية لدل اإلعدادم، كدراسة أثره، كأثر اس
قامت الباحثة  حيث  ( تمميذنا،87، كتككنت العينة مف )التجريبي كالبنائي، كاتبع المنيج التبلميذ

كتـ  ،باختيار عينة مف تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم مف مدرسة مجمع مبارؾ التعميمي بطنطا
ية كقسما لمجمكعتيف ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية كمجمكعة تجريبية، االختيار بصكرة عشكائ

عمى الكتابة كبالتالي قدرتيـ  ،حيث يفترض أنيـ درسكا معظـ القكاعد اإلمبلئية بالمرحمة االبتدائية
بتحميؿ كراسات اإلمبلء  ت الباحثةتعرؼ عمى األخطاء اإلمبلئية قامتكالتمكف منيا، كلكي 

مقاببلت شخصية  تأجر  اكما أني ،خرل، ككراسات الكاجبات المنزليةالدراسية األككراسات المكاد 
 تأسباب األخطاء اإلمبلئية مف كجية نظر معممي كمكجيي المغة العربية، كزكد إلىلمتعرؼ 

(، كالذم مف شأنو أف يسيـ في زيادة التحصيؿ )كتاب التمميذ:التبلميذ بمقرر في اإلمبلء في صكرة
، ككانت النتائج تؤكد لى أثر البرنامج تـ إعداد اختبار تحصيميإ، كلمتعرؼ في لدييـالميارم كالمعر 

 ،كتاب التمميذ( في تدريس اإلمبلء أدل إلى تحسيف قدرة التبلميذ عمى التحصيؿ) :استخداـعمى أف 
كزاد مف فعالية ذلؾ استخداـ أسمكب التغذية الراجعة في التدريس، حيث أدل ذلؾ إلى مزيد مف 

في  (كتاب التمميذ) :ضركرة استخداـ، كأصت الدراسة بسف في التحصيؿ الميارم كالمعرفيالتح
 جميع الصفكؼ الدراسية.

 ( ـ7113)دراسة سعيد 
عبلج أىـ صعكبات اإلمبلء التي يعاني منيا التبلميذ في المرحمة الدراسة إلى ىذه ىدفت 

ـ الباحث بإعداد قائمة بأىـ الصعكبات قا، ك البنائي كالتجريبي ، كاتبع الباحث المنيجاالبتدائية
اإلمبلئية التي يعاني منيا التبلميذ في المرحمة االبتدائية، كفي ضكء ىذه القائمة تـ إعداد البرنامج 

تـ إعداد اختبار لقياس ك المقترح لعبلج تمؾ الصعكبات لدل التبلميذ، كلمتأكد مف فعالية البرنامج، 
قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده، كتـ تطبيؽ  -الضابطة كالتجريبية  - ميارات اإلمبلء لدل تبلميذ العينة

البرنامج عمى عينة مف تبلميذ الصؼ السادس بمدرسة الممؾ عبد العزيز بمدينة تبكؾ بالمممكة 
لممجمكعة  ( تمميذنا40حيث تككنت العينة مف) (،ـ6008-6007)العربية السعكدية خبلؿ العاـ 

ا بأكممو أم تسعة كاستغرؽ التطبيؽ فصبلن دراسين  ، كعة التجريبيةلممجم  ( تمميذنا40)الضابطة ك
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، أسابيع بكاقع أربع ساعات في األسبكع تكزع ساعتيف لمشرح النظرم كساعتيف لمتدريبات كاألنشطة
بالتطبيؽ القبمي لدل  تقدـ ممحكظ في النتائج في التطبيؽ البعدم، مقارنةن  كأكدت النتائج عمى كجكد

 ،ضركرة االىتماـ بالتدريبات في كتب اإلمبلء، كبدكره أكصى الباحث بالتجريبية تبلميذ المجمكعة
 كاإلكثار منيا كتنكيعيا كاالستفادة منو.

 ( ـ7113)دراسة أبك فايدة 
ى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة المغكية في عبلج إلالتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت 

، كتككنت بنائيالتجريبي ، كاتبع المنيج الث المتكسطاألخطاء اإلمبلئية لدل طبلب الصؼ الثال
أعد الباحث اختبار تشخيصي لؤلخطاء اإلمبلئية الشائعة لدل ، ك ا( طالبن 42)عينة الدراسة مف 

ا عمى األنشطة المغكية الصفية كغير ا قائمن ا عبلجين طبلب الصؼ الثالث المتكسط، ثـ أعد برنامجن 
ا، كقاـ بتنفيذ البرنامج المقترح، ا قبمين و، كما أعد الباحث اختبارن الصفية، كقاـ بتطبيقو كقياس فاعميت

تدني  كتكصمت النتائج إلى كجكد ،كبعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج، تـ تطبيؽ االختبار البعدم
مستكل الطبلب في اإلمبلء بصكرة كاضحة حيث كانت معظـ المباحث اإلمبلئية ضمف دائرة 

عمى الرغـ مف تفاكت في النسب المئكية، ما عدا  (%60)لدراسة كىك الخطأ الشائع المعتمد في ا
كحركؼ المد فمـ تصؿ إلى درجة الشيكع  ،األلؼ المينة في الحركؼ كالبلـ الشمسية كالبلـ القمرية

 إعادة النظر في طرائؽ تدريس اإلمبلء المستخدمة. ، ككانت التكصيات تحث عمىالمحددة
 (ـ7112دراسة محيالف )
الكشؼ عف مدل التبايف في ميارة اإلمبلء بالمغة العربية عند طمبة الدراسة إلى ه ىذىدفت 

، عمى التخصص كبرنامج القبكؿ كالمستكل الدراسي كالجنسية كالجنس الجامعة األردنية، كذلؾ بناءن 
 ،شعبة (34)ا كطالبة فيطالبن  (886) الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف كاتبعت الباحثة المنيج

( فقرة في ميارات إمبلئية متعددة، كجرل 64)مطكر مككف مف  اتحصيمين  االباحثة اختبارن  أعدتكما ك 
التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو، ثـ طبؽ عمى عينة مف طمبة ميارات االتصاؿ، كصحح االختبار 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارة اإلمبلء بيف  كتكصمت نتائج الدراسة إلى ،بالحاسكب
لـ تظير فركؽ ذات داللة ك  ،عمى التخصص، كبرنامج القبكؿ، كالجنسية كالجنس طمبة، كذلؾ بناءن ال

تكظيؼ المتطمبات اإلجبارية في معالجة ، كأكصت بضركرة إحصائية عمى أساس المستكل الدراسي
استغبلؿ الحاسكب في إخضاع الطالب الختبار إمبلئي تشخيصي، ك  ،بؤر الضعؼ اإلمبلئي

 .لبرنامج عبلجي مناسب يتعرض بعدىا
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 ( ـ7112)دراسة مدككر 

تحقيؽ أىداؼ تدريس المغة العربية في المرحمة اإلعدادية كاف اليدؼ مف الدراسة ىك 
ا، كالخالية مف األخطاء، كالكاضحة، المينية؛ مف حيث قدرة التمميذات عمى الكتابة السميمة إمبلئين 

الباحثة المنيج التجريبي، كتككنت عينة دراستيا مف ، كاتبعت كذلؾ باستخداـ الكمبيكتر ،كالجميمة
تمميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم الميني، بالمدرسة اإلعدادية المينية بنات مف ( تمميذة 20)

ا، ، كقد تـ اختيارىف عشكائين (ـ6007-6002) بمحافظة الغربية، بمدينة زفتا لمعاـ الدراسي
استخداـ البرنامج الكمبيكترم بنمط التدريب كتقسيميف إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية تدرس ب

، ( طالبة40مجمكعة ضابطة تتككف مف )ك  ،( طالبة40) الخصكصي متعدد الكسائط تتككف مف
حيث استخدـ القياس القبمي، ك البعدم لمقياس االتجاه نحك اإلمبلء بالنسبة لممجمكعتيف التجريبية 

، لبعدم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطةكمقارنة األداء في االختبار التحصيمي ا ،كالضابطة
نو أدل إلى نمك التحصيؿ لدل إالبرنامج الكمبيكترم ذك تأثير فعاؿ حيث  كتكصمت النتائج إلى أف

إعداد كتدريب ، كأكصت الدراسة بطالبات المجمكعة التجريبية كعدؿ مف اتجاىاتيف نحك اإلمبلء
نتاج )قراءة، كتابة،  :تعددة الكسائط في فنكف المغة العربيةبرامج كمبيكتر م  المعمميف عمى إعداد كا 

تدريب المعمميف عمى التكظيؼ األمثؿ لبرامج ،  ك استماع، تحدث(؛ إلثراء العممية التعميمية
 .الكمبيكتر متعددة الكسائط في العممية التعميمية

 (ـ7112)دراسة بركات 
كؿ إلى الخامس األساسية  في معرفة األخطاء اإلمبلئية لدل تبلميذ الصفكؼ مف األىدفيا 
، الكصفي التحميمي، كلقد استخدـ الباحث المنيج (الجنس، الصؼ، التحصيؿ)ات ضكء متغير 

اختبار ، كاشتممت الدراسة عمى أدكات كمكاد تمثمت في كتمميذة اتمميذن  (696)كتككنت العينة مف 
نة تبلميذ مف المدارس قاـ الباحث باختيار عيك  ،تحميؿ تضمف خمسة نصكص إمبلئية، استمارة

كاختبر التبلميذ في نصكص إمبلئية  ،(233)اإلناث كعدد ،(238)الحككمية كبمغ عدد الذككر
كؿ إلى الصؼ الخامس األساس، كتـ اختيار ىذه النصكص مف المقررات تناسبيـ مف الصؼ األ

ا أمكف لجميع الدراسية لمادة المغة العربية في كؿ صؼ مف الصفكؼ السابقة، بحيث تككف شاممة م
الميارات اإلمبلئية التي يفترض أف يتقنيا التمميذ في ىذه الصفكؼ، ثـ تكميؼ عدد مف المعمميف 
كالمعممات لمقياـ بإمبلء ىذه النصكص عمى التبلميذ في الحصص المخصصة لئلمبلء، كقاـ 

تخداـ كرصدىا باس ،كاستخراج األخطاء التي ارتكبيا التبلميذ ،الباحث بتصحيح ىذه النصكص
ليذا الغرض، بعد ذلؾ تـ تصنيؼ األخطاء كاستخبلص قائمة ليا مرتبة  اعدادىإاستمارة خاصة تـ 

عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر  ، كتكصمت النتائج إلىا لتحميميا إحصائيا لحجـ تكرارىا تمييدن تبعن 
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اإلمبلئية لدل كجكد فركؽ في تكرار األخطاء ك  ،كاإلناث في نسب األخطاء اإلمبلئية الشائعة لدييـ
ا لمتغير كجكد فركؽ في تكرار األخطاء اإلمبلئية لدل التبلميذ تبعن ك  ،ا لمتغير الصؼالتبلميذ تبعن 

كذلؾ في اتجاه التبلميذ األقؿ تحصيبلن فكانت األخطاء أكثر في الصؼ األكؿ  ،التحصيؿ المدرسي
مبلئية الشائعة في كؿ التركيز عمى أنكاع األخطاء اإل، كأكصى الباحث بكأقؿ في الصؼ الخامس

 .صؼ ككضع األساليب المناسبة لمعالجتيا
 ( ـ7111)دراسة أبك الرب 
محاكلة تحميؿ األخطاء الكتابية عمى مستكل اإلمبلء لدل متعممي  الدراسة إلىىذه ىدفت 

قاـ الباحث ، ك الكصفي التحميمي، كاتبع المنيج المغة العربية الناطقيف بغيرىا في جامعة آؿ البيت
ا ( متعممن 24ختيار عينة عشكائية مف متعممي المستكل الرابع في جامعة آؿ البيت كبمغ عددىا )با

كتمثمت أداة الدراسة لدييـ في كتابة مكضكع تعبير عما رأكه في مجمكعة الصكر التي شاىدكىا، 
مية في ديكعينة أخرل مف المتعمميف الذيف اجتازكا اختبار الكفاية المغكية كالتحقكا باألقساـ األكا

كتمثمت أداتيـ في كتابة مكضكع مقاالت عممية  ،متعمميف (2الجامعة نفسيا كبمغ عددىا)
، اختبار الكتابة المغكية، كتابة مكضكع تعبير، كاستخدـ الباحث متخصصة في مكاضيع مختمفة

مبيا أخطاء المتعمميف الذيف اجتازكا اختبار الكفاية المغكية كانت في أغكتكصمت النتائج إلى أف 
 ضركرة تحميؿ الميارات اإلمبلئية الكاردة في المناىج الدراسية.ب ، كبدكره أكصى الباحثأخطاء أداء

 :التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ
 التي النقاط أىـ أف الباحثة كجدت األكؿ المحكر لدراسات السابؽ العرض ضكء في
 كأىـ المستخدمة كاألدكات كالعينة جكالمني األىداؼ حيث مف الدراسات ىذه تحميؿ مف استخمصتيا

 :كالتاليمف الدراسات السابقة كانت  الحالية الدراسةكمدل استفادت  النتائج
 :األىداؼمف حيث : أكالن 

، أما لمشكبلت المؤثرة في تعمـ اإلمبلءلى احاكلت التعرؼ إ (Than Huy, 2015)دراسة 
ـ( 6007ـ( ك)أبك الرب، 6007ت، ـ( ك)بركا6007ـ( ك)محيبلف، 6026)عكاد، دراسات كؿ مف 

قامت دراسة  بينما .عبلجيا كطريقة كتشخيصيا كنسبتيا الشائعة األخطاء إلى التعرؼ حاكلت
 كقامت ،لمتغمب عمى المشكبلت اإلمبلئيةبرنامج محكسب ببناء  (ـ6002مدككر،)

 برامج ببناء ـ(6008، كدراسة )أبك فايدة، (ـ6008،سعيد)دراسة ـ(، ك 6009دراسة)الفقعاكم،
 بتشخيص اكتفى ما منيا الدراسات ىذه أف كالمبلحظ اإلمبلئية، المشكبلت عمى لمتغمب مقترحة
 مف كمنيا عمييا، لمتغمب كمقترحات التعميمية المراحؿ مختمؼ في الطمبة لدل اإلمبلئي الكاقع حالة
 بينما عكبتياكص اإلمبلئية، األخطاء بعض عمى التغمب لمحاكلة مقترحة كاستراتيجيات برامج بنى



26 

 

 الثاني الصؼ طمبة لدل  اإلمبلئية الميارات لتنمية محكسب برنامج ببناء الدراسة ىذه قامت
 .األساس

 :العينات مف حيث :ثانينا 
 Than دراسةف  التعميمية كالمرحمة الجنس حيث مف مختمفة عينات السابقة الدراسات تناكلت

Huy, 2015) )  كدراسة (ـ6026، عكاد) دراسةكذلؾ ك  ،المدارساختارت عينتيا مف طمبة ،
أبك )كدراسة ( ـ 6007،محيبلف)أما دراسة  (،ـ6020األسمرم،)كدراسة  ،(ـ6007،بركات)

 .المرحمة الجامعية عينة الدراسة مفتناكلت  (ـ6007الرب،
 طبلب مف تتككف الدراسة فييا عينة كانت التي السابقة الدارسات مع الحالية الدارسة كتتفؽ

 .المدارس
 :المنيجمف حيث : ثالثنا

ا مف  استخدمت  كمنيا الحالة تشخص ألنيا الكصفي المنيج المحكر ىذا دراساتبعضن
ـ( ك)أبك الرب، 6007ـ( ك)بركات،6007ك)محيبلف، ـ(6026ك)عكاد، (Than Huy,2015)دراسة

 بيالتجري ـ( المنيج6002)مدككر،ـ(، كدراسة6009) الفقعاكم،  دراسة استخدمت ـ(، بينما6007
 (ـ6020)األسمرم، كأىدافيا، كاستخدمت المنيج شبو التجريبي دراسة الدراسة مع يتناسب ألنو

  كاتفقت الدراسة الحالية مع ىذه الدراسة باستخداـ المنيج شبو التجريبي.
 المستخدمة: األدكاتمف حيث : رابعنا 

 مف فمنيـ ياكمكضكع الدراسة مف لميدؼ تبعنا الدراسات في المستخدمة األدكات تنكعت

كمنيـ مف ( Than Huy, 2015): دراسةتحميؿ األعماؿ الكتابية مثؿ كىي كاحدة أداة استخدـ
 محيبلف،)دراسة مثؿ: االختبارات استخدـ مف كمنيـ( ـ6026عكاد،)دراسة  :مثؿ االستبانةاستخدـ 

 كاالختبار المحتكل تحميؿ ىما أداتيف استخدـ مف كيكجد ،(ـ6007الرب، أبك)ك (ـ6007
، كدراسة (ـ6020السمكت،)دراسة  ، كاستخدمت(ـ6007بركات،) : دراسةمثؿ التشخيصي
كاتفقت دراسة الباحثة مع دراسة  ،لتنمية الميارات اإلمبلئية نامج مقترحبر  ـ(6009)الفقعاكم،

  .( في بناء برنامج محكسب لتنمية الميارات اإلمبلئيةـ6002مدككر،)
 :النتائج مف حيث :خامسنا 

 ،اإلمبلئية األخطاء كشيكع الطمبة، لدل اإلمبلء في ضعؼ كجكد الدراسات تائجن أظيرت
لدراسة  ـ(، أما بالنسبة6007)أبك الرب، كدراسة (Than Huy, 2015دراسة ) الدراسات ىذه كمف

ـ( فأكضحت كجكد أثر ألسمكب التدريس كالمطالعة الذاتية في التقميؿ مف األخطاء 6026)عكاد،
ـ( أكضحت كجكد فركؽ بيف الطمبة في اإلمبلء تبعنا 6007دراسة )محيبلف،اإلمبلئية، بينما 
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الدراسي، أما  لمتغيرات الجنس كالجنسية كالتحصيؿ كالتخصص كال تكجد فركؽ تبعنا لمتغير المستكل
كاتفقت ـ( أكدت عمى كجكد فركؽ تبعنا لمتغير الجنس كالصؼ كالتحصيؿ، 6007 دراسة )بركات،

ـ( بأف البرامج المقترحة كاف ليا أثره بارزه 6020 ك)السمكت، ،ـ(6009 ،دراسة كؿ مف )الفقعاكم
 بأف( ـ6002 مدككر،) دراسة مع الحالية الدراسة كاتفقت الميارات اإلمبلئية لدل الطمبة، في تنمية
 .الطمبة لدل اإلمبلئية الميارات تنمية في بارزه  أثره  ليا كاف المحكسبة البرامج
 :األكؿ لممحكر الدراسات السابقة مف الحالية اسةالدر  استفادة مدل: سادسنا

 مختمؼ ميارة اإلمبلء مف تناكلت التي كاألجنبية الدراسات العربية عمى باالطبلع الباحثة قامت
 :التالية الجكانب في الدراسات ىذه مف الباحثة أفادت كقد كمجاالتو، جكانبو

 . اإلمبلء راتابمي متعمؽال النظرم اإلطار تنظيـ  -2

 . البحث يةمنيج -6
 . المناسبة حصائيةاإل األساليب اختيار -4

 .تحديد عينة الدراسة -3

 .أدكات كمكاد الدراسة المناسبة بناء -0

 تحميؿ المحتكل التعميمي كتحديد الميارات اإلمبلئية التي يتضمنيا. -2

 السابقة. بالدراسات الحالية الدراسة نتائج مقارنة -7

 .الدراسة تثرم التي كالمراجع كاألجنبية لعربيةا العممية المجبلت مف العديد لىالتعرؼ إ -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 :التعمـ المدمج تناكلت التي الدراسات: المحكر الثاني 4.7

 (ـ7111)دراسة الحمك  
لى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المدمج في تنمية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إ

، حيث قاـ الباحث لكجيا بالمرحمة األساسية بغزةكنك ميارات برمجة قكاعد البيانات لدل معممي الت
بتصميـ أداة قياس االحتياجات التدريبية لمكقكؼ عمى احتياجات المعمميف كاختبار معرفي لقياس 

( 40)الميارات المعرفية، كبطاقة مبلحظة لقياس الميارات األدائية، كتككنت عينة الدراسة مف 
مديرية التربية كالتعميـ شرؽ غزة، كاتبع الباحث في دراستو معممنا كمعممة مف معممي التكنكلكجيا في 

المنيج الكصفي كشبو التجريبي، ذك المجمكعة الكاحدة، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائينا 
بيف متكسط درجات معممي التكنكلكجيا في بطاقة مبلحظة الميارات األدائية قبؿ كبعد التطبيؽ 

رنا أكصت الدراسة بضركرة تبني التعميـ المدمج في تنمية الميارات لصالح التطبيؽ البعدم، كأخي
 المختمفة عند المعمميف في تخصصات متنكعة.

 (ـ7111)دراسة أصالف  
بياف فاعمية تكظيؼ التعمـ المدمج لتنمية مفاىيـ الكراثة كميارات إلى ىدفت ىذه الدراسة 

، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة لعاشر األساستية لدل طبلب الصؼ االتفكير التأممي في العمكـ الحيا
مف مدرسة عبد اهلل  اطالبن  (00)كتككنت عينة الدراسة مف  ،استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي

أدكات الدراسة  بف ركاحة بالمحافظة الكسطى مكزعيف إلى عينة تجريبية كأخرل ضابطة، كتمثمت
لتكصؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف ، كاختبار مفاىيـ الكراثة،  كتـ افي تحميؿ المحتكل

متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار مفاىيـ الكراثة البعدم كفي اختبار 
، كما كأكصى الباحث بعقد دكرات ككرش ي لصالح طبلب المجمكعة التجريبيةميارات التفكير التأمم

 ى كيفية تنفيذ التعمـ المدمج.عمؿ لممعمميف أثناء الخدمة لتعريفيـ كتدريبيـ عم

 (ـ7111)دراسة الرنتيسي 
الكشؼ عف أثر استخداـ التعمـ المدمج كالكسائط الفائقة عمى الدراسة إلى ىذه ىدفت 

ة بغزة، التحصيؿ المعرفي كاكتساب ميارات التصكير الرقمي لدل طمبة الصحافة بجامعة األم
عينة الدراسة مف طمبة مقرر ميارات التصكير التجريبي،  كقاـ الباحث باختيار  كاتبعت المنيج

ـ(، حيث أجرل 6023-6024)الصحفي في جامعة األمة في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 
طالب بالتساكم  (40)طالب، ثـ قسـ  (24)بحثو في بادئ األمر عمى عينة استطبلعية تككنت مف 
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ية درست بالتعميـ المدمج، كتمثمت أدكات إلى مجمكعتيف ضابطة درست بالطريقة التقميدية كتجريب
الدراسة باختبار لقياس التحصيؿ المعرفي، بطاقة مبلحظة، تحميؿ محتكل، كأظيرت النتائج كجكد 

كطمبة المجمكعة الضابطة في  ،فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية
، كأكصت الدراسة باستخداـ التعميـ المدمج يةاختبار التحصيؿ المعرفي، لصالح المجمكعة التجريب

 كالكسائط الفائقة، في تدريس المساقات العممية.

 (ـ7111)دراسة الفييد 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع استخداـ التعميـ المدمج في تدريس العمكـ الطبيعية في 

اتبع المنيج الكصفي، ، ك العمكـ بمنطقة القصيـعممي ممة الثانكية مف كجية نظر مشرفي ك المرح
لدراسة مف معممي كمشرفي كقاـ الباحث باختيار عينة ا ،مشرؼ كمعممة (600)كتككنت العينة مف 

دارة اإلشراؼ  (الكيمياءاألحياء، الفيزياء، )العمكـ  في المرحمة الثانكية مف مدارس البنيف الثانكية كا 
حيث تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي ، التعميمية كالمكاتب التابعة ليا التربكم بمنطقة القصيـ

، كاستخدـ االستبانة لجمع البيانات، كأظيرت النتائج (ىػ2340–2343)األكؿ مف العاـ الدراسة 
في محكر أىمية استخداـ التعميـ المدمج في  (المعمميف كالمشرفيف) :ارتفاع مكافقة أفراد العينة

نما جاءت مكافقة أفراد العينة بصكرة متكسطة في محكر ، بيعمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكيةتدريس ال
درجة استخدامو، كأكصت الدراسة تكفير الدعـ الفني، كصيانة األجيزة كالشبكات بصكرة مستمرة في 

 المدارس الثانكية.
   (Tosun,2015) دراسة 

 ميزيةاإلنج المغة مفردات تعزيز عمى المدمج التعمـ أثر عمى التعرؼ إلى سةاالدر  ىذه ىدفت
 طالبنا، (30) مف سةاالدر  عينة تككنت بتركيا، METU اإلعدادية المدرسة طبلب لدل أجنبية كمغة

 كعددىا تجريبية مجمكعة المجمكعتيف؛ عمى القائـ التجريبي المنيج دراستيا في الباحثة كاتبعت
 لتقييـ معرفي اختبار في الدراسة أدكات كتمثمت طالبنا،( 60) كعددىا ضابطة كمجمكعة طالبنا( 60)

 المدمج التعمـ تيجيةار است أف إلى سةاالدر  نتائج أشارت كقد، اإلنجميزية المغة بمفردات الطبلب معرفة
 التعمـ استراتيجية مع الطبلب رضى مف الرغـ عمى الطبلب عند المفردات تحسف لـ المقترحة
 الطريقة عمى المدمج تعمـال باستراتيجية التعمـ كتفضيميـ المفردات، تدريس في المقترحة المدمج
، كأكصى التدريب فترة قصر بسبب ذلؾ الباحث كيفسر الدراسية، الفصكؿ عمى القائمة التقميدية

 .الباحث بضركرة تكظيؼ التعمـ المدمج في التدريس
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 (ـ7113)دراسة الصباغ 
ات ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية ميار 

استخدـ الباحث  ، حيثالتربية بالجامعة اإلسبلمية بغزةتصميـ الخكارزميات لدل طالبات كمية 
تو كتمثمت األدكات ببطاقة الكصفي التحميمي كما كأعد الباحث أدكات لدراسك  المنيج التجريبي 

، كتككنت عينة الدراسة مف كل اكتساب المعمكمات العممية، اختبار معرفي لقياس مستمبلحظة
كتـ تكزيعيـ عمى عينة ضابطة كأخرل   ،( طالبة مف طالبات مساؽ تطبيقات الحاسكب20)

، كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة ـ(6024–6026)كذلؾ في العاـ الدراسي  ،تجريبية
كعة عزل لصالح المجمإحصائية بيف متكسط درجات الطالبات في االختبار التحصيمي المعرفي تي 

يـ كتدريب ،، كأكصى الباحث بضركرة نشر الكعي التقني بيف الطمبةالتطبيؽ البعدم التجريبية في
 .عمى استخداـ التقنيات الحديثة

 (ـ7113)دراسة الشيكاف 
كالتفكير التأممي  ،لى أثر التعمـ المدمج في التحصيؿ المباشرإالتعرؼ  ىكىذه الدراسة  مغزل

كاتبع الباحث المنيج التجريبي  مات اإلدارية،مادة نظـ المعمك لطالبات الصؼ األكؿ ثانكم في 
البنائي، كقامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مف طالبات الصؼ األكؿ ثانكم في 

 -6026)مادة نظـ المعمكمات اإلدارية في مدرسة خكلة بنت األزكر الثانكية لمعاـ الدراسية 
( طالبة ك 60درس بالتعميـ المدمج كعددىا )تكقسمت الطالبات إلى مجمكعة تجريبية  ـ(،6024

كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ( طالبة 67درس بالطريقة التقميدية كعددىا )مجمكعة ضابطة ت
عزل لطريقة التدريس، ككاف ذات داللة إحصائية في التحصيؿ البعدم لنظـ المعمكمات اإلدارية يي 

كذلؾ  ،رة تكفير البنية التحتية لمتعميـ المدمجلصالح المجمكعة التجريبية، كأكصت الباحثة بضرك 
، ككذلؾ تكفير خطكط االتصاالت المطمكبة التي تساعد عمى نقؿ ىذا التعمـ عداد الككادر البشريةبإ

 مف مكاف آلخر.
 (ـ7113)دراسة سميـ  

 االلكتركنية البمقاء كاديميةأ في المدمج التعميـ فاعمية عمى التعرؼ لىإ الدراسة ىذه ىدفت
الكصفي،  ، كاتبعت الدراسة المنيجالتطبيقية البمقاء جامعة في التدريس ىيئة عضاءأ نظر كجية فم

قاـ الباحث باختيار العينة مف أعضاء كعضك في ىيئة التدريس  (00) كتككنت عينة الدراسة مف
 كفركع ميةاألكادي اتخذتيا البمقاء، جامعة إلى تابعة كميات أربع ىيئة التدريس في جامعة البمقاء في

 ـ(، كضمت6026-6022)المدمج في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  التعميـ برنامج لتطبيؽ
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 األىداؼ حيث المدمج، مف التعميـ كاقع عكست مجاالت، (0) عمى تكزعت فقرة، (40) االستبانة

كأسفرت  ،االكاديمية في كالفنية كالتقنية البشرية كالمتطمبات التدريس كطرائؽ الدراسية كالمقررات
 الدراسة عينة أفراد إلجابات الحسابية المتكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ النتائج عف كجكد

 /التخصص ذكم كلصالح )التخصص( لمتغير تعزل األكاديمية في المدمج التعميـ فاعمية حكؿ
/ العممي المؤىؿ ذكم لصالح جاءت الفركؽ فإف العممي( )المؤىؿ :لمتغير كبالنسبة حاسكب،

متقاربة،  ما حد إلى جاءت األربع، األكاديمية فركع في المدمج التعميـ فاعمية أف ماجستير، كتبيف
 كاستراتيجيات الجامعية الدراسية كالمناىج البرامج في النظر إعادة عمى كأكصت الدراسة بالتأكيد

 تدريسية رائؽبط كدمجيا كالتكنكلكجية، لكتركنيةاإل الثكرة مفاىيـ استيعاب أجؿ مف تنفيذىا،
 األفراد حاجات كيمبي كاالبتكار، اإلبداع متطمبات يحقؽ الطمبة، بأسمكب أماـ اعتيادية، كعرضيا

 .كالمجتمع
 (ـ7113)دراسة حجة  

 كراء ما التفكير ميارات لتنمية المدمج التعمـ باستخداـ العمكـ تدريسىدفت ىذه الدراسة إلى 
التجريبي، كقاـ  ، كاتبعت الدراسة المنيجلتاسعا الصؼ طمبة لدل التحصيؿ كتحسيف المعرفي

ناث ذككر الباحث باختيار عينة دراستو مف طمبة الصؼ التاسع األساسي مف مدرستي  العركب كا 
( طالب 230البالغ عددىـ ) التعميمية الخميؿ منطقة في الدكلية الغكث لككالة التابعتيف األساسيتيف
 تجريبيتيف، شعبتيف: شعب أربع عمى مكزعيف ـ(،6026-6024) الدراسي العاـ كطالبة مف
 التعمـ باستخداـ العمكـ لتدريس نماذج ضابطتيف، كتمثمت أدكات الدراسة كمكادىا في إعداد كشعبتيف

التفكير،  لميارات كبعدينا قبمينا لممفاىيـ المتعمقة بالكحدة المستيدفة، اختبارنا قبمينا المدمج، اختبارنا
 المدمج التعمـ ألثر إحصائينا دالة ذ فرؽ لتحصيؿ، كأكدت النتائج عمى كجكدا لقياس بعدينا اختبارنا
 التجريبية، كأكصت الدراسة باألخذ المجمكعة كلصالح المعرفي ما كراء التفكير ميارات تنمية في

 التي اإللكتركني التعميـ لمبادرة كمدخؿ الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف المدمج التعمـ بنيج
 التربكم التراث عمى لممحافظة الضماف المدمج التعمـ يعتبر حيث انتياجيا، الكزارة تحاكؿ

 العممية في كدمجيا التكنكلكجيا عمى القائـ الجديد بالنيج لؤلخذ كفرصة التقميدم، الفمسطيني
 .التعممية التعميمية

 (ـ7114دراسة العجرمي )
ية ميارات صيانة أجيزة الحاسكب لدل طمبة ىدفيا التعرؼ إلى فاعمية التعمـ المدمج في تنم

قسـ التكنكلكجيا بجامعة األقصى كاتجاىاتيـ نحكه، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التجريبي، كقاـ 
الباحث باختيار عينة الدراسة مف طالبات قسـ التكنكلكجيا بجامعة األقصى كعينة قصدية كىف 
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ت، كشبكات الحاسب اآللي في الفصؿ الثاني مف الطالبات المسجبلت لمساؽ تكنكلكجيا المعمكما
( 66ـ(، كتككنت العينة مف مجمكعة تجريبية كاحدة بمغ عددىا)6020-6009العاـ الجامعي )

طالبة، كتككنت أدكات الدراسة كمكادىا في اختبار تحصيمي، بطاقة مبلحظة، مقياس اتجاه نحك 
صائينا في الجانب المعرفي كالميارم التعمـ المدمج، كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إح

كالكجداني في التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة تعزل إلى استخداـ أسمكب التعمـ المدمج، كأكصت 
الدراسة بضركرة تبني أسمكب التعمـ المدمج في تدريس مساقات قسـ التكنكلكجيا في جامعة األقصى 

 كفي الجامعات األخرل.
 (ـ7114)دراسة العربي  

قياس فاعمية استخداـ التعمـ المدمج في تحسيف االستيعاب الدراسة إلى ىذه  ىدفت
" كاتجاىاتيـ نحك التعمـ " المستكل الثالث  االستماعي لدل متعممي المغة العربية غير الناطقيف بيا

المدمج، كاتبع المنيج التجريبي، كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة مف متعممي المغة العربية غير 
لناطقيف ليا، الممتحقيف بالبرنامج المسائي بمعيد تعميـ المغة العربية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد ا

، قت الدراسة عمى عينة تجريبية كاحدة، حيث طب( متعمميف لمغة العربية20)البالغ عددىـ اإلسبلمية
الدراسة ، كتمثمت أدكات ق(2344-2346)كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 

كمكادىا في قائمة االستيعاب االستماعي، اختبار االستيعاب االستماعي، مقياس االتجاه نحك 
استخداـ التعمـ المدمج، كأكدت النتائج عمى كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف رتب درجات األداء 

عي في القبمي كالبعدم، مما يؤكد أثر استخداـ التعمـ المدمج في ميارات االستيعاب االستما
االختبار ككؿ، كفي ميارة االستماع الحرفي كالتفسيرم كاالستنتاجي لدل متعممي المغة العربية غير 
الناطقيف بيا كأكصت الدراسة بإجراء دراسة لتحسيف القراءة كالكتابة مف خبلؿ الكيكي أك المدكنات 

 اإللكتركني. 
 (ـ7114)دراسة الذيابات   
 التعٌمـ طريقتي استخداـ عمى القائـ المبرمج التعٌمـ فاعمية الدراسة إلى استقصاءىذه ىدفت   

 لمصفكؼ التدريس طرائؽ مادة في التقنية الطفيمة جامعة طمبة تحصيؿ التقميدية في كالطريقة المدمج
نحكه، كاتبع الباحث المنيج التجريبي، كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة  كاتجاىاتيـ األكلى

، كمعمـ الصؼ المسجميف في طالب (08)بة تخصصي تربية الطفؿ كبمغ عددىـ عشكائية مف طم
ـ(، حيث قسمت 6022-6020)طرائؽ التدريس لمصفكؼ األكلى، في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

( طالب 68)طالب كطالبة، كمجمكعة ضابطة كقكاميا  (40)العينة إلى مجمكعة تجريبية كقكاميا 
راسة كمكادىا في اختبار تحصيمي، مقياس اتجاه، مادة التعمـ المدمج، كطالبة، كتمثمت أدكات الد
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كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست 
لطمبة كمية  إيجابيةباستخداـ طريقة التعمـ المدمج عمى حساب الطريقة التقميدية، ككجكد اتجاىات 

كاستخدامو  ،التعمـ المدمج، كأكصت الدراسة بضركرة تبني أسمكب التعمـ المدمجالعمكـ التربكية نحك 
 في تدريس مساقات أخرل مختمفة كتخصصات مختمفة.

 (ـ7117)دراسة طو 
فعالية استخداـ االستراتيجية المقترحة لمتعمـ المدمج تقصي الدراسة إلى ىذه ىدفت 

Blended Learning))   المعتادة في التحصيؿ المعرفي كتنمية ميارات  بالطريقة التقميدية مقارنةن
شبو التجريبي  ب كمية التربية جامعة كفر الشيخ، كاتبعت الدراسة المنيجالدراسة الجامعية لدل طبل

كالكصفي التحميمي، كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة مف طبلب كمية التربية شعبة معمـ زراعي 
لى مجمكعتيف األكلى ضابطة درست المكضكعات المختارة بجامعة كفر الشيخ، حيث تـ تقسيميـ إ

( طالبنا كطالبة، كاألخرل تجريبية درست المكضكعات المختارة 40)بالتعمـ التقميدم، كتككنت مف 
( طالبنا كطالبة، كذلؾ في 40)، كتككنت مف مقترحة لمتعمـ اإللكتركني المدمجباالستراتيجية ال

ـ(، كتمثمت أدكات الدراسة كمكادىا في استبانة، 6022–6020ؿ الدراسي الثاني مف العاـ )الفص
اختبار تحصيمي، مقياس التصرؼ في المكاقؼ الجامعية، استراتيجية مقترحة لمتعمـ المدمج، برمجية 

كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي  ،تعميمية،  قائمة ميارات دراسية
ة كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبي

، كىذا الفرؽ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية،  (التذكر، الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ) : بمستكياتو
مى كأكصت الدراسة بعقد دكرات تدريبية لتكعية أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات كتشجيعيـ ع

 لكتركني المدمج لتسييؿ العممية التعميمية كتحسنييا.االستفادة مف تقنية التعمـ اإل
 (ـ7111)دراسة الحسف 
 التحصيؿ عمى استخدامو أثر كمعرفة ،المدمج التعمـ بتقنية التعريؼالدراسة إلى ىذه ىدفت 

، نحكه كاتجاىاتيـ الخاصة الثانكية بالمدارس الثاني الصؼ طبلب لدل األحياء مقرر في الدراسي
 بالمدارس الثاني الصؼ التجريبي، كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة مف طبلبكاستخدمت المنيج 

 بطريقة العينة اختيار تـ حيث البحث، مجتمع يمثمكف الذيف درماف أـ بمحمية الخاصة الثانكية
 إلى تقسيميـ ثـ تـ ( طالبنا،02الخاصة كبمغ عددىـ ) الثانكية الطابية مدرسة مف عشكائية،
 المدمج، التعمـ تقنية باستخداـ كدرست طالبنا (62) بمغت تجريبية إحداىما ئتيفمتكاف مجمكعتيف

 نفس المجمكعتيف تدريس تـدية، ك التقمي بالطريقة تدريسيا تـ طالبنا (60) بعدد ضابطة كالثانية
، (ـ6022–6020)حصة كذلؾ في العاـ الدراسي  (22) بكاقع أسابيع( 8) لمدة المكضكعات
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راسة كمكادىا عمى اختبار تحصيمي، استبانة لقياس االتجاه، كتكصمت النتائج كاشتممت أدكات الد
 التجريبية المجمكعة طبلب تحصيؿ درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ إلى كجكد

 الذيف الضابطة المجمكعة تحصيؿ درجات كمتكسطات المدمج اإللكتركني بالتعمـ درسكا الذيف
التجريبية، كبدكره أكصى  المجمكعة لصالح البعدم التحصيمي االختبار في التقميدية بالطريقة درسكا

 المدمج اإللكتركني التعمـ تقنية تكظيؼ عمى كالمعمميف التعميمية اإلدارات الباحث بضركرة تشجيع
 كالككادر المادية اإلمكانات تكفير عمى كالعمؿ استخدامو، كيفية عمى فقط كليس العاـ؛ التعميـ في

 المقررات محتكل نشر عمى الثانكية المرحمة معممي كحث المدمج، التعمـ الستخداـ لداعمةا الفنية
 الصفحات خبلؿ مف طبلبيـ مع التكاصؿ دعـ كعمى ،اإلنترنت شبكة عمى محددة مكاقع عمى

 .المدرسية اإللكتركنية
 ( Sung, 2008)دراسة

الجدد،  لمممرضات الدكاء إدارة عمى المدمج التعمـ أثر لىإ التعرؼىدفت ىذه الدراسة 
 ،  كقاـ الباحث باختيار عينة دراستو مف الممرضات الجدد فيالتجريبي شبو كاتبعت الدراسة المنيج

كتـ تقسيـ  ،( ممرضة00)ككاف، كبمغ عددىف  كيكف سكنغ لجامعة التابع الطبي سامسكنج مركز
 ( ممرضة63عددىا)ك  ضابطة كمجمكعة ممرضة، (62) عددىا تجريبية الممرضات إلى مجمكعة

 الذاتية الكفاءة الدكاء، معرفة التالية " درجة التابعة المتغيرات مقارنة كتمت التقميدية، بالطريقة درست

 ، كتمثمت عينة الدراسة في اختبارالتعمـ" برنامج عف كالرضا التطبيب، عمى كالقدرة الدكاء، إدارة مف
 أفضؿ نتائج أعطت التجريبية أف المجمكعة مبلحظة، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كبطاقة معرفي،

 بأىمية التعمـ، كأكصى الباحث شمكلية عف كالرضا بالدكاء معرفة في الضابطة المجمكعة مف

 التدريب. في المدمج التعمـ تكظيؼ
 :لثانيالتعقيب عمى دراسات المحكر ا

 :األىداؼ : مف حيثأكالن 
ج في العممية تكظيؼ التعمـ المدم كىك ،ىدفت جميع الدراسات السابقة إلى نفس اليدؼ

 ع الدراسات السابقة في ذات اليدؼ.، ككذلؾ الدراسة الحالية تتفؽ مالتعميمية التعممية

 :العينة ثانينا: مف حيث
أصبلف، )دراسة :طالبات المدارس مثؿلدراسات اختارت عينتيا مف طبلب ك معظـ ا

 طمبة الجامعات مفرت عينة الدراسة كىناؾ دراسات اختا(، ـ6023)الشيكاف،  كدراسة ،(ـ6020
 .(ـ6023طو، ) دراسة( ك ـ 6023الصباغ، ) دراسة :مثؿ
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( كدراسة ـ6022الحمك، ): دراسةفيف كالمعمميف مثؿكىناؾ دراسات اختارت عينتيا مف المشر 
 (.ـ6024 العجرمي،) كدراسة (ـ 6023كدراسة )سميـ، ( ـ 6020الفييد، )

طبلب  مف تتككففييا  الدراسة عينة كانت التي السابقة ساتالدرا مع الحالية الدارسة كتتفؽ
 .المدارس

 :األدكات المستخدمة ثالثنا: مف حيث
، الحسف)حظة، بينما دراسة تحميؿ المحتكل كالمبل (ـ6020، الرنتيسي)استخدمت دراسة 

  ،الحمك)كاستخدمت دراسة ،كاختبار تحصيمي مقياس االتجاهاستبانة ل( فقد استخدمت ـ6022
لية فإنيا تتفؽ مع الدراسات التي اأما الدراسة الح بطاقة مبلحظة،( اختبار معرفي ك ـ6022

 -االختبار الكتابي القبميك  في التعمـ المدمج، كالبرامج المحكسبة ،استخدمت تحميؿ المحتكل
 .البعدم

 المنيج المستخدـ : رابعنا: مف حيث
الحمك، )دراسة  :مثؿ الكصفي معناك  يشبو التجريبالمنيج استخدمت معظـ الدراسات السابقة 

كىناؾ دراسات استخدمت المنيج  (،ـ6023 ،الصباغ( كدراسة )ـ6023،سة )طو( كدراـ 6022
 استخدمت دراسات كتكجد (،ـ 6023ـ( كدراسة )سميـ، 6020الكصفي فقط مثؿ: دراسة )الفييد، 

 مع اتفقت دراسات كىناؾ ،(ـ6023الشيكاف،) كدراسة( ـ6020الرنتيسي،) كدراسة التجريبي المنيج
 (.Sung, 2008) دراسة: مثؿ التجريبي شبو المنيج استخدمت حيث الباحثة دراسة

 النتائج : خامسنا: مف حيث
 كنجاح ،رةككبي ةايجابي ركؽف كدكج تكبين التعمـ المدمج السابقة الدراسات تناكلت كقد

 عمى التجريبية لممجمكعات اتفكقن  تكضح فمعظميـ التبلميذ، معظـ عمى أجريت التي التجارب
العربي، ) ( كدراسةـ6023الشيكاف،) ( كدراسةـ6024العجرمي،)كدراسة  ،الضابطة المجمكعات

 ( كاتفقت الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات.ـ6024
 :الدراسات السابقة لممحكر الثاني سادسنا: مدل استفادة الدراسة الحالية مف

 .لتعمـ المدمجص باالخا النظرم اإلطار تنظيـ -2
 .(برنامج محكسب ،دليؿ معمـ  ،اختبار كتابي) :راسةالدكمكاد  أدكات بناء -6
 .التجريبيشبو  البحث منيجية -4
 . المناسبة حصائيةاإل األساليب اختيار -3
 .السابقة ساترابالد الحالية سةراالد نتائج مقارنة -0
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 :السابقة ساتراالد عمى العاـ التعميؽ 4.4

رضو مف دراسات سابقة، كما استخمصت مف مبلحظات عف دراسات كؿ في ضكء ما تـ ع
 محكر مف المحاكر التي صنفت بيا الدراسات السابقة، فإنو يمكف القكؿ بأف:  

 :السابقة ساتراكالد الحالية الدراسة بيف االتفاؽ أكجو. أ

 نجد أف الدراسات السابقة قد اتفقت مع الدراسة الحالية مف حيث:
لدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي سبؽ ذكرىا في تكظيؼ التعمـ المدمج في اتفقت ىذه ا -

  .التدريس
 :اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف -
 الضابطة كالتجريبية(.)
في دراسات المحكر اتفقت مف حيث األدكات باستخداـ اختبار كتابي لمميارات اإلمبلئية كما  -

التعمـ األكؿ، ككذلؾ تحميؿ المحتكل الدراسي، أما في المحكر الثاني فقد اتفقت في استخداـ 
  في التعميـ إلى جانب الطرؽ التقميدية. اإللكتركني

 

 :السابقة ساتراالد بيف االختالؼ أكجو .ب
 كما نجد أنيا اختمفت مع الدراسة الحالية مف حيث:

سة عف الدراسات السابقة في أف ىذه الدراسة قامت عمى تكظيؼ التعمـ المدمج اختمفت ىذه الدرا -
 في تنمية الميارات اإلمبلئية.

 عينات الدراسة: فتنكعت عينات الدراسة السابقة حيث شممت مراحؿ دراسية مختمفة. -

 :السابقة ساتراالد مف االستفادة أكجو .ج
 قة عمى أشكاؿ عدة كىي: لقد جاءت استفادت الباحثة مف الدراسات الساب

 .يج شبو التجريبيكالمتمثمة في المن مدراسةل ية المناسبةمنيجالاختيار  - 
 النكف كالتنكيف() مياراتالمتمثمة في اختبار كتابي خاص ب، ك المستخدمة أدكات الدراسة بناء -

 .صكفاإلمبلئية،  كبناء برنامج محكسب، كدليؿ المعمـ، كتحكيميا مف قبؿ الخبراء كالمخت
 تنظيـ اإلطار النظرم كمعرفة الكتب التي تثرم المكضكع. -
 المناسبة لمدراسة. اإلحصائية تحديد نكع المعالجات - 
 كتفسيرىا كمناقشتيا، كتقديـ التكصيات كالمقترحات.نتائج ال عرض -
 تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسية. -
 االستفادة مف مراجع كتكصيات الدراسات السابقة. -
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 :الحالية سةرادال في التميز أكجو .د
 )النكف كالتنكيف( مياراتات السابقة بأنيا تناكلت تنمية تميزت الدراسة الحالية عف معظـ الدراس -

عمى  -عمى حد عمـ الباحثة -اإلمبلئية مف خبلؿ التعمـ المدمج، حيث ال تكجد مثؿ ىذه الدراسة
 غزة. محافظات مستكل البيئة التعميمية في

؛ التابعيف لمدارس يزت ىذه الدراسة في ككنيا تناكلت عينة مف طمبة الصؼ الثاني األساستم -
 ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة.

 . المنيج شبو التجريبيتميزت في أنيا استخدمت  -
، اإلمبلئية )النكف كالتنكيف(مياراتأدكات كىي اختبار كتابي ل ثبلثتميزت في أنيا اشتممت عمى  -
 ، كدليؿ المعمـ.اء برنامج محكسبكبن

أف تعكد نتائج ىذه الدراسة بفائدة حقيقية عمى العممية التعميمية، كأف تقدـ شيئنا جديدنا  الباحثةكتأمؿ 
 في ىذا المجاؿ.



 
 
 
 

 الرابع الفصؿ
 كاإلجراءات الطريقة
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 الفصؿ الرابع 3
 الطريقة كاإلجراءات

بدءنا بالمنيج المتبع  في ىذه الدراسة اتبعتيا التي اتجراءاإل الفصؿ ىذافي الباحثة  تتناكل
يا كالتحقؽ مف ارىا، كأدكات الدراسة ككيفية بنائفي الدراسة، كمجتمع الدراسة كعينتيا ككيفية اختي

 .صدقيا كثباتيا، كالمعالجة اإلحصائية لمبيانات كصكالن إلى النتائج كتحميميا، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

 :منيج الدراسة 3.1
 الذم المنيج كيعرؼ عمى أنو ىك ،شبو التجريبي المنيج دراستيا في الباحثة استخدمت      
 التغير )األغا ىذا نتائج كرصد أكثر، أك العكامؿ أحد في تار يتغي إدخاؿ مع حالية ظاىرة يدرس

 .(84ص  ـ،6004 األستاذ،ك 
يبية درست بالتعمـ ، إحداىما تجر متكافئتيف لمجمكعتيف بعدم -تصميـ قبميكاتبعت  كما      

ج برنامالمدمج، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية المعتادة؛ مف أجؿ التعرؼ إلى فاعمية 
اإلمبلئية. كالشكؿ التالي يكضح التصميـ  ) النكف كالتنكيف( مياراتيكظؼ التعمـ المدمج في تنمية 

 التجريبي الذم جرل تطبيقو في الدراسة:
 المجمكعة الضابطة                  المجمكعة التجريبية    

 
 التصميـ التجريبي لمدراسة :(4 .1) شكؿ

 اإلمالئية )النكف كالتنكيف( مياراتالتطبيؽ القبمي: اختبار 

التدريس بتكظيؼ 
 التعمـ المدمج

 التدريس باستخداـ
 الطريقة االعتيادية

 ـ14/5/2017ـ  إلى  9/4/2017تـ تطبيؽ التجربة مف 

 اإلمالئية ) النكف كالتنكيف( مياراتبعدم: اختبار التطبيؽ ال
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 :مجتمع الدراسة 3.7

 )عبلـ،مبلحظتيا يمكف كاحدة خصائص ليـ الذيف كالعناصر األفراد أك كىك جميع األفراد؛
 .(220ص ـ،6020

 لؤلكنركا التابعة المدارس في األساس؛ الثاني الصؼ طمبة جميع فم الدراسة مجتمع يتككف
، (ـ6027-6022) الدراسي لمعاـ ة،طالبك  طالبنا (6780) عددىـ كالبالغ غزة، غرب محافظة في

سط عدد الطمبة في كؿ شعبة ( مدرسة، حيث يتراكح متك 23)( شعبة دراسية في 76يف عمى )مكزع
، كتتراكح الدكلية ئيات دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث( طالب كطالبة، حسب إحصا48)بمعدؿ

 .( حصة باألسبكع22عدؿ )مسنكات، كيتعمـ جميعيـ المغة العربية ب (8-7)أعمارىـ ما بيف 
 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة (:4 .1) جدكؿ

متكسط الطالب في  عدد الشعب طالبعدد ال عدد المدارس مجتمع الدراسة
 كؿ شعبة

 48 76 6780 23 طبلب الصؼ الثاني

 :عينة الدراسة 3.4
مدرسة أسماء االبتدائية المشتركة في  ؛الصؼ الثاني األساس طمبةجاءت عينة الدراسة مف       

 في محافظة غرب غزة كالتابعة لمدارس ككالة الغكث الدكلية.لبلجئيف،  "ج"
 :كصؼ العينة 

 عينة االستطالعية:ال  -1
اإلمبلئية لدل طمبة الصؼ الثاني األساس،  ) النكف كالتنكيف( مياراتتـ تطبيؽ اختبار 

كاختيرت العينة مف خارج عينة الدراسة ، مف أحد صفكؼ الثاني األساس؛ طالب كطالبة( 46عمى )
مراد قياسيا، معرفة مدل تجانس الفقرات، كقدرتيا عمى قياس الميارة ال غرضببطريقة عشكائية، 

 نفيذ بعض المعالجات اإلحصائية، كالتحقؽ مف الصدؽ، كالثبات.كمف خبلؿ ت
  :األصمية() العينة الفعمية -7

 غزة غرب محافظة في لبلجئيف ج"" المشتركة االبتدائية أسماء مدرسة ت الباحثةار اخت   
 في كمعممة الباحثة لعمؿ كذلؾ ،المدارس بيف مف، قصدينا الدكلية الغكث ككالة التابعة لمدارس

 عمى الباحثة حصمت كقد، كمكاصفاتيا، الحالية الدراسة عينة معايير عمييا كالتي انطبقت، المدرسة
 .المدرسة ىذه في الدراسة بحث لتنفيذ (8) رقـ ممحؽ المعنية الجيات خطية مف مكافقة
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 الثاني الصؼ طمبةل  (3) رقـ ممحؽ اإلمبلئية ) النكف كالتنكيف( ميارات اختبار تطبيؽ تـ
 المشتركة االبتدائية أسماء مدرسة مف األساسالثاني  الصؼ في طالب كطالبة (43) عمىاألساس 

 مف (% 60 )يمثمكف كىـ، الدكلية الغكث ككالة لمدارس التابعة غزة غرب محافظة في لبلجئيف "ج"

كعينة  تمميذنا (46) عمى نفسيا المقاييس طبقت كما، المدرسة في المكجكديف الثاني الصؼ طمبة
، طالبنا كطالبة (28)اختيار كتـ، المدرسة صفكؼ مف عشكائي بشكؿ اختيارىـ تـ كقد، استطبلعية

 معيـ التعامؿ تـ كقد، كطالبة طالبنا (43)مف مككنة: األكلى المجمكعة مجمكعتيف؛ في يتمثمكف
 معيـ التعامؿ تـ ،آخريف كطالبة طالبنا (43) مف مككنة كالمجمكعة الثانية، تجريبية كمجمكعة
 .في المجمكعتيف التكافؤ مراعاة مع، ضابطة كمجمكعة

 :تكزيع عينة الدراسة 

 :التالي الجدكؿ خبلؿ مف كالتجريبية ،الضابطة لممجمكعتيف بالتفصيؿ العينة كصؼ يتضح

 ضابطة كالمجمكعة التجريبيةعدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعة ال (:4 .2جدكؿ)
 النسبة المئكية المجمكع إناث ذككر الصؼ المدرسة

مدرسة أسماء 
االبتدائية 
 المشتركة)ج(

 %00 43 66 26 ضابطةالمجمكعة ال (2) الثاني

 % 00 43 66 26 ةتجريبيالمجمكعة ال (6) الثاني

 %111 13 33 73 المجمكع

درست بالتعمـ المدمج،  تجريبية كمجمكعة عشكائية بطريقة (6) الثاني الصؼ اختيار تـ حيث
 .المعتادة االعتيادية درست بالطريقة ضابطة كمجمكعة (2الثاني ) الصؼ اختيار تـ فيما

 :متغيرات الدراسة 3.3
 تككنت متغيرات الدراسة مف:

برنامج يكظؼ  الدراسة في كىك، التابع المتغير في يؤثر الذم المتغير كىكالمتغير المستقؿ: 
 عمـ المدمج.الت

 )النكف كالتنكيف(  ميارات سةراالد في كىك ،المستقؿ بالمتغير يتأثر الذم المتغير كىكالمتغير التابع: 
 .اإلمبلئية
 الدراسة متغيرات ضبط: 

ا  يتكجب التي الدخيمة المتغيرات آلثار كتجنبنا الدراسة، نتائج سبلمة ضماف عمى الباحثة مف حرصن
 تكافؤ بضبط قامت كالتعميـ، لبلستعماؿ قابمة نتائج إلى كصكؿكلم آثارىا، مف لمحد ضبطيا

 :في كذلؾ المجمكعتيف
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 :الزمني العمر -1
 بمعالجتيا كقامت المدرسة سجبلت خبلؿ مف العينة أعمار برصد الباحثة قامت

طمبة  بيف الفركؽ لىإ لمتعرؼ مستقمتيف، لعينتيف( Independent Sample T- Test)باختبار
 كما يمي: التطبيؽ في البدء قبؿ ،كالضابطة لتجريبيةا المجمكعتيف

 المجمكعتيف طمبة لى الفركؽ بيفإ( لمتعرؼ Independent Sample T -Testنتائج اختبار) (:4 .3) جدكؿ
 الزمني العمر في كالضابطة التجريبية

نحراؼ اال  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 المعيارم

 قيمة اختبار

(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

العمر 
 الزمني

-00730 0040 7.85 43 التجريبية غير داؿ  00309 
 0068 7.91 43 الضابطة إحصائينا

 (.α=   0000مف مستكل الداللة ) أكبر sigالفرضية الصفرية عندما تككف قيمة  قبكؿيتـ 
كىي أكبر مف  (،00309)( تساكمtاالحتمالية الختبار ) القيمة أف (304دكؿ )جمف  يتضح
(، أم أننا نقبؿ بالفرضية الصفرية، كعميو فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة α=  0000مستكل الداللة )

ير العمر كطمبة المجمكعة الضابطة تعزل إلى متغ ،إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية
العمر  مف حيث كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ طمبة عمى ي مؤشرناالزمني، مما يعط

 .الزمني
 :التحصيؿ العاـ -7
 الفصؿ نياية اختبار مف خبلؿ نتائجلمطمبة  مجاميع التحصيؿ العاـ برصد الباحثة قامت  

كاستخرجت مجاميعيـ مف السجبلت  ،(ـ6027-ـ6022)الدراسي العاـ مف األكؿ الدراسي
 مستقمتيف لعينتيف (Independent Sample T- Test) باختبار بمعالجتيا ، كقامتالمدرسية
 البدء قبؿ كالضابطة بيف المجمكعتيف التجريبية لى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةإلمتعرؼ 

 :كما يمي التطبيؽ في
 المجمكعتيف طمبة لى الفركؽ بيف(  لمتعرؼ إIndependent Sample T- Testنتائج اختبار ) (:4 .4) جدكؿ

 العاـ التحصيؿ في كالضابطة التجريبية

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 المعيارم

 قيمة اختبار

(t) 
 القيمة االحتمالية

(sig) 
الداللة 
 اإلحصائية

التحصيؿ 
 العاـ

 2202 64607 43 التجريبية
غير داؿ  00090 2029

 6902 66400 43 الضابطة اإحصائين 
 (.α=   0000مف مستكل الداللة ) أكبر sigالفرضية الصفرية عندما تككف قيمة  قبكؿيتـ 
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ىي أكبر مف ك  (،00090)تساكم( tاالحتمالية الختبار ) قيمةال أف (3.3) جدكؿمف  يتضح
ية، كعميو فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة (، أم أننا نقبؿ بالفرضية الصفر α=  0000مستكل الداللة )

ر التحصيؿ إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة تعزل إلى متغي
 التحصيؿ مف حيث كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طمبة تكافؤ عمى العاـ، مما يعطي مؤشرنا

 .العاـ

 التحصيؿ في المغة العربية: -4
 الدراسي الفصؿ نياية اختبار نتائج خبلؿ مف العربية المغة مادة في ةالطمب درجات ريصدت

 في متغير التحصيؿ لضبط الدرجات ـ(، كاستيخرجت6027-ـ6022الدراسي ) العاـ مف األكؿ
 لمتعرؼ مستقمتيف لعينتيف (Independent Sample T- Test) اختبار كاستيخدـ  العربية، المغة

 :كما يمي التطبيؽ في البدء قبؿ كالضابطة تجريبيةال المجمكعتيف بيف الفركؽ لىإ
 المجمكعتيف طمبة بيف الفركؽ لىإ لمتعرؼ (Independent Sample T- Testاختبار ) نتائج (:4 .5) جدكؿ

 العربية المغة تحصيؿ في كالضابطة التجريبية

االنحراؼ  سطالمتك  العدد المجمكعة المتغير
 المعيارم

قيمة 
 اختبار

(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

التحصيؿ 
في المغة 
 العربية

 2079 49003 43 التجريبية
غير داؿ  00644 2060

 2042 4707 43 الضابطة إحصائينا

 (.α=  0000أكبر مف مستكل الداللة ) sigالفرضية الصفرية عندما تككف قيمة  قبكؿيتـ 
كىي أكبر مف  ،(0.644)( تساكمtاالحتمالية الختبار ) القيمة أف (0.3جدكؿ )مف  يتضح
(، أم أننا نقبؿ بالفرضية الصفرية، كعميو فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة α=  0000مستكل الداللة )

في ؿ إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة تعزل إلى متغير التحصي
 مف حيث كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ طمبة عمى ، مما يعطي مؤشرناالمغة العربية
 في المغة العربية. التحصيؿ

 :الختبارل القبمي التطبيؽ -3
-T)باختبار بمعالجتيا كقامت القبمي، االختبار في الطمبة درجات برصد الباحثة قامت     
Test) في البدء قبؿ كالضابطة التجريبية ى الفركؽ بيف المجمكعتيفلإمستقمتيف لمتعرؼ  لعينتيف 

 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ: التطبيؽ،
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 طمبةمتكسطي أداء  بيف الفركؽ لىإ لمتعرؼ (T-Testاختبار ) نتائج (:4 .6جدكؿ)
 اإلمبلئية القبمي )النكف كالتنكيف( مياراتاختبار  في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة البياف
 المعيارم

 قيمة
(t) 

القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

يحكط الكممة التي يسمعيا مف 
 المعممة.

 0069 0084 43 الضابطة
غير داؿ  00466 0024

 0067 0088 43 التجريبية إحصائينا
 عمى تحتكم التي مماتالك زيمي
تنكيف  فتح،تنكيف  ضـ، تنكيف)

 بيف مف (أصمية نكف ،كسر
 المعطاة. الكممات

 0068 0074 43 الضابطة

غير داؿ  00244 0002
 0047 0076 43 التجريبية إحصائينا

يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب 
تنكيف ضـ، ) :الكممات المعطاة

تنكيف كسر، نكف  ،تنكيف فتح
 أصمية(.

 0068 0092 43 بطةالضا

غير داؿ  00629 0002-
 0022 0093 43 التجريبية إحصائينا

يميز الكممات التي تحتكم عمى 
 نكف أصمية في الجمؿ المعطاة.

 0062 0086 43 الضابطة
غير داؿ  00249 0072

 0060 0096 43 التجريبية إحصائينا
يكفؽ بيف الكممات في العمكد )أ( 

اسبيا في العمكد كالميارة التي تن
 )ب(.

 0042 0086 43 الضابطة
غير داؿ  00400 0.41-

 00462 0096 43 التجريبية إحصائينا

يحكط الكممة المختمفة مف بيف 
 الكممات المعطاة.

 0040 0074 43 الضابطة
غير داؿ  00029 1.1-

 0042 0086 43 التجريبية إحصائينا
الضـ، الفتح، الكسر( ):يضع تنكيف

 كؽ أكاخر الكممات.ف
 0062 0089 43 الضابطة

غير داؿ  00762 0.82-
 0028 0098 43 التجريبية إحصائينا

يستخرج كممات مف قطعة معطاة 
 بحسب ميارات النكف كالتنكيف.

 0046 0080 43 الضابطة
 داؿ غير 00040 0.02

 0067 0082 43 التجريبية إحصائينا
 0027 620922 43 الضابطة االختبار بشكؿ عاـ

 داؿ غير 00269 1.37-
 0022 670806 43 التجريبية إحصائينا

 (.α=   0000أكبر مف مستكل الداللة ) sigيتـ قبكؿ الفرضية الصفرية عندما تككف قيمة 

 كانت ( في جميع فقرات االختبارtاالحتمالية الختبار ) القيمة أف (4.6)جدكؿ مف  يتضح
تكجد فركؽ أم أننا نقبؿ بالفرضية الصفرية القائمة بأف ال  (،α=0.05) أكبر مف مستكل الداللة

 :ذات داللة إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات
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في  كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ طمبة عمى ، مما يعطي مؤشرنااإلمبلئية النكف كالتنكيف()
 .اإلمبلئية النكف كالتنكيف() :مياراتقبمي لاالختبار ال

ىي أكبر مف ك  ،(0.129)ككؿ تساكم ( في االختبارtكبشكؿ عاـ فإف القيمة االحتمالية الختبار )
في  كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تكافؤ طمبة (، كىك ما يدؿ عمىα=  0.05مستكل الداللة )

 إلمبلئية.)النكف كالتنكيف( ا :االختبار القبمي لميارات

 :كاالقتصادية االجتماعية البيئة -1
 اجتماعية ظركؼ في يعيشكف الدراسة عينة الطمبة جميع أف األحكاؿ كشكؼ مف تبيف

 (.كمخيـ الشاطئ رضكاف كالنصر الشيخ حي) :متقاربة كاقتصادية

 :الدراسة كمكاد أدكات 3.1

 :أكالن: أداة الدراسة
ج يكظؼ التعمـ المدمج في لى فاعمية برنامرؼ إالدراسة كالتي تتمثؿ في التع لتحقيؽ أىداؼ

اإلمبلئية لدل طمبة الصؼ الثاني األساس، قامت الباحثة بإعداد  ) النكف كالتنكيف( مياراتتنمية 
 األداة التي تحقؽ ذلؾ، كىي:

  اإلمالئية: النكف كالتنكيف() مياراتاختبار 

استخدمت  التي الدراسات مىع االطبلع بعد المختارة الدركس في االختبار الباحثة عدتأ
 :اآلتية لمخطكات كفقنا ليا، أداة باعتبارىا الميارات اإلمبلئية اختبار

 اليدؼ مف االختبار: -1

 :مياراتج يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية ىك قياس مدل فاعمية برنامىدؼ ىذا االختبار 
 اإلمبلئية لدل طمبة الصؼ الثاني األساس بغزة. كف كالتنكيف(الن)
 االختبار: محتكل -7

الدراسي  الفصؿ في )المغة العربية( كتاب مف دركس خمسة مف االختبار محتكل تككف
 .ـ(6027-6022) الدراسي لمعاـ األساس الثاني الصؼ طمبة عمى المقرر الثاني

 إعداد جدكؿ المكاصفات: -4
 عف كذلؾ ، مبلئية( اإلالتنكيف)النكف ك  تاميار  الختبار المكاصفات جدكؿ بإعداد الباحثة قامت

 :اآلتية المعايير ضكء في كذلؾ لمدركس، النسبي الكزف تحديد طريؽ
 لمدرس تعممو نياية عند بمكغيا الطالب مف المتكقع السمككية األىداؼ عدد . 
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 الخطة حسب درس لكؿ المقررة سيةاالدر  الحصص عدد . 
 الدرس صفحات عدد . 
 لو البلحقة لمدركس الدرس أىمية. 

 األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئية (النكف كالتنكيف)اختبار ميارات  مكاصفات جدكؿ (:4 .7) جدكؿ
 ـ(6027 -6022)لمعاـ  الثاني الدراسي لمفصؿ

 الكزف عدد الفقرات الميارة الرئيسية المجاؿ
 النسبة المجمكع النسبي

 المئكية

 التطبيقي

 %60 26 يف الفتحتنك 

38 200% 
 %60 26 تنكيف الضـ
 %60 26 تنكيف الكسر
 %60 26 نكف أصمية

 %200 38 200 38 ميارات  3 المجمكع
 االختبار: بنكد صياغة -3

 مف يقيسيا التي األىداؼ تحقيؽ مع يتناسب بما كعباراتو االختبار أسئمة صكغ مرحمة تعد

عداد تصميـ مراحؿ أىـ  كالمراجع الكتب عمى باالطبلع الباحثة قامت لذا ختبارات؛اال كا 

 كمراجعة الجيد، االختبار في تكافرىا الكاجب الشركط كتحديد ،االختبارات بناء في المتخصصة

 .األساسية المرحمة في اإلمبلء تدريس مجاؿ في العممية الدراسات أقرتيا التي االختبارات

 كتحديد، الثاني الجزء العربية المغة كتاب محتكل تحميؿ عمى بناءن  الفقرات صياغة تمت

فقد  ؛عمى أعماؿ الطمبة الكتابية، كآراء ذكم الخبرة في المنياج كبناءن ، المتضمنة اإلمبلئية الميارات
 عمى األسئمة صياغة في الباحثة كاعتمدت، ميارات )النكف كالتنكيف( اإلمبلئيةاختارت الباحثة 

 .مقننة مقالية كأخرل مكضكعية أسئمة
 :التالية النكاحي االختبار مفردات صكغ عند ركعيت كقد

 .ليا مناسبنا تعميمينا ىدفنا فقرة كؿ تقيس أف -2
ا السؤاؿ محددنا يككف أف -6  .ككاضحن
 .الصحيحة اإلجابة تدؿ عمى مف أم مؤشرات الفقرات خمك -4
 .لمتخميف تجنبنا عشكائينا لؤلسئمة الصحيحة اإلجابة تكزيع -3
 . فييا لبس ال كاضحة االختبار فقرات تككف أف -0
 .لمتجربة اختيارىا تـ التي الدركس حدكد في تككف أف -2
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 .المتعمميف لمستكيات مناسبة األسئمة تككف أف -7
 .لغكينا سميمة الفقرات -8
  .االختبار يقيسيا التي لمميارات كفقنا الصعب إلى السيؿ مف التدرج  -9
 تعميمات االختبار:كضع  -1

 لمستكل كمبلئمة ككاضحة سيمة بمغة االختبار تعميمات كضع االختبار تـ فقرات صكغ بعد

 :تناكلت كقد األساس، الثاني طمبة الصؼ
  :المدرسة(كالصؼ كالشعبة ك  االسـ) :كتشمؿ بالطالب خاصة بياناتالبيانات األكلية . 
 تعميمات كصؼ االختبار: كتشمؿ عدد البنكد كعدد صفحات االختبار . 
 أسئمة عف اإلجابة كيفية يكضح مثاؿ أدرج كقد، االختبار عف اإلجابة بكيفية خاصة ياناتب 

 .االختبار

 الصكرة المبدئية لالختبار: -1
مف  مجمكعة ىمع عرضت فقرة، (38) ىعم المبدئية صكرتو في االختبار اشتمؿ كقد
 كبعض تدريسيا، كطرائؽ العربية، المغة مجاؿ في المتخصصيف كالتربكييف األكاديمييف المحكميف

آرائيـ  كذلؾ الستطبلع ؛(2) رقـ ممحؽ كالمرحمة األساسية الدنيا العربية المغة كمدرسي مشرفي
 .(4) رقـ ممحؽ لبلختبار المبدئية الصكرة حكؿ

 الرأم حكؿ: إبداء منيـ بالطم ـت كقد

 االختبار تالفقر  ميةالعم كالصحة غكيةالمي  السبلمة. 
 األساس الثاني الصؼ طمبة لمستكل الفقرة مناسبة. 
 الصحيحة باإلجابة تكحي مؤشرات أية مف السؤاؿ خمك. 
 االختبار يماتمتع ككضكح دقة. 

 :حكؿ تتمحكر كانت التي البلزمة التعديبلت بإجراء الباحثة قامت المحكميف آراء ضكء كفي

 لغكينا البنكد بعض صياغة إعادة . 
 البدائؿ تااختيار  بعض تعديؿ . 
 آخر بند فةضاكا   بند حذؼ. 
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 ستطالعية:االعينة التطبيؽ االختبار عمى  -2
 طمبة مف استطبلعية عينة ىعم المبدئية بصكرتو إعداده بعد االختبار بتطبيؽ الباحثة قامت 
 مدرسة، مف خارج عينة الدراسة الفعمية مف طالبةك  طالبنا( 46) مف مككنة األساس، الثاني الصؼ
 ككاف اليدؼ مف التطبيؽ تحقيؽ األىداؼ اآلتية: ؛بلجئيفل "ج" المشتركة االبتدائية أسماء
 االختبار ألداء المناسب الزمف تحديد . 
 االختبار لفقرات كالتمييز الصعكبة معامؿ إيجاد . 
 كثباتو االختبار صدؽ مف التأكد. 

 طالب أكؿ استغرقيا التي الزمنية المدة متكسط حساب خبلؿ مف المناسب الزمف حيسب كقد
 :(407ـ، ص2997 ناىية، )أبك اآلتية خبلؿ المعادلة مف طالب كآخر

 الزمف الذم استغرقو الطالب األكؿ + الزمف الذم استغرقو الطالب األخير الزمف المناسب=
7 

 ثبلثة كآخر دقيقة، (40) االختبار عف اإلجابة أنيكا طبلب ثبلثة أكؿ إجابة زمف ككاف
 (30)االختبار عف اإلجابة زمف يككف ثـ كمف ة،دقيق (00) االختبار عف اإلجابة طبلب أنيكا

 .دقيقة
 تصحيح االختبار: -3

 لتصبح اإلمبلئية الميارات اختبار فقرات مف فقرة لكؿ كاحدة درجة برصد الباحثة قامت  -2
 .درجة (38) النيائية الدرجة

إجابتو  كانت ما ( إذا2) عمى طالبال يتحصؿ بحيث األكراؽ بتصحيح الباحثة قامت  -6
 .خاطئة إجابتو كانت ما إذا (0) عمى كيتحصؿ صحيحة،

 ثـ تنازلينا، األكراؽ رتبت ثـ تحميميا، قبؿ مرة أخرل لمتأكد منيا التصحيح عممية أعيدت -4

 .الدرجات ترصد
 تحميؿ نتائج اختبار العينة االستطالعية: -4

عمى  حصكؿلم اإلحصائية المعالجات مف مجمكعة أجريت كتصحيحو ،االختبار تطبيؽ بعد
 .كثباتو االختبار صدؽ مف التأكد ككذلؾ االختبار، راتلفق كالتمييز الصعكبة معامبلت

تمثؿ  التي الدرجات أعمى عمى حصمكا الذيف الطمبة مف (9) عدد الباحثة اختارت كقد
 مف (9) كاختارت ، كما(طمبة 9=  46 ×% 67)%( مف مجمكع عينة البحث االستطبلعية 67)

 .الدرجات أدنى عمى صمكاح الذيف الطمبة
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 معامؿ الصعكبة لدرجات االختبار: -1
إجابة  السؤاؿ عف أجابكا الذيف الطبلب مف المئكية النسبة: الصعكبة بمعامؿ كيقصد

 . (270ـ، ص6008صحيحة )أبك دقة، 
المعادلة  باستخداـ االختبار تافقر  مف فقرة كؿ صعكبة درجة بحساب ةالباحث تقام حيث

 :اآلتية

 الصعكبة =معامؿ 
 عدد التالميذ الذيف أجابكا عف المفردة إجابة صحيحة

 عدد التالميذ الكمي
 (270ص ـ،2998 كعمياف، )الزيكد

الفقرة  تككف الصعكبة نسبة زادت كمما بأنو فقرة كؿ عمى يفسر الصعكبة معامؿ فإف كبذلؾ
 .ت االختبارافقر  فم فقرة لكؿ الصعكبة معامبلت يكضح اآلتي كالجدكؿ صحيح، كالعكس أسيؿ،

 ( اإلمبلئيةنكف كالتنكيفال) ميارات اختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامبلت (:4 .8) جدكؿ
رقـ 
 الفقرة

رقـ  معامؿ الصعكبة
 الفقرة

رقـ  معامؿ الصعكبة
 الفقرة

رقـ  معامؿ الصعكبة
 الفقرة

 معامؿ الصعكبة

2 0.75 24 0.75 60 0.62 47 0.62 

6 0020 23 0.78 62 0.87 48 0.68 

4 0.75 20 0.62 67 0.75 49 0.65 

3 0.56 22 0.75 68 0.71 30 0.62 

0 0.96 27 0.75 69 0.65 32 0.59 

2 0.62 28 0.78 40 0.65 36 0.65 

7 0.68 29 0.59 42 0.71 34 0.68 

8 0.81 60 0.65 46 0.65 33 0.59 

9 0.71 62 0.65 44 0.62 30 0.65 

20 0.75 66 0.68 43 0.62 32 0.65 

22 0.68 64 0.56 40 0.59 37 0.68 

26 0.71 63 0.59 42 0.62 38 0.68 

 0027 معامؿ الصعكبة الكمي

 حيث االختبار، فقراتألغمب  امناسبن  كاف الصعكبة معامؿ أف (308)يتضح مف جدكؿ     
 عدا الفقرات  كالتقكيـ القياس في المختصكف رهقر  كما الصعكبة مف المعقكؿ المستكل كانت في

 درجة قمت التي تاالفقر  حذؼ ىك الفقرة صعكبة معامؿ حساب مف اليدؼ ألف ،(62، 8، 0)
 دقة أبك إليو تشير ما بحسب (0080) عف صعكبتيا تزيد التي ككذلؾ (0060) عف صعكبتيا

ألف معامؿ الصعكبة فييا أعمى مف  ،(62، 8، 0(، كعميو تـ حذؼ الفقرات )270ـ، ص6008)
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الكمي بعد  (، كيصبح معامؿ الصعكبة 0087، 0082، 0092(، حيث كانت عمى التكالي )0.80)
 (.0022يساكم )حذؼ ىذه الفقرات 

 التمييز لدرجات االختبار: معامؿ -7

 ."التحصيؿ فئات فم الدنيا كالفئة العميا الفئة بيف التمييز عمى الفقرة قدرة: "بالتمييز كيقصد
 .(680ص ـ،6026كآخركف، )الكيبلني 

 :يمي بما الباحثة قامت االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز كلتعييف
  الكمية الدرجة تنازلينا حسب ترتيبنا الطمبة درجات ترتيب. 
  الطمبة مف (9)، أم الدرجات أعمى عمى حصمكا الذيف الطمبة مف (%67) تحديد. 
 الطمبة مف (9)، أم الدرجات أدنى عمى حصمكا الذيف الطمبةمف  (%67) تحديد. 
 التالية خبلؿ المعادلة مف التمييز معامؿ حساب: 

 ياالدن المجمكعة في الصحيحة اإلجابات عدد -عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا  معامؿ التمييز =
 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف

    (609ص ـ،6007)النجار،

عدا الفقرات  االختبار فقرات ألغمب كاف مناسبنا تمييزال معامؿ أف كجد المعادلة كبتطبيؽ 
 بمتكسط (،0078-0066بيف) يتراكح حيث إف معامؿ التمييز في باقي الفقرات ،(22، 8، 0رقـ )
 في المختصكف يقرره حسبما التمييز مف المعقكؿ المستكل في كىي ،(0002)لجميع الفقرات  كمي
، ألف اليدؼ مف معامؿ تمييز الفقرة ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف ـكالتقكي سالقيا
 .(276 ص ـ،6008 دقة، )أبك (0060)

معامؿ التمييز فييا عمى  ألف ،(22، 8 ،0و قامت الباحثة بحذؼ الفقرات )كعمي
لكمي لجميع ا ييزالتم( كىي أقؿ مف المستكل المقبكؿ، كبيذا يصبح معامؿ 0022، 0،0)التكالي

  (، كالجدكؿ اآلتي يبيف ذلؾ:0004الفقرات يساكم )
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 ( اإلمبلئيةالنكف كالتنكيف) ميارات اختبار فقرات مف فقرة لكؿ تمييزال معامبلت (:4 .9) جدكؿ
رقـ 
رقـ  تمييزمعامؿ ال الفقرة

رقـ  تمييزمعامؿ ال الفقرة
رقـ  تمييزمعامؿ ال ةالفقر 

 تمييزمعامؿ ال الفقرة

2 0.78 24 0027 60 0002 47 0002 

6 0027 23 0078 62 0002 48 0078 

4 0002 20 0044 67 0033 49 0078 

3 0033 22 0044 68 0027 30 0033 

0 0000 27 0027 69 0066 32 0002 

2 0002 28 0.78 40 0033 36 0.02 

7 0.33 29 0002 42 0.02 34 0033 

8 0000 60 0033 46 0078 33 0078 

9 0066 62 0002 44 0044 30 0002 

20 0033 66 0044 43 0002 32 0044 

22 0022 64 0.33 40 0078 37 0002 

26 0002 63 0002 42 0.66 38 0044 

 0002 معامؿ التمييز الكمي

 صدؽ االختبار: 3-

ـ، 2007 )النجار، فقط لقياسو أعد ما فعؿبال االختبار يقيس أف االختبار بصدؽ يقصد 
 .(280ص

 :التالية األنكاع عمى صدؽ االختبار تحديد في االعتماد تـ كقد
 :صدؽ المحكميف. أ

 كالتربكييف األكاديمييف المحكميف مف مجمكعة عمى االختبار عرضقامت الباحثة ب
، العربية المغة درسيكم مشرفي كبعض تدريسيا، كطرائؽ العربية، المغة مجاؿ في المتخصصيف

 مناسبة حكؿ كالمبلحظات اآلراء بإبداء قامكا حيث (2) رقـ ممحؽ كمعممي المرحمة األساسية الدنيا،
النكف ):لميارات االختبار فقرات كتمثيؿ ،األساس الثاني الصؼ طمبة لمستكل االختبار فقرات

بحيث  البلـز عيدؿ اآلراء تمؾ ضكء كفي كعممينا، لغكينا االختبار فقرات كصحة كالتنكيف( اإلمبلئية،
 حيث أعطي متعدد مف االختيار نكع مف فقرة (38) مف مككننا النيائية صكرتو في االختبار أصبح
 تـ كبذلؾ المقالي المقنف،أسئمة أخرل مف نكع فقط، ك  صحيح منيا كاحد بدائؿ، أربعة فقرة لكؿ

 .المحكميف لبلختبار صدؽ مف التحقؽ
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 :خميصدؽ االتساؽ الدا. ب
 باستخداـ إليو تنتمي الذم المجاؿ مع االختبار مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط قكة: بو كيقصد

 .سبيرماف معامؿ
 مع االختبار تافقر  مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحساب الباحثة قامت حيث

 :ذلؾ يبيف( 3.20) كالجدكؿ ،سبيرماف معامؿ باستخداـ لمسؤاؿ الكمية الدرجة
 فقرة مف فقرات السؤاؿ األكؿ مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .10) دكؿج
 (sig)القيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة

2 0.438
*
 00026 

6 0.373
* 00042 

4 0.619
** 00002 

3 0.548
**

 00002 
 . 0.05ا عند مستكل داللةقة دالة إحصائين * العبل

 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 
األكؿ ( يتبيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدرجة الكمية لمسؤاؿ 3020جدكؿ )مف خبلؿ 

، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  ارتباطنا
)تحكيط الكممة  :السؤاؿ األكؿ، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمى فقرات

 المسمكعة( بكفاءة.
 فقرة مف فقرات السؤاؿ الثاني مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .11) جدكؿ

 ((sigيمة االحتمالية الق معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة
2 00796

**
 00002 

6 0.427
*
 00020 

4 0.492
** 00003 

3 0.642
** 00002 

0 0.445
*
 00022 

2 0.824
**

 00002 
7 0.435

*
 00024 

 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 
 ارتباطنا الثاني أف جميع الفقرات مرتبطة بالدرجة الكمية لمسؤاؿتبيف ( 3.22جدكؿ )مف خبلؿ 

، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع فقرات (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة 
تمييز الكممات التي تحتكم ) :، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمىالثانيالسؤاؿ 

 ( بكفاءة.كف أصمية مف بيف الكممات المعطاةن عمى تنكيف ضـ، كسر، فتح أك
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 .فقرة مف فقرات السؤاؿ الثالث مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .12جدكؿ)
 (sig)القيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة

2 0.785
**

 00002 
6 0.525

* 00023 
4 0.885

** 00003 
3 0.358

* 00033 
0 0.458

*
 00063 

2 0.895
**

 00002 
7 0.373

*
 00040 

8 0.736
**

 00006 
9 0.415

*
 00028 

20 0.455
**

 00009 
22 0.540

**
 00002 

26 0.647
**

 00002 
 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01داللة ا عند مستكل** العبلقة دالة إحصائين 
 الثالثتبيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدرجة الكمية لمسؤاؿ  (3.26جدكؿ )مف خبلؿ 

، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع (0000) ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ارتباطنا
ت في كمماال تصنيؼ) :، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمىالثالثفقرات السؤاؿ 

 ( بكفاءة.-نكف أصميةنكيف ضـ، تنكيف كسر، تنكيف فتح، ت -جدكؿ بحسب الكممات المعطاة 
 فقرة مف فقرات السؤاؿ الرابع مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .13) جدكؿ

 ((sigحتمالية القيمة اال معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة
2 00786

**
 00002 

6 0.567
** 00002 

4 0.877
** 00002 

3 0.493
**

 00003 
 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 
 باطناجة الكمية لمسؤاؿ الرابع ارتتبيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدر ( 3024جدكؿ )مف خبلؿ 

، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع فقرات (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة 
الكممات التي تحتكم  تمييز) :السؤاؿ الرابع، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمى

 عمى نكف أصمية في الجمؿ المعطاة( بكفاءة.
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 فقرة مف فقرات السؤاؿ الخامس مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .14جدكؿ)
 (sig)القيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة

2 0.622
**

 00002 
6 0.476

** 00002 
4 0.732

**
 00002 

3 0.368
*
 00048 

 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 

 الخامستبيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدرجة الكمية لمسؤاؿ ( 4.14جدكؿ )مف خبلؿ 
، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع (0000) ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ارتباطنا

بيف الكممة  التكفيؽ) :ة لو، كتقيس القدرة عمى، كتصب في الخصائص العامالخامسفقرات السؤاؿ 
 ( بكفاءة.-تنكيف فتح، تنكيف كسر، نكف أصميةتنكيف ضـ،  -كالميارة التي تناسبيا 

 فقرة مف فقرات السؤاؿ السادس مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .15جدكؿ)
 (sig)القيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف ـ الفقرةرق

2 0.789
**

 00002 
6 0.361

* 00036 
4 0.789

** 00002 
3 0.399

*
 00063 

 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 

 السادستبطة بالدرجة الكمية لمسؤاؿ بيف أف جميع الفقرات مر ( 3020جدكؿ )مف خبلؿ 
، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ارتباطنا

الكممة  تحكيط) :، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمىالسادسفقرات السؤاؿ 
 ( بكفاءة.-سر، نكف أصميةتنكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف ك - المختمفة مف بيف عدة كممات
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 فقرة مف فقرات السؤاؿ السابع مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .16) جدكؿ
 ((sigالقيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة

2 0.484
**

 00000 
6 0.827

** 00002 
4 0.725

** 0.002 
3 0.663

** 00006 
0 0.610

**
 00002 

2 0.790
**

 00002 
7 0.682

**
 00002 

8 0.382
*

 00042 
9 0.379

*
 00044 

 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 
لكمية لمسؤاؿ السابع جة اتبيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدر ( 3022جدكؿ )مف خبلؿ 

يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي ما ، كىذا (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  ارتباطنا
تنكيف  كضع) :، كتصب في الخصائص العامة لو، كتقيس القدرة عمىالسابعلجميع فقرات السؤاؿ 

 بكفاءة. (الكسر فكؽ أكاخر الكمماتك الفتح، ك  الضـ،
 فقرة مف فقرات السؤاؿ الثامف مع الدرجة الكمية لمسؤاؿ كؿ ارتباط معامبلت (:4 .17) جدكؿ

 ((sigالقيمة االحتمالية  معامؿ ارتباط سبيرماف رقـ الفقرة

2 0.728
**

 00002 
6 0.539

** 00002 
4 0.624

** 00004 
3 0.587

**
 00002 

 . 0.05ا عند مستكل داللةين * العبلقة دالة إحصائ
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 
 جة الكمية لمسؤاؿ الثامف ارتباطنابيف أف جميع الفقرات مرتبطة بالدر ( ت3027جدكؿ )مف خبلؿ 

، كىذا يؤكد عمى كجكد اتساؽ داخمي لجميع فقرات (0000)ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة
)استخراج ميارات مف قطعة معطاة  :كتصب في الخصائص العامة لو كتقيس السؤاؿ الثامف،
 النكف كالتنكيف الكاردة فييا( بكفاءة. بحسب ميارات
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 :الصدؽ البنائي. ج
بالدرجة الكمية  االختبار مف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحساب الباحثة كقامت كما     

 ذلؾ: يبيف اآلتي كالجدكؿ ،سبيرماف معامؿ باستخداـ لبلختبار
 االختبار كالدرجة الكمية لفقراتو فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامبلت (:4 .18) جدكؿ

عدد  الميارة رقـ السؤاؿ
 الفقرات

معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

sig)) 
00026 3 ممة التي يسمعيا مف المعممة.يحكط الك األكؿ السؤاؿ

**
 00004 

تنكيف تنكيف ضـ، )الكممات التي تحتكم عمى  يميز الثاني السؤاؿ
مف بيف الكممات  (نكف أصمية ،فتحتنكيف كسر، 

 المعطاة.
7 0.534

** 00006 

 :يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب الكممات المعطاة الثالث السؤاؿ
 .(نكف أصميةتح، نكيف ضـ، تنكيف كسر، تنكيف فت)

26 0.811
** 00002 

يميز الكممات التي تحتكم عمى نكف أصمية في  الرابع السؤاؿ
 الجمؿ المعطاة.

3 0.571
** 00002 

تنكيف ضـ، ): يكفؽ بيف الكممة كالميارة التي تناسبيا الخامس السؤاؿ
 تنكيف فتح، تنكيف كسر، نكف أصمية(.

3 0.704
** 00002 

تنكيف ): لكممة المختمفة مف بيف عدة كمماتيحكط ا السادس السؤاؿ
 ضـ، تنكيف فتح، تنكيف كسر، نكف أصمية(.

3 0.550
** 00002 

الضـ، الفتح، الكسر( فكؽ أكاخر ) :يضع تنكيف السابع السؤاؿ
 الكممات.

9 0.453
** 00009 

 يستخرج ميارات مف قطعة معطاة بحسب ميارات السؤاؿ الثامف

 يا.النكف كالتنكيف الكاردة في
3 0.447

*
 00022 

 . 0.05ا عند مستكل داللة* العبلقة دالة إحصائين 
 . 0.01ا عند مستكل داللة** العبلقة دالة إحصائين 

 بالدرجة الكمية لبلختبار ارتباطنا مرتبطة االختبار فقرات جميع أف (3028) جدكؿ مف يتضح
 مما ،يمتاز بالصدؽ البنائي اراالختب أف عمى يدؿ كىذا( 0000) داللة مستكل عند إحصائينا داالن 

 .الدراسة عينة عمى االختبار ىذا لتطبيؽ الباحثة يطمئف
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 ثبات االختبار: -3

 نفس في منيا قريبة درجة أك الدرجة نفس عمى نفسو الفرد حصكؿ: االختبار بثبات يقصد
 ـ،6020 ،عبلـ أبك) أخرل مرة تطبيقو عند متماثمة أك متكافئة أسئمة مف مجمكعات أك االختبار

 .(382ص
 :االختبار بالطرؽ التاليةمف ثبات  ةالباحث تكقد تحقق

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامؿ ألفا كركنباخ  أ. 
حيث قامت الباحثة بإجراء اختبار ألفا كركنباخ لجميع أسئمة االختبار ككانت النتيجة كما في 

 (:3029الجدكؿ )
 ألفا كركنباخ لجميع أسئمة االختبار معامبلت (:4 .19) جدكؿ

 معامؿ ألفا كركنباخ الميارة رقـ السؤاؿ
 00820 .ط الكممة التي يسمعيا مف المعممةيحك  األكؿ السؤاؿ
 ،فتحتنكيف كسر، تنكيف تنكيف ضـ، ) :الكممات التي تحتكم عمى يميز الثاني السؤاؿ

 .الكممات المعطاةمف بيف  (كف أصميةن
00760 

نكيف تنكيف ضـ، ت) :يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب الكممات المعطاة الثالث السؤاؿ
 (.كسر، تنكيف فتح، نكف أصمية

00288 

 00232 .عمى نكف أصمية في الجمؿ المعطاة يميز الكممات التي تحتكم الرابع السؤاؿ
نكيف فتح، تنكيف تنكيف ضـ، ت):بيايكفؽ بيف الكممة كالميارة التي تناس الخامس السؤاؿ

 .كسر، نكف أصمية(
00789 

نكيف فتح، تنكيف ضـ، ت):يحكط الكممة المختمفة مف بيف عدة كممات السادس السؤاؿ
 .تنكيف كسر، نكف أصمية(

00824 

 00848 .الفتح، الكسر( فكؽ أكاخر الكمماتالضـ، ) :يضع تنكيف السابع السؤاؿ
كالتنكيف الكاردة  النكف رات مف قطعة معطاة بحسب مياراتيستخرج ميا السؤاؿ الثامف

 .فييا
00703 

 00792 جميع أسئمة االختبار

 %.20يتـ قبكؿ قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كمقياس لمثبات إذا زادت القيمة عف 
أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مقبكلة  (3029)مف النتائج المكضحة في جدكؿ  يتضح

 .أسئمة االختبار( لكؿ مجاؿ مف 0.863-0.641كح بيف )لكؿ مجاؿ كتترا
كىذا يعنى أف معامؿ الثبات  ،(00792) االختباركذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات 

 قابؿ لمتكزيع.  (3محؽ رقـ )مفي  كفي صكرتو النيائية كما ى االختبارككف يك  مرتفع،
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 :النصفية التجزئة. ب
 الفقرات عمى العينة االستطبلعية أفراد درجات بيف االرتباط ؿمعام بحساب الباحثة قامت   
 طكؿ تعديؿ جرل ثـ األرقاـ الزكجية ذات الفقرات عمى كدرجاتيـ بعد، لكؿ الفردية األرقاـ ذات

 اآلتية: المعادلة كفؽ براكف" "سبيرماف معادلة باستخداـ االختبار
  .(رتباطاال معامؿر )ف إ حيث      ر 6   = امؿ الثبات/ ثمع

 + ر 2                      
 النصفية التجزئة باستخداـ النكف كالتنكيف( اإلمبلئية) ميارات الختبار الثبات معامبلت (:4 .20) جدكؿ

عدد  الميارة رقـ السؤاؿ
 الفقرات

 معامؿ الثبات معامؿ االرتباط

 0.677 00026 3 الكممة التي يسمعيا مف المعممة. يحكط األكؿ السؤاؿ

تنكيف تنكيف ضـ، ):ز الكممات التي تحتكم عمىيمي الثاني السؤاؿ
مف بيف الكممات  (نكف أصمية فتح،تنكيف كسر، 

 المعطاة.
7 0.534 0.696 

 :يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب الكممات المعطاة الثالث السؤاؿ
 .(نكف أصمية ،تحتنكيف ضـ، تنكيف كسر، تنكيف ف)

26 0.811 0.896 

يميز الكممات التي تحتكم عمى نكف أصمية في  الرابع السؤاؿ
 الجمؿ المعطاة.

3 0.571 0.727 

 السؤاؿ
 الخامس

تنكيف ضـ، ):يكفؽ بيف الكممة كالميارة التي تناسبيا
 0.826 0.704 3 تنكيف فتح، تنكيف كسر، نكف أصمية(.

 :لمختمفة مف بيف عدة كمماتيحكط الكممة ا السادس السؤاؿ
 تنكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف كسر، نكف أصمية(.)

3 0.55 0.710 

الضـ، الفتح، الكسر( فكؽ أكاخر ) :يضع تنكيف السابع السؤاؿ
 الكممات.

9 0.453 0.624 

يستخرج ميارات مف قطعة معطاة بحسب ميارات  السؤاؿ الثامف
 النكف كالتنكيف الكاردة فييا.

3 0.447 0.618 

 بو الكثكؽ يمكف لجميع الفقرات مرتفع، كىك ما أف معامؿ الثبات (3060يتضح مف جدكؿ )

  البحث، عينة عمى االختبار تطبيؽ بعد عمييا الحصكؿ يتـ التي النتائج صحة إلى كاالطمئناف
 .الدراسة في استخدامو صبلحية كتظير

ما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة م االختبارقد تأكدت مف صدؽ كثبات  الباحثةكبذلؾ تككف 
 .تياكاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضي ،كصبلحيتو لتحميؿ النتائج االختبار
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 التكزيع الطبيعي: -1
لمتأكد ( Kolmogorov-Smirnov)جراء اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ قامت الباحثة بإ

 .(3062جدكؿ )ا في ي أـ ال، ككانت النتائج كممف أف البيانات تتبع التكزيع الطبيع
 التكزيع الطبيعي لمبيانات (:4 .21) جدكؿ

رقـ 
عدد  الميارة السؤاؿ

 الفقرات

قيمة اختبار 
ككلمجركؼ 

 سمرنكؼ

القيمة 
االحتمالية 

sig)) 
 نتاجاالست

 السؤاؿ
جميع فقرات السؤاؿ األكؿ  0.442 20327 3 يحكط الكممة التي يسمعيا مف المعممة. األكؿ

 .تتبع التكزيع الطبيعي

 السؤاؿ
 الثاني

تنكيف ) :يز الكممات التي تحتكم عمىيم
نكف  فتح،تنكيف كسر، تنكيف ضـ، 
 مف بيف الكممات المعطاة. (أصمية

جميع فقرات السؤاؿ الثاني  00202 20626 7
 .تتبع التكزيع الطبيعي

 السؤاؿ
 الثالث

بحسب الكممات  يصنؼ كممات في جدكؿ
نكيف ضـ، تنكيف كسر، تنكيف ت) :المعطاة
 .(نكف أصميةفتح، 

جميع فقرات السؤاؿ الثالث  00828 00244 26
 .تتبع التكزيع الطبيعي

 السؤاؿ
 الرابع

لكممات التي تحتكم عمى نكف يميز ا
جميع فقرات السؤاؿ الرابع  00642 20336 3 في الجمؿ المعطاة.أصمية 

 .بيعيتتبع التكزيع الط

 السؤاؿ
 الخامس

 :يكفؽ بيف الكممة كالميارة التي تناسبيا
تنكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف كسر، )

 نكف أصمية(.
جميع فقرات السؤاؿ الخامس  00367 00229 3

 .تتبع التكزيع الطبيعي

 السؤاؿ
 السادس

يحكط الكممة المختمفة مف بيف عدة 
تنكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف ) :كممات

 أصمية(. كسر، نكف
جميع فقرات السؤاؿ السادس  00062 20372 3

 .تتبع التكزيع الطبيعي

 السؤاؿ
 السابع

الضـ، الفتح، الكسر( فكؽ ) :يضع تنكيف
جميع فقرات السؤاؿ السابع  00242 20220 9 أكاخر الكممات.

 .تتبع التكزيع الطبيعي

السؤاؿ 
 الثامف

يستخرج ميارات مف قطعة معطاة بحسب 
جميع فقرات السؤاؿ الثامف  00260 20023 3 ف كالتنكيف الكاردة فييا.ميارات النك 

 .تتبع التكزيع الطبيعي

جميع فقرات االختبار تتبع  00300 00892 38 الدرجة الكمية لالختبار
 .التكزيع الطبيعي

الختبار ككلمجركؼ  sigالبيانات تتبع التكزيع الطبيعي إذا كانت القيمة االحتمالية مبلحظة: 
 .(0000)أكبر مف رنكؼ سم
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 لالختبار النيائية الصكرة: 
 مكضح ىك كما النيائية، الصكرة الباحثة أعدت االختبار، تقنيف إجراءات مف االنتياء بعد

 مف االختبار فكاف االختبار، ةأسئمك  ،االختبار تعميمات عمى االختبار اشتمؿ كقد (3) رقـ ممحؽ في
 مف ميارة منيا كؿ تضمنت حيث فقرة (33) اتوفقر  عددك  ،قنفالمتعدد كالمقالي الم االختيار نكع

 .اإلمبلئية النكف كالتنكيف() ميارات
 اإلمبلئية. (النكف كالتنكيف) :تاار مي ىعم االختبار ةأسئم تكزيع يكضح (3.66)جدكؿ 

 ات )النكف كالتنكيف( اإلمبلئيةتكزيع أسئمة االختبار عمى ميار  (:4 .22) جدكؿ
رقـ 
 السؤاؿ

 العامؿ
 الميارة

عدد 
 األسئمة

 الدرجة المفردات

يحكط الكممة التي يسمعيا مف  -2
 المعممة.

3 2 ،6 ،4 ،3 3 

6- 

تحتكم عمى  ز الكممات التييمي
 فتح،تنكيف كسر، تنكيف )تنكيف ضـ، 
مف بيف الكممات  (نكف أصمية
 المعطاة.

3 0 ،2 ،7 ،8 3 

4- 
يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب 

كيف ضـ، تنكيف الكممات المعطاة )تن
 .(كف أصميةكسر، تنكيف فتح، ن

3 9 ،20 ،22 ،26 ،24 ،23 ،20 ،22 ،27 ،
28 ،29 ،60 

26 

3- 
يميز الكممات التي تحتكم عمى نكف 

 أصمية في الجمؿ المعطاة.
4 62 ،66 ،64 4 

0- 
يكفؽ بيف الكممة كالميارة التي 

نكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف ت)تناسبيا
 كسر، نكف أصمية(.

3 63 ،60 ،62 ،67 3 

2- 
يحكط الكممة المختمفة مف بيف عدة 

تنكيف ضـ، تنكيف فتح، تنكيف )كممات
 كسر، نكف أصمية(.

3 68 ،69 ،40 ،42 3 

7- 
الضـ، الفتح، الكسر( )يضع تنكيف 

 فكؽ أكاخر الكممات.
4 46 ،44 ،43 ،40 ،42 ،47 ،48 ،49 ،30 9 

8- 
يستخرج ميارات مف قطعة معطاة 

بحسب ميارات النكف كالتنكيف الكاردة 
 فييا.

3 32 ،36 ،34 ،33 3 

 33 المجمكع



97 

 

 :ثانينا: مكاد الدراسة
  التعمـ المدمج.يكظؼ برنامج 

 .دليؿ المعمـ 
 المدمج: التعمـيكظؼ برنامج  كفؽ الدركس أكالن: إعداد

 مراحؿ تطبيؽ التعمـ المدمج: -أ
ـ، ص 6003مراحؿ أكردىا كؿ مف )سالـ،  بعدة المدمج التعمـ مقرر تصميـ يمر

-467ص ـ، ص6007؛ إستيتة كسرحاف،422-422ـ، ص ص 6000؛ الحيمة،427-422ص
 .(96-89ـ، ص6022؛ الفقي، 442

 مرحمة التحميؿ: -1

كالمصادر،  فييا تحميؿ البنية التحتية التعميمية، كتحديد اإلمكانات البشرية، كالمادية تـ      
التي يتكقع مف  كالمكاد التعميمية، كتحديد االحتياجات التعميمية، كتحميؿ المحتكل، كتحديد األىداؼ

، كتحميؿ الطمبة بعد تنفيذ البرنامج أف يككنكا قادريف عمى إتقاف ميارات )النكف كالتنكيف( اإلمبلئية
 . في المرحمة األساسية الدنيا خصائص المتعمميف

 نظيـ كالتصميـ:مرحمة الت -7

الذم اشتمؿ عمى ميارات   تنظيـ أىداؼ العممية التعميمية، كمحتكل المادة التعميمية تـكفييا      
كشاشة عرض  ،المتمثمة في برنامج محكسب ، كاختيار الكسائؿ التعميمية)النكف كالتنكيف( اإلمبلئية

LCD،كعة مثؿ: التقكيـ القبمي كالذم المتن كاختيار أساليب التقكيـ ، إلى جانب الطرؽ التقميدية
يككف في بداية الحصة الدراسية، كالتقكيـ التككيني كالذم يككف بعد االنتياء مف كؿ ىدؼ سمككي 

حيث كاف  المناسبةالدراسية  ، ككضع الخططمحدد، كالتقكيـ الختامي كيككف في نياية الدرس
 .نصاب كؿ ميارة حصتيف باألسبكع

 مرحمة اإلنتاج: -4

ـ فييا ترجمة تصميـ التعميـ، كالمكاصفات التي كضعيا إلى مكاد تعميمية مادية، أك تك       
حقيقة، كيجب التأكد مف مدل مناسبة المادة التعميمية لممتعمميف كفاعميتيا بالنسبة ليـ:)التجريب 

 المبدئي(. 

 :التجريب مرحمة -3

طالب  (46قكاميا )  يةتـ فييا تجريب المحتكل التعميمي المعد عمى عينة استطبلعك      
 .صبلحية المحتكل التعميمي لمتطبيؽخارج عينات الدراسة، كالتأكد مف مبة مف الطكطالبة، 
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 مرحمة التنفيذ: -1

عمى أجيزة الحاسكب ، كتركيب المحتكل التعميمي تـ التطبيؽ الفعمي لمبرنامجحيث       
 .المكجكدة في المدرسة المختارة

 مرحمة اإلدارة: -1

 .التعميمي النظاـ التعميمية كمراقبة العممية حسف سير مف التأكد تضمفت      
 مرحمة التقكيـ: -2

تطكير  ثـ كعبلجيا، نقاط الضعؼ، كتحديد مدل تحقيؽ األىداؼ، عمى الحكـ تتضمن     
 النمكذج المستخدـ كفؽ التغذية راجعة.

 :المدمج التعميـ لتصميـ فرناندك نمكذج -ب

 لمتعميـ خاف نمكذج منيا التعميمي التصميـ عممية في المتبعة اذجالنم مف العديد ىناؾ
 التعميمي التصميـ عممية في فرناندك نمكذج عمى الباحثة اعتمدت كقد الفقي، كنمكذج اإللكتركني

 الخاص المدمج التعمـ أسمكب لتصميـ الباحثة كضعتو الذم التصكر مف لقربو كذلؾ الدراسة، ليذه
 الدراسة ليذه التعميمي التصميـ فإف كبالتالي خطكاتو، ككضكح تطبيقو لسيكلة ككذلؾ الدراسة، بيذه
 :التالية الخطكات يشمؿ فرناندك نمكذج حسب

 :المحتكل تحميؿ -1
 المقرر الكتاب مف المدمج التعميـ بأسمكب تدريسو المراد الجزء بتحديد الباحثة قامت حيث

التعميمي  المحتكل الباحثة اختارت كقد األساس، نيالثا لمصؼ -الجزء الثاني -العربية المغة لمادة
 كتحديد المحتكل ىذا بتحميؿ الباحثة قامت ثـ ،اإلمبلئية (النكف كالتنكيف)المتعمؽ بكؿ مف: ميارات 

 إلى جانب الطريقة إلكتركنية بطريقة التي ستقدـ المحتكل أجزاء تحديد ثـ كمف التعميمية، األىداؼ
 التقميدية.    

 :المتعمميف صائصخ تحميؿ -6
مدرسة أسماء االبتدائية  في الصؼ الثاني األساس طمبة عمى الدراسة ىذه تطبيؽ تـ حيث
 الخبرات إلى التعرؼ ( سنكات، كتـ8-7، حيث يتراكح متكسط أعمارىـ بيف )لبلجئيف المشتركة "ج"
 التعميمي. بالمحتكل كالمرتبطة الطمبة، لدل السابقة كالميارات كالمعمكمات
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 :التنفيذ -4
 كيككف الدراسة غرفة في كبمعممتيـ البعض، ببعضيـ الطمبة التقاء خبلؿ مف التعميـ يبدأ      

 التعميـ أدكات خبلؿ مف اإللكتركني المحتكل تقديـ يتـ المقاء ىذا كخبلؿ لكجو كجينا التفاعؿ

 .التقميدية الطريقة إلى باإلضافة اإللكتركني
بإعداد مختبر الحكاسيب الخاص  المدرسة في التكنكلكجيا معممة عقامت الباحثة بالتعاكف مك     

بالمدرسة، كالتأكد مف ربط أجيزة الطمبة في المختبر مع الجياز الرئيسي الخاص بالمعممة، ككذلؾ 
تنزيؿ المحتكل التعميمي عمى حكاسيب المدرسة كالتأكد مف أف جميع الحكاسيب يعمؿ عميو المحتكل 

 التعميمي. 
ا قامتككما       حصة كؿ في الحكاسيب مختبر إلى التجريبية المجمكعة طمبة بنقؿ أيضن

 لو المخصص المكاف يأخذ طالب كؿ أف مف كالتأكد الضجيج، إصدار كعدـ بيدكء، مخصصة
 مف( الكجاىي) التقميدم: بالتعميـ المخصصة الجزئيات بشرح قامت ثـ المختبر، حكاسيب عمى
ا مف األلعاب التربكية اليادفة، في كالعمؿ كالمناقشة الحكار خبلؿ  ثـ مجمكعات، كاستخداـ بعضن

 مراعاة يتـ حيث الحكاسيب، عمى المكجكد المحتكل ضمف المتزامف اإللكتركني التعمـ إلى االنتقاؿ
 الراجعة بالتغذية الطمبة تزكيد مع الشخصية، لقدراتو كفقنا يتعمـ فكؿ الطمبة بيف التعميـ تفريد

 .البيتية لؤلنشطة عمؿ بأكراؽ الطمبة تزكيد كيتـ ة،الفكري كالتعزيزات
 :التقييـ -3
البعدم، المعد  التحصيمي االختبار خبلؿ مف الطالبات كمعمكمات خبرات تقييـ يتـ ىنا    

 مسبقنا كالمحكـ مف قبؿ المحكميف، كبعد تصحيح االختبار يتـ إعبلـ الطمبة بالتغذية الراجعة.
 دمج:متطمبات بيئة التعمـ الم -ج
تكفير مختبرات الحاسبات اآللية، ككضع شبكات المعمكمات المحمية العالمية في متناكؿ  -2

 المتعمميف.
تزكيد المعمـ كالمتعمـ بالميارات الضركرية الستخداـ الكسائط المتعددة، كذلؾ مف خبلؿ تكفير  -6

 الدكرات التدريبية البلزمة.
 النكع مف التعميـ.تكفير المناىج التعميمية المناسبة ليذا  -4
أف يصبح المعممكف قادة كمرشدكف لتعميـ طبلبيـ مف خبلؿ استخداميـ لمحاسبات اآللية  -3

نتاج المكاد التعميمية المناسبة كالمتنكعة  كتطبيقاتيا، كشبكات المعمكمات المحمية كالعالمية، كا 
 (.260ـ، ص 6007لمتدريس )الشكممي،
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 صدؽ البرنامج التعميمي المدمج: -د
مف  الباحثة تتمكف حتى البحثية؛ األداة في تكافرىا يجب التي الشركط أىـ مف الصدؽ يعد      
 في متخصصيف المحكميف، مف مجمكعة عمى البرنامج عرض تـ لذلؾ نتائجيا، في الكثكؽ
تقكيـ لمبرنامج ممحؽ  استمارة المدمج التعميمي البرنامج مع الباحثة أرفقت كقد التعميمية، التقنيات
 عمى جيدنا يعد مؤشرنا مما السديدة، كآرائيـ القيمة، مبلحظاتيـ المحكمكف أبدل حيث (،2رقـ )
 الباحثة. اتبعتيا التي كاإلجراءات الخطكات سبلمة
 طبيعة البرنامج المحكسب: 

 اعتمد بناء البرنامج المحكسب عمى المصادر التالية:
 .العربية غةالم ـيتعم في الحديثة اتاالتجاى  -2
 .النمائية كاالحتياجات التعميمية لمطمبة في مرحمة التعميـ األساس خصائصال  -6
 .المحكسبة يميةالتعم مجاالبر  بناء خصائص -4
 مبررات إعداد البرنامج المحكسب: 
 .حداثتوك  المكضكع جدة -2
 .الحاسكبك  تحقيؽ مبدأ التفاعؿ بيف المتعمـ  -6
 بالمادة التعميمية. اكشغفن  حبنا أكثر ميـلجع ،طمبةمبالمستكل األكاديمي ل االرتقاء -4
 .الكقت ةكقم ،فصكؿ الدراسيةال ـازدحاك  ،طمبةال بيف الفردية لفركؽا عاةامر  -3
 .اإلمبلئية طرؽ حديثة لتنمية ميارات )النكف كالتنكيف( كاتباع ءاإثر  إلى يميةالتعم جالمناى حاجة -0
 محتكل البرنامج المحكسب: 
 عنكاف البرنامج. -2
 .العامة كالخاصة " ذكرت في دليؿ المعمـ" ىداؼ البرنامجأ -6
 .البرنامجاستخداـ دليؿ  -4
 الفئة التعميمية المستيدفة. -3
البرنامج مف خمسة دركس، كتـ تنظيـ محتكل البرنامج عمى شكؿ  فكتكك  ،امجنالبر  دركس -0

تمييد لؤلنشطة، تشمؿ كؿ ميارة عمى األىداؼ السمككية المراد تحقيقيا، كال ثبحيميارات، 
تكل التعميمي مف ، كتـ ترتيب المح" القبمي، التككيني، الختامي"كاستخداـ أساليب التقكيـ المتنكعة

 :التالية الميارات البرنامج تضمف كقد السيؿ إلى الصعب،
 تنكيف الفتح. -
 تنكيف الضـ. -
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 تنكيف الكسر. -
 التمييز بيف أنكاع التنكيف الثبلثة. -
 لتنكيف كالنكف األصمية في نياية الكممة.التمييز بيف ا -
 ." السابؽ كالتالي" أزرار التنقؿ بيف الشرائح -2
 زر لمدخكؿ إلى البرنامج. -7
 زر لمخركج مف البرنامج. -8
 زر لمشاشة الرئيسية لمبرنامج. -9
 الكسائؿ كاألجيزة المستخدمة في تكظيؼ البرنامج المحكسب: 
 أجيزة حاسكب بعدد الطمبة. -

 .LCDرض شاشة ع -

 سماعة أذف لكؿ طالب. -

 سبكرة ذكية. -

 سماعة مكبرة لمصكت. -

 الحد الزماني لتكظيؼ البرنامج المحكسب: 
 ـ(23/0/6027 -ـ 9/3/6027) الزمنية الفترة في الدراسة عينة عمى التجربة تطبيؽ تـ 

 تناكؿك  أسبكعينا، حصتيف بكاقع ،الميارة لتدريس ( حصص20) بمجمكع أسابيع(0) مدار عمى
 لمدركس الشامؿ اإلجرائي الدليؿ مف أصيؿ كجزء المدمج التعمـ تكظيؼ دليؿ( 8) رقـ محؽم

 .المختارة
 الحد المكاني لتكظيؼ البرنامج المحكسب: 

 تـ تنفيذ البرنامج في مدرسة أسماء االبتدائية المشتركة "ج" لبلجئيف.
 كتابة سيناريك البرنامج المحكسب: 

 كمكاقؼ تفصيمية إجراءات إلى العريضة الخطكط ترجمة بيا يتـ التي المرحمة كىي
 .تعميمية

 إنتاج البرنامج المحكسب: 

 التعميمي المحتكل إعداد في (Adobe Flash Player) فبلش برنامج الباحثة استخدمت  
 كتمقي البرنامج صفحات بيف كالبسيط السيؿ االنتقاؿ الطمبة تمكف خصائص مف بو يتمتع لما

 تحرير برامج أحد كاستخداـ الصكر، كتعديؿ لتحرير برنامج كاستخداـ، يةالفكر  الراجعة التغذية
 .الصكت
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 تقكيـ كتطكير البرنامج المحكسب: 

 المحكميف مف مجمكعة عمى عرضو تـ األكلية، بصكرتو البرنامج جإنتا مف االنتياء بعد
 التأكد أجؿ مف الحاسكب، كبرمجة التدريس كتصميـ التعميـ تكنكلكجيا في المتخصصيف راءكالخب
 الخبراء ءاآر  عمى بناء تعديميا يتـ حيث المطمكبة، األىداؼ تحقيؽ عمى كقدرتو مبلئمتو مف

 .آرائيـ إبداء منيـ كطمب المعد البرنامج مف بنسخة منيـ كؿ زكد كلقد المختصيف،
 الصكرة النيائية لمبرنامج المحكسب: 

 قبؿ مفذاتينا  البرنامج ؽتطبي ءاجر  رتظي التي تكالمبلحظا المحكميف، ءاآر  ضكء في
 :مثؿ البرنامج عمى التعديبلت بض إجراء تـ الصغيرة العينة عمى الباحث،

 .كالمغكية البرمجية األخطاء ضبع تصحيح  -
 .عمييا المكتكب الخط لمكف مناسبة تكف لـ التي الخمفيات ضبع تعديؿ  -

 .لمتطبيؽ ازن جاى البرنامج أصبح التعديبلت كبيذه
 عمـ:ثانينا: دليؿ الم

 قامت حيث تخبط، كبدكف بمركنة الدركس تنفيذ في كالمساعد المكجو المعمـ دليؿ يعتبر     

 بيدؼ تقديـ ،بالميارات اإلمبلئية قةاألنشطة كاألىداؼ المتعم لمجمؿ ـالعا اإلطار بإعداد الباحثة

إلمبلئية عبر ا)النكف كالتنكيف( ميارات أنشطة  تطبيؽ في ـمكالمتع ـمالمع مف كؿ لدكر كاؼو  عرض
 تدريس في تساعد التي ئيةااإلجر  اتكالتكجيي ،اإلرشادات بعض كيتضمف كما ،البرنامج المحكسب
 .تعمـ المدمجلم اكفقن الميارات اإلمبلئية 

 إعداد دليؿ المعمـ: إجراءات 

 تـ إجراءاتيا، ضمف المعمـ دليؿ أعدت التي السابقة الدراسات مف العديد عمى االطبلع بعد 
 الصؼ لطمبة العربية المغة مادة في اإلمبلئية (النكف كالتنكيف) ميارات لتدريس المعمـ ليؿد إعداد
 .المدمج لمتعمـ كفقنا األساس الثاني
 :التالية النقاط عمى المعدّ  الدليؿ اشتمؿ كقد

 .لمبرنامج العامة األىداؼ -2
 األىداؼ الخاصة لمبرنامج. -6
 دليؿ استخداـ البرنامج المحكسب. -4
 .التعمـ المدمج عف عامة فكرة -3
 .ميارة اإلمبلء عف عامة فكرة -0
 .المختارة دركسال لتدريس المقترحة الزمنية الخطة -2
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 :التالية العناصر كيتضمف ،لمتعمـ المدمج اكفقن  مستيدفةالالخمسة  دركسال تخطيط -7
 الدرس. عنكاف -   
 .لمتدريس المقترحة الحصص عدد -   
 .درس لكؿ ككيةاألىداؼ السم  -  
 .االختبارية كالبنكد األساسية المتطمبات -  
 .يميةالتعم كاألدكات الكسائؿ -  
 .التدريس كطرؽ كالخبرات األنشطة: كتشمؿ الدرس، في السير خطة -  
 :كيتضمف بأنكاعو، لتقكيـا - 

  المتطمب األساسي" الجديد الدرس بداية في كيككف: القبمي ـالتقكي ". 
  ىدؼ  كؿ مف االنتياء كبعد ،الدرس شرح أثناء كيككف: " المرحمي" ككينيالت ـالتقكي

 .سمككي محدد
  الدرس نياية في كيككف: الختامي التقكيـ. 

 .العمؿ أكراؽ -  
 صالحية الدليؿ: 

 :لى آرائيـ حكؿكذلؾ لمتعرؼ إ المتخصصيف، المحكميف مف مجمكعة عمى الدليؿ عرض تـ
 كشمكليتو الدليؿ كفاية مدل. 
  لمدليؿ كالعممية المغكية الصياغة مةسبل. 
  لممعمـ التعميمات كضكح مدل. 
 الدليؿ في المتضمنة األىداؼ السمككية صياغة دقة مدل. 
 األساس الثاني الصؼ لطمبة الدليؿ في الكاردة األنشطة مدل مناسبة. 
  الدرس يتضمنو كما السمككية لؤلىداؼ التقكيـ أساليب مبلئمة مدل. 
 اكفقن  التعديبلت ءاإجر  ـت ،(7) ـرق حؽمم في الي المشار الدليؿ ـتحكي ارةاستم خبلؿ مفك    

 .(8) رقـ ممحؽ في إليو مشار ىك كما النيائية بصكرتو فأصبح لمبلحظاتيـ
 
 
 



203 

 

 :الدراسة إجراء خطكات 3.1
 تناكلت التي، (كاألجنبية، العربية): بالمغتيف، السابقة كالبحكث، لمدراسات مسح عمؿتـ  -2

  .دراسةال متغيرات

لمصؼ  -الجزء الثاني-بية تحميؿ أىـ الميارات اإلمبلئية المتضمنة في كتاب المغة العر  -6
 ساس.الثاني األ

 .األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئية النكف كالتنكيف() :ميارات اختبار إعدادتـ  -4

 محكميف.)النكف كالتنكيف( اإلمبلئية كعرضيا عمى ال :قائمة بميارات تـ تصميـ -3
 كطرؽ المناىج في المتخصصيف المحكميف األساتذة مف نخبة عمى الدراسة أدكات عرض -0

 كذلؾ المرحمة األساسية الدنيا، كمعممي، العربية المغة تدريس في كالمتخصصيف، التدريس
، الدراسة أدكات في التعديؿ تـ كالمبلحظات اآلراء عمى كبناءن  الدراسة أدكات في آرائيـ لمعرفة

 .النيائية صكرتيا في كضعياك 

 لمسماح كذلؾ، الدكلية الغكث ككالة في المسؤكليف السادة مف خطية مكافقة عمى الحصكؿ -2
 (.20) رقـ كممحؽ( 9) رقـ ممحؽ سيطرتيا، تحت الكاقعة المدارس في الدراسة بإجراء لمباحثة

 استبعاد النياية يكف، ( طالب كطالبة46استطبلعية قكاميا ) عينة عمى االختبار تطبيؽ -7
 .المناسبة غير األسئمة

 كالصدؽ، المحكميف صدؽ: منيا، طرؽ بعدة كثباتيا، الدراسة أدكات صدؽ مف التحقؽ -8
 .الداخمي االتساؽ كصدؽ، البنائي

 ،التجريبية المجمكعة مف كؿ كتعييف، عشكائية بطريقة الدراسة عينة أفراد اختيار -9
 .المجمكعتيف بيف لتجانسا مراعاة مع، الضابطة كالمجمكعة

 .بتطبيقيا البدء قبؿ كذلؾ، الدراسة متغيرات ضبط -20
 (.كالضابطة التجريبية: )الدراسة عينة عمى القبمي االختبار تطبيؽ -22
 .المحكميف عمى البرنامج المحكسب كعرضيا لتصميـ البلزمة بالمعايير قائمة تـ بناء -26

 .كدنالتعمـ المدمج كفقنا لنمكذج فرنابرنامج يكظؼ  إعدادقامت الباحثة ب -24
  -العربية المغة ميداف في عممية خبرة لدييف المكاتي – العربية المغة معممات مناقشة تمت -23
 .المحكسبة البرامج بتصميـ خبرة لدييـ الذيف التكنكلكجيا كمعممي، الدراسة أدكات حكؿ
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 ،LCD العرض جياز المحكسب مفالبرنامج  لتطبيؽ البلزمة التعميمية األدكات تكفير -20
طالب، كالسبكرة  لكؿ كسماعة الصكت، لتكبير كسماعات الطمبة، عدد حسب حاسكب كأجيزة
    .الذكية

 عمىاإلمبلئية  ) النكف كالتنكيف(مياراتلتنمية  برنامج يكظؼ التعمـ المدمج تطبيؽ تـ -22
 كقد، دقيقةن ( 30) الكاحدة الحصة مدة ككانت، أسبكعينا حصتيف بكاقع التجريبية المجمكعة داأفر 
 النكف كالتنكيف() :التدريب عمى البرنامج الذم يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية ميارات يتـ كاف

 .المدرسة مديرة مع التنسيؽ خبلؿ اإلمبلئية مف

 كبعد، العمؿ ؽار أك  فيو يكضع بممؼ التجريبية المجمكعة داأفر  مف تمميذ كؿ تزكيد تـ -27

 كاف، اإلمبلئية (النكف كالتنكيف) :برنامج تنمية ميارات تطبيؽ في كالبدء، التدريب مف االنتياء
 .الزميبلت المعممات مع التشاكر يتـ

 التي التجريبية المجمكعتيف مف كؿ عمى لبلختبار البعدم بالتطبيؽ الباحثة قامت ثـ -28

، اإلمبلئية التنكيف()النكف ك  مياراتم يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية بالبرنامج الذ درست
 .االعتيادية بالطريقة درست التي كالضابطة

 .بعقد لقاء أسبكعي لمطمبة في مركز القطاف لمطفؿ بالقياـ كذلؾ لطمبةا تعزيز تـ -29

جراء  ،سةاالدر  بيانات تفريغ -60 ، النتائج استخبلصك ، لمبيانات اإلحصائية المعالجةكا 
 .المقترحات كبعض، التكصيات عضب تقديـك  .كتفسيرىا، كمناقشتيا، كعرضيا

 :المعالجة اإلحصائية 3.2
 . االختبار فقرات ثبات لمعرفة (Cronbach's Alpha) كركنباخ ألفا معامؿ -2
 أف مف لمتأكد ؛كيستعمؿ (،(Split half methods  النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامؿ -6

 . مرتفعة ثبات درجات لديو االختبار
 صدق من للتحقق ؛Spearman Correlation Coefficient)) رمافسبي ارتباط معامؿ -4

حيث ، االرتباط درجة كلقياس، لبلختبار الكمية كالدرجة، االختبار فقرات بيف الداخمي التساؽا
 .الدراسة أبعاد بيف العبلقة لدراسة االختبار ىذا يستخدـ

اتباع البيانات الختبار مدل  Kolmogorov-Smirnov-Z)) سمرنكؼ كممجركؼ اختبار -3
 لمتكزيع الطبيعي مف عدمو.

مرتفعي  التبلميذ متكسطات بيف لممقارنة (Independent Sample T-testت ) اختبار -0
فركؽ  ىناؾ كاف إذا ما كلمعرفة لمدارسة؛ األبعاد لجميع بالنسبة، الدرجات كمنخفضي، الدرجات

 .المجمكعة نكع لمتغير بالنسبة، الدراسة أبعاد في
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 الداللة معرفة بيدؼ كذلؾ المرتبطة؛ لمعيناتPaired Sample T-test) ) ت باراخت -2
 .الدراسة ألبعاد البعدم كالقياس، القبمي القياس بيف لمفركؽ اإلحصائية

 .الدراسة متغيرات إلى تعكد حقيقية فركؽ ىي الناتجة الفركؽ حجـ أف مف لمتأكد إيتا مربع -7
 معامؿ كسب ببلؾ. -8
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 الفصؿ الخامس 1
 نتائج الدراسة كتفسيرىامناقشة 

ا الفصؿ ىذا تناكؿ  التي تمت البيانات جمع خبلؿ مف كذلؾ إلييا، تيكصؿ التي لمنتائج عرضن
 سة،بيانات الدرا معالجة في "SPSS"اإلحصائي  البرنامج استخدـ حيث الدراسة، أداة تطبيؽ خبلؿ

 عرض التكصيات ثـ كمف كتفسيرىا، مناقشتيا ككذلؾ إلييا، التكصؿ تـ التي النتائج كعيرضت
 .كالمقترحات

 : األكؿ السؤاؿ عف اإلجابةلنتائج المتعمقة با 1.1
 "األساس؟ الثاني الصؼ طمبة لدل تنميتيا الكاجب اإلمالئية الميارات ما" عمى ينص الذم

كالبحكث  كالدراسات التربكم األدب عمى باالطبلع لباحثةا قامت السؤاؿ ىذا عف كلئلجابة
 المبدئية التي صكرتيا في القائمة أيعدت ذلؾ بعد ثـ اإلمبلئية، الميارات تنمية مجاؿ في السابقة
 مجاؿ المتخصصيف في المحكميف عمى كعيرضت ،اإلمبلئية كيف(نالنكف كالت) عمى ميارات شممت
 أجريت كأخيرنا مغة العربية، كمعممي المرحمة األساسية الدنيا،التدريس، كمعممي ال كطرؽ المناىج

 كاألخذ المحكميف لرؤل كفقنا النيائية صكرتيا في القائمة خرجت حتى البلزمة كالمقترحات التعديبلت
 (.3) رقـ ممحؽ في فقرة كما (33) اإلمبلئية النكف كالتنكيف()تفرع مف ميارات حيث بآرائيـ،

  :الثاني السؤاؿ عف اإلجابةة بالنتائج المتعمق  1.7
 طمبة لدل اإلمالئية تنمية الميارات في يساعد الذم البرنامج طبيعة ما" :عمى ينص الذم

 "؟األساس الثاني الصؼ
، محكسببرنامج  كبناء بإعداد الباحثة قامت الدراسة أسئمة مف كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني

اإلمبلئية في كتاب المغة  (النكف كالتنكيف) تميارا تنمية في التكظيفي مككف مف خمسة دركس
 لمصؼ الثاني األساس، كالذم تـ تكضيح خطكات إعداده كمراحؿ إنتاجو –الجزء الثاني  –العربية 

"، حيث تـ بع كىك فصؿ "الطريقة كاإلجراءاتفي الفصؿ الرا كفؽ نمكذج فرناندك لمتعمـ المدمج
 المرفؽ. CDائية كما ىك في عرضو عمى المحكميف كضبطو كأصبح بصكرتو الني
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 :الثالث السؤاؿ عف اإلجابةالنتائج المتعمقة ب 1.4
 بيف( α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ" :عمى ينص الذم

البعدم  التطبيؽ في التجريبية المجمكعة كطمبة الضابطة المجمكعة طمبة أداء متكسطي
 "الختبار الميارات اإلمالئية؟

 :ةالتالي الفرضية بصياغة الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلئلجابة
 طمبة أداء متكسطي بيف (α ≤1.11) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال

 .اإلمالئية الميارات الختبار البعدم التطبيؽ في التجريبية المجمكعة كطمبة الضابطة المجمكعة
 عف لمكشؼ مستقمتيف لعينتيف (T-Test)اختبار ت الباحثةماستخد الفرض ىذا صحة مف كلمتحقؽ

ميارات في االختبار البعدم ل كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في األداء متكسطي بيف الفرؽ داللة
 (:002) جدكؿ في مكضحة ىي كما النتائج ككانت ،اإلمبلئية)النكف كالتنكيف(
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 الضابطة المجمكعتيف طمبةمتكسطي أداء  بيف الفركؽ لىإ لمتعرؼ (T-Test) اختبار نتائج (:5 .1) جدكؿ
 البعدم النكف كالتنكيف( اإلمبلئية)ميارات  اختبار في كالتجريبية

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة البياف
 المعيارم

 قيمة
(t) 

قيمة ال
ةحتمالياال

(sig) 

 اللةالد
 اإلحصائية

يحكط الكممة التي يسمعيا مف 
 المعممة.

 0063 0.88 43 الضابطة
داؿ  00002 2.76-

 0 2 43 التجريبية اإحصائين 
 عمى تحتكم التي الكممات يزيم
تنكيف  فتح،تنكيف  ضـ، تنكيف)

 بيف مف (أصمية نكف ،كسر
 المعطاة. الكممات

 0040 0072 43 الضابطة

داؿ  00002 4.03-
 0008 0098 43 التجريبية صائيناإح

يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب 
تنكيف ضـ، ) :الكممات المعطاة

تنكيف كسر، نكف  ،فتح تنكيف
 أصمية(.

 0068 0092 43 الضابطة

داؿ  00006 2.78-
 0 2 43 التجريبية إحصائينا

يميز الكممات التي تحتكم عمى 
 نكف أصمية في الجمؿ المعطاة.

 0033 0070 43 الضابطة
داؿ  00002 3.84-

 0 2 43 التجريبية إحصائينا
يكفؽ بيف الكممات في العمكد )أ( 
كالميارة التي تناسبيا في العمكد 

 )ب(.

 0040 0080 43 الضابطة
داؿ  00002 2.88-

 0 2 43 التجريبية إحصائيان 

يحكط الكممة المختمفة مف بيف 
 الكممات المعطاة.

 0032 0070 43 الضابطة
داؿ  00002 4.17-

 0 2 43 التجريبية إحصائينا
الضـ، الفتح، )يضع تنكيف

 الكسر( فكؽ أكاخر الكممات.
 0062 0092 43 الضابطة

داؿ  00004 2.97-
 0 2 43 التجريبية إحصائينا

يستخرج كممات مف قطعة معطاة 
 بحسب ميارات النكف كالتنكيف.

 0062 0089 43 الضابطة
-2.93 0.002 

داؿ 
 0 2 43 التجريبية إحصائينا

 0028 670700 43 الضابطة االختبار بشكؿ عاـ
داؿ  00002 5.42-

 0002 340922 43 التجريبية إحصائينا

 (.α=   0000مف مستكل الداللة ) قؿأ sigعندما تككف قيمة  صفريةالالفرضية  رفضيتـ 
( في جميع فقرات االمتحاف كانت tالختبار )االحتمالية  القيمة أف (002)جدكؿ مف  يتضح

تكجد فركؽ ذات  أم أنوك  الفرضية الصفرية،نرفض (، أم أننا α=  0000مف مستكل الداللة ) أقؿ
 :كطمبة المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات ،داللة إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية
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 التعمـ تكظيؼ أف يعني مما التجريبية، مجمكعةال طبلب البعدم لصالح اإلمبلئية النكف كالتنكيف()
  .الطمبة تدريس في كاضحة فاعمية لو المدمج
 يساكم التجريبية المجمكعة في البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسطبشكؿ عاـ فإف ك 

 الذم الضابطة المجمكعة في البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسط مف أكبر كىك (،340922)
( كىي أقؿ 00002)جمالي االختبار تساكمإ( في tاالحتمالية الختبار ) كالقيمة (،670700يساكم )

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة  كىك ما يدؿ عمى كجكد(، α=  0000مف مستكل الداللة )
اإلمبلئية  النكف كالتنكيف() :كطمبة المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات ،المجمكعة التجريبية

 كاضحة فاعمية لو المدمج التعمـ تكظيؼ أف يعني مما التجريبية، المجمكعة بطبل البعدم لصالح
 .الطمبة تدريس في

 Paired Sample T-Test) )كلتأكيد النتائج التي تكصمت ليا الباحثة قامت بعمؿ اختبار 
 كالقياس، القبمي القياس بيف لمفركؽ اإلحصائية الداللة معرفة بيدؼ كذلؾ المرتبطة؛ لمعينات

 :(0.6) جدكؿ في مكضحة ىي كما النتائج الدراسة، ككانت ألبعاد بعدمال
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االختبار القبمي كالبعدم  بيف نتائج الفركؽ لىإ لمتعرؼ Paired Sample T-Test) )اختبار  نتائج (:5 .2) جدكؿ
 اإلمالئية )الىىن والتىىيه( مهارات ختبار ا في التجريبية المجمىعة، لطمبة

االنحراؼ  المتكسط العدد االختبار البياف
 المعيارم

 قيمة
(t) 

قيمة ال
 حتماليةاال

Sig)) 

 الداللة
 اإلحصائية

يحكط الكممة التي يسمعيا مف 
 المعممة.

 0022 0088 43 القبمي
داؿ  00002 5.97-

 0002 0099 43 البعدم إحصائينا
 عمى تحتكم التي مماتالك يزيم
تنكيف  فتح،تنكيف  ضـ، تنكيف)

 بيف مف (أصمية نكف  ،كسر
 المعطاة. الكممات

 0067 0088 43 القبمي

داؿ  00029 2.47-
 00002 2 43 البعدم إحصائينا

يصنؼ كممات في جدكؿ 
 :بحسب الكممات المعطاة

تنكيف  ،تنكيف ضـ، تنكيف فتح)
 كسر، نكف أصمية(.

 0047 0.74 43 القبمي

داؿ  00002 3.89-
 0008 0098 43 البعدم إحصائينا

يميز الكممات التي تحتكم عمى 
 نكف أصمية في الجمؿ المعطاة.

 0022 0093 43 القبمي
داؿ  00033 2.09-

 0 2 43 البعدم اإحصائين 
يكفؽ بيف الكممات في العمكد 
)أ( كالميارة التي تناسبيا في 

 العمكد )ب(.

 0060 0093 43 القبمي
داؿ  00040 2.01-

 0 2 43 البعدم إحصائينا

يحكط الكممة المختمفة مف بيف 
 الكممات المعطاة.

 0062 0096 43 القبمي
داؿ  00032 2.03-

 0 2 43 البعدم إحصائينا
الضـ، الفتح، )يضع تنكيف

 الكسر( فكؽ أكاخر الكممات.
 0042 0086 43 القبمي

داؿ  00008 2.080-
 0 2 43 البعدم ائيناإحص

يستخرج كممات مف قطعة 
معطاة بحسب ميارات النكف 

 كالتنكيف.

 0064 0092 43 القبمي
داؿ  00026 3.02-

 0 2 43 البعدم إحصائينا

 0067 670806 43 القبمي االختبار بشكؿ عاـ
داؿ  00002 4.04-

 0.001 340922 43 البعدم إحصائينا

 (.α=   0000مف مستكل الداللة ) أقؿ sigعندما تككف قيمة  الصفريةالفرضية  رفضيتـ 
كانت  ( في جميع فقرات االختبارtاالحتمالية الختبار ) القيمة أف (0.6)جدكؿ مف  يتضح

أنو تكجد فركؽ ذات أم (، أم أننا نرفض الفرضية الصفرية، α=  0000أقؿ مف مستكل الداللة )
ار القبمي لميارات )النكف كالتنكيف( اإلمبلئية كنتائج االختبار داللة إحصائية بيف نتائج االختب
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 تكظيؼ أف يعني مما في االختبار البعدم، نتائج الطبلب البعدم لطمبة المجمكعة التجريبية لصالح
 .الطمبة تدريس في كاضحة فاعمية لو المدمج التعمـ

كىي أقؿ  ،(00002)اف ككؿ تساكم( في االمتحtبشكؿ عاـ فإف القيمة االحتمالية الختبار )ك       
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج  (، كىك ما يدؿ عمىα=  0000مف مستكل الداللة )

)النكف كالتنكيف( اإلمبلئية كنتائج االختبار البعدم لطمبة المجمكعة  :االختبار القبمي  لميارات
 فاعمية لو المدمج التعمـ تكظيؼ أف عنيي مما في االختبار البعدم، نتائج الطبلب التجريبية لصالح

  .الطمبة تدريس في كاضحة
كلمعرفة ما إذا كاف الفرؽ نتيجة الصدفة أـ ىك فعالن تأثير البرنامج الذم يكظؼ التعمـ 

 المدمج
  لممعادلة التالية: كفقنالحساب حجـ التأثير،  (η2)الباحثة مربع إيتااستخدمت 

 (        43ص ـ،2000 عفانة،)
 ف:إ حيث
η2 مربع إيتا، كيعبر عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذم يمكف أف يرجع إلى المتغير :

 المستقؿ.
t2 مربع قيمة اختبار :t. 
df.درجات الحرية : 

 ( التي تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادلة التالية:Dيمكن إيجاد قيمة )(  (η2كمف خبلؿ قيمة 
 
 

 (227ـ،ص6004)عصر،
   حيث إف:                                                                          

:D .تعبر عف حجـ التأثير                                 
 كقد اعتمدت الباحثة لتحديد مستكيات حجـ التأثير الجدكؿ المرجعي المقترح التالي:
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 "η2 D ,الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مف " (:5 .3) جدكؿ

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جدان  كبير متكسط صغير
 η2 0002 0002 0023 006 مربع إيتا

 D 006 000 008 202 الدرجة المعيارية

 (48ص ـ،6000 عفانة،)
 " d ك  η2 لتالي يكضح حجـ تأثير بكاسطة "كالجدكؿ ا

 التعمـ المدمج  تكظيؼ تأثير حجـإليجاد "  dك  η2 ك t " قيمة (:5 .4جدكؿ )
 اإلمبلئية )النكف كالتنكيف( مياراتفي تنمية 

قيمة  البياف
 tاختبار 

درجات 
 dfالحرية 

قيمة مربع 
 η2إيتا 

 حجـ التأثير Dيمة ق

يحكط الكممة التي يسمعيا مف 
 المعممة.

 متكسط 00277 0.103 22 2.76-

 تنكيف) عمى تحتكم التي الكممات زميي
 نكفكسر، تنكيف  فتح،تنكيف  ضـ،
 المعطاة. الكممات بيف مف (أصمية

 كبير 00992 0.197 22 4.03-

يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب 
، تنكيف تنكيف ضـ) :الكممات المعطاة

 تنكيف كسر، نكف أصمية(. ،فتح

 متكسط 00282 0.104 22 2.78-

يميز الكممات التي تحتكم عمى نكف 
 أصمية في الجمؿ المعطاة.

 كبير 20043 0.211 22 3.84-

يكفؽ بيف الكممات في العمكد )أ( 
 كالميارة التي تناسبيا في العمكد )ب(.

 متكسط 00720 0.112 22 2.88-

لمختمفة مف بيف الكممات يحكط الكممة ا
 المعطاة.

 كبير 2006 0.208 22 4.17-

الضـ، الفتح، الكسر( ): يضع تنكيف
 فكؽ أكاخر الكممات.

 متكسط 00768 0.117 22 2.97-

يستخرج كممات مف قطعة معطاة 
 بحسب ميارات النكف كالتنكيف.

 متكسط 00762 0.115 22 2.93-

 كبير جدان  2044 00408 22 5.42- االختبار بشكؿ عاـ
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أشارت لكجكد حجـ تأثير يتراكح ما بيف  "Dك  "η2يتبيف أف قيمتي  (3.0)جدكؿ مف خبلؿ 
التعمـ ) :، مما يدؿ عمى أف المتغير المستقؿفي كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار المتكسط كالكبير

ى كجكد فركؽ ما يشير إل كىك (الميارات اإلمبلئية) :أثير كبير عمى المتغير التابع( لو تالمدمج
 ليا تأثير حقيقي تعكد لمتغيرات الدراسة، كليس لمعامؿ الصدفة.حقيقية ك 

ما ، مأشارت لكجكد حجـ تأثير كبير جدنالبلختبار ككؿ  "Dك  η2"قيمتي  كبشكؿ عاـ فإف
الميارات ) :لو تأثير كبير عمى المتغير التابع (التعمـ المدمج) :يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ

كىك ما يشير إلى كجكد فركؽ حقيقية كليا تأثير حقيقي تعكد لمتغيرات الدراسة، كليس  ،(اإلمبلئية
 لمعامؿ الصدفة.

، تـ اإلمالئية )النكف كالتنكيف( مياراتفي تنمية  التعمـ المدمج كلقياس فاعمية برنامج    
البعدم ، كذلؾ لممقارنة بيف المتكسط القبمي ك (Black)استخداـ معادلة معامؿ الكسب بالؾ 

 ، كذلؾ حسب المعادلة: ميارات النكف كالتنكيف اإلمالئيةالختبار 
 س -س + ص -الكسب المعدؿ = ص ؿمعام

 (ـ2989المفتي، )                                 س -د   د                                  
 ف:إ حيث

 ص: متكسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدم. 
 رجات الطالبات في التطبيؽ القبمي.س: متكسط د

 د: القيمة العظمي لدرجة الميارة.   
 يكضح ىذه النتائج. (0.0جدكؿ )ك 

 )النكف كالتنكيف( مياراتفي تنمية  برنامج التعمـ المدمجحساب فاعمية  (:5 .5) جدكؿ
 ؾبلبللمعدؿ ااإلمبلئية بمعادلة الكسب 

متكسط درجات  المجمكعة المستكل
 التطبيؽ القبمي

متكسط درجات 
 التطبيؽ البعدم

نسبة الكسب 
 المعدؿ

 الداللة
 ةحصائياإل

ميارات النكف 
 .كالتنكيف اإلمبلئية

 مقبكؿ 20409 340922 670806 التجريبية
 مرفكض 00092 670700 620932 الضابطة

يدم كاف مقبكالن بالنسبة لممجمكعة التجريبية مقارنة أف تأثير النمكذج التكل (0.0جدكؿ )يبيف 
(، كىي تقع في المػدل 2.409تساكم )ؾ أف نسبة الكسب المعدؿ لببلبالمجمكعة الضابطة، حيث 

في تنمية  برنامج التعمـ المدمج(، كىذا يؤكد فاعمية 6-2) ؾ لمفاعمية كىك مفالذم حدده ببل
 .الميارات اإلمبلئية
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 ،عدة تامميز  مف بو يتميز لما انظرن  المدمج ـالتعم فاعمية إلىالنتيجة  ىذه :الباحثة كتعزك
، كاالنتقاد التكتر عف كالبعد باألماف الطمبة مف خبلليا شعري كممتعة محفزة تعميمية بيئة يخمؽفيك 
مف خبلؿ التشكيؽ كالتعزيزات الصكتية كالصكر الممكنة، كاأللعاب  مستمرة تفاعمية بيئة كيكفر

اعتماد الطمبة عمى أنفسيـ، كما أنو يكفر ب كذلؾالمحكسبة، كيعزز الجكانب اإلنسانية  التعميمية
المركنة الكافية  فكؿ طالب ينجز الميمة التعميمية حسب قدراتو بعيدنا عف التكبيخ كالعقاب،  كما 

 الفكرية،  يركز عمى التقكيـ بكافة أنكاعو، لقياس ما تـ تحقيقو مف أىداؼ كتقديـ التغذية الراجعة أنو
ا يمبيك  الطمبة فيحسف مف مستكاىـ الدراسي، كيحقؽ نسب استيعاب االحتياجات التعميمية لدل  أيضن

 الحمك دراسة: مثؿ سابقة، دراسات نتائج مع الفرض ىذا نتيجة كتتفؽأعمى مف التعميـ التقميدم، 
( ـ6024) يالعرب كدراسة ،(ـ6024) الذيابات كدراسة ،(ـ6020) الرنتيسي كدراسة ،(ـ6022)

 المجمكعات طمبة لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد أظيرت التي ،(ـ6026) طو كدراسة
 .المدمج التعمـ باستخداـ درست التي التجريبية

 تكصيات الدراسة: 1.3
 :أىميا التكصيات مف بعدد ةالباحث تأكص سةاالدر  نتائج ضكء في
 في المدارس.ضركرة نشر البرنامج الذم أعدتو الباحثة كاستخدامو  -2
 ضركرة تبني التعمـ المدمج في تنمية ميارات اإلمبلء في المرحمة األساسية الدنيا. -6
 المرئية( العرض أجيزة نترنت،اإل شبكة )الحكاسيب، :مثؿ المناسبة التعميمية البيئة تكفير -4

 .التعميمية المؤسسات في المدمج بالتعمـ لمتدريس
 المدمج التعمـ تكظيؼ لتدريبيـ عمى كيفية رحمة األساسية الدنيالمعممي الم تدريبية دكرات عقد -3

 .التعميمية العممية في

 مقترحات الدراسة: 1.1
 :اآلتية الدراسات إجراء الباحثة تقترح كتكصياتيا الدراسة نتائج ضكء في

المرحمة  طمبة لدل العربية المغة في التعمـ صعكبات عبلج في المدمج ـالتعم أثر تقصي -2
 .ئيةاالبتدا

 .فركع أخرل في المغة العربية في المدمج ـالتعم الكشؼ عف أثر -6
 مختمفة. مراحؿ دراسية في يةالحال اسةدر لم مماثمة تساار د ءاإجر  -4
دراسات تيدؼ التعرؼ إلى الصعكبات التي قد تكاجو المعمميف في تطبيؽ التعمـ  إجراء -3

 المدمج.



 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجعالمصادر ك ال 1
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 المراجعالمصادر ك 
 القرآف الكريـ. -

 :أكالن: المراجع العربية
 المغة تدريس في learning Blended الخميط  التعمـ استخداـ فاعمية . ـ(6022. )أحمد ىيـ،براإ

 التربكم كاتجاىاتيـ الدبمـك طبلب لدل المينية كالتطبيقات المعرفي لتنمية التحصيؿ العربية

    .222 –220 ،(145) 1 ،مصر .األزىر جامعة -التربية نحكه،
مصر: دار  –. القاىرة 22. طالمكجو الفني لمدرسي المغة العربيةإبراىيـ، عبد العميـ )د.ت(. 

 المعارؼ.
ـ(. أثر استخداـ التعميـ المدمج في التحصيؿ المعرفي لمطبلب/ المعمميف 6007) .إبراىيـ، كليد

يؼ الكسائؿ التعميمية كاتجاىاتيـ نحك بكمية التربية لمقرر تكنكلكجيا التعميـ كمياراتيـ في تكظ
الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، سمسمة دراسات المستحدثات التكنكلكجية التعميمية. 

 (، مصر.6(، ع )27، كبحكث محكمة
: األردف –عم اف  .اإللكتركني كالتعميـ التعميـ تكنكلكجيا. (ـ6007عمر.) كسرحاف، دالؿ؛ إستيتية،

 .كائؿ دار
فاعمية خرائط المفاىيـ في إكساب تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي (. ـ6020).رم، حاصؿاألسم

. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ ميارات اإلمبلء المضمنة في التقكيـ المستمر
 القرل، المممكة العربية السعكدية.

كراثة كميارات التفكير فاعمية تكظيؼ التعمـ المدمج لتنمية مفاىيـ الـ(. 6020أصبلف، محمد.)
رسالة ماجستير غير ) التأممي في العمكـ الحياتية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. .منشكرة(
 ة اليازجي.كتبغزة: م.4ط .البحث التربكم تصميـ (.ـ6004)؛ األستاذ، محمكد.األغا، إحساف

األردف:  –.عماف 6. طأساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابياـ(. 6000البجة، عبد الفتاح.)
 دار الكتاب الجامعي.

(. األخطاء اإلمبلئية الشائعة لدل تبلميذ الصفكؼ مف األكؿ إلى الخامس ـ6007) .بركات، زياد
 (.42، العمـك التربكية، المجمد )مجمة دراساتاألساس في مدينة طكلكـر بفمسطيف. 
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 ، أثر استخداـ التعميـ المدمج عمى التحصيؿ كتنمية ميارات استخداـ ـ(. 6026أماني. )برىـك
المستحدثات التكنكلكجية لدل طالبات كمية التربية المسجبلت لمساؽ تكنكلكجيا التعميـ 

 غزة، اإلسبلمية، الجامعة التربية، )رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية بالجامعة اإلسبلمية
 .فمسطيف

. مناىج المغة العربية كطرائؽ تدريسيا بيف النظرية كالتطبيؽ(. ـ6022). رة، عبد السبلـالجعاف
 مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع. ،األردف –.عماف 2ط

أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات األداء اإلمبلئي لدل طالبات (. ـ6003) .الجكجك، ألفت
كمية التربية،  .رسالة ماجستير غير منشكرة()الصؼ الخامس األساس بمحافظة شماؿ غزة 

 .، غزة، فمسطيفالجامعة اإلسبلمية
فاعمية التعمـ المدمج في تدريس العمكـ في تنمية ميارات التفكير ما كراء ـ(. 6024حجة، حكـ.)

 السياسة مف: كالتعمـ التعميـ في اإلبداع حكؿ الكطني . المؤتمرالمعرفي كتحسيف التحصيؿ
 جامعة فمسطيف التقنية. الممارسة، إلى

( . تصكر مقترح لمقرر في اإلمبلء لمصؼ األكؿ اإلعدادم كدراسة ـ6009).حسف أحمد، سناء
أثره، كأثر استخداـ التغذية الراجعة في تدريسو في عبلج األخطاء اإلمبلئية لدل التبلميذ. 

 .684-602 ،(، إبريؿ60، العدد )دراسات في التعميـ الجامعي
 األحياء مقرر في الدراسي التحصيؿ عمى المدمج التعمـ استخداـ فاعميةـ(. 6022الحسف، عصاـ.)

. نحكه كاتجاىاتيـ درماف أـ بمحمية الخاصة الثانكية بالمدارس الثاني الصؼ طبلب لدل
.  رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الخرطـك

دل تبلميذ كتمميذات الصؼ دراسة تقكيمية لؤلخطاء الكتابية الشائعة ل( .ـ6003) .حمس، داككد
 هرسالة دكتكرا)ـ( 6003-6004ما بيف ) –فمسطيف  –السادس في مدارس محافظات غزة 

 جامعة الخرطكـ، السكداف. .غير منشكرة(
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المدمج في تنمية ميارات برمجة ـ(. 6022.)إسماعيؿالحمك، 

رسالة ماجستير غير ) لكجيا بالمرحمة األساسية بغزةقكاعد البيانات لدل معممي التكنك 
 فمسطيف.، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة .منشكرة(

المكسكعة الغراء ـ(. 6002حماد، خميؿ؛ الجكجك، ألفت؛ السميرم، عبد ربو؛ أبك منديؿ، أيمف. )
 فمسطيف: مكتبة سمير منصكر.  -. غزة 2ط في تعميـ قكاعد اإلمبلء.
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نتاج إعداد ميارات تنمية في التدريب كنمط التعمـ بيئة اختبلؼ ـ(. أثر6022، إبراىيـ.)حمادة  كا 
التربية.  بكمية كتكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المكتبات شعبة لدل طبلب الببميكجرافية القكائـ

اني، (، الجزء الث230، العدد )مجمة التربية لمبحكث العممية كالتربكية كالنفسية كاالجتماعية
 . 72- 6كمية التربية، جامعة األزىر، غزة، 

 ميارات تصميـ تنمية في المدمجة كالفصكؿ المنعكسة الفصكؿ فاعمية ـ( .6022حميد، آماؿ. )
)رسالة ماجستير غير  بغزة اإلسبلمية بالجامعة التربية كمية لطالبات التعميمية الكيب صفحات

 فمسطيف. ،غزة ،منشكرة(. كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية
 .المسيرة دار: األردف –.عم اف 4ط .كممارسة نظرية التعميـ تصميـ ـ( .6000) محمد. الحيمة،

كطعيمة، رشدم؛ كشحاتو، خاطر، محمكد؛ كالحمادم، يكسؼ؛ كعبد المكجكد، محمد؛ 
طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية الدينية في ضكء االتجاىات التربكية ـ(. 2986حسف.)
 مصر: دار المعرفة. –. القاىرة 6. طثةالحدي

 .الكممة دار  مصر:  - القاىرة .التعليم تكىىلىجيا مىتىجات ـ(.6004) .محمد خميس،
السعكدية: مكتبة  –. جدة 0. طدليؿ اإلمبلء كقكاعد الكتابة العربيةـ( . 2993الخكلي، فتحي.)

 المنيؿ بجدة.
 :غزة.6 ط .فعاؿ لتعمـ كاإلجراءات المفاىيـ: يالصف كالتقكيـ القياس. ـ(6008). سناء، أبك دقة

 .كالنشر لمطباعة آفاؽ دار
 –. عماف مناىجيا كطرؽ تدريسيا –المغة العربية ( . ـ6004) .كالكائمي، سعاد؛ الدليمي، طو

 األردف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 المدمج التعٌمـ يقتيطر  استخداـ عمى القائـ المبرمج التعٌمـ ـ(. فاعمية6024الذيابات، ببلؿ.)
 لمصفكؼ التدريس طرائؽ مادة في التقنية الطفيمة جامعة طمبة تحصيؿ في التقميدية كالطريقة
، الجزء 67 المجمد ،(العمكـ اإلنسانية) لؤلبحاث النجاح جامعة مجمة كاتجاىاتيـ نحكه. األكلى
 .  600 – 282األكؿ، 

ية عمى مستكل اإلمبلء لدل متعممي المغة ( .تحميؿ األخطاء الكتابـ6002) .محمد ،أبك الرب
 (.6)43، مجمة دراسات في العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةالعربية الناطقيف بغيرىا. 

. دكلة 2. طالتدريس العاـ كتدريس المغة العربيةـ(. 2999الرشيدم، سعد؛ كصبلح، سمير. )
 ع.العيف: مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزي –اإلمارات العربية المتحدة 
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ـ(. أثر استخداـ التعميـ المدمج كالكسائط الفائقة عمى التحصيؿ المعرفي 6020الرنتيسي، محمكد.)
مجمة الجامعة كاكتساب ميارات التصكير الرقمي لدل طمبة الصحافة بجامعة األمة بغزة. 

 .603 – 284، المجمد الثالث كالعشركف، العدد األكؿ، اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية
كمية  (.العممي كالتطبيؽ التعميـ )النظرية تكنكلكجياـ(. 6022مجدم. ) كعقؿ، محمكد؛ الرنتيسي،

 .فمسطيف – غزة اإلسبلمية، الجامعة التربية،
. فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المدمج في تحصيؿ طالبات الصؼ ـ(6024إلياـ.) ،أبك الريش

 . كمية التربية،الة ماجستير غير منشكرة(رس) العاشر في النحك كاالتجاه نحكه في غزة
 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

األردف: دار –عماف .أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة كالصعكبة(. ـ6002). زايد، فيد
 اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.

األردف: دار النفائس  –. عماف 2. طاإلمبلء كالخط بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 6007زايد، فيد )
 لمنشر كالتكزيع.
 المدارس المتمازج في التعمـ طريقة استخداـ أثر ـ(.6026عمي.) حسف دكمي، الزعبي، عمي؛ كبني

 نحك دافعيتيـ كفي الرياضيات مادة في األساسي الرابع الصؼ تبلميذ تحصيؿ في األردنية
 . 028-380(، 2)68، جامعة دمشؽ مجمة. تعمميا

(. تقكيـ المادة التعميمية المبرمجة لمغة العربية لتبلميذ الصؼ السادس ـ6022) .فالزغبي، رمضا
رسالة ماجستير غير منشكرة(، معيد ) االبتدائي في ضكء المعايير التربكية المناسبة.

 مصر.،الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة
تنمية مفاىيـ االستثمار في بكرصة  ـ(. فاعمية استخداـ التعمـ المدمج في6020زغمكؿ، برىامي. )

مجمة دراسات في المناىج كطرؽ األكراؽ المالية لدل طبلب المدارس الثانكية التجارية. 
 .202 –229(، 208)6، كمية التربية، جامعة عيف شمس، التدريس
. غزة: مكتبة األمؿ لمطباعة، 6ط المرشد في تدريس المغة العربية. (.ـ2999) .زقكت، محمد
 كالتكزيع. ر، كالنش

فمسطيف، مكتبة الجامعة  –. غزة 4. طالمرشد في تدريس المغة العربيةـ(. 6024زقكت، محمد. )
 اإلسبلمية.
، القضايا، التطبيؽ، التقييــ(. 6000زيتكف، حسف.) . رؤية جديدة في التعميـ اإللكتركني: المفيـك
 السعكدية: الدار الصكتية لمتربية.  –الرياض
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مصر:  –. القاىرة تكنكلكجيا التعميـ في عصر المعمكمات كاالتصاالتـ(. 6006زيتكف، كماؿ. )
 عالـ الكتب.

 دار: القاىرة .2ط. التربية في كالتقكيـ القياس مبادئ. ـ(2998). ىشاـ، فيمي؛ كعمياف، الزيكد

 .العربي الفكر
 .الرشد مكتبة ة:السعكدي -الرياض اإللكترووي والتعليم التعليم تكىىلىجياـ(. 6003.)أحمد سالـ،

(. فاعمية استخداـ الحاسكب في تعميـ القراءة كالكتابة لتبلميذ األكؿ االبتدائي. ـ6002).سالـ، محمد
المؤتمر العممي السادس لمجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة )مف حؽ كؿ طفؿ أف يككف قارئان 

 . 07-28، 6، مصر، ا(متميزن 
 األردف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. –. عماف 2. طءالمرشد في اإلمبلـ(. 2998سعيد، شاكر )
( . برنامج مقترح لعبلج بعض صعكبات اإلمبلء لدل تبلميذ المرحمة ـ6008) .سعيد، محمد

، مجمة عممية محكمة، مجمة القراءة كالمعرفةكمية التربية، جامعة عيف شمس. ، االبتدائية
86 ،602- 680. 

األردف: مكتبة  –عماف  .2ط. ائؽ تدريس المغة العربيةطر (. ـ6022).السفاسفة، عبد الرحمف
 الفبلح لمنشر كالتكزيع.

، كمية المجمة التربكيةـ(. التعمـ الخميط التطكر الطبيعي لمتعمـ اإللكتركني. 6000سبلمة، حسف. )
 (.66التربية بسكىاج، جامعة جنكب الكادم، العدد )

 دار: األردف – عماف .2. طالترقيـ عبلمات ـكتستخد اإلمبلء تتعمـ كيؼ. (ـ6004)ياسر. سبلمة،
 .الثقافة عالـ

أثر تكظيؼ األلعاب التعميمية في التمييز بيف الحركؼ المتشابية شكبلن (. ـ6020).السمكت، ألفت
، كمية (رسالة ماجستير غير منشكرة). كالمختمفة نطقان لدل تبلمذة الصؼ الثاني األساس

 فمسطيف.التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
اإلمبلئية الشائعة لدل  األخطاءأثر برنامج تعميمي عبلجي لتصحيح ( . ـ2988) .سميـ، الركساف

. رسالة ماجستير، كمية طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم في مدارس محافظة الزرقاء الحككمية
 التربية، الجامعة األردنية.

البمقاء اإللكتركنية مف كجية نظر فاعمية التعميـ المدمج في أكاديمية ـ(. 6024سميـ، تيسير. )
. المؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ اإللكتركني أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية

 كالتعمـ عف بعد. كمية إربد الجامعية، جامعة البمقاء التطبيقية.
 المصرية.مصر: مكتبة األنجمك  –. القاىرة فف التدريس لمتربية المغكيةـ(. 2979سمؾ، محمد.)
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 المكتبة دائرة: األردف –. عماف2. طقكاعده مياراتو، أىميتو،: اإلمبلء. ( ـ2999)أمؿ.  الشافعي،
 .الكطنية

 الدار: مصر -. القاىرة 6ط كالتطبيؽ. النظرية بيف العربية المغة تعميـ" . (ـ2994)حسف. شحاتو،
 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة المبنانية المصرية

فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى قراءة الصكرة لتنمية ميارات . (ـ6022).أسماء ،أبك شرخ
الجامعة  . رسالة ماجستير غير منشكرة() التعميـ الكتابي لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي

 ، غزة.اإلسبلمية
ـ 20/26/6022: االطبلعتاريخ  .عميـ المدمج خطكة لتطكير التعميـالتـ(. 6009الشيرم، ىناء.)

 . http://www.knol.google.comلمكقع: ا
أثر التعمـ المدمج في التحصيؿ المباشر كالتفكير التأممي لطالبات ـ(. 6023)الشيكاف، عركبة.

. رسالة ماجستير، كمية العمـك التربكية، الصؼ األكؿ ثانكم في نظـ المعمكمات اإلدارية
 ؽ األكسط.جامعة الشر 

 المتعدد اإللكتركني التعميـ: العالي التعميـ في الحديثة .األنماطـ( 6007)قسطندم. شكممي،
 السادس المؤتمر .األكاديمي كاالعتماد التعميـ جكدة ضماف ندكة المتمازج، التعميـ أك الكسائط
 اف،الجن جامع العرب، الجامعات اتحاد في األعضاء الجامعات في اآلداب كمية لعمداء
 .لبناف بيركت،

أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية ميارات تصميـ ـ(. 6023)الصباغ، أمجد.
رسالة ماجستير غير ) الخكارزميات لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 .كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف .منشكرة(
 . األردف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.6. طمعجـ التقنيات التربكية (.ـ6000).الصكفي، عبد اهلل

: دار مصر - القاىرة. 2ط .تعميـ المفاىيـ الدينية كالمغكية لدل األطفاؿ .(ـ6002).الضبع، ثناء
 الفكر العربي.

األردف: دار الفكر،  –. عماف 2ط .طرائؽ تدريس المغة العربية(. ـ6007).زكريا ،أبك الضبعات
 ركف، كمكزعكف.ناش

األردف:  –. عماف 2. طتدريس المغة العربية كفقان ألحدث الطرؽ التربكية(. ـ6020).طاىر، عمكم
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

http://www.knol.google.com/
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أثر برنامج بالعيادات القرائية لعبلج الضعؼ في بعض الميارات ( . ـ6020).رشدم ،طعيمة أبك
رسالة ماجستير غير  ) ساسي في محافظة خاف يكنسالقرائية لدل تبلميذ الصؼ الرابع األ

 الجامعة اإلسبلمية، غزة. .منشكرة(
ـ(. فعالية استخداـ استراتيجية مقترحة لمتعمـ المدمج في التحصيؿ المعرفي 6026طو، محمكد. ) 

مجمة كتنمية بعض ميارات الدراسة الجامعية لدل طبلب كمية التربية جامعة كفر الشيخ. 
 .622 – 662، 26، ات العربيةاتحاد الجامع

سماعيؿ؛ ك ظافر، محمد  - . الرياضالتدريس في المغة العربية(. ـ2983).كالحمادم، يكسؼ ؛ ا 
 : دار المريخ.السعكدية
. أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ(. ـ6004).كالحكامدة، محمد ؛عاشكر، راتب

 التكزيع كالطباعة.األردف: دار المسيرة لمنشر ك  –عماف . 6ط
. 2. ططرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية في التربية اإلسبلميةـ(. 2996عامر، فخر الديف. )

 طرابمس: دار الكتب الكطنية. -ليبيا
 كالتعمـ اإللكتركني التعمـ مف كؿ استخداـ أثرـ(. 6008)المكلى عبد كالسيد،؛ حسف العاطي، عبد

نتاجك  تصميـ ميارات تنمية في المدمج المينية  الدبمـك طبلب لدل التعميمية الكيب مكاقع ا 
لتكنكلكجيا  العربية لمجمعية الثالث العممي رمالمؤت اإللكتركني التعميـ تكنكلكجيا نحك كاتجاىاتيـ

 مصر. -  القاىرة العربية، مصر جميكرية. التربية
 مجمة اإللكتركني. كالتعمـ تقميدمال التعميـ بيف الكصؿ حمقة المدمج ـ(. التعميـ6023عبد اهلل، كالء.)
 .60 –24، 7الكادم،  جامعة ،االجتماعية كالبحكث الدراسات

ـ(. فاعمية التعمـ المدمج في تنمية ميارات صيانة أجيزة الحاسكب لدل 6024العجرمي، سامح. )
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات طمبة قسـ التكنكلكجيا بجامعة األقصى كاتجاىاتيـ نحكه. 

 .307 – 474، 6 ،، المجمد الحادم كالعشركفلتربكية كالنفسيةا
ـ(. أثر استخداـ التعمـ المدمج في تحسيف االستيعاب االستماعي لدل 6024العربي، أسامة.)

، مجمة جامعة القدس المفتكحةمتعممي المغة العربية غير الناطقيف بيا كاتجاىيـ نحكه. 
 .80-04(، 8)3فمسطيف، 

البحكث  لنتائج العممية لقياس األىمية إحصائية أساليب: األثر حجـ. ـ(6004). رضا، عصر
كطرؽ  لممناىج المصرية لمجمعية عشر الخامس العممي المؤتمر إلى مقدمة كرقة .التربكية

 .273-233، 6، المعاصرة( لمحياة كاإلعداد التدريس)التعميـ
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األردف:  –. عماف2. طاألدائيةتدريس المغة العربية في ضكء الكفايات ـ(. 6007عطية، محسف. )
 دار المناىج لمنشر كالتكزيع.

 البحكث مجمة. كالنفسية التربكية البحكث في كاستخداماتو التأثير حجـ. ـ(6000). عزك، عفانة

 .08 -69، 4، الفمسطينية التربكية كالدراسات
 كالتربكية النفسية البحكث تحميؿ في االستداللية اإلحصائية األساليب. ـ(6020).محمكد، أبك عبلـ

 .العربي التربكم الفكر دار: القاىرة".كالبلبارامترية البارامترية" كاالجتماعية
 . عماف: دار المسيرة.2ط .مكسكعة المصطمحات التربكية .(ـ6022).عمي، محمد
مجمة التربية، مجمة (. طرؽ تصحيح اإلمبلء " آلياتيا، محاسنيا، مآخذىا ". ـ2998).عمياف، أيمف
 كزارة التربية كالتعميـ كالشباب، دكلة اإلمارات العربية المتحدة، يناير، ة، ثقافية، فصمية،تربكي
206 ،603– 609 . 

كمية التربية، (. األخطاء اإلمبلئية أسبابيا كطرائؽ عبلجيا. كانكف الثاني، ـ6026). عكاد، فردكس
 .600–627 ، 7 ،معيد إعداد معممات البياع

األردف: دار صفاء  –. عماف 2ط خؿ إلى تدريس ميرات المغة العربية.مدـ(. 6022عيد، زىدم. )
 لمنشر كالتكزيع.

: القاىرة .الجكدة إلى االحتراؼ إلى التطبيؽ مف اإللكتركني التعميـ(. ـ6009إسماعيؿ. ) الغريب،
 .الكتب عالـ
ج األخطاء فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة المغكية لعبل( . ـ6008) .حسيف ،أبك فايدة

جامعة الممؾ . (غير منشكرة رسالة ماجستير)اإلمبلئية الشائعة لدل طبلب المرحمة المتكسطة
 خالد، المممكة العربية السعكدية.

فعالية برنامج مقترح في عبلج صعكبات تعمـ اإلمبلء لدل طمبة (. ـ6009) .الفقعاكم، جماؿ
الجامعة (. تير غير منشكرةرسالة ماجس)الصؼ السابع األساسي في مدينة خاف يكنس 

 ، فمسطيف.اإلسبلمية، غزة
 .االبتكارم التفكير المتعددة الكسائط–التعميمي التصميـ المدمج التعمـ. ـ(6022البله. ) عبد الفقي،

 .كالتكزيع لمنشر الثقافة دار: األردف –عماف 
بيعية في المرحمة كاقع استخداـ التعميـ المدمج في تدريس العمكـ الطـ(. 6020الفييد، تركي. )

. )رسالة ماجستير غير الثانكية مف كجية نظر مشرفي كمعممي العمكـ بمنطقة القصيـ
 منشكرة(، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

 . دمشؽ: دار الرشيد.اإلمبلء العربي(. ـ2983). قبش، أحمد



262 

 

س اإلمبلء في المرحمتيف دليؿ تدريـ(. 2999القريناكم، مصطفى؛ بدر، أحمد؛ شقكرة، يكسؼ.)
ككالة ىيئة األمـ المتحدة لئلغاثة كالتشغيؿ، دائرة التربية كالتعميـ، االبتدائية العميا كاإلعدادية. 

 مركز التطكير المغكم. غزة: فمسطيف. 
(، 3، العدد)34، مجمة رسالة المعمـ(. اإلمبلء أنكاعو كطؽ تدريسو. ـ6000).القطاكنة، سامي

 .267 -264أيار، 
 القياس. ـ(6026) معزكز.، كعبلكنة أحمد؛، كالتقي الرحمف؛ عبد، كعدس اهلل؛ عبد، لكيبلنيا

 .األردف: عماف .كالتعميـ التعمـ في كالتقكيـ
معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في المناىج كطرؽ (. ـ2992).عمي كالجمؿ،؛ المقاني، أحمد
 كالتكزيع كالطباعة. : عالـ الكتب لمنشرمصر - . القاىرة 2. ط التدريس

معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في المناىج كطرؽ (. ـ2999).عمي كالجمؿ،؛ المقاني، أحمد 
 : عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة.مصر - . القاىرة 6ط التدريس.
(. أثر التخصص كبرنامج القبكؿ كالمستكل الدراسي كالجنسية كالجنس في ـ6007) .محيبلف، منى

، العمـك التربكية، مجمة دراساتارة اإلمبلء بالمغة العربية عند طمبة الجامعة األردنية. مي
 .477 – 423(، 6(، العدد )47المجمد )
فاعمية استخداـ الكمبيكتر في معالجة األخطاء اإلمبلئية الشائعة لتبلميذ .( ـ6007).مدككر، رانيا

معيد  رسالة ماجستير، .نحك المادة الصؼ األكؿ اإلعدادم الميني في التحصيؿ كاالتجاه
 .الدراسات التربكية، تكنكلكجيا التعميـ، القاىرة، مصر

 لبناف:  دار المشرؽ. –. بيركت 40. طالمنجد في المغة كاألعبلـ(. ـ2988). المطبعة الكاثكلككية
دار األردف:  –. عماف 2ط. األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية(. ـ6009).سميح ،أبك مغمي

 البداية ناشركف كمكزعكف. 
 لمكضكع األساسي الثامف الصؼ تعمـ لصعكبات عبلجي أسمكب فاعمية (.ـ2989). محمد المفتي،

 إعداد في غائبة كصيغ آفاؽ بعنكاف األكؿ المؤتمر إلى مقدمة كرقة .الصحيحة األعداد
 .التدريس كطرؽ لممناىج المصرية الجمعية: مصر كتطكيرىا، المناىج

فاعمية استخداـ ألعاب الحاسكب في تدريس بعض قكاعد الكتابة عمى (. ـ6002) .أيمف ،ديؿأبك من
الجامعة  . كمية التربية،رسالة ماجستير غير منشكرة() تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف بغزة

 .فمسطيف ،اإلسبلمية، غزة

 لمطباعة صادر دار: لبناف–بيركت ،(23)مج . العرب لساف(. ـ6000. )الديف جماؿ ،منظكر ابف
 .كالنشر
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، كزارة التربية كالتعميـ، دكلة مجمة التربية(. مبادئ في تدريس اإلمبلء. ـ2994).مكسى، حربة
 .288 – 282(، سبتمبر، 206العدد ) ،اإلمارات العربية المتحدة

. مؤسسة التعميـ اإللكتركني: األسس كالتطبيقاتـ(. 6000المكسى، عبد اهلل؛ كالمبارؾ، أحمد.)
 المممكة العربية السعكدم. ،يانات، الرياضشبكة الب

 .المصرية األنجمك مكتبة: القاىرة .القياس التربكم إلى مدخؿ .ـ(2993). الديف صبلح، أبك ناىية
 دار :عماف. spss برمجية تطبيقات مع تطبيقي منظكر كالتقكيـ القياس. ـ(6007).نبيؿ، النجار

 .كالتكزيع لمنشر الحامد
 . األردف: دار الفرقاف.6. طعمـ النفس التربكم(. ـ2982).نشكاتي، عبد الحميد

 عمى الضكء تمقي عمؿ كرقةـ(.التعمـ التقميدم كالتعمـ اإللكتركني. 6000الييتي، عبد الستار.)
، قسـ المغة العربية كالدراسات (202 اإلسبلمية )إسبلـ الثقافة اإللكتركني لمقرر التعميـ تجربة

 اإلسبلمية، جامعة البحريف.
عداد دركسيا اليكمية باألىداؼ  (.ـ6002).فؤاد ،أبك الييجاء أساليب كطرؽ تدريس المغة العربية كا 

 األردف: دار المناىج.–عماف .2ط. السمككية
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 (1محؽ رقـ )م
 أسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسةقائمة ب

 مكاف العمؿ التخصص رجة العمميةالد االسـ الرقـ

 المناىج كطرؽ التدريس  دكتكرأستاذ  أ. د. محمد أبك شقير -2
 تكنكلكجيا التعميـ

 الجامعة اإلسبلمية

 المناىج كطرؽ التدريس أستاذ دكتكر أ. د. محمد عسقكؿ -6
 تكنكلكجيا التعميـ

 الجامعة اإلسبلمية

 الجامعة اإلسبلمية ناىج كطرؽ التدريسالم أستاذ دكتكر أ. د. عبد المعطي اآلغا -4

 التدريسالمناىج كطرؽ  شارؾمأستاذ  داكد حمسد.  -3
 لغة عربية

 اإلسبلمية الجامعة

 المناىج كطرؽ التدريس  مشارؾأستاذ  د. محمد زقكت -0
 لغة عربية

 الجامعة اإلسبلمية

 الجامعة اإلسبلمية لغة عربية مشارؾأستاذ  د. إبراىيـ بخيت      -2

 المناىج كطرؽ التدريس مساعدأستاذ  د. أدىـ البعمكجي -7
 تكنكلكجيا التعميـ

 الجامعة اإلسبلمية

 جامعة غزة المناىج كطرؽ التدريس  ساعدأستاذ م محمكد الحمضياتد.  -8

 المناىج كطرؽ التدريس مساعدأستاذ  مجدم عقؿد.  -9
 تكنكلكجيا التعميـ

 الجامعة اإلسبلمية

مدير مدرسة ذككر جباليا  مناىج كطرؽ تدريس مساعدأستاذ  نبي أبك سمطافعبد ال د. -20
 االبتدائية "ب"

 المناىج كطرؽ التدريس  مساعدأستاذ  د. كائؿ العاصي -22
 لغة عربية

 قصىجامعة األ

كحدة التطكير الميني كالمنياج   أدب عربي أستاذ مساعد . معيف الفارد -26
 ككالة الغكث الدكلية

 المغة العربية -مختص تربكم مناىج كطرؽ تدريس ماجستير نبيمة األستاذأ.  -24
 ككالة الغكث الدكلية

 تعميـ أساسي -مختص تربكم أصكؿ تربية ماجستير أ. إيماف الككمي -23
 يةككالة الغكث الدكل

 معمـ لغة عربية  لغة عربية ماجستير أ. عطية الخير ميادم -20
 ككالة الغكث الدكلية

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  المناىج كطرؽ التدريس ماجستير أسماء أبك شرخأ.  -22
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 مكاف العمؿ التخصص رجة العمميةالد االسـ الرقـ

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  المناىج كطرؽ التدريس ماجستير أ. فداء محجز -27

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  المناىج كطرؽ التدريس ماجستير أ. بركة عكض -28

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  مناىج كطرؽ التدريسال ماجستير أ. محمد التترم -29

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  المناىج كطرؽ التدريس ماجستير أ. ميرة أبك جبارة -60

 ككالة الغكث الدكلية –معمـ صؼ  إدارة تربكية ماجستير أ. دينا أبك دية -62

 كالتعميـمديرية التربية  لغة عربية ماجستير أ. نضاؿ العيمة -66

 الدكلية الغكث ككالة – صؼ معمـ مناىج كطرؽ تدريس ماجستير أ. معتصـ عبد اهلل -64

 معمـ لغة عربية مناىج كطرؽ تدريس ماجستير   أ. شحادة زقكت  -63
 ككالة الغكث الدكلية

 فضائية األكنركا تدريس وطرق مناهج ماجستير أ. آماؿ حميد -60
 إذاعة الجامعة اإلسبلمية تدريس وطرق مناهج رماجستي أ. دالؿ الجاركشة -62
 لغة عربية  -مختص تربكم لغة عربية بكالكريكس أ. جماؿ النحاؿ -67

 كالتعميـ مديرية التربية

 مديرة مدرسة تعميـ أساسي بكالكريكس أ. زىر أبك عمبة -68
 ككالة الغكث الدكلية

 معمـ لغة عربية لغة عربية بكالكريكس أ. عيد جكدة -69
 ككالة الغكث الدكلية

 معمـ لغة عربية لغة عربية بكالكريكس أ. نكاؿ الكحمكت -40
 ككالة الغكث الدكلية

 معمـ لغة عربية لغة عربية بكالكريكس فاتف الجعيدم أ. -42
 ككالة الغكث الدكلية

 معمـ لغة عربية لغة عربية بكالكريكس فاتف األشقر أ. -46
 ككالة الغكث الدكلية

 معمـ لغة عربية لغة عربية بكالكريكس مناؿ الكحيدم أ. -44
 ككالة الغكث الدكلية

 الدكلية الغكث ككالة – صؼ معمـ تعميـ أساسي بكالكريكس عفاؼ التترم أ. -43

 الدكلية الغكث ككالة – صؼ معمـ تعميـ أساسي سبكالكريك  كداد طكماف أ.      -40

 الدكلية الغكث ككالة – صؼ معمـ أساسيتعميـ  سبكالكريك  فاطمة عنبرأ.       -42
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 (7ممحؽ رقـ )
 اإلمالئية (النكف كالتنكيف)خطاب تحكيـ قائمة ميارات 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 السيد/ة: .................................................... حفظو/ىا اهلل

 .............لعمؿ:......مكاف ا   ممية:.................              الدرجة الع
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو...
 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:

فاعمية برنامج يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية الميارات اإلمالئية لدل طمبة الصؼ 
 الثاني األساس بمدارس ككالة الغكث في غزة

 في الجامعة اإلسبلمية بغزة، كقد أعدتكذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية 

 الباحث ليذا الغرض قائمة تضـ ميارات النكف كالتنكيف اإلمبلئية.
 لذا أرجك التكـر مف سيادتكـ بقبكؿ تحكيـ ىذه القائمة مف أجؿ الكصكؿ إلى الصكرة النيائية

 مف ( في المكاف المخصص في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ√المناسبة، كذلؾ بكضع إشارة )

 حيث:
  .مدل سبلمة الصياغة المفظية لفقرات االختبار 
 .مدل مناسبة السؤاؿ لمستكل طمبة الصؼ الثاني األساس 
  .مدل مبلئمة فقرات االختبار لميارات النكف كالتنكيف اإلمبلئية 

  .حذؼ أك تعديؿ أك إضافة ما تركنو مناسبنا 
 مو في ميزاف حسناتكـ.شاكرةن لكـ حسف تعاكنكـ كداعيةن المكلى عز كجؿ أف يجع

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير...
 

 الباحثة
 دآالء عبد الكريـ محم
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 الميارة الرقـ

مدل سالمة الصياغة 
المفظية كالعممية الفقرات 

 االختبار

مدل مناسبة السؤاؿ 
لمستكل طمبة الصؼ 

 الثاني األساس

مدل مالئمة فقرات 
االختبار لميارات النكف 

 كيف اإلمالئيةكالتن

 مناسبة غير سميمة سميمة
غير 
 مناسبة

 مالئمة
غير 
 مالئمة

       يميز الكممة التي يسمعيا مف المعمـ.  -2

يز الكممات التي تحتكم عمى مي -6
كسر، تنكيف فتح، تنكيف ضـ،  تنكيف)

مف بيف الكممات  (نكف أصمية
 .المعطاة

      

يصنؼ كممات في جدكؿ بحسب  -4
تنكيف ضـ، تنكيف ) :المعطاة الكممات

 فتح، تنكيف كسر، نكف أصمية(.

      

يميز الكممات التي تحتكم عمى نكف  -3
 أصمية مف بيف الجمؿ المعطاة.

      

يكفؽ بيف الكممات كنكع التنكيف الكاردة  -0
 فييا.

      

يحكط الكممة التي تحتكم عمى التنكيف  -2
 المختمؼ بيف الكممات المنكنة.

      

الضـ، الفتح، الكسر( ) :يضع تنكيف -7
 فكؽ أكاخر الكممات.

      

يستخرج كممات مف قطعة معطاة  -8
 بحسب ميارات التنكيف الكاردة فييا.

      

 
 
 
 
 
 
 



243 

 

 (4)ممحؽ رقـ 
 اإلمالئية ) النكف كالتنكيف( مياراتتحكيـ الصكرة المبدئية الختبار خطاب 

 ةتحكيـ اختبار الميارات اإلمالئي
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد/ة: .................................................... حفظو/ىا اهلل
 ..........ممية:.......................        مكاف العمؿ:............جة العر الد

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو...
 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:

برنامج يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية الميارات اإلمالئية فاعمية 
 لدل طمبة الصؼ الثاني األساس بمدارس ككالة الغكث في غزة

 كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية في الجامعة اإلسبلمية بغزة، كقد أعدت

 الباحثة ليذا الغرض اختبار ميارات النكف كالتنكيف اإلمبلئية.
 جك التكـر مف سيادتكـ بقبكؿ تحكيـ ىذا االختبار مف أجؿ الكصكؿ إلى الصكرة النيائيةلذا أر 

 المناسبة، كذلؾ في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:
  .مطابقة بنكد االختبار لممحتكل التعميمي 
  .مدل مناسبة بنكد االختبار لمستكل طمبة الصؼ الثاني األساس 
 غة المغكية. مدل سبلمة المغة ككضكح الصيا 
  .حذؼ أك تعديؿ أك إضافة ما تركنو مناسبنا 

 شاكرةن لكـ حسف تعاكنكـ كداعيةن المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.
 
 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير
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 اإلمالئية ) النكف كالتكيف( مياراتالصكرة المبدئية الختبار 
 اإلمالئية لطمبة الصؼ الثاني األساس  يف() النكف كالتنك  مياراتاختبار 

 ()مبحث المغة العربية _ الجزء الثاني
 ...................................الصؼ: ..............................الطالب/ةاسـ 
 ..................................الشعبة:. ......................درسة:............الم

 االختبار:تعميمات 
 ( دقيقة.30مدة االختبار ) -2
 فقرة.  (38)يتككف ىذا االختبار مف  -6
 األسئمة تقع في خمس صفحات. -4
 ال تترؾ سؤاالن دكف إجابة. -3
 اقرأ األسئمة بدقة قبؿ اإلجابة عنيا. -0
 عميؾ أف تراعي قكاعد الخط كاإلمبلء بقدر اإلمكاف. -2
 الصحيحة. ضع دائرة كاحدة حكؿ رمز اإلجابة -7

في   كفي الختاـ تذكركـ الباحثة بأف ىذا االختبار لخدمة البحث العممي كال يؤثر عمى درجاتؾ
 المادة.

 المثاؿ اآلتي يكضح كيفية طريقة اإلجابة:
 الكممة التي تحتكم عمى تنكيف ضـ ىي:  -2

 د. رجبلن  ج. صناعةه  ب. قطارو  أ. الٌسائحكف

 

 

 احمع تمنياتي لكـ بالتكفيؽ كالنج

 

 

 

 



242 

 

 درجات( 3)        السؤاؿ األكؿ:                                                       
 ضع دائرة حكؿ الكممة التي تسمعيا مف المعممة:

 مدرستف مدرسةو  مدرسةن  مدرسةه  -2

 فأسه  فأسف فأسنا فأسو  -6

 رجؿه  رجؿو  رجمف رجبلن  -4

 سجيننا سجيف سجيفو  سجيفه  -3

 
 درجات(                                                    2)             لثاني:                                  السؤاؿ ا

 ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 الكممة التي تحتكم عمى تنكيف ضـ ىي: -2

 د. طارؽو  ج. فطكره  ب. نارنا أ. كرقةن 

 " مدرسة" تصبح: عند إضافة تنكيف الفتح عمى كممة -6
 د.مدرسةو  ج. مدرستف ب. مدرسةن  أ. مدرستنا

 الكممة التي تنتيي بنكف أصمية ىي: -4
 د. سميحه  ج. سعيدو  ب. مشتاقنا أ. ًمفٍ 

 :ماعداجميع الكممات التالية تحتكل عمى تنكيف كسر  -3
 د. مطارو  ج. سماءن  ب. منسؼو  أ. مشتاؽو 

 نكع التنكيف في كممة " حقيبةه ىك: -0
 د. نكف أصمية ج. ضـ ب. كسر أ. فتح

 الكممة التي تحتكم عمى تنكيف فتح ىي: -2
 د. شمسو  ج. عصفكره  ب. شجرةه  أ. عصفكرنا

 كممة " كردةو " تحتكم عمى تنكيف: -7
 د. نكف أصمية ج. ضـ ب. كسر أ. فتح
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  (درجات 17)  السؤاؿ الثالث:                                                           
 صنؼ الكممات اآلتية بحسب الجدكؿ:

سحابةه * عجكزو * فأسنا * مرتفعةو * عدناف * رجؿه  *  كثيرنا  *  مغتربػنا * مسجكف *  )
 .(مغامرةو*  غػيكـه * سكيف

 نكف أصمية تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ

    

    

    

 
 (درجات 3)                                 السؤاؿ الرابع :                             

 ضع خطنا تحت الكممة التي تنتيي بنكف أصمية:
 .             في االمتحافحصؿ أحمدي عمى درجةو مرتفعةو  -2
 قبض شرطيه عمى السجيف.                 -6
 الدخافي ممكثه لميكاء.  -4
 .أميف محمده رسكؿه  -3
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 (درجات 3)                                                      السؤاؿ الخامس:  
 ب(:)مع الميارة التي تناسبيا في العمكد  (أ)كفؽ الكممة مف العمكد 

 (ب) (أ  )
 تنكيف ضـ. (  )الفنكف                                                     -2
 نكف أصمية. (  )                   رسالةن                                  -6
 تنكيف فتح. (  )غيكـو                                                      -4
 تنكيف كسر. (  )نديـه                                                       -3
 

 (درجات 3)         السؤاؿ السادس:                                                   
     حكط الكممة المختمفة الكممات اآلتية:

 صباحه  شمسو  ببلؿه  -2

 صخرةه  قبةن  صديقةن  -6

 رمضاف حقيبةو  كرةو  -4

 مسطرةو  قمـو  ممحاةن  -3

 
 (درجة 4)السؤاؿ السابع:                                                               

  كب:أكمؿ الجدكؿ بحسب المطم
 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ الكممة

 كرةو  كرةن  كرةه  كرة

    زرافة

    أرض

    ببغاء
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                          (درجات 3)        السؤاؿ الثامف:                                                       
 أ. اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:

ٍيتكنةن ًبيىًدًه، فىتىعىجىبى كقاؿ لو:  ي مى اٍلبستاًف اٍلمجاكًر ًلبىٍيًتًو، فىرىأل رىجيبلن عىجكزنا يىٍغًرسي زى ا مىٌر أىٍحمىدي عى
ؿ: تيٍعطينا الٌزٍيتى  عىمي لماذا تىٍزرىعي ىىًذًه الٌزيتكنىة ؟، قاؿ الٌرجي رىةه ميبارىكىةه، تىعيشي طىكيبلن كى الٌزيتكنةي شىجى

.كالٌزيٍ   تكفى كيٌؿ عاـو

 ب. استخرج مف القطعة الميارات التالية :
 .       -----------------كممة منكنة بتنكيف ضـ:  -2
 .-----------------كممة منكنة بتنكيف فتح:  -6 
 .-----------------كممة منكنة بتنكيف كسر:  -4
 .-----------------تيي بنكف أصمية: كممة تن -3
 
 
 

 ☺سئمة بالتكفيؽانتيت األ ☺
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 (3ممحؽ رقـ )
 اإلمالئية )النكف كالتنكيف( مياراتالصكرة النيائية الختبار 

 اإلمالئية لطمبة الصؼ الثاني األساس النكف كالتنكيف() مياراتاختبار 
 (الجزء الثاني -)مبحث المغة العربية  

 ...................................الصؼ: ..............................الطالب/ةاسـ 
 ..................................الشعبة:. ......................درسة:............الم

 تعميمات االختبار:
 ( دقيقة.30مدة االختبار ) -2
 فقرة.  (33)يتككف ىذا االختبار مف  -6
 األسئمة تقع في أربع صفحات. -4
 ف ثمانية أسئمة.يتككف االختبار م -3
 ال تترؾ سؤاالن دكف إجابة. -0
 اقرأ األسئمة بدقة قبؿ اإلجابة عنيا. -2
 عميؾ أف تراعي قكاعد الخط كاإلمبلء بقدر اإلمكاف. -7
 ضع دائرة كاحدة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة. -8

في   اتؾكفي الختاـ تذكركـ الباحثة بأف ىذا االختبار لخدمة البحث العممي كال يؤثر عمى درج
 المادة.

 المثاؿ اآلتي يكضح كيفية طريقة اإلجابة:
 الكممة التي تحتكم عمى تنكيف ضـ ىي:  -2

 د. رجبلن  ج. صناعةه  ب. قطارو  أ. الٌسائحكف

 
 
 مع تمنياتي لكـ بالتكفيؽ كالنجاح

 
 
 
 

 غــشة – لجـبمعــــــــــت اإلســـــالميــتا

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 كـليــــــــــــــــــت التـــزبيــــــــــــــــــت

 مبجستيز مىــــــــبهج وطزق التدريس
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 رجات(د 3)                                                             السؤاؿ األكؿ:   
 ضع دائرة حكؿ الكممة التي تسمعيا مف المعممة:

 مدرستف مدرسةو  مدرسةن  مدرسةه  -2

 فأسه  فأسف فأسنا فأسو  -6

 رجؿه  رجؿو  رجمف رجبلن  -4

 سجيننا سجيف سجيفو  سجيفه  -3

 
                                            درجات(         3)          السؤاؿ الثاني:                                                      

 ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 عند إضافة تنكيف الفتح عمى كممة " مدرسة" تصبح: -2

 د.مدرسةو  ج. مدرستف ب. مدرسةن  أ. مدرستنا

 
 الكممة التي تنتيي بنكف أصمية ىي: -6

 د. سميحه  ج. سعيدو  ب. مشتاقنا أ. ًمفٍ 

 
 يف في كممة " حقيبةه ىك:نكع التنك  -4

 د. نكف أصمية ج. ضـ ب. كسر أ. فتح

 
 الكممة التي تحتكم عمى تنكيف فتح ىي: -3

 د. شمسو  ج. عصفكره  ب. شجرةه  أ. عصفكرنا
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  (درجات 17)                السؤاؿ الثالث:                                              
 جدكؿ:صنؼ الكممات اآلتية بحسب ال

سحابةه * عجكزو * فأسنا *مرتفعةو * عدناف * رجؿه  *  كثيرنا  *  مغتربػنا * مسجكف *  مغامرةو* )
 .(غػيكـه * سكيف

 نكف أصمية تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ

    

    

    

 
 (درجات 4)              السؤاؿ الرابع :                                                 

 ضع خطنا تحت الكممة التي تنتيي بنكف أصمية:
 .             عمى درجةو مرتفعةو في االمتحاف حصؿ أحمدي  -2
 قبض شرطيه عمى السجيف.                 -6
 محمده رسكؿه أميف. -4
 

 (درجات 3)           السؤاؿ الخامس:                                                  
 ب(:)مع الميارة التي تناسبيا في العمكد  (أ)ممة مف العمكد كفؽ الك

 (ب) (أ  )
 تنكيف ضـ. (  )الفنكف                                                     -2
 نكف أصمية. (  )رسالةن                                                     -6
 تنكيف فتح. (  )                         غيكـو                             -4
 تنكيف كسر. (  )نديـه                                                       -3
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 (درجات 3)السؤاؿ السادس:                                                            
     حكط الكممة المختمفة في الكممات اآلتية:

 صباحه  شمسو  ببلؿه  -2

 صخرةه  قبةن  صديقةن  -6

 رمضاف حقيبةو  كرةو  -4

 مسطرةو  قمـو  ممحاةن  -3

 
 (درجة 4)          السؤاؿ السابع:                                                      

  أكمؿ الجدكؿ بحسب المطمكب:
 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ الكممة

 كرةو  كرةن  كرةه  كرة

    ةزراف

    أرض

    ببغاء
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  (درجات 3)    السؤاؿ الثامف:                                                           
 أ. اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:

مى اٍلبستاًف اٍلمجاكًر ًلبىٍيًتًو، فىرىأل رىجيبلن عىجكزنا يىٍغًرسي  ٍيتكنةن ًبيىًدًه، فىتىعىجىبى كقاؿ لو:  يا مىٌر أىٍحمىدي عى زى
تيٍعطينا الٌزٍيتى  عىمي لماذا تىٍزرىعي ىىًذًه الٌزيتكنىة ؟، قاؿ الٌرجيؿ: رىةه ميبارىكىةه، تىعيشي طىكيبلن كى الٌزيتكنةي شىجى

.  كالٌزٍيتكفى كيٌؿ عاـو

 ب. استخرج مف القطعة الميارات التالية :
 .       -----------------كممة منكنة بتنكيف ضـ:  -2
 .-----------------كممة منكنة بتنكيف فتح:  -6 
 .-----------------كممة منكنة بتنكيف كسر:  -4
 .-----------------كممة تنتيي بنكف أصمية:  -3
 
 
 
 

 ☺انتيت األسئمة بالتكفيؽ ☺
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 (1)ممحؽ رقـ 
 اإلمالئية (كالتنكيفالنكف )مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار ميارات 

 اإلجابة الصحيحة رقـ السؤاؿ

السؤاؿ 
 األكؿ

 .        مدرسةو  -2
 .              فأسنا -6
 .                  رجؿه  -4
 سجيف. -3

السؤاؿ 
 الثاني

 ب( ) -2
  (أ ) -6
 (ج) -4
  (أ ) -3

السؤاؿ 
 الثالث

 نكف أصمية تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ
 

 سحابةه 
 رجؿه 
 غيكـه 

 فأسنا
 كثيرنا
 مغتربنا

 عجكزو 
 مرتفعةو 
 مغامرةو 

 عدناف
 مسجكف
 سكيف

السؤاؿ 
 الرابع

 

 االمتحاف. -2
 السجيف. -6
 العالميف. -4
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 اإلجابة الصحيحة رقـ السؤاؿ

السؤاؿ 
 الخامس

 
 

2- (3)  . 
6- (2)       
4- (6)                  . 
3- (4). 

السؤاؿ 
 السادس

2-    .  شمسو
 صخرةه.  -6
 رمضاف.  -4
 ممحاةن.   -3

السؤاؿ 
 السابع

 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ

 زرافةه 
 أرضه 
 ببغاءه 

 زرافةن 
ا  أرضن
 ببغاءن 

 زرافةو 
 أرضو 
 ببغاءو 

السؤاؿ 
 الثامف

 

 ، مباركةه.شجرةه  -2
 ، زيتكنةن.رجبلن، عجكزنا -6
4- .  عاـو
 ، الزيتكف.البستاف -3
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 (1) رقـ ممحؽ
 يكظؼ التعمـ المدمجبرنامج  لتصميـ الالزمة المعايير قائمة تحكيـ خطاب

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ
 اهلل ىا/حفظو: .................................................... ة/السيد
 .:.......................العمؿ مكاف          ...................... :........العممية جةر الد

 ...كبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السبلـ
 :بعنكاف دراسة بإجراء الباحثة تقكـ

 الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمالئية الميارات تنمية في المدمج التعمـ يكظؼ برنامج فاعمية
 غزة في الغكث ككالة بمدارس األساس

 أعدت كقد زة،بغ اإلسبلمية الجامعة في التربية كمية مف الماجستير درجة عمى لمحصكؿ كذلؾ
 .لتصميـ برنامج يكظؼ التعمـ المدمجقائمة تضـ المعايير البلزمة  الغرض ليذا الباحثة

 النيائية الصكرة إلى الكصكؿ أجؿ مف ىذه القائمة تحكيـ بقبكؿ سيادتكـ مف التكـر أرجك لذا
 مف المجاؿ ىذا في خبرتكـ ضكء في المخصص المكاف في (√) إشارة بكضع كذلؾ المناسبة،

 :حيث
 برنامج يكظؼ التعمـ المدمج لتصميـ المؤشرات مناسبة مدل. 
 فيو المصنؼ لممعيار المؤشرات انتماء مدل. 

 مناسبنا تركنو ما إضافة أك تعديؿ أك حذؼ . 
 .حسناتكـ ميزاف في يجعمو أف كجؿ عز المكلى كداعيةن  تعاكنكـ حسف لكـ شاكرةن 

 
 ..كالتقدير االحتراـ فائؽ بقبكؿ كتفضمكا

 
 احثةالب

 محمدآالء عبد الكريـ 
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 برنامج يكظؼ التعمـ المدمج لتصميـ الالزمة المعايير قائمة

 المعيار الرقـ

مناسبة المؤشرات 
لتصميـ برنامج يكظؼ 

 .التعمـ المدمج

انتماء المؤشرات 
لممعيار المصنؼ 

 مالحظات .فيو

 غير منتمية مناسبة غير مناسبة
 منتمية

  .كاضح تكصيؼ عمى المدمج ـالتعم برنامج اشتماؿ
 :(1)المعيار مؤشرات

كاضح. المبحث اسـ -2       
.المستيدفة الفئة يحدد -6      
.اتباعيا الكاجب الضركرية بالتعميمات قائمة يكفر -4       
.درس لكؿ السابقة المتطمبات يكضح -3      
.كأقساميا المكاضيع عناكيف يكضح -0      

 منيا. كمشتقنا ككاضحة محددة تعميمية أىداؼ يحتكم عمى مدمجال التعمـ برنامج
 :(7)المعيار مؤشرات

 يسيؿ كاضح بأسمكب مصاغة التعميمية األىداؼ -2
 .فيميا

     

 الميارة أك المعرفة إلى التعميمية األىداؼ تشير -6
يكظؼ  برنامج تنفيذ خبلؿ مف تحقيقيا يمكف التي

 .التعمـ المدمج

    

 خصائص مع التعميمية األىداؼ تتناسب -4
 .طمبة الصؼ الثاني األساس

    

مف  متنكعة مستكيات عمى التعميمية األىداؼ تشمؿ -3
 .كالميارية كالكجدانية المعرفية الجكانب

    

     .التعميمية باألىداؼ المحتكل يرتبط -0
 مترابطة فقرات إلى مجزأ المدمج ـالتعم برنامج -2

 بحث.الم أىداؼ تحقؽ
    

     .كصحتيا المعمكمات دقة المحتكل يراعي -8
      .كترابطيا المعمكمات تسمسؿ المدمج ـالتعم يراعي -9
      .المحتكل عرض أساليب في ينكع -20
 تساعد التي كالتماريف األمثمة مف المحتكل يكثر -22

 .المادة فيـ عمى
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 المعيار الرقـ

مناسبة المؤشرات 
لتصميـ برنامج يكظؼ 

 .التعمـ المدمج

انتماء المؤشرات 
لممعيار المصنؼ 

 مالحظات .فيو

 غير منتمية مناسبة غير مناسبة
 منتمية

      .البلـز يرغ كالتكرار الحشك مف المحتكل يخمك -26
طمبة الصؼ الثاني  مستكل المحتكل لغة تناسب -24

 .األساس
     

      .كالدقة الصياغة بسبلمة المحتكل لغة تتمتع -23
 .كالتعزيز كاإلرشاد لممساعدة متنكعة أساليب المدمج ـالتعم برنامج اشتماؿ
 :(4)المعيار مؤشرات

 متنكعة عدةمسا أساليب المدمج التعمـ برنامج يقدـ -2
 .لمطمبة

     

      .متنكعة تعزيز أساليب المدمج التعميـ برنامج يقدـ -6
      . التعزيز في المناسبة الصكتية المؤثرات يكظؼ -4

 .التعميمية األىداؼ مع تتناسب كاضحة كتدريبات أنشطة عمى المدمج التعميـ برنامج اشتماؿ
 :(3)المعيار مؤشرات

      .المادةفيـ  عمى طمبةال تساعد تيال األنشطة تعدد -2
      .الطمبة حاجات التعميمية األنشطة تمبي -6
      .الدركس أىداؼ مع األنشطة تتكامؿ -4
 مزيد عمى كتحفزىا طمبةال تفكير األنشطة تثير -3

 .الجيد بذؿ مف
     

 عمى اإلقباؿ عمى يشجع بأسمكب األنشطة تعرض -0
 .اإلمبلئية (لتنكيفالنكف كا)ميارات  تعمـ

     

 عممية في كالسمع البصر حاستي األنشطة تكظؼ -2
 .التعمـ

     

 .كالتناسؽ كالدقة بالكضكح المكتكبة النصكص اتصاؼ
 :(1)المعيار مؤشرات

.النصكص ءةاقر  يسيؿ -2       
6-  . الكتابة أرضية لكف مع الخط لكف يتبايف       
شكؿ الخط بما يتناسب يراعى في الكتابة حجـ كنكع ك  -4

  مع خصائص الطمبة.
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 المعيار الرقـ

مناسبة المؤشرات 
لتصميـ برنامج يكظؼ 

 .التعمـ المدمج

انتماء المؤشرات 
لممعيار المصنؼ 

 مالحظات .فيو

 غير منتمية مناسبة غير مناسبة
 منتمية

3-   . االنتباه كجذب التناسؽ الكتابة فييراعى  يراعى       
صحيح. بشكؿ الكتابة في الترقيـ عبلمات يستخدـ -0       
 أك لكنيا تغيير طريؽ عف معينة عبارات إبراز -2

  حجميا.

     

 المحكسب كالمحتكل المتعمميف خصائص مع تتناسب تقكيـلم مختمفة أشكاؿ المدمج ـالتعم برنامج اشتماؿ
 .التعميمية كالبيئة

 :(1)المعيار مؤشرات
 مناسبة تقكيـ أساليب المدمج ـالتعم برنامج يكظؼ -2

 . األساس لطمبة الصؼ الثاني

     

      .المادة مكضكعات كمحتكل األسئمة تتبلءـ -6
 المادة تسعى يالت التعميمية باألىداؼ األسئمة ترتبط -4

 .لتحقيقيا

     

      كالشمكؿ. كالكضكح بالتنكع األسئمة تتصؼ -3
      كالمعرفة. المعمكمات دقة األسئمة تراعي -0
      الغمكض. مف بالخمك األسئمة تتسـ -2
      إجابة. مف أكثر األسئمة تحتمؿ ال -7
      كالصـ. الحفظ ال كالتطبيؽ الفيـ عمى األسئمة تعتمد -8
قدرات  تفاكت يبلئـ بما فييا الصعكبة مستكيات تتعدد -9

 الطمبة.

     

.متنكعة تقكيمية أساليب المحتكل يقدـ -20       
 .المحكسب بالمحتكل الصمة ذات الصكتية المؤثرات بعض عمى البرنامج اشتماؿ
 :(2) المعيار مؤشرات

المقرر. أىداؼ مع الصكت يتناسب -2       
التشكيش. عف كالبعد بالكضكح الصكت يمتاز -6       
المغكية. األخطاء مف الصكت يخمك -4       
المكتكبة. النصكص عرض مع الصكت سماع يتزامف -3       
      .الصكتية المؤثرات استخداـ في المبالغة تجنب -0
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 المعيار الرقـ

مناسبة المؤشرات 
لتصميـ برنامج يكظؼ 

 .التعمـ المدمج

انتماء المؤشرات 
لممعيار المصنؼ 

 مالحظات .فيو

 غير منتمية مناسبة غير مناسبة
 منتمية

 .فيو مبالغ كغير كمتكازف متسؽ المحتكل لعرض المستخدـ البرنامج تصميـ
 :(3)المعيارمؤشرات 

كسيكلة  بالبساطة البرنامج شاشات تصميـ يتسـ -2
 االستخداـ.

     

كالنصكص. كالرسـك بالصكر الشاشات ازدحاـ يتجنب -6       
الفكضى. عف كالبعد بالتنظيـ البرنامج شاشات تتسـ -4       

 الشاشات. بيف االنتقاؿ سيكلة
 :(4) المعيار مؤشرات

.الشاشات مف ةمجمكع البرنامج يقدـ -2       
كصحيح. كاضح عنكاف عمى الشاشات تحتكم -6       
      .الرئيسة بالشريحة البرنامج شاشات ترتبط -4
داللة. كذات كاضحة التنقؿ أزرار -3       

 

-------------------------------------مبلحظات كتكصيات أخرل:
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------. 
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 (2)ممحؽ رقـ 
 استمارة تحكيـ دليؿ المعمـ
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ........................................... حفظو/ىا اهللالسيد/ة: .........
 ...............مكاف العمؿ:.......       .........الدرجة العممية:...........

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو...
 تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:

مالئية لدل طمبة الصؼ فاعمية برنامج يكظؼ التعمـ المدمج في تنمية الميارات اإل
 الثاني األساس بمدارس ككالة الغكث في غزة

 كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية في الجامعة اإلسبلمية بغزة، كقد أعدت

 اإلمبلئية. النكف كالتنكيف لميارات دليؿ المعمـالباحثة ليذا الغرض 
بداء رأيكـ كاقتراحاتكـ سكاءن  ،دة التعميميةىذه المالذا أرجك التكـر مف سيادتكـ بقبكؿ تحكيـ  أكاف  كا 

 اإلضافة حسبما تركنو مناسبنا.  بالتعديؿ، أـ الحذؼ، أـ
 شاكرةن لكـ حسف تعاكنكـ كداعيةن المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.

 
 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير..
                                                                      

                        
    

 الباحثة

 محمدآالء عبد الكريـ 
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 بطاقة تحكيـ المادة التعميمية
 

 المالحظات غير مناسبة مناسبة العبارة الرقـ
    مدل كفاية الدليؿ كشمكليتو. -2
سبلمة الصياغة المغكية كالعممية  -6

 لمدليؿ.
   

    التعميمات لممعمـ. مدل كضكح -4
مدل دقةاألىداؼ السمككية المتضمنة  -3

 في الدليؿ.
   

مدل مناسبة األنشطة الكاردة في  -0
 الدليؿ لطمبة الصؼ الثاني األساس.

   

 التقكيـ أساليب مةءمبل مدل -2
 يتضمف كلما السمككية لؤلىداؼ
 .الدرس

   

 
 :مالحظات أخرل

1- -----------------------------------------------. 
7- -----------------------------------------------. 
4- -----------------------------------------------. 
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 (3)ممحؽ رقـ 
 الصكرة النيائية لدليؿ المعمـ

 

 دليؿ المعمـ

ؿ الدراسي اإلمالئية مف كتاب المغة العربية الفص (النكف كالتنكيف)لتدريس ميارات 
 المدمج التعمـ عمى قائـ برنامج باستخداـالثاني لمصؼ الثاني األساس 

 
 إعداد الباحثة

 محمدآالء عبد الكريـ 
 

 إشراؼ الدكتكر

 محمكد محمد الرنتيسي

 

 لمعاـ الدراسي

 ـ7111-7112

 

 

 شةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 زبيــــــــــــــــــتت التـــــــــــــــــــــليـك

 مىــــــــبهج وطزق التدريسمبجستيز 
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 عزيزم المعمـ:

مف  مصؼ الثاني األساساإلمبلئية ل (النكف كالتنكيف)بيف يديؾ دليؿ إرشادم لتدريس ميارات      
يكظؼ التعمـ باستخداـ برنامج  ، كذلؾـ(6027–6022)كتاب المغة العربية، لمفصؿ الدراسي الثاني 

اإلمبلئية كفؽ برنامج  (النكف كالتنكيف)كيفية تناكؿ ميارات ك ، حيث ييقدـ الخطكات التفصيمية المدمج
، حيث أعدتو الباحثة ضمف مويحتكم عمى دليؿو الستخدا CDمرفؽ في  يكظؼ التعمـ المدمج

 الميارات تنمية في المدمج التعمـ يكظؼ برنامج "فاعمية المكسكمة بػإجراءات تطبيؽ دراستيا 
 غزة". في الغكث ككالة بمدارس األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمالئية

 كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 .لمبرنامج العامة األىداؼ -2
 .لمبرنامج الخاصة األىداؼ -6
 دليؿ استخداـ البرنامج المحكسب. -4
 .التعمـ المدمج عف عامة فكرة  -3
 .اإلمبلءميارة  عف عامة فكرة  -0
اإلمبلئية باستخداـ برنامج يكظؼ  (النكف كالتنكيف)ميارات  لتدريس المقترحة الزمنية الخطة -2

 .التعمـ المدمج
 : التالية العناصر كيتضمف،  لمتعمـ المدمج المستيدفة كفقنا الدركس تخطيط -7

 الدرس. عنكاف 
 درس لكؿ السمككية األىداؼ. 
 االختبارية كالبنكد األساسية المتطمبات. 
 يميةمالتع كاألدكات الكسائؿ. 
 التدريس كطرؽ تاكالخبر  األنشطة. 
 كيتضمف، بأنكاعو التقكيـ: 
 ."المتطمب األساسي" الجديد الدرس بداية في كيككف :القبمي التقكيـ -
 .محدد ككيمس دؼى كؿ مف اءاالنتي كبعد الدرس شرح أثناءفي  كيككف :ينيالتكك  التقكيـ -
 .الدرس ايةني في كيككف :الختامي التقكيـ -

  العمؿ ؽاأكر. 
 أكالن: األىداؼ العامة لمبرنامج:

 .األساس الثاني الصؼ طمبة لدل اإلمبلئية (النكف كالتنكيف)ميارات  تنمية -2
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 .إلمبلئية الصحيحةإتقاف التبلميذ لميارة الكتابة ا -6
 .إكساب التبلميذ القيـ كاالتجاىات المرغكب فييا -4
 .المتعمـ شخصية جكانب جميع في متكاممة شاممة تربية إحداث -3

 :الخاصة ثانينا: األىداؼ
 :عمى قادران  يككف أف البرنامج انتياء بعد تمميذ كؿ مف يتكقع

 يقرأ الكممات قراءة جيرية سميمة كمعبرة. -2
ا. يقرأ -6  الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا صحيحن
 ".كسر، الفتحال ضـ،ال"  الثبلثة التنكيف أنكاع بيف الصكتي التمييز -4
 ".كسرال ،فتحال ضـ،ال"  الثبلثة التنكيف أنكاع بيف البصرم التمييز -3
 .  ككتابة لفظنا األصمية كالنكف الثبلثة التنكيف أنكاع بيف التمييز -0
 .غيبنا بطريقة اإلمبلء المنظكرأك النكف األصمية بالتنكيف  الكممة ةكتاب إتقاف -2
 اكتساب التبلميذ قيـ كاتجاىات مرغكبنا فييا. -7
 :دليؿ استخداـ البرنامج المحكسبثالثنا: 

 . كفكالمعمم الطمبة  قبؿ مف يستخدـ البرنامج -2  
مكاناتو قدراتو حسب الطالب يتعمـ  -6    . كا 
 انتيى حيث مف يبدأ أف يستطيع بحيث إمكاناتو حسب البرنامج شاشات بيف لبالطا ينتقؿ  -4  
 .السابقة المرة في
 :مثؿ مختمفة، كظائؼ ليا كالتي األزرار بعض عمى البرامج يحتكم -3 

  .البرنامج إلى دخكؿلم يستخدـ: زر دخكؿ -

 مف البرنامج. لمخركج يستخدـ: خركجال زر -
 .الرئيسة القائمة إلى كدةلمع يستخدـ: الرئيسية القائمة زر -

 حسب أخرل إلى شاشة مف الطالب : حيث ينتقؿ"السابؽ كالتالي" الشرائح بيف متنقؿل أزرار -
         .الدرس نياية الى يصؿ أف إلى سرعتو

 : فكرة عامة عف التعمـ المدمج:رابعنا
 أ. تعريؼ التعمـ المدمج:
مى الدمج ما بيف التعمـ الحديثة التي تعمؿ ع ىك أحد أنماط التعمـ: تعرفو الباحثة إجرائيان بأنو

يقنا لؤلىداؼ التعميمية ، تحقداخؿ غرفة الصؼ أـ خارجيا أكاف ي سكاءن ، كالتعمـ اإللكتركنالتقميدم
 .زيادة دافعية المتعمـ نحك التعمـمرغكبة، ك  نتائج عمى الحصكؿ أجؿ مف التعممية؛
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 :المدمج التعمـ استخداـ مبررات ب.
 .المتعمـ حكؿ المتمركز التعميـ إلى المعمـ حكؿ المتمركز التعميـ مف االنتقاؿ  -2
 .التعميمية لمفرص الكصكؿ إمكانية كزيادة كالمركنة المعرفة، إلى الكصكؿ سيكلة -6
 .كالتعميمي التربكم اإلثراء زيادة  -4
 إلى يةالمعرف إلى السمككية النظرية مف انتقمت حيث التعمـ، نظريات في الحاصؿ التغير -3

 . المتعددة الذكاءات إلى البنائية
 .االجتماعي التفاعؿ أك التكاصؿ زيادة -0
 : المدمج التعمـ تكظيؼ طرؽ-ج

 :األكلى الطريقة -1
 خبلؿ مف الدراسي المقرر معيف، أك أكثر مف درس في درس تعميـ فييا يتـ أف عمى تقكـ

 كيتـ اإللكتركني، التعميـ بأدكات رأكث أك آخر درس كتعميـ المعتادة، الصفي التعميـ أساليب
 .اإللكتركنية أك العادية التقكيـ كسائؿ مف بأم ختامينا الطبلب تقكيـ

 :الثانية الطريقة -7
 إال الكاحد، الدرس تعميـ في تبادلينا اإللكتركني كالتعميـ الصفي التعميـ فييا يتشارؾ أف عمى تقكـ
 مف بأم ختامينا الطبلب تقكيـ كيتـ اإللكتركني، التعميـ يميو أكالن، الصفي لمتعميـ تككف البداية أف

 .اإللكتركنية أك العادية التقكيـ كسائؿ
 :الثالثة الطريقة - 4

 الكاحد، الدرس تعميـ في تبادلينا اإللكتركني كالتعميـ الصفي التعميـ فييا يتشارؾ أف عمى تقكـ
 الطبلب تقكيـ كيتـ الصفي، التعميـ عقبوكي اإللكتركني، التعميـ بأسمكب تتـ التعميـ بداية أف غير

 .اإللكتركنية أك العادية التقكيـ كسائؿ مف بأم ختامينا
 :الرابعة الطريقة -3

 الكاحد، الدرس تعميـ في تبادلينا اإللكتركني كالتعميـ الصفي التعميـ فييا يتشارؾ أف عمى تقكـ
 الكاحد، لمدرس مرة مف أكثر الصفي كالتعميـ اإللكتركني، التعميـ أسمكب بيف التناكب يتـ بحيث
 .اإللكتركنية أك العادية التقكيـ كسائؿ مف بأم ختامنا الطبلب تقكيـ كيتـ
 ا: فكرة عامة عف ميارة اإلمالء:خامسن 

 أ. تعريؼ اإلمالء:
ميارة تكظيؼ الحكاس حيث يتـ مف خبللو تحكيؿ المسمكع  :بأنو إجرائينا كتعرفو الباحثة

 ى يستطيع القارئ فيمو كلفظو بمغة سميمة.حت ؛إلى مكتكب بكضكح



208 

 

 :لمصؼ الثاني األساسأىداؼ تدريس اإلمالء ب. 

 .المكاقع مختمؼ في الحركؼ كتابة إتقاف -2
 .الحركؼ عمى المختمفة بأنكاعيا الحركات كتابة إتقاف -6
 .المبلئـ المكاف في كالمدة الشدة كضع مف التمكف -4
 .الممبسة اإلمبلئية القضايا بعض كتابة عمى التدريب -3
 المنقكؿ، اإلمبلء:)بطريقة قصيرة كجمؿ كممات مف عمييـ يممى ما بعض كتابة مف التمكف -0

 (.المنظكر كغير المنظكر، اإلمبلء
 .كالترتيب كالنظافة اليدكء عمى كالمحافظة إيجابية كاتجاىات قيـ اكتساب -2

 :اإلمالء المنظكرج. 
ؿ الطمبة لقراءتيا كفيميا كالتدريب عمى كتابة أشكاؿ كمماتيا، كفيو تعرض قطعة اإلمبلء ع       

مقرر عمى طمبة الصؼ الثاني كمف ثـ تممى عمييـ. كىذا النكع مف اإلمبلء  ،ثـ تحجب عنيـ
 . ـ(6027- 6022)األساس في مادة المغة العربية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 

 :خذ بالخطكات التاليةظكر يمكف األكلتعميـ اإلمالء المن     
 :التمييد -

 يميد لمقطعة بمقدمة تشير إلى مكضكعيا كتشكقيـ إلييا.    

 :عرض القطعة -

، كيراعى أف تككف قد أك عبر جياز الحاسكب عمى سبكرة إضافية القطعة مكتكبة تعرض     
  خالية مف األخطاء اإلمبلئية كالخطية. ك  ،كتبت بخط منظـ ككاضح

 :يريةقراءة المعمـ التعب -

 .كبسرعة معقكلةيقرأ المعمـ القطعة بصكت كاضح معبر كمسمكع      

 :مناقشة معنى القطعة -

يكتب المعمـ الكممات الصعبة عمى السبكرة، ثـ يناقشيـ في معناىا كفي صحة كتابتيا     
  كصحة ىجائيا.

 :قراءة التالميذ الصامتة -

 كتعطى الفرصة لمتبلميذ ليسألكاصامتة يمنح المعمـ التبلميذ فرصة لقراءة القطعة قراءة     
 .عمييـ فيمو عف كتابة بعض كمماتياعما صعب 

 :كتابة القطعة -

           .يحجب المعمـ القطعة عف التبلميذ   
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 مزايا اإلمالء المنظكر :د. 
 .لربط بيف النطؽ كالرسـ اإلمبلئييساعد عمى ا -  

  .عكبات اإلمبلئيةالص ةيعتبر خطكة متقدمة في سبيؿ التييؤ لمعالج -

 :تصحيح اإلمالءطرؽ  ىػ.
 مباشرة. أمامو التمميذ إمبلء المعمـ تصحيح -

 الصؼ. حجرة خارج التبلميذ إمبلء دفاتر المعمـ تصحيح -

 ذاتينا. وئخطاأل التمميذ تصحيح -

 ."تصحيح األقراف" أنفسيـ التبلميذ بيف اإلمبلء دفاتر تبادؿ طريقة -

 ".يابة الكممة بتيجئتيا إلى حركفالتيجئة " تكضيح كيفية كتا طريقة -

 تعريؼ التنكيف:ك. 
ىك إلحاؽ االسـ المتمكف نكننا ساكنة تمفظ كال تكتب، كيقصد باالسـ المتمكف " ىك الذم ال 

 بيت ". –رجؿ  –يشبو الفعؿ كال الحرؼ بحاؿ مف األحكاؿ مثؿ " فرس 
 كىك نكف زائدة إذا حذفت ال يتغير معنى الكممة.

 :أنكاع التنكيف 
 أنكاع التنكيف ثبلثة ىي: 

 تنكيف ضـ: -1
ىك إضافة حركة ضـ إلى حركة الضـ المكضكعة عمى الحرؼ األخير مف االسـ لتشير إلى 

 صكت نكف ساكنة ينطؽ بعد حركة الضـ عمى الحرؼ األخير.
 تنكيف كسر: -7

ىك إضافة حركة كسر إلى حركة الكسر المكضكعة تحت الحرؼ األخير مف االسـ لتشير 
 صكت نكف ساكنة ينطؽ بعد حركة الكسر عمى الحرؼ األخير. إلى
 تنكيف فتح: -4

ضافة  ىك إضافة حركة فتح إلى حركة الفتح المكضكعة عمى الحرؼ األخير مف االسـ كا 
ألؼ ممدكدة بعد الحرؼ األخير لتشيرا إلى صكت نكف ساكنة ينطؽ بعد حرؼ الفتح عمى الحرؼ 

 األخير.
 ألؼ بعد الحرؼ األخير مف الكممة إذا كانت منكنة بالفتح:ىناؾ مكاضع ال تضاؼ فييا 

 .إذا انتيت الكممة بيمزة مسبكقة بألؼ 
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 .إذا انتيت الكممة بيمزة ترسـ عمى ألؼ 

 .إذا انتيت الكممة بألؼ 

 .إذا انتيت الكممة بتاء مربكطة 

 :تعريؼ النكف األصمية في نياية الكممة 
 حصاف، ركماف، فمسطيف، إيماف".  ىي حرؼ أصمي إذا حذؼ تغير المعنى، مثؿ " 
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اإلمالئية في الدركس  (النكف كالتنكيف): الخطة الزمنية المقترحة لتدريس ميارات اسادسن 
 .المختارة باستخداـ برنامج يكظؼ التعمـ المدمج

 دراستهب الببحثت خاللهب مه وفذث التي الحصص تىسيع جدول

 عدد الحصص عنكاف الدرس الدرس
بيبى  كاًلدم الحادم عشر  6 اٍلحى
ْرثارُ  اْلَببَّغاءُ  الثاني عشر الثَّ  6 
ْقرُ  َسعيد   الثالث عشر َوالصَّ  6 
اْلَبقّالَةِ  في الرابع عشر  6 
 6 أَْشَعبَ  َنواِدرِ  ِمنْ  الخامس عشر

 11 مجمكع الحصص
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 يكظؼ ية باستخداـ برنامجاإلمالئ (النكف كالتنكيف)تخطيط الدركس لتنمية ميارات سابعنا: 
 .المدمج التعمـ

  

 الميارات اإلمالئية المخطط لتنميتيا

 المستكل المعرفي الميارة الرقـ

 التطبيقي فتحتنكيف ال -2
 التطبيقي كسرتنكيف ال -6
 التطبيقي ضـتنكيف ال -4
 التطبيقي التمييز بيف أنكاع التنكيف الثبلثة -3
 التطبيقي فالتمييز بيف النكف كالتنكي -0
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 الدرس: كالدم الحبيب         المادة: المغة العربية
 الفصؿ الدراسي: الثاني                                     : الثاني األساسالصؼ

 ." تنكيف الفتح إمبلء منظكر " :المكضكع
 :ةاألىداؼ السمككي

 .اا سميمن يمفظ تنكيف الفتح لفظن  -2
 . ف الفتحيميز شكؿ تنكي -6
 يضع تنكيف الفتح في مكانو المناسب. -4
 يختار شكؿ التنكيف الصحيح لمكممة. -3
 يقرأ كممات الفقرة. -0
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا سميمنا. -2
 .شفكينا  عبر عف فيمو لمفقرةي -7
 يستخرج مف الفقرة كممات بيا تنكيف فتح. -8
 المنظكر.يكتب الفقرة بطريقة اإلمبلء  -9

 عمى المحافظة -ب               .حب الكطف  -أ    :  يعطي مؤشرات داللية حكؿ  -20
 .الحاسكب أجيزة

، سبكرة، بطاقات، LCDجيازسبكرة ذكية، ، جياز حاسكب، سماعات :الكسائؿ التعميمية التعممية
 .، صمصاؿ، أكراؽ عمؿطباشير

 ، مناقشة كحكار، االستكشاؼ. عاب تربكيةجماعي " التعاكني"، ألالعمؿ الاالستراتيجيات: 

 

 

 

 التقكيـ        البند االختبارم المتطمب األساسي    
ر الحرؼ المشككؿ يختا

 .بالفتحة القصيرة
 اختبار قصير:

 :الحرؼ المشككؿ بالفتحة القصيرة اختر
،     ،ـ ى  ، " ىػ ،  ب  ،  ز ى  ج ى  ".ؿ ي

     

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة
 صحة
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 2ىػػ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6ىػػ 

 التييئة:
 ." يعرض عبر جياز الحاسكب" نشاط سماعي:

 عزيزم التمميذ: استمع جيدنا، كردد مع الصكت الذم تسمعو:  

                جمبلن        الن  

                                ا  كتابن         ا بن 

                      ا رسػن دى مي        ا سن 

                               اتػػن يٍ بى        تػان  

                    ىػرة ن        ةن  
 " كتدكينو عمى السبكرة.كتشاؼ الطمبة لعنكاف الدرس كىك "تنكيف الفتحيتـ ا

 :الفتح تنكيف **تعريؼ
 مف األخير الحرؼ عمى المكضكعة الفتح حركة إلى فتح حركة إضافة ىك

ضافة االسـ  نكف صكت إلى لتشيرا األخير الحرؼ بعد ممدكدة ألؼ كا 
 .األخير الحرؼ عمى الفتح حرؼ بعد ينطؽ ساكنة
 .عبر جياز الحاسكب "برنامج "  (:2مثاؿ )

 تنكيف الفتح:ب ضع خطنا تحت الحرؼ المنكف
 امن دائ             ارن كثي            افن منس         اين شي           ةن رسال

 يقرأ الطمبة الكممات. 
 جياز الحاسكب"برنامج عبر " باستخداـ  نشاط مرحمي:

 :الفتح بتنكيف المنكف الحرؼ تحت خطنا ضع
 صػػكرةن             قػصػةن  ا          ا           كػمػبن جػمبلن            درسػػن 

 اكتابن    ا         حديقةن         مريضن         ا          حافمةن    كرسين 
 

 

 نتائجو أدكاتو
 المشاركة
 الفعالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاركة
 
 
 
 

مبلحظة 
 التفاعؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 
 
 4ىػػػ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ىػػػ 
 

 .نشاط كتابي: " العمؿ ضمف مجمكعات"
 تاب المدرسي. مف الك (220)، صفحة (2)حؿ سؤاؿ 

 ضع دائرة حكؿ الكممة المنكنة بتنكيف الفتح:
 قممنا مسطرةو  ممحاةن  حقيبةه  كتابنا
 " عبر السبكرة " (:6مثاؿ )

 يتـ تكضيح الميارة عبر السبكرة مف قبؿ المعممة لمطمبة
 :تح عمى الكمماتضع تنكيف الف

     زيارة            جمعة          ماء   تػػػكت          قػػمػػـ      
 ةن زيار            ػػةن ن جمع          ءن ما           ان  تكتػ      ان قمم

عزيزم الطالب تنكيف الفتح يحتاج إلى مساعد كىك حرؼ : مبلحظة
ما عدا  يجائية)األلؼ(، كيأتي حرؼ األلؼ مع جميع الحركؼ ال

 ، ككذلؾ اليمزة في آخر الكممة()ة، ػػةيياالتاء المربكطة بشكم
، كاأللؼ صفاء( فيي ال تحتاج إلى ألؼ) :مثؿالمسبكقة بمد األلؼ 

 .تعالى() :المينة مثؿ
 .نشاط مرحمي: " كراسات الطمبة "

  ت:ضع تنكيف الفتح عمى الكمما
 (.معنى،  ةمغػػرفػ   ،بيت   ،شػػػجرة  ،عػػصفكر   ،سماء) 

 .عبر جياز الحاسكب"برنامج نشاط كتابي: " 
 ة بالتنكيف الصحيح:اختر الكممة المنكن

 مائدتنا(.  –مائدةن )مائدة      -2
 دعاءن(. –دعاءنا ) دعاء -6
(. –حناننا ) حناف  -4  حنافن
 صبرنا(. –صبرن ) صبر -3
 معننا(.  –معنىن )تعالى      -0

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة
 المشاركة
 كصحة
 الحؿ
 
 
 

 مبلحظة 
 المشاركة

 
 
 
 
 

 مبلحظة
 صحة
 الحؿ
 
 

 مبلحظة
 فاعؿالت

 كصحة
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 0ىػػ
 
 
 
 2ىػػ
 
 
 
 
 
 7ىػػ 
 
 
 
 
 
 8ىػػ
 
 
 
 
 
 9ىػػػ 
 
 

 الطمبة قبؿ مف كقراءتيا المستيدفة الفقرة كممات بطاقات عرض يتـ
 .شفكينا كحركؼ لمقاطع كتحميميا تربكية، لعبة باستخداـ

 (طيت – سيرٌ  – لكجكدنا – نشتاؽي )
 

 كقراءة الحاسكب جياز عبر الدرس مف المستيدفة ةالفقر  عرض
 .فرادل الحاسكب لقراءة محاكاة ليا الطمبة

لىٍيؾى  نىٍشتاؽي "  ميعىةً  يىٍكـى . كىثيران  إِ ٌدم ًلًزيارىةً  ذىىىٍبنا اٍلجي د تي جى  سير  . كىجى
ٌدم طىيىتٍ  ًلكيجكًدنا، جى د تي كى ٍنسىفان  جى  ". شىًيٌيان  مى
 
 :الفقرة فمضمك  في ييةشف مناقشة*
 تتحدث؟ التي مف -2
 الزيارة؟ كانت أيف -6
 ؟" طيت"  مرادؼ ما -4
 الجدة؟ أعدت ماذا -3
 تعرفيا؟ شعبية فمسطينية مأككالت أسماء اذكر -0
 
 "الطمبة كراسات:" مرحمي نشاط 

 .فتح تنكيف بيا كممات الفقرة مف استخرج
 

تعطى ك  صامتة قراءة القطعة لقراءة فرصة الطمبة المعممة تمنح
 .الفرصة لمتبلميذ ليسألكا

 
 نشاط كتابي:

 بعد حجبيا. الطمبةتممي المعممة الفقرة عمى 
 جمع الكراسات كتصحيحيا بإحدل طرؽ التصحيح.

 الطمبة ألخطائيـ. كيبتص

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة

 دقة
 القراءة

 
مبلحظة 

 دقة
 القراءة

 
 

 مبلحظة
 دقة

 اإلجابات
 
 

 مبلحظة
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 

مبلحظة 
دقة 

 الكتابة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعزيز 
التعمـ 
 الصفي

 .عبر جياز الحاسكب"برنامج "  نشاط ختامي:
اقرأ قصة " الصبر الجميؿ "، ثـ استخرج منيا الكممات المنكنة 

 بتنكيف الفتح:
ا، ا كثيرن ا جميبلن، كاشكر اهلل شكرن ا، كاصبر صبرن "اعمؿ عمبلن صالحن 

 ا إلخكانؾ".ا، ككف مثبلن طيبن كن ا، كال تخؼ عدا قنكعن راضين  كعش
 
 ؽ الدرس:مغ

؟  ."/ صيد السمؾ " لعبة تربكية ماذا تعممت اليـك
 

 نشاط بيتي:
 .(كالدم الحبيب كممات بيا تنكيف فتح)استخرج مف درس  -2
 ضع تنكيف الفتح عمى الكممات اآلتية: -6
 .(كبير -ة ثير ك –شيي  –مغترب  –رسالة  –دعاء  –حبيب )
 إعطاء الطمبة كرقة عمؿ خاصة بميارة تنكيف الفتح كمتابعتيا. -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة
 صحة
 الحؿ
 
 
 
 

يتبع في 
الحصة 
 القادمة
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 الدرس: الببغاء الثرثار                                         لمادة: المغة العربيةا
 الفصؿ الدراسي: الثاني                                      الصؼ: الثاني األساس

 ."تنكيف الكسر إمبلء منظكر " المكضكع :
 األىداؼ السمككية:

 ا.ا سميمن يمفظ تنكيف الفتح لفظن  -2
 .  كسريميز شكؿ تنكيف ال -6
 في مكانو المناسب. كسريضع تنكيف ال -4
 يختار شكؿ التنكيف الصحيح لمكممة. -3
 ممات الفقرة.يقرأ ك -0
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا سميمنا. -2
 .عبر عف فيمو لمفقرة شفكيناي -7
 .رة كممات بيا تنكيف الكسريستخرج مف الفق -8
 يكتب الفقرة بطريقة اإلمبلء المنظكر. -9

 عمى المحافظة -ب               .آداب الحديث  -أ    يعطي مؤشرات داللية حكؿ:    -20
 .الحاسكب جيزةأ
 

، سبكرة، بطاقات، LCDجيازسبكرة ذكية، جياز حاسكب، سماعات،  الكسائؿ التعميمية التعممية:
  .صمصاؿ ،طباشير، أكراؽ عمؿ

 ، مناقشة كحكار، االستكشاؼ. العمؿ الجماعي " التعاكني"، ألعاب تربكيةاالستراتيجيات: 
 
 
 
 التقكيـ ختبارم البند اال                  المتطمب األساسي   

الحرؼ  ريختا
المشككؿ بالكسرة 

 .القصيرة

 :الحرؼ المشككؿ بالكسرة القصيرة اختر
 ."  ىػ ى ،  ًت  ،  ـً  ،   ؽي  ،   زً  ،   ًر " 

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة
 الحؿ صحة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 2ىػػػػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6ىػػػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4ىػػ 

 التييئة :
 " يعرض عبر جياز الحاسكب" نشاط سماعي:

 عزيزم التمميذ: استمع جيدنا، كردد مع الصكت الذم تسمعو:  

   عصفور   ٍر  

 كرٍة                ٍة     

 فالٍح ٍ                  ٍح ٍ

     مقعدٍ       دٍ  
 السبكرة.يتـ اكتشاؼ الطمبة لعنكاف الدرس كىك " تنكيف الكسر " كتدكينو عمى 

 المكضكعة الكسر حركة إلى كسر حركة إضافة ىك ** تعريؼ تنكيف الكسر:
 حركة بعد ينطؽ ساكنة نكف صكت إلى لتشير االسـ مف األخير الحرؼ تحت
 .األخير الحرؼ عمى الكسر
 ." عبر جياز الحاسكب " (:2مثاؿ )

 :كسرتنكيف الب ضع خطنا تحت الحرؼ المنكف
             ؿو قمي             ؿو عا           فو ثيرا             تو بصك 

 يقرأ الطمبة الكممات. 
 

 ." باستخداـ جياز الحاسكب" نشاط مرحمي:
 :الكسر بتنكيف المنكف الحرؼ تحت خطنا ضع

 قصةو           درسو            ثرثارو            ببغاءو            حيكاناتو 
 سخريةو          كبيرو           ةو زراف          صباحو               غزاؿو 

 " عبر السبكرة " (:6مثاؿ )
 يتـ تكضيح الميارة عبر السبكرة مف قبؿ المعممة لمطمبة

 :عمى الكممات كسرضع تنكيف ال
 لٍ حـــقـ             دٍ أوال           ةٍ أســر             ةٍ جــر             لٍ عمــ

  كممة كال يحتاج إلى ألؼ.تنكيف الكسر يككف آخر المبلحظة : 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 
 كالتفاعؿ

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
 المشاركة

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 

مبلحظة 
 المشاركة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 
 3ىػػػ 
 
 
 
 
 
 
 0ىػ 
 
 
 
 2ىػػ 
 
 
 
 
 
 7ىػػ 

 ."مجمكعات ضمف العمؿ" شاط مرحمي: 
 .المدرسي الكتاب مف (262) فحةص ،(2) سؤاؿ حؿ

 نضع تنكيف الكسر عمى آخر الكممات اآلتية، كنقرأ:
 قنفذ ببغاء زرافة غزاؿ حيكانات

 
 .نشاط كتابي: " عبر جياز الحاسكب"
 اختر الكممة المنكنة بالتنكيف الصحيح:

 . (ثيرانف    –ثيرافو    )  ثيراف     -2
 عصفكروا(.  –عصفكرو ) عصفكر -6
 .(صكرةو    –صكرتو   ) صكرة  -4
ا    – نماءو    ) نماء -3  .(نماءو
 

يتـ عرض بطاقات كممات الفقرة المستيدفة كقراءتيا مف قبؿ الطمبة باستخداـ لعبة 
 تربكية، كتحميميا لمقاطع كحركؼ شفكينا.

ٍع  ديثىييما –ميٍسًرعنا  –)تىٍسمى  تىٍسمىٍع( – حى
 

الحاسكب كقراءة الطمبة ليا محاكاة عرض الفقرة المستيدفة مف الدرس عبر جياز 
 لقراءة الحاسكب فرادل.

رافىةي  " قالىتً  ٍكتو  ًلٍمغىزاؿً  الز  ٍمسىةى  ا ىكىؿى  اٍلقيٍنفيذى  ا ىف   تىٍسمىعٍ  ا ىلىـٍ : عاؿو  ًبصى  ىذا ثيرافو  خى
؟ باحى  الص 

ديثىييما، اٍلبىب غاءي  سىًمعى   ."اميٍسًرعن  فىطارى  حى
 

 :رةالفق مضمكف فييية شف مناقشة*
 لمغزاؿ؟ الزرافة قالت ماذا -2
 حديثيما؟ سمع الذم مف -6
 ؟" عاؿو "  مضاد ما -4

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
 
 

 مبلحظة 
 صحة

 اإلجابات
 

 



272 

 

 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ

 
 
 
 8ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 ىػػ

 فردم؟ أـ زكجي عددىؿ ىك  الثيراف؟ عدد كـ -3
 نكعو؟ ما ىك؟ ما أسمكب القطعة في -0
 

 .نشاط مرحمي:" كراسات الطمبة"
 استخرج مف الفقرة كممات بيا تنكيف كسر.

 
 نشاط كتابي: " كراسات الطمبة"

 :الكسر بتنكيف المنكنة الكممات حكط
 .كارفةو  شجرةو  تحت جمست -2
 .مخمصو  صديؽو  عمى سممت -6
 .جميؿو  بصكتو  الطيكر تغرد -4
 .مكحشو  طكيؿو  طريؽو  في سرت -3

 
كتعطي الفرصة لمتبلميذ  صامتة قراءة القطعة لقراءة فرصة لمطمبة المعممة تمنح
 .كمماتيا بعض كتابة عف فيمو عمييـ صعب عما ليسألكا

 
 :كتابي نشاط
 .حجبيا بعد الطمبة عمى الفقرة المعممة تممي
 

 .التصحيح طرؽ بإحدل كتصحيحيا الكراسات جمع
 .ألخطائيـ الطمبة كيبتص
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الكتابة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تعزيز 
التعمـ 
 الصفي

 ." عبر جياز الحاسكب" نشاط ختامي:
 :الكسر بتنكيف المنكنة الكممات منيا استخرج ثـ ،" الغذاء"  قصة اقرأ
، غذاءو  إلى اإلنسافي  يحتاج"    .العمؿ عمى كالقدرة بالقكة كيزكده صحتو، يحفظ جيدو

، كخضرةو، كلحـ، خبزو  مف اإلنساف غداء كيتككف ، كدىفو  ". فاكيةو  ك كبيضو
 
 ؽ الدرس:مغ

؟  ."/ شرطي المركر " لعبة تربكية ماذا تعممت اليـك
 

 يتي:نشاط ب
 كممات بيا تنكيف كسر. (الببغاء الثرثار)استخرج مف درس  -2
 ضع تنكيف الكسر عمى الكممات اآلتية: -6
 .كقت( فبلح،  زجاج، صديؽ، ثكب،، جاىػػػؿ، عطػػمة مػػعمـ، سػػعادة، بحػػػر،)
 إعطاء الطمبة كرقة عمؿ خاصة بميارة تنكيف الكسر كمتابعتيا. -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ونتائج أدكاتو
مبلحظة 
صحة 
 الحؿ

 
 
 
 

يتبع في 
الحصة 
 القادمة
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 الدرس: سعيده كالصقر                                           المادة: المغة العربية
 الفصؿ الدراسي: الثاني                                        الصؼ: الثاني األساس

 .ضـ"تنكيف ال إمبلء منظكر " المكضكع :
 ىداؼ السمككية:األ
 ا.ا سميمن لفظن  ضـيمفظ تنكيف ال -2
 .  ضـيميز شكؿ تنكيف ال -6
 في مكانو المناسب. ضـيضع تنكيف ال -4
 يختار شكؿ التنكيف الصحيح لمكممة. -3
 يقرأ كممات الفقرة. -0
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا سميمنا. -2
 .عبر عف فيمو لمفقرة شفكيناي -7
 مف الفقرة كممات بيا تنكيف الضـ. يستخرج -8
 يكتب الفقرة بطريقة اإلمبلء المنظكر. -9

 .الحاسكب أجيزة عمى المحافظة -ب    .الرفؽ بالحيكاف  -أ  عطي مؤشرات داللية حكؿ:ي  -20
 
، سبكرة، بطاقات، LCDجيازسبكرة ذكية، جياز حاسكب، سماعات،  لكسائؿ التعميمية التعممية:ا

 .، صمصاؿمؿطباشير، أكراؽ ع
 ، مناقشة كحكار، االستكشاؼ. العمؿ الجماعي " التعاكني"، ألعاب تربكيةاالستراتيجيات: 

 
 
 

 التقكيـ البند االختبارم المتطمب األساسي
يختار الحرؼ 

 ضمةالمشككؿ بال
 القصيرة.

 القصيرة: ضمةالحرؼ المشككؿ بال اختر
 .   " سً   ، ؾي  ، ؿً   ، تي  ، ري   ، عً " 
 
 
 
   

 نتائجو اتوأدك 
 مبلحظة
 الحؿ صحة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 2ىػػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6ىػ 

 :التييئة
 ." يعرض عبر جياز الحاسكب" نشاط سماعي:

 عزيزم التمميذ: استمع جيدنا، كردد مع الصكت الذم تسمعو:  

 باب                                 ب   
 

  ثوم                    م          
 
 

 ف                           هاتف  
 

                    ق                              فندق  

 يتـ اكتشاؼ الطمبة لعنكاف الدرس كىك " تنكيف الضـ " كتدكينو عمى السبكرة.
 :الضـ ** تعريؼ تنكيف

 االسـ مف األخير الحرؼ عمى المكضكعة الضـ حركة إلى ضـ حركة إضافة ىك
 .األخير الحرؼ عمى الضـ حركة بعد ينطؽ ساكنة نكف صكت إلى لتشير
 ." عبر جياز الحاسكب " (:2مثاؿ )

 :فتحتنكيف الب ضع خطنا تحت الحرؼ المنكف
            سه كأ              ره طيك                 ده سعي                    ره صق

 ات. يقرأ الطمبة الكمم
 " باستخداـ جياز الحاسكب" نشاط مرحمي:

 :الضـ بتنكيف المنكف الحرؼ تحت خطنا ضع
 قمره  صديؽه        مطره            تؿه              نبعه  

 طالػػػبه             كتابه          حاسػػكبه          تمفػازه          حزيػػفه 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 

 لةالفعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
 المشاركة

 
 
 

مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
كصحة 
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 4ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 0ىػػ 

 ." عبر السبكرة " (:6مثاؿ )
 .يتـ تكضيح الميارة عبر السبكرة مف قبؿ المعممة لمطمبة

 :عمى الكممات ضـضع تنكيف ال
 س  شمـــ       د  يـــــ         خ  مطبـــ       ك  شبــا         ر  عصـــي

  تنكيف الضـ يككف آخر الكممة كال يحتاج إلى ألؼ.مبلحظة : 
 تعطي المعممة فرصة لمطمبة باستخداـ الصمصاؿ.

 
 ."مجمكعات ضمف العمؿ" نشاط مرحمي: 

 .المدرسي الكتاب مف (240) صفحة ،(2) سؤاؿ حؿ
 مى آخر الكممات اآلتية، كنقرأ:نضع تنكيف الضـ ع

 ماء عطش صقر صيد رحمة
 

 عبر جياز الحاسكب"برنامج نشاط كتابي: " 
 اختر الكممة المنكنة بالتنكيف الصحيح:

 . (أرنبها     –أرنبه  )أرنب      -2
 .(عشبةه    –عشبته ) عشبة -6
 .(سكرها    –سكره   ) سكر  -4
 .(نقاءها     –نقاءه   )نقاء       -3

 
يتـ عرض بطاقات كممات الفقرة المستيدفة كقراءتيا مف قبؿ الطمبة باستخداـ لعبة 

 تربكية، كتحميميا لمقاطع كحركؼ شفكينا.

ٍيد –يىٍستىٍخًدميوي   –)ييًحب وي  ( – صى  ااٍل ىٌياـً

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
 المشاركة
 الفعالة

 
 
 

مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 2ىػػ 
 
 
 
 
 7ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8ىػػ 

عرض الفقرة المستيدفة مف الدرس عبر جياز الحاسكب كقراءة الطمبة ليا محاكاة 
 لقراءة الحاسكب فرادل.

ٍقره  سىعيدو  ًعٍندى  " كافى  يىٍستىٍخًدميوي  ييًحب وي، صى ٍيدً  في كى ، ًمفى  يىٍكـو  في. الص  رىجى  ااٍل ىٌياـً  سىعيده  خى
ٍيدو " ًرٍحمىةً  في  .صى

 
 في مضمكف الفقرة: يية*مناقشة شف

 ماذا كاف يممؾ سعيد؟ -2
 بـ يستخدـ سعيد صقره؟ -6
 ما مضاد " يحبو "؟ -4
 ىؿ الصقر أليؼ، أـ مفترس؟ كيؼ يتكاثر؟ -3
 ما جمع صقر؟ ما مفرد يكـ؟ -0
 ة " سعيدو " ؟ما نكع التنكيف في كمم -2
 أيف خرج سعيد؟ -7
 

 .نشاط مرحمي: " كراسات الطمبة"
 استخرج مف الفقرة كممات بيا تنكيف ضـ.

 
كتعطي التبلميذ فرصة  صامتة قراءة القطعة لقراءة فرصة لمطمبة المعممة تمنح
 .كمماتيا بعض كتابة عف فيمو عمييـ صعب عما ليسألكا

 
 
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
دقة 

 لقراءةا
 

مبلحظة 
دقة 

اإلجابات 
 كصحتيا

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 9ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعزيز 
التعمـ 
 الصفي

 .نشاط كتابي: " كراسات الطمبة"
 بعد حجبيا. تممي المعممة الفقرة عمى الطمبة

 
 جمع الكراسات كتصحيحيا بإحدل طرؽ التصحيح.

 طمبة ألخطائيـ.ال كيبتص
 

 ."جياز الحاسكببرنامج عبر : "ختامي نشاط
 :الضـ بتنكيف المنكنة الكممات حكط

، خرطكـه  لمفيؿً  -2  .كبيره  كرأسه  طكيؿه
، شكؿه  لؤلسدً  -6  .طكيؿه  كذيؿه  مخيؼه
، شكؿه  لمعصفكرً  -4  .كثيره  كريشه  جميؿه
 .جديده  كتابه  عنده محمده  -3
 
 ؽ الدرس:مغ

؟  ."/ طير الفراش لعبة تربكية"  ماذا تعممت اليـك
 

 نشاط بيتي:
 كممات بيا تنكيف ضـ. (سعيده كالصقر). استخرج مف درس 2
 . ضع تنكيف الضـ عمى الكممات اآلتية:6
 .صديؽ(، جميؿ، فأس مػػعممة، ىناءة، بمبؿ،)
 .إعطاء الطمبة كرقة عمؿ خاصة بميارة تنكيف الضـ كمتابعتيا.4
 
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
 مبلحظة

دقة 
 الكتابة

 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 
 
 
 

يتبع في 
الحصة 
 القادمة
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 الدرس: في البقالة                                         المادة: المغة العربية
 الفصؿ الدراسي: الثاني                                      الصؼ: الثاني األساس

 ." الثبلثة نكيفالت أنكاع إمبلء منظكر " المكضكع :
 األىداؼ السمككية:

 .منكنة كممات يقرأ -2
 .المختمفة الكممة يختار -6
 .الجدكؿ بحسب الكممات يصنؼ -4
 .المطمكب بحسب الجدكؿ يكمؿ -3
 يقرأ كممات الفقرة. -0
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا سميمنا. -2
 .عبر عف فيمو لمفقرة شفكيناي -7
 ". الثبلثة التنكيف أنكاع" قرة كممات بيا يستخرج مف الف -8
 يكتب الفقرة بطريقة اإلمبلء المنظكر. -9

 أجيزة عمى المحافظة -ب   .األمانة كعدـ الغش  -أ يعطي مؤشرات داللية حكؿ:  -20
 .الحاسكب

، سبكرة، بطاقات، LCDجيازسبكرة ذكية، جياز حاسكب، سماعات،  الكسائؿ التعميمية التعممية:
 .، صمصاؿأكراؽ عمؿ طباشير،

 العمؿ الجماعي " التعاكني" ، ألعاب تربكية ، مناقشة كحكار، االستكشاؼ. االستراتيجيات: 
 التقكيـ البند االختبارم المتطمب األساسي

 كممات يقرأ/ 2ىػػ
 .منكنة

 "تربكية لعبة: " البطاقة عف اقرأ
(، ، ، غبلؼه  فيؿو  .       (ظبلمان  شجرةو، طاكلةن، قصصه

 نتائجو توأدكا
 مبلحظة
 الحؿ صحة

 

 
 

 

 

 



279 

 

 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 6ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4ىػػ 

 .(: " جياز الحاسكب"2مثاؿ )
 :في التنكيف حكط الكممة المختمفة

 .(فاسدو     -سػػعػػيػػدنا    -طعامنا  ) -2
   

ثة " يتـ استنتاج الطمبة لعنكاف الدرس كىك "أنكاع التنكيف الثبل
 كتدكينو عمى السبكرة.

 .جياز الحاسكب"برنامج عبر نشاط مرحمي: " 
 :في التنكيف حكط الكممة المختمفة

 .(بقالةو    -كرقة ه         -سميـه       ) -2
 .(قػػػػمػػػػمنا       –عػػػممنا       -صغيرةه   ) -6
 .(عػػصػػيػػػرنا -ركػػػابو        -ممصقاتو  ) -4
 

 ." جياز الحاسكب"(: 6مثاؿ )
 صنؼ الكممات اآلتية بحسب الجدكؿ:

 (نػباتػػنا  -سػػيدةو     -  حه قبػػي -بحػػػارنا   -بيضػػػاءو    -رايػػػػة ه  )
 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ 
 بػيػضاءو  بحػػارنا رايػػػػة ه 
 سػػيدةو  نػػباتػنػا قبػيحه 

 .نشاط مرحمي: " جياز الحاسكب"
 اآلتية بحسب الجدكؿ :ؼ الكممات صن
ا  -عماؿو   -حبكبه    -أجباننا  )  (رفكؼو   -عمبه    -تاريخن

 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ 
   
   
    

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 

مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
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 التقكيـ شطةالخبرات كاألن األىداؼ
 

 3ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0ىػػ 
 
 
 2ىػػ 

 .(: " عبر جياز الحاسكب"4مثاؿ )
 أكمؿ الجدكؿ بحسب المطمكب:

 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ الكممة
 ةو مدرس ة ن مدرس ة ه مدرس مدرسة
 تو نبا ان نبات ته نبا نبات
 د و نشي ان نشيد ده نشي نشيد
 ءو انتيا ءن انتيا ءه انتيا انتياء

 
 نشاط مرحمي:
 مف الكتاب المدرسي. (232)صفحة  (2)حؿ سؤاؿ 

  :ندخؿ التنكيف عمى الكممات اآلتية
 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ الكممة
    سميـ
    فساد
    كرقة

 
 الطمبة قبؿ مف كقراءتيا المستيدفة الفقرة كممات بطاقات عرض يتـ

 .شفكينا ركؼكح لمقاطع كتحميميا تربكية، لعبة باستخداـ
عكفى  – ًليىٍشتىًرمى  – أٍختىوي )ي  قاتو  – يىضى  (ااٍل ىٍجبافً  -ميٍمصى
 كقراءة الحاسكب جياز عبر الدرس مف المستيدفة الفقرة عرض
 .فرادل الحاسكب لقراءة محاكاة ليا الطمبة

ذى "  ميـه  ا ىخى غيرىةى  ا يٍختىوي  سى ـى  الص  ٍريى لى مى ٍمكل لىيا ًليىٍشتىًرمى  اٍلبىٌقالىًة؛ إِ  .اٍلحى
بىٍينىما ظى  اٍلبىٌقالىًة، في كانا كى ميـه  الحى عكفى  اٍلعيٌماؿى  سى قاتو  يىضى  فىٍكؽى  ميٍمصى

بىٍينىما ظى  اٍلبىٌقالىًة، في كانا كى ميـه  الحى عكفى  اٍلعيٌماؿى  سى قاتو  يىضى  فىٍكؽى  ميٍمصى

مىبً  بكبً  عي  ".كىااٍل ىٍجبافً  اٍلحي
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المباركة 

 ةالفعال
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة 
 كدقتيا
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 7ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8ىػػ 
 
 
 
 
 
 9ىػػػ 

 :الفقرة مضمكف في ييةشف مناقشة*
 مع مف ذىب سميـ إلى البقالة؟ -2
 ما المقصكد بػ " البقالة" ؟ -6
 أختو إلى البقالة؟ لماذا أخذ سميـ -4
 ما مضاد " الصغيرة" ؟ -3
 ما الذم الحظو سميـ ؟ -0
 ؟ مفرد "ممصقات" ما -2
 برأيؾ لـ يضعكف الممصقات عمى العمب؟ -7
 ما جزاء الغشاش عند اهلل؟ -8
 مف يسرد لنا قصة عمر كبائعة المبف؟ -9
 

 ."الطمبة كراسات: " مرحمي نشاط
 كاكتب نكعو.بيا تنكيف  كممات الفقرة مف استخرج

 
كتعطي  صامتة قراءة القطعة لقراءة فرصة لمطمبة المعممة تمنح

 بعض كتابة عف فيمو عمييـ صعب عماالفرصة لمتبلميذ ليسألكا 
 .كمماتيا

 
 ."الطمبة كراسات: " (2)كتابي  نشاط
 .حجبيا بعد الطمبة عمى الفقرة المعممة تممي
 

 .التصحيح طرؽ بإحدل كتصحيحيا الكراسات جمع
 .ألخطائيـ الطمبة كيبتص

 
 
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 

دقة 
اإلجابات 
 كصحتيا

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الكتابة
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 .: " كراسات الطمبة"(6)نشاط كتابي   
استخرج الكممات المنكنة مف الجمؿ، ثـ اكتبيا حسب المطمكب مف 

 الجدكؿ:
تنكيف  الجممة قـالر 

 ضـ
تنكيف 
 كسر

تنكيف 
 فتح

سجؿى العبه ىدفنا في  -2
 أكؿ دقيقةو مف المباراة.

   

كتبى طالبه قصيدةن في  -6
 .ساعةو 

   

استعارى سعيده مف سميرو  -4
 قممنا.

   

 
 .جياز الحاسكب"برنامج عبر "  نشاط ختامي:

 كاستخرج منيا بحسب المطمكب: اقرأ قصة " النحمة "،
عجيبة ، تعيشي في جماعاتو " ال حشرة ه متعاكنة.  نحمة ي

أجنحةو  حريريةو تسبحي في جك السماًء، كىي  خفيفةو  كلمنحمةً أربعة ي
كمف زىرةو  تتنقؿ مف ثمرةو  حمكنا  ، ثـ تخرج لنا عسبلن إلى زىرةو  إلى ثمرة و

 ألكانو فيو شفاءه لمناس". امختمفن 
 .تنكيف ضـ -2
 تنكيف فتح. -6
 .سرتنكيف ك -4
 
 ؽ الدرس:غم

 ./ القطار" تربكية لعبة " ماذا تعممنا اليكـ ؟
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

تعزيز 
التعمـ 
 الصفي

 نشاط بيتي:
استخرج مف درس " في البقالة " كممات منكنة، كاكتب نكع  -2

 .التنكيف فييا
كتنكيف الضـ مرة،  ،مرة ع تنكيف الفتح مرة، كتنكيف الكسرض -6

 عمى كؿ مف الكممات التالية: 
 .(ىرة –طاىر  –كأس  –سمة  –نبات  –قطار  –عصفكرة )   
 إعطاء الطمبة أكراؽ عمؿ خاصة بميارة التنكيف كمتابعتيا. -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
يتبع 
في 

الحصة 
 القادمة
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 الدرس: مف نكادر أشعب لمادة: المغة العربيةا
 الفصؿ الدراسي: الثاني                                     الصؼ: الثاني األساس

 .النكف كالتنكيف" إمبلء منظكر " المكضكع :
 األىداؼ السمككية:

 .يربط بيف ما يسمع كيرل مف خبلؿ نشاط سمعي -2
 كالتنكيف. األصمية في آخر الكممة ات كيميز بيف النكفيقرأ الكمم -6
 .المختمفة الكممة يختار -4
 .الجدكؿ بحسب الكممات يصنؼ -3
 .يميز التنكيف الصحيح -0
 يقرأ كممات الفقرة المستيدفة. -2
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية مضبكطة ضبطنا سميمنا. -7
 .عبر عف فيمو لمفقرة شفكيناي -8
 ". كنكف أصمية تنكيف" فقرة كممات بيا يستخرج مف ال -9

 يكتب الفقرة المستيدفة بطريقة اإلمبلء المنظكر. -20
 عمى المحافظة -ب         .االعتماد عمى النفس  -أ    يعطي مؤشرات داللية حكؿ:    -22

 .الحاسكب أجيزة
رة، بطاقات، ، سبك LCDجيازسبكرة ذكية، جياز حاسكب، سماعات،  الكسائؿ التعميمية التعممية:

 .طباشير، أكراؽ عمؿ
 ، مناقشة كحكار، االستكشاؼ. العمؿ الجماعي " التعاكني"، ألعاب تربكيةاالستراتيجيات: 

 التقكيـ البند االختبارم األساسي المتطمب
يضع دائرة حكؿ / 2ىػػ

 .الكممة التي تسمعيا
 البند االختبارم

 اختبار قصير: " عبر الحاسكب"
 تسمعيا: التي ةالكمم حكؿ دائرة ضع

(. ، كثيرنا ، شجرةه  السكيٍف، ) -2  سفرو
 .(جامعه،  دخاف  نارنا،  صديؽو،) -6
،  فأسنا،  صقرو ) -4  .(زيتكف،   فبلحه

 
 أدكاتو

 
 نتائجو

 مبلحظة
 صحة الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 6ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4ىػػ 

 عمى كتدكينو"  كالتنكيف النكف" كىك الدرس لعنكاف الطمبة استنتاج يتـ
 .السبكرة

 :الكممة نياية في األصمية النكف ** تعريؼ
 ركماف، حصاف،"  مثؿ المعنى، تغير حذؼ إذا أصمي حرؼ ىي

 ".إيماف فمسطيف،
 األصمية في آخر الكممة ( : اقرأ الكممات كميز بيف النكف2)مثاؿ 

 كالتنكيف:
 مناقشة كحكار ".يتـ النشاط عبر عرض بطاقات كرقية " 

، دخاف، سكيف، أماف، عمبةو سميف)  (، حبنا، فاتف، مف، سجف، فأسه
 آخر في األصمية النكف بيف التفريؽ طريؽ لطمبتيا المعممة تكضح
 فإذا تنكيف بدكف المنكنة الكممة نطؽ خبلؿ مف كذلؾ كالتنكيف الكممة

 ليكبالتا  الكممة في أصمية غير النكف فستككف النكف حرؼ ؽننط لـ
 .التنكيف الطالب سيضع
 ." عمؿ جماعي" :مرحمي نشاط
 .المدرسي الكتاب مف (202) صفحة (2) سؤاؿ حؿ

 نقرأ، كنميز بيف النكف كالتنكيف في الكممات اآلتية:
قةن  رةه  ديخاف كىرى  ًسٌكيف نارو  ًمف شىجى
 .(: " جياز الحاسكب"6مثاؿ )

 حكط الكممة المختمفة:
 .(  عدناف   -ا  سػػعػػيػػدن   -طعامنا  ) -2

 "الحاسكب جياز: " مرحمي نشاط
 :المختمفة الكممة حكط

 .(إنساف   -    كرقةه    -       سميـه ) -2
 .( قػػػػمػػػػمنا   –   عػػػممنا   -      دخاف) -6
 .(  سميف  -   ركػػػابو    -  ممصقاتو ) -4

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 
 
 

مبلحظة 
كة المشار 
الفعالة 
كدقة 
 القراءة

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 3ىػػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0ىػػػػ 

 .جياز الحاسكب"برنامج عبر (: " 4مثاؿ )
 صنؼ الكممات اآلتية بحسب الجدكؿ:

 (رأسه   ،ليمكف ،فناف ،أماف ،نداءن  ،صديؽو  ، قمرنا،قمبو   ،عمـه )
 نكف أصمية تنكيف كسر نكيف فتحت تنكيف ضـ 

 فناف قمبو  قمرنا عمـه 
 أماف صديؽو  نداءن  رأسه 

 
 .نشاط مرحمي: " جياز الحاسكب"

 صنؼ الكممات اآلتية بحسب الجدكؿ:
 (كقتو   -  حيكاف  - لحمنا -  غداءو  -  رجؿه  - طعامنا - فستاف)

 نكف أصمية تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ 
    
    

 ."السبكرة : " عبر (3مثاؿ )
 :اختر الكممة الصحيحة

 عند إضافة تنكيف الضـ عمى كممة " بستاف " تصبح  -2
(. -بستانف)  بستافه

 عند إضافة تنكيف كسر عمى كممة "ثعباف" تصبح    -6
 .(ثعبانف –ثعبافو )

 عند إضافة تنكيف فتح عمى كممة " قميص" تصبح   -4
ا)  قميصف(. -قميصن

 صة لمطمبة لمعمؿ بالصمصاؿ"." تتيح المعممة فر  
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 

مبلحظة 
المشاركة 

 الفعاؿ
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 
 
 
 
 
 2ىػػ 
 
 
 
 7ىػػ 
 
 
 
 
 8ىػػ 

 .عبر كراسات الطمبة"" نشاط مرحمي:
  :اختر التنكيف الصحيح

 -ليمكنف) تصبح" ليمكف" كممة عمى الضـ نكيفت إضافة عند -2
 (.ليمكفه 

 –تمساحو )  تصبح" تمساح" كممة عمى كسر تنكيف إضافة عند -6
 .(تمساحف

  -دخاننا ) تصبح" دخاف"  كممة عمى فتح تنكيف إضافة عند -4
 .(دخانف

 " تتيح المعممة فرصة لمطمبة بتشكيؿ الكممات المنكنة في الصمصاؿ"
 الطمبة قبؿ مف كقراءتيا المستيدفة الفقرة مماتك بطاقات عرض يتـ

 .شفكينا كحركؼ لمقاطع كتحميميا تربكية، لعبة باستخداـ
م ؿي   – ا ىٍشًعؿً  –  اٍلغىداءً   –  حافى )  ( ا ىتىحى

 كقراءة الحاسكب جياز عبر الدرس مف المستيدفة الفقرة عرض
 .فرادل الحاسكب لقراءة محاكاة ليا الطمبة

رىجى "  ديؽو  مىعى  عىبي ا ىشٍ  خى ، في لىوي  صى ٍقتي  حافى  كىًعٍندىما سىفىرو  قاؿى  اٍلغىداًء، كى

ديؽي  ، يا قيـٍ : الص  م ؿي  ال: ا ىٍشعىبي  قاؿى . الٌنارى  كىا ىٍشًعؿً  ا ىٍشعىبي  ا ىتىحى
 ".الد خافى 

 :الفقرة مضمكف في ييةشف مناقشة*
 أيف خرج الصديقاف؟ -2
 ماذا تعرؼ عف "أشعب" ؟ -6
 الصديؽ مف أشعب؟ماذا طمب  -4
 ىؿ استجاب أشعب لصديقو؟ دلؿ مف الفقرة. -3
 ما نكع األسمكب " ال أتحمؿ الطيراف "؟ -0
 استخرج مف الفقرة حرؼ جر؟ -2
 ما مضاد " أشعؿ "؟ -7
 حاف "؟مرادؼ "ما  -8

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
المشاركة 

 الفعالة
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
 

ة مبلحظ
دقة 

 اإلجابات 
 كصحتيا
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة  األىداؼ
 

 9ىػػػ 
 
 
 
 
 
 20ىػػ 

 ."الطمبة كراسات: " مرحمي نشاط
 .الكممة آخر في أصمية نكف بيا كممات الفقرة مف استخرج

 
كتعطي  صامتة قراءة القطعة لقراءة فرصة لمطمبة المعممة تمنح

 بعض كتابة عف فيمو عمييـ صعب عما فرصة لمتبلميذ ليسألكا
 .كمماتيا

 
 ."الطمبة كراسات: " (2) كتابي نشاط
 .حجبيا بعد الطمبة عمى الفقرة المعممة تممي
 

 .التصحيح طرؽ بإحدل كتصحيحيا الكراسات جمع
 .ألخطائيـ الطمبة تصكيب

 
 .جياز الحاسكب"برنامج عبر "  نشاط ختامي:
 لمطمكب:كاستخرج منيا بحسب ا "، قريةاقرأ قصة " ال

 مبنيةه  صغيرةه، ياكبيكتي  ضيقةه  كشكارعيا المنازؿ، قميمةي  القريةي " 
يعيشي في القريًة اإلنسافي ك ، كثيفةه  كمزارعه  حقكؿه  كحكليا ،بالطيفً 

، بطمأنينةو كىدكءو  ، كبنى فييا الناسي مدرسةن جميمةن ليتمقى كالحيكافي
 ."األطفاؿي العمـ النافع

 .تنكيف ضـ -2
 .تنكيف فتح -6
 .تنكيف كسر -4
 نكف أصمية في آخر الكممة. -3

 نتائجو أدكاتو
مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 

مبلحظة 
صحة 
الكتابة 
 كدقتيا

 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ 
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 التقكيـ الخبرات كاألنشطة األىداؼ
 

 
 
 

تعزيز 
التعمـ 
 الصفي

 :الدرس غمؽ
 .جر"/ الخنفساء ككرؽ الش تربكية لعبة " ؟ اليكـ تعممنا ماذا
 

 :بيتي نشاط
 كاكتب منكنة، كممات"  أشعب نكادر مف"  درس مف استخرج -2
 .فييا التنكيف نكع
 .الكممة آخر في أصمية كنكف

 .كمتابعتيا التنكيف بميارة خاصة عمؿ أكراؽ الطمبة إعطاء -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجو أدكاتو
 
 

يتبع في 
الحصة 
 القادمة
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 )4)ـ ممحؽ رق
  كتاب تسييؿ ميمة الباحثة
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 (11)ممحؽ رقـ 
  كتاب تسييؿ ميمة الباحثة
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 (11)ممحؽ رقـ 
 شيادة إثبات تطبيؽ أداة الدراسة
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 (17)ممحؽ رقـ 
 لمبرنامج العممي بالتطبيؽ خاصة صكر
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