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كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

ملخص البحث :
حرصت المدارس التربوٌة المعاصرة على تقدٌم أسالٌب جدٌدة للتعلم والتعلٌم
 ،تنقل اهتمام التربووٌٌ مو الموادة الدراسوٌة أو المعلوم للوى الموتعلم  ،ومو ايسوالٌب
التً حظٌت باهتمام التربوٌٌ أسالٌب التعلم الفردي  ،لذ تشٌر ايدبٌات التربوٌة للوى
أ تفرٌد التعلٌم ٌساعد المتعلمٌ علوى تحقٌوا ايهودال التعلٌمٌوة بمسوتون معوٌ مو
اإلتقووا  ،وٌرجووك ذلوو للووى أ هووذا ايسوولوب – الووتعلم الفووردي – ٌراعووً الفوورو
الفردٌة بٌ المتعلمٌ بصورة جٌدة  ،بحٌث ٌَ ُمد كل متعلم بمفردات تدرٌسوٌة تتناسوب
مووك حاجاتوود وتدراتوود ومٌولوود  ،وٌجعلوود ٌسووٌر عووً عملٌووة الووتعلم علووى وعووا سوورعتد ،
وأُسلوبد عً التعلم  ،وٌتٌح لد الوتت الكاعً الوذي ٌحتواإ للٌود لوتعلم موضوو معوٌ ،
كما ٌتٌح للمتعلم حرٌوة اختٌوار النشوا ات التعلٌمٌوة وممارسوتها  ،وتقووٌم مودن تقدمود
نحو تحقٌا ايهدال التعلٌمٌة .
لقد أدن االهتمام بالتعلم الفردي للى انبثا برامج تدرٌسٌة تناسب هوذا النوو
م التعلم وتحقا أهداعد  ،ولعول أهوم أنووا الوتعلم الفوردي شوٌوعا وانتشوارا لالحقٌبوة
التعلٌمٌة)  ،لذا ارتأن الباحوث اسوتخدام هوذا ايسولوب لٌسوهم عوً التىلوب علوى بعو
المشكالت التً تعانً منهوا موادة اإلموالو سوواو أ كانوت مشوكالت تتعلوا بوالمنهج أم
ب رٌقوووة التووودرٌس  ،عكثووورة ايخ ووواو اإلمالفٌوووة أصوووبحت متفشوووٌة حتوووى عنووود لبوووة
الجامعووات  ،موو هنووا تتجلووى أهمٌووة البحووث الحووالً  ،لكشوول اثوور اسووتخدام الحقٌبووة
التعلٌمٌة عً تحصٌل الب الصل ايول المتوس عً مادة اإلمالو  ،وتحقٌقا لهودل
البحووث اختٌوورت مدرسووة ل التوويخً) للتعلووٌم ايساسووً  ،الواتعووة عووً مرك و محاعظووة
دٌوووالى ،بصوووورة عشووووافٌة واختٌووورت شوووعبتا مووو شوووعب الصووول االول المتوسووو
الموجودة عً المدرسة المذكورة بصورة عشوافٌة أٌضا .
بلغ حجم العٌنة ل )64البوا  ،موو عٌ بالتسواوي بوٌ شوعبتٌ هموا شوعبة
لجو ) المجموعووة التجرٌبٌووة  ،و شووعبة لد) المجموعووة الضوواب ة ،وتوود أجوورن الباحووث
تكاعؤا بٌ الب المجموعتٌ عوً المتىٌورات ايتٌوة ل العمور ال منوً  ،والتحصوٌل
الدراسً لآلباو  ،وايمهات ،والمعلومات السابقة  ،ودرجات اللىوة العربٌوة عوً العوام
السابا ) .
Abstract :
Keen school educational contemporary to provide new
methods of learning and education, the movement of interest
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educators of the subject or the teacher to the learner, and the
ways in which figured educational methods of individual
learning, recalling literature education to individualize education
helps learners to achieve the educational goals a certain level of
proficiency , due to the fact that this method - individual
learning - taking into account individual differences among
learners well, so provide each learner vocabulary teaching
commensurate with the needs and abilities and inclinations, and
make him walk in the learning process according to speed, and
his style of learning, and allow it enough time, which needs him
to learn a particular topic, and enables the learner the freedom to
choose educational activities and exercise, and evaluate the
extent of progress toward achieving educational goals.
Has resulted in interest in learning the individual to the
emergence of teaching programs suitable for this type of
learning and achieve its objectives, and perhaps the most
important types of individual learning common and widespread
(teaching package), so felt the researcher to use this method to
help overcome some of the problems suffered by the material
dictate whether a problems were related to the curriculum or a
way of teaching, multiplicity of spelling errors have become
increasingly widespread, even when university students, here is
where the current research, to uncover the effect of using the
teaching package in the collection of second graders average in
the subject of spelling, and to aim of the research were selected
school(Ala Ahwaz) for basic education, located in the center of
the province of , and randomly selected divisions of the people
of the second row in the middle school also mentioned at
random.
Sample size (64) students, equally distributed between the
two divisions are: Division (c) the experimental group, and
division (d) the control group, was conducted by researcher
parity between the students of the two groups in the variables
the following: (chronological age, and academic achievement
for fathers, mothers, The previous information, and degrees of
the Arabic language in the previous year).
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اهميت البحث واحلاجت إليه :
أحدث العلم تحوال عً حٌواة البشور ،وأصوبح هوو الحقٌقوة ايساسوٌة عوً العوالم
الذي نعٌش عٌد ،ولو تور بٌ أسلوب الحٌاة منذ مفة عام  ،وأسلوب الحٌواة الحوالً
 ،لوجوود أ ا دهووار العووالم لووم ٌووتم لال عووً ضوووو التقوودم العلمووً  ،هووذا وا تٌمووة العلووم
الحقٌقٌوة ال تكمو عوً كونوود مجموعووة مو الحقووافا والمعلومووات وايعكوار  ،بوول هووو ،
موونهج و رٌقووة تفكٌوور وأسوولوب موونظم ومبوورمج  ،لرؤٌووة ايشووٌاو  ،أو عهووم العووالم مو
حولنووا  ،،وهووذا النظوورة للووى العلووم جعلتوود ٌ لووب – عووً العصوور الحاضوور – للحٌوواة
بوصفد ت بٌقوا لهوا  ،بعود أ كوا – عوً الماضوً – ٌ لوب لذاتود  ،كنوو مو الثقاعوة
التً ترغب عٌها عفة م الناس  ،وأصبح العوالم ٌعوٌش عٌموا ٌسومى بالتكنولوجٌوا  ،أي
ت بٌا العلم على العمل وعلى الحٌاة  ،لعاتل .)8795 , 58 ,
لذ عهنا تىٌر عً المجتمعات  ،وهنا صناعات جدٌودة  ،وهنوا تكنولوجٌوا
جدٌدة  ،تترتب علٌها أسالٌب جدٌدة عً االنتقال والت وٌر واالتصال  ،وعً الوصول
للى الكواكب  ،وعً معلوماتنا ع الوراثة وع ال اتة  ،وعً ما ٌمك أ ٌصل للٌود
اإلنسووا م و مهووارة ومعرعووة  ،وٌقتضووً هووذا التىٌوور – علووى ايتوول – أ نتابعوود وا
نتالفم معد  ،عالحاجة للى مواكبة الت ورات السرٌعة عً العلوم والتكنولوجٌا عرضت
على المجتمك الحدٌث التفتٌش ع أنظمة ردٌفة لألنظمة التقلٌدٌة  ،تكو توادرة علوى
تعلٌم اكبر عدد ممك م الناس بأتل وتت ممكو  ،وتكوو توادرة أٌضوا علوى متابعوة
التقدم العلمً والتكنولوجً وعلى اسوتٌعابد عوً برامجهوا التعلٌمٌوة  ،لالخ ٌوب , 58,
. )8759
عال رٌقوووة التدرٌسوووٌة جووو و مووو منظوموووة متكاملوووة وهوووً العملٌوووة التعلٌمٌوووة ،
عاالهتمام ٌنبىً أال ٌنصب على المادة التعلٌمٌوة  ،وايداة التوً تقودم بهوا عقو  ،ولكو
علووى االسووتراتٌجٌة المسووتخدمة م و المصوومم لهووذا المنظومووة ،وعلووى كٌفٌووة اسووتخدام
الوسووافل التعلٌمٌووة لتحقٌووا ايهوودال السوولوكٌة المحووددة مسووبقا  ،وضوورورة مراعوواة
االمكانووات البشوورٌة وتواعرهووا  ،وتوودرات المتعلمووٌ علووى اختٌووار الوسووافل و كٌفٌووة
استخدامها ،عنجاح التعلٌم ٌرتب  -للى حد كبٌر  -بنجاح ال رٌقة ،وتسوت ٌك ال رٌقوة
الناجحووة أ تعووالج كثٌوورا موو عسوواد الموونهج  ،وضووعل ال ووالب ،وصووعوبة الكتوواب
المدرسً  ،وغٌر ذل م مشوكالت التعلوٌم ،عال رٌقوة عملٌوة عنٌوة  ،تحتمول اخوتالل
ايراو  ،وتعدد وجهات النظر ،علٌس عجٌبا أ تبدو عً أعوا التربٌوة رافوا متعوددة،
عال رٌقة لٌست تالبا ٌنبىوً أ ٌصوب عٌود المدرسوو جموٌعهم  ،أو لنهوا نظوام م ورد
ٌنبىً اتباعد عً كول موضوو وموك كول الوب  ،بول ٌنبىوً أ تكوو ال رٌقوة مرنوة
ٌعة  ،تختلل باختالل ايحوال  ،بمعنى أنها تت ور مك الت وور العلموً  ،وكوذل
تختلل بواختالل الىور مو التعلوٌم ،وتبعوا ل بٌعوة ال والب ،عوال شو عوً أ بوٌ
ال الب عروتا عردٌة ٌنبىً أ ٌكو لها اثر عً اختٌار ال رٌقة المالفموة  ،وتود ذكور
بع المربٌ ل أ منهجا عقٌرا عً محتواا وجٌدا عً رٌقة تدرٌسد  ،أعضول بكثٌور
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رٌقة تدرٌسد غٌر موعقوة ) ،ل الخماسوً , 52.,

م منهج غنً عً محتواا  ،لال أ
) 8759
أمووا الحقٌبووة التعلٌمٌووة ل )lnstructional Package؛ عهووً برنووامج أو نظووام
تعلٌمووً لوود القوودرة علووى خلووا أحووداث تعلٌمٌووة باالشووترا مووك المسووتخدم  ،ممووا ٌجعوول
الووتعلم بوسووا تها ٌووتم بصووورة متسلسوولة متدرجووة عووً خ وووات متتابعووة  ،وهووً حشوود
يكبور حجوم مو مكونووات وشورو وتسوهٌالت  ،وتتمتوك بقوووة تعلوم هافلوة  ،نظورا لمووا
تحوٌد م مواد وبدافل ومعٌنات وخٌارات مج ٌة  ،لتحفٌو عاعلٌوة الموتعلم للحصوول
على الخبرات التعلٌمٌة الال مة  ،وتساعد الحقٌبة ال الب على التعلم للوى أتصوى موا
تمكنهم بد تدراتهم  ،وبسرعتهم الخاصة  ،وبما ٌرضً حاجاتهم .
وتعد الحقٌبة التعلٌمة م أهم ال ر التعلٌمٌة عافدة عً لثراو الموتول التربووي ،
واغنافد بالمثٌرات المتعددة  ،التوً توؤدي للوى تكووٌ خبورات متنوعوة  ،وتمثول نم وا
م أنما التعلم الفردي أو تفرٌد التعلٌم  ،وتد اد االهتمام بهوا عوً ايونوة ايخٌورة ،
ينها تمكو الموتعلم مو الممارسوة العملٌوة للخبورات  ،والمهوارات  ،والحصوول علوى
المعلومات واكتسابها  ،وعسح المجال للمالحظة والتدتٌا  ،والتعامل مك المواد بشكل
مباشوور للووى الدرجووة التووً تمك و المووتعلم م و تحقٌووا ايهوودال الم لوبووة  ،عالحقٌبووة
التعلٌمٌة أداة جٌدة عً التعلم والتعلٌم  ،وهً مصممة لكً تستخدم بأسلوب ٌساعد عً
مراعاة الفرو الفردٌة  ،وتمك المتعلم م السٌر بالبرنوامج بحسوب تدرتود وسورعتد
 ،عً ضوو تعلٌمات وموجهات موضوعة  ،لسالمة . ) 8775 , 25 ,
وتأتً أهمٌة الحقٌبة التعلٌمٌوة مو أنهوا تهٌوىو للمتعلموٌ مجواالت مختلفوة مو
الخبووورة المسوووموعة والمرفٌوووة والحسوووٌة المباشووورة ،لذ ٌكتسوووب المتعلموووو خبوووراتهم
المتنوعة ع رٌوا التفاعول والمشواركة ،واالتصوال بالبٌفوة المحٌ وة بهم،وتود اثبوت
هووذا النووو مو أنوووا الووتعلم الووذاتً عاعلٌتوود عووً الووتعلم والتعلووٌم ،مووك الت ووور العلمووً
والتقنووً ،الووذي ٌت لووب اعوودادا علمٌووا للتفاعوول مووك المسووتحدثات التقنٌووة التووً عرضووت
نفسووها علووى العملٌووة التربوٌووة ،وتوود سوواعد اسووتخدام الحقافووب التعلٌمٌووة علووى تحقٌووا
استقالل ال الب ولٌجابٌتهم  ،وتشجٌعهم على االستكشوال واإل وال  ،ورغبوتهم عوً
البحث لمواصلة التعلم .
ل استخدام الحقٌبة التعلٌمٌوة عوً بورامج التعلوٌم ٌقتضوً دورا جدٌودا للمودرس
وهووو غٌوور دورا التقلٌوودي المعوورول  ،ععلٌوود بموجووب هووذا الوودور أ ٌخ و للحقٌبووة
وٌصممها  ،وٌقود عملٌوة اسوتخدامها عوً أنموا مختلفوة مو التودرٌس  ،للفورد الواحود
م و المتعلمووٌ  ،أو لمجموعووات صووىٌرة موونهم أو لمجموعووات كبٌوورة موونهم  ،علووى
أسوواس أ عملٌتووً الووتعلم والتعلووٌم تسووٌرا تبعووا لمنحنووى تكوواملً م و شووأند أ ٌحقووا
أهداعا تربوٌة محددة ع رٌا تقنٌات حدٌثة مناسبة،لبحري .)8771 , 7 ,
وتد اختار الباحث الحقٌبة التعلٌمٌة ينها تحقا ما ٌأتً
 -8تفسووح المجووال أمووام المتعلمووٌ  ،لكووً ٌختوواروا بحرٌووة النشووا ات المختلفووة التووً
ٌنبىً القٌام بها.
 -5تتٌح الفرصة إلٌجاد نو م التفاعل النش بٌ المعلم والمتعلم .
 -2تشجك تنمٌة صفتً تحمل المسؤولٌة واتخاذ القرار لدن المتعلمٌ ..
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ٌ -4مك توظٌفها عً مختلل مٌادٌ المنهج الدراسً.
وتد اختار الباحث الب المرحلوة المتوسو ة إلجوراو تجرٌتود  ،وذلو لموا ٌتمتوك
بد الب هذا المرحلة م خصافص تمٌ ها م سافر مراحل التعلوٌم  ،لذ أنهوا تضوم
البووا عووً بداٌووة مرحلووة المراهقووة  ،وتتمٌ و هووذا المرحلووة بقف و ة عووً جوانووب النمووو
جمٌعهووا  ،وتظهوور لوودن ال لبووة عووً هووذا المرحلووة اسووتعدادات جدٌوودة علووى مسووتون
مداركهم وتودراتهم المختلفوة  ،وٌتو ودو بقووة عقلٌوة عظٌموة عوً نمووهم وتكواملهم ،
ل هرا . ) 8758 , 28 ,
وكا اختٌار الصل االول المتوسو مو بوٌ صوفول المرحلوة المتوسو ة ناتجوا
عما ٌتمتك بود والب هوذا الصول مو أهمٌود  ،لذ انود ٌمثول بداٌوة المرحلوة المتوسو ة
،عاذا كانت االن التة صحٌحة ستكو النتوافج كبٌورة ولموا الصول الثوانً تفود اجرٌوت
علٌووة دراسووات مماثلوود علووى حوود علووم الباحووث  ،والصوول الثالووث الووذي ٌمثوول نهاٌووة
المرحلة  ،وانق ا ال لبد ع الدراسة تبل نهاٌة العام الدراسً ٌ ،جعل مدة التجربوة
تصٌرة خصوصا وا الباحث با تجربتد عً النصل الثانً م السنة الدراسٌة .
هذف البحث :
ٌسعى البحث الحالً للوى تعورل اثور اسوتخدام الحقٌبوة التعلٌمٌوة عوً تحصوٌل
الب الصل االول المتوس عً مادة اإلمالو .
فرضيت البحث :
وضك الباحث الفرضٌة الصفرٌة ايتٌة
" لوووٌس هنوووا عووور ذو داللوووة لحصوووافٌة بوووٌ متوسووو تحصوووٌل ال وووالب الوووذٌ
ٌدرسووو بأسوولوب الحقٌبووة التعلٌمٌووة  ،ومتوس و تحصووٌل ال ووالب الووذٌ ٌدرسووو
بال رٌقة التقلٌدٌة عً مادة اإلمالو عند مستون داللة ل18ر. " )1
حذود البحث :
ٌقتصر البحث الحالً على
 -8عٌنوووة مووو وووالب الصووول االول المتوسووو عوووً المووودارس المتوسووو ة والثانوٌوووة
النهارٌة للبنٌ عً مرك محاعظة دٌالى  ،للعام الدراسً . 5185 – 5188
 -5عدد م موضوعات كتاب اإلمالو المقرر تدرٌسد للصول االول المتوسو وهوذا
الموضوعات هً ل الهم ة المتوس ة رسم الهم ة المتوس ة على ايلل  ،ورسم
الهم ة المتوس ة على الوواو  ،ورسوم الهمو ة المتوسو ة علوى كرسوً الٌواو  ،ورسوم
الهم ة المتوس ة منفردة على الس ر ) .

حتذيذ املصطلحاث :
أوال :الحقيبة التعليمية  :عرعت تعرٌفات عدة منها
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 -8وعرعتها بحريل )8752ل بأنها مجموعة مو الموواد التعلٌمٌوة  ،تكوو وحودة
تتمرك حول عكرة واحدة  ،أعدت عً ضوو مبادنو تفرٌود التعلوٌم والتمواٌ  ،وتمثول
نظاموووا متعووودد الوسووواف علوووى وعوووا معووواٌٌر محوووددة بموووا ٌمكووو الموووتعلم أو مجموعوووة
المتعلمٌ م تعلمها ذاتٌا )
 -5وعرعهووا اإلمووام ل )8755ل بأنهووا نظووام ذاتووً متكاموول  ،تقوودم لل الووب بشووكل
وحدات صىٌرة مرتبة ترتٌبا متسلسال  ،وبتتابك من قً  ،وبوسافل ونشا ات تعلٌمٌوة
 ،تجعل ال الب ٌعتمد على نفسد ،لتحقٌوا أهودال سولوكٌة محوددة علوى وعوا سورعتد
الخاصة بالتعلم ) .
ثانيا  :التحصيل  :عرل تعرٌفات عدة منها
 وعرعوود الخلٌلووً ل )8779لأنوود النتٌجووة النهافٌووة التووً تبووٌ مسووتون ال الووبودرجة تقدمد عً تعلم ما ٌتوتك مند أ ٌتعلمد ).
ثالثا -اإلمالء  :عرل تعرٌفات عدة منها
 -8عرعووود الجوووو مووورد ل )8765لأنووود وسوووٌلة لتعلوووٌم الرسوووم الصوووحٌح للكلموووات
والعبارات بأشكالها المعروعة ).
 -5رابعا الصووول االول المتوسووو هوووو الصووول االول مووو صوووفول المرحلوووة
المتوسوو ة الثالثووة  ،التووً تقووك بووٌ مرحلووة الدراسووة االبتدافٌووة  ،ومرحلووة الدراسووة
اإلعدادٌوووة  ،وتشووومل الصوووفول ل ايول المتوسووو  ،والثوووانً المتوسووو  ،والثالوووث
المتوس و )  ،ووظٌفووة هووذا المرحلووة اع وداد ال لبووة للووى مرحلووة دراسووٌة أعلووى هووً
المرحلة اإلعدادٌة .
الفصل الثاني -:
أوال – دراسات عربية :
 -1دراسة السكران (: )1893
" تصوومٌم ر مووة تعلٌمٌووة لوحوودة دراسووٌة عووً مووادة الجىراعٌووة  ،وتٌوواس عاعلٌووة تل و
الر مة "
أجرٌت هذا الدراسة عً عما  ،عً مرك البحوث والت وٌر  ،وكانت ترمً للى
 -8تصمٌم ر مة تعلٌمٌة لوحدة دراسٌة عً مادة الجىراعٌة للصل ايول الثانوي
.
 -5تعرل اثر استخدام الر مة التعلٌمٌة عً تحصٌل الب الصل ايول الثوانوي
مقارنة بال رٌقة التقلٌدٌة .
بلىوووت عٌنوووة الدراسوووة ل )811الوووب مووو الصووول ايول الثوووانوي عوووً لحووودن
الموودارس الثانوٌووة  ،تسوومت العٌنووة علووى مجموووعتٌ متسوواوٌتٌ  ،احووداهما تجرٌبٌووة
وايخرن ضاب ة  ،وتود أجورن الباحوث تكواعؤا للمجمووعتٌ عوً بعو المتىٌورات ،
كوالعمر ال منووً ومسووتون التحصوٌل  ،ولتحقٌووا غرضووً الدراسوة أجوورن الباحووث مووا
ٌأتً
تصمٌم ر مة تعلٌمٌة  ،على وعا المراحل ايتٌة
-8
ب – تحدٌد الففة المستهدعة .
أ  -تحدٌد عنوا الر مة
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ث – اعداد ايهدال التعلٌمٌة .
ت  -تحدٌد حاجات المتعلمٌ .
ح -اعداد دلٌل ال الب .
إ  -اختٌار البدافل واينش ة التعلٌمٌة
خ  -اعداد االختبارات القبلٌة والبعدٌة والذاتٌة  ،لضما تىذٌة راجعة مستمرة .
 -5اعداد اختبار تحصٌلً مكو م ل  )58عقرة اختبارٌة  ،مو نوو االختٌوار مو
متعدد  ،وتد استخدم بوصفد اختبارا بعدٌا للمجموعتٌ  ،وتم استخراإ صودتد وثباتود
ب رٌقووة لعووادة االختبووار  ،وتوود بلووغ معاموول ثباتوود ل96ر ، )1وعوود مقبوووال يغوورا
الدراسة .
استخدم الباحثل معامل ارتبوا ٌٌرسوو  ،واالختبوار التوافً) وسوافل لحصوافٌة،
وتوود أسووفرت نتووافج الدراسووة عوو ظهووور عوور ذي داللووة لحصووافٌة بووٌ متوسوو ً
تحصوٌل المجمووعتٌ  ،ولمصوولحة المجموعوة التجرٌبٌووة ،التوً تعلمووت ذاتٌوا باسووتخدام
الر مة التعلٌمٌة  ،عند مستون داللة ل  18ر. )1
 -8دراسة ليث (: )1885
" اثووور اسوووتخدام الحقٌبوووة التعلٌمٌوووة عوووً التحصوووٌل الدراسوووً ل وووالب الصووول ايول
المتوس عً مادة الجىراعٌة "
أجرٌت هذا الدراسة عً جامعة بىداد – كلٌة التربٌة ل ابو رشود )  ،وكانوت
ترمووً للووى تعوورل اثوور اسووتخدام الحقٌبووة التعلٌمٌووة عووً التحصووٌل الدراسووً ل ووالب
الصل ايول المتوس عً مادة الجىراعٌة .
بلىت عٌنة الدراسة ل )61البا  ،و عوا عشوافٌا علوى مجمووعتٌ  ،ل)21
البووا المجموعووة التجرٌبٌووة .،ول )21البووا المجموعووة الضوواب ة  ،وأجووري تكوواعؤ
مجمووووعتً الدراسوووة لحصوووافٌا مووو حٌوووث التحصوووٌل ل درجوووات نصووول السووونة) ،
والمعلومووات السووابقة عووً مووادة الجىراعٌووة  ،والعموور ال منووً )  ،ولتحقٌووا أغوورا
البحث أجرن الباحث ما ٌأتً
 -8تصمٌم حقٌبة تعلٌمٌة واعدادها  ،على وعا المراحل ايتٌة
ب -صٌاغة ايهدال السلوكٌة .
أ -تحلٌل خصافص المتعلمٌ
ث -اعداد االختبارات .
ت -اعداد المادة العلمٌة
ح  -اختٌار البدافل واينش ة.
إ -اعداد الوحدة النم ٌة
د -تقوٌم الحقٌبة .
خ -اعداد دلٌل ال الب .
 -5اعداد اختبار تحصٌلً مكو م ل )85عقورة اختبارٌوة ٌ ،متوا بالصود والثبوات
 ،عقوود بلووغ معاموول ثباتوود ل 58ر ، )1واسووتخدم بوصووفد اختبووارا بعوودٌا لقٌوواس تحصووٌل
الب المجموعتٌ .
اسووتخدم الباحووث ل االختبووار التووافً  ،ومعاموول ارتبووا بٌرسووو  ،ومعووادلتً
الصعوبة والتمٌٌ ) وسافل لحصافٌة  ،تد أسفرت الدراسة ع ظهور عر ذي داللة
لحصافٌة بٌ متوس ً تحصٌل المجمووعتٌ  ،ولمصولحة المجموعوة التجرٌبٌوة التوً
درسوووووووووووت باسوووووووووووتخدام الحقٌبوووووووووووة التعلٌمٌوووووووووووة  ،عنووووووووووود مسوووووووووووتون داللوووووووووووة
ل18ر. )1
الفصل الثالث :
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منهج البحث :
المنهجٌوة هوً ال رٌقووة التوً ٌنبىوً علووى الباحوث أ ٌسولكها منووذ ع مود علووى
البحووث  ،وتحدٌوود موضووو بحثوود  ،حتووى االنتهوواو منوود  ،وتوود اتبووك الباحووث الموونهج
التجرٌبووً لتعوورل أثوور اسووتخدام الحقٌبووة التعلٌمٌووة عووً تحصووٌل ووالب الصوول الثووانً
المتوس عً مادة اإلمالو يند المنهج المناسب ل بٌعة بحثد .
إجراءات البحث  :وتشمل
أوال  :التصميم التجريبي:
التصمٌم التجرٌبً ٌعنً وضك خ ة للعمول  ،محوددة الجوانوب ،تسواعد الباحوث
على اختبار عروضد اختبارا دتٌقوا  ،وانود ٌمثول الهٌكول ايساسوً للتجربوة الوذي ٌقوود
للى ايسس التجرٌبٌة التً تحدد معالم التجربة  ،وتعكوس توأثٌر المتىٌور المسوتقل بعود
تحٌٌد المتىٌرات ايخر التوً تودخل مجوال التجرٌوب ،لعوودة  ، )8775 , 85 ,ومو
الضووروري أ ٌكووو لكوول بحووث تجرٌبووً تصوومٌم خوواص بوود  ،ال التصوومٌم ٌسوواعد
على دتة النتافج الم لوبة  ،لذا اعتمد الباحث التصومٌم التجرٌبوً ذا الضوب الج فوً
 ،لكوند أكثر مالفمة إلجراوات البحث  ،وكا التصمٌم على الشكل ايتً
نو االختبار
المتىٌر المستقل
المجموعة
تحصٌلً بعدي
الحقٌبة التعلٌمٌة
التجرٌبٌة
تحصٌلً بعدي
--الضاب ة
حساب الفر بٌ المجموعتٌ عً االختبار البعدي
عوً هووذا التصومٌم توودرس المجموعوة التجرٌبٌووة بالحقٌبوة التعلٌمٌووة وهوً المتىٌوور
المستقل ،بٌنما تدرس المجموعة الضاب ة بال رٌقوة التقلٌدٌوة  ،وٌ بوا الباحوث عوً
نهاٌة التجربة اختبارا تحصٌلٌا بعدٌا على المجموعتٌ  ،لقٌاس أثور المتىٌور المسوتقل
ل الحقٌبة التعلٌمٌة ) عً المتىٌر التابك ل التحصٌل ) .
 -1العمر الزمني :
لقد احتسب الباحث العمر ال منً لل الب بالشهور ،معتمدا على الب اتة المدرسٌة

جدولل)8
الوس الحسابً والتباٌ واالنحرال المعٌاري والقٌمتا التافٌتا ل المحسوبة،
والجدولٌة ) ودرجة الحرٌة يعمار الب مجموعتً البحث محسوبة بالشهور .
المجموع
ة
التجرٌبٌة

25

974ر868

275ر52

825ر7
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حجم
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االنحرال
المعٌاري

القٌمتا التافٌتا

817ر1

111ر5
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ل18ر)1

 86ر5

 -2درجات اللغة العربية في االمتحان النهائي للصف األول المتوسط :
أجرن الباحث تكاعؤا لمجموعتً البحث ل التجرٌبٌة  ،و الضاب ة ) عً درجات مادة
اللىة العربٌة للعام السابا
جدول()2
الوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمتان التائيتان ( الجدولية ،
والمحسوبة ) ودرجة الحرية لطالب مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية
للصف األول المتوسط .
المجموعة

حجم
العٌنة

الوس
الحسابً

التباٌ

االنحرال
المعٌاري

التجرٌبٌة

25

252ر
69

657ر
54

765ر4

الضاب ة

25

849ر
68

166ر
58

116ر8

درجة
القٌمتا التافٌتا
الجدولٌة الحرٌة
المحسوبة
977ر8

111ر5
66

الداللة
اإلح
صافٌة
غٌر
دالة
عند
مستو
نل18
ر)1

 درجة مادة اللىة العربٌة عً االمتحا النهافً للصل ايول المتوس م
ل. )811
 -1االختبار القبلي ( المعلومات السابقة ) :
يجل لجراو التكاعؤ بٌ المجموعتٌ عً المعلومات السابقة
جدول ()3
الوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمتان التائيتان ( المحسوبة ،
الجدولية ) ودرجة الحرية لطالب مجموعتي البحث في االختبار القبلي.
المجموعة

حجم الوس
العٌنة الحسابً

التباٌ

االنحرال
المعٌاري

القٌمتا التافٌتا

الداللة
درجة
الحرٌة اإلحصافٌة

المحسوبة الجدولٌة

التجرٌبٌة

25

59ر8

92ر7

88ر2
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الضاب ة

46ر8

25
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ل18ر)1

65ر48 88ر2

 -1التحصيل الدراسي لآلباء :
جدول ()4
تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقيمتا (كا) المحسوبة
والجدولية.

التجريبية
الضابطة

المجموعة

حجم العينة

امي

يق أر ويكتب

ابتدائية

25663

5

:55:

متوسطة

معهد

اعدادية و

فما فوق

بكالوريوس

درجة الحرية

المحسوبة

كا
2

كا  2الجدولية

الداللة

43

.

7

6

5

9

:

مستوى

43

3

6

7

7

8

7

غير دال
احصائياً
عند
().5.6

 دمجت الخلٌتا ل أمً  ،وٌقرأ وٌكتب ) عً خلٌة واحدة  ،لكوو التكورار المتوتوك
اتل م ل )8وبذل أصبح عدد الخالٌا ل )8ودرجة الحرٌة ل. )4
 التحصيل الدراسي لؤلمهات :
ٌتبووٌ م و الجوودول ل ، )8أ مجموووعتً البحووث ل التجرٌبٌووة ،والضوواب ة) متكاعفتووا
لحصافٌا عً التحصٌل الدراسً لألمهات
جدول ()5
تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحث وقيمتا (كا) المحسوبة
والجدولية .
المجموعة

حجم العينة

امية

تق أر وتكتب

ابتدائية

التجريبية

25853

8593

متوسطة

معهد

اعدادية و

فما فوق

بكالوريوس

درجة الحرية

المحسوبة

كا
2

كا  2الجدولية

الداللة
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5

عند

().5.6

 دمجووت الخالٌوووا ل أموووً  ،وٌقووورأ وٌكتوووب ) و ل جامعوووة عموووا عوووو  ،ولعدادٌوووة أو
معهد) ،وذل ال التكرار المتوتك اتل م ل ، )8وبذل أصوبح عودد الخالٌوا ل)4
ودرجة الحرٌة ل. )2
أوال  :تصميم الحقائب التعليمية واعدادها :
ل عملٌووة تصوومٌم الحقٌبووة التعلٌمٌووة واعوودادها لٌسووت بالعملٌووة السووهلة نظوورا
لتشعب اإلجراوات وايسالٌب المعتمدة عً بنافها  ،وتعوددها لكول مرحلوة مو مراحول
البناو والتكوٌ  ،ولىر استكمال صورة بناو الحقٌبة ولنتاجها البد مو اسوتعرا
هذا اإلجراوات المتمثلة بالشكل ل )8وكما ٌأتً

الشكل ()1
خطوات تصميم الحقيبة التعليمية واعدادها
البداٌة
تصمٌم الحقٌبة التعلٌمٌة واعدادها
تحلٌل خصافص

صٌاغة ايهدال

اعداد المادة العلمٌة
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اعداد الوحدة التعلٌمٌة النم ٌة
اختٌار البدافل واالنش ة
اعداد دلٌل ال الب
تقوٌم الحقٌبة
تجربتها على عدد
م المتعلمٌ

التقوٌم التكوٌنً

هل هناك
صعوبات عند
استخدام الحقيبة

نعم
كال

تقوٌم المحكمٌ

اجراو التعدٌالت

استخدام الحقيبة
تجربتها على عينة البحث

اعداد دليل الطالب :
لتسووهٌل سووٌر العملٌووة التعلٌمٌووة  ،ولتحقٌووا أهوودال الحقٌبووة  ،وتوووعٌر خاصووٌة
االكتفاو الذاتً ،أعد الباحث دلٌل الحقٌبة التعلٌمٌة  ،لٌتبٌ لل الوب رٌقوة السوٌر عوً
دراسة الحقٌبة  ،وتد تضم ما ٌأتً
أ -عكرة عامة ع الحقٌبة ومكوناتها.
ب -المسار التعلٌمً الستخدام الحقٌبة .
ت -تعلٌمات استخدام الوحدة التعلٌمٌة النم ٌة .
ث -تعلٌمات اإلجابة ع عقرات االختبارات ل القبلٌة ،والبعدٌة ).
إ -تعلٌمات استخدام البدافل .
 -9تقويم الحقيبة :
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ٌهدل التقووٌم  ،للوى تٌواس موا تحقوا مو أهودال مرسوومة  ،مو خوالل البودافل
التعلٌمٌوووة المختلفوووة  ،وصوووالحٌة المحتوووون ومالفمتووود  ،واختٌوووار الموووواد التعلٌمٌوووة ،
ولجراو التعدٌالت المناسوبة لكول أجو او الحقٌبوة تبول اسوتخدامها عوً الوتعلم ،ثوم تقووٌم
مدن عاعلٌتها عً تحقٌا ايهدال المرجوة منها .
واسووتنادا للووى موووا تقوودم توووم الباحوووث عاعلٌووة حقٌبتوود التعلٌمٌوووة علووى مووورحلتٌ
لالشكل. )5/
أ -تقوٌم المحكمٌ عر الباحث أنموذجا م الحقافوب التعلٌمٌوة علوى عودد مو
الخبووراو والمتخصصووٌ  ، ،لبٌووا موودن صووالحٌة الحقٌبووة  ،وموودن تلبٌتهووا لحاجووات
المتعلمٌ  ،ومدن صدتها عً تمثٌل المادة العلمٌة  ،لكونهم ٌمتلكو الخبرة الال موة
التً تؤهلهم لذل .
ب – تجرٌب الحقٌبة على عدد م المتعلمٌ
جرب الباحوث أنموذجوا مو الحقافوب التعلٌمٌوة علوى ل )81والب مو الصول االول
المتوس  ،وم غٌر عٌنة الدراسة  ،لذ أع ى كل الب نسخة م الحقٌبة  ،وشورح
أهمٌتهووا وكٌفٌووة اسووتخدامها شوورحا مفصووال  ،ثووم بعوود االنتهوواو م و توودرٌس ال ووالب ،
و علوووووٌهم اختبوووووارا  ،وعوووووً ضووووووو نتوووووافج االختبوووووار ،ومالحظوووووات الخبوووووراو
والمتخصصووٌ  ،تووم لجووراو بعو التعوودٌالت الال مووة للحقٌبووة التعلٌمٌووة وعلووى النحووو
ايتً
 تنظٌم بع االختبارات ل القبلٌة ،والبعدٌة )  ،أو لعادتها .
 تعوودٌل بع و ايمثلووة المسووتخدمة عووً المووادة العلمٌووة  ،أو اسووتبدالها بأمثلووة سووهلة
وواضحة المعنى .

الشكل ()2
خطوات تقويم الحقيبة التعليمية
تصمٌم اينموذإ ايول للحقٌبة
تجرٌب الحقٌبة على عدد م ال الب

ال

تقوٌم المحكمٌ

هل توجد مشكالت
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نعم
ماهً ايسباب المحتملة
اجراو التعدٌالت الال مة

الفصل الرابع :

عرض النتائج وتفسريها :
أوال  :عرض النتائج :
 -8ظهر للباحث أ أعلى درجة حصل علٌها والب المجموعوة التجرٌبٌوة كانوت
ل )21درجوووة ،وكانوووت أو وووأ درجوووة ل وووالب هوووذا المجموعوووة ل )88درجوووة  ،أموووا
المجموعة الضاب ة  ،عقد كانت أعلى درجة حا علٌها الب هوذا المجموعوة ل)58
درجة ،وكانت أو أ درجةل. )6
 -5حسوووب الباحوووث متوسووو درجوووات وووالب مجمووووعتً البحوووث عوووً االختبوووار
ألتحصٌلً ألبعدي  ،والجدول لٌ )6بٌ ذل .

جدول ()6
الوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري ودرجة الحرية والقيمتان التائيتان
( المحسوبة ،والجد ولية ) والداللة اإلحصائية في االختبار التحصيلي البعدي .

التجرٌبٌة

العٌنة

ا المجموعة

القٌمتا التافٌتا
الوس
الحسابً

التباٌ

االنحرال
المعٌاري

درجة
الحرٌة

25

84ر51

52ر28

75ر8

66
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28ر82
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ل18ر)1

ثانيا :تفسير النتائج :
ٌمكووو أ ٌعووو ن تفوووو وووالب المجموعوووة التجرٌبٌوووة علوووى وووالب المجموووو
الضاب ة للى سبب أو أكثر م ايسباب ايتٌة
 -8مالفمة الحقٌبة التعلٌمٌة لمستون ال الب عً هوذا المرحلوة ل حٌوث تو داد تودرة
ال الووب علووى الفهووم العمٌووا واالنتبوواا المركوو لمووا ٌووتعلم  ،كمووا توو داد تدرتوود علووى
التحصٌل وعلى نقد ما ٌقرأ م معلومات ) ،لعرٌفج ) 8759 , 848 ,
 -5عاعلٌة الحقٌبة التعلٌمٌة بوصوفها أسولوبا تدرٌسوٌا جدٌودا ايمور الوذي شود اهتموام
ال الب وانتباههم للموادة الدراسوٌة وشووتهم للوى متابعتهوا  ،واإلتبوال علوى دراسوتها ،
عالحقٌبة التعلٌمٌة تساعد ال الب على تسلسول ايعكوار بشوكل مونظم ومنسوا وتسواعدا
على التفكٌر ب رٌقة سلٌمة ،لالعبدلٌة ) 8774 , 8 ,
ثالثا :االستنتاجات :
بعد أ أنهى الباحث لجراوات دراستد  ،وتحلٌلد نتافج البحث التً توصل للٌها عً
ضوو هذا الدراسة  ،خلص للى االستنتاجات ايتٌة
 -8أ الحقٌبووة التعلٌمٌووة نظووام متكاموول للووتعلم الووذاتً ،تعووود ال ووالب علووى تحموول
المسؤولٌة ،وبالتالً تحقٌا أهدال تعلٌمٌة محددة مسبقا ومخ لها .
 -5تُجنب الحقٌبة التعلٌمٌة التالمٌذ ضعٌفً المستون العلمً الشعور بالنقص .
 -2تراعً الحقٌبة التعلٌمٌة ما بٌ المتعلمٌ م عرو عردٌة بشكل جٌد .
 -4تحقووا الحقٌبووة التعلٌمٌووة مبوودأ التعوواو بووٌ الموودرس وال ووالب وبووٌ ال ووالب
أنفسهم عً حالة عملهم بشكل مجموعات.
 -8تنمً القدرة على النقد واالبتكار وت ٌد م ثقة ال الب بنفسد .
رابعا -التوصيات :
عً ضوو النتافج التً توصل للٌها الباحث ٌوصً بما بأتً
 -8أ ٌهتم المدرسو بالوسافل التعلٌمٌة وضرورة استخدامها عً العملٌة التعلٌمٌة.
 -5ضرورة تٌام مدرسً اللىوة العربٌوة بتصومٌم حقافوب تعلٌمٌوة تجموك عٌهوا الكلموات
ذوات الرسوم اإلمالفٌة الصعبة .
المقترحات :
استكماال لجوانب البحث الحالً ٌقترح الباحث لجراو الدراسات ايتٌة
 -8لجراو دراسة مماثلة لتعرل اثر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة عً تحصٌل ال البات.
 -5اجراو دراسة مماثلة لتعرل اثر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌوة عوً مراحول وصوفول
دراسٌة أخر .
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 -2اجراو دراسة مقارنة بٌ الحقٌبة التعلٌمٌة كأداة م أدوات تفرٌود التعلوٌم والتعلوٌم
المبرمج .
 -4لجووراو دراسووة مماثلووة لتعوورل اثوور اسووتخدام الحقٌبووة التعلٌمٌووة عووً التحصووٌل عووً
مواد اللىة العربٌة ايخر .
املصادر :
أوال  :المصادر العربية :
 -8اإلمام ،عبد الكرٌم كاظم  ،تصمٌم حقٌبة تعلٌمٌوة عوً موضوو الملصوا التعلٌموً
واستخدامها ل لبوة المرحلوة الرابعوة عوً تسوم التربٌوة الفنٌوة  ،جامعوة بىوداد  ،كلٌوة
الفنو الجمٌلة  8755 ،م،ل رسالة ماجستٌر غٌر منشورة) .
 -5بحري ،وآخرو  ،التقنٌات التربوٌة  ،دار الحكمة لل باعة والنشور  ،الموصول ،
8771م .
 -2الجووومرد  ،عبوود الجبووار  ،ال وور العملٌووة لتوودرٌس اللىووة العربٌووة  ،الموصوول ،
 8765م .
 -4الخ ٌب  ،احمد محمود ،وآخرو  ،التعلم ع بعد  ،أعمال النودوة التوً نظمهوا
منتدن الفكر العربً بالتعاو مك جامعة القدس المفتوحة ،8 ،عما 8759 ،م .
 -8الخلٌلً  ،خلٌل ٌوسل  ،التحصٌل الدراسً لدن لبة التعلوٌم اإلعودادي  ،و ارة
التربٌة والتعلٌم  ،البحرٌ 8799 ،م .
 -6الخماسووً  ،عبوود علووً حسووٌ صووالح  ،دراسووة مقارنووة يثوور رٌقتووً االسووتقراو
والقٌوواس عووً تحصووٌل تالمٌووذ الصوول الخووامس االبتوودافً عووً تواعوود اللىووة العربٌووة ،
جامعة بىداد  ،كلٌة التربٌة  8759 ،م ،لرسالة ماجستٌر غٌر منشورة) .
 -9هرا  ،حامد عبد السالم  ،علوم نفوس النموو ل ال فولوة والمراهقوة ) ، 8 ،دار
العودة ،بٌروت 8758 ،م .
 -5السكرا  ،دمحم احمد  ،تصمٌم ر موة تعلٌمٌوة لوحودة دراسوٌة عوً موادة الجىراعٌوة
وتٌاس عاعلٌة تل الر موة  ،مركو البحووث والت ووٌر  ،عموا 8752 ،م ،ل رسوالة
ماجستٌر غٌر منشورة
 -7سالمة  ،عبد الحاعظ  ،مدخل للى تكنولوجٌا التعلم  ، 8 ،ايرد . 8775 ،
 -11عاتل  ،عاخر  ،معالم التربٌة  /دراسة عً التربٌة العامة والتربٌة العربٌة 2 ،
 ،دار العلم للمالٌٌ  ،بٌروت  8795 ،م .
 -5العبدلٌووة  ،باسوومة شوواكر أحموود  ،أثوور التعلووٌم الفووردي والجمعووً عووً الووتمك م و
المهارات الصحٌة  ،جامعة بىداد  ،كلٌة التربٌة ل اب رشود)  8774 ،م ،ل أ روحوة
دكتوراا غٌر منشورة ) .
 -2عرٌفج  ،سامً ،علم النفس الت وري  ،عما  ،ايرد 8759 ،م.
 -4عووودة  ،أحموود سوولما  ،وعتحووً حسوو  ،أساسووٌات البحووث العلمووً عووً التربٌووة
والعلوم اإلنسانٌة  ، 5 ،جامعة الٌرمو 8775 ،م.
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 -8لٌوث  ،حمووودي لبوراهٌم  ،أثوور اسوتخدام الحقٌبووة التعلٌمٌوة عووً التحصوٌل الدراسووً
ل الب الصل ايول المتوس عً مادة الجىراعٌة  ،جامعة بىداد  ،كلٌة التربٌة ل اب
رشد )8778 ،م  ،ل رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ) .
ثانيا – المصادر األجنبية :
1- Bloom, Benjamin, et.al.” Hand book on for mative and
– summative evaluation of student learning “, London: MoGraw
Hill Co. 1971 .

المالحق -:
الٌوم والتارٌخ/
المادة/
الصل والشعبة /
الدرس /
الموضو

رسم الهم ة المتوس ة على ايلل .

األهداف العامة :
 -8ت وٌد ال الب بمجموعة م القواعد اإلمالفٌة تضب صحة كتابتهم .
 -5تنمٌة مهارات الكتابة الصحٌحة ورسم ايحرل والكلمات رسما صحٌحا .
 -2تمكووٌ ال ووالب موو الكتابووة السوورٌعة لضوورورتها  ،وتعوٌوودهم علووى التركٌوو
والتذكر .
 -4تعوٌوووودهم علووووى االنتبوووواا واإلصووووىاو والمتابعووووة والتأموووول  ،واعتموووواد العووووادات
الصحٌحة  ،كمعالجة ايخ او  ،واالعتماد على النفس .
 -8تنمٌة تدرة ال الب على التمٌٌ بوٌ ايحورل المتشوابهة عوً الن وا والمتقاربوة
عً الصوت والمتماثلة عً الرسم  ،والتمك م معالجة الصعوبات اإلمالفٌة .
 -6ت وٌد ال الب بالمفردات اللىوٌة الجدٌدة  ،ولثراو لىتهم بتعوابٌر لىوٌوة وذوتٌوة
 ،تمكنهم م التعبٌر الجٌد  ،وتنمً تدراتهم الكتابٌة .
 -9توسووووٌك مووووداركهم  ،وتنمٌووووة وعووووٌهم القووووومً والووووو نً واإلنسووووانً والخلقووووً
والوجدانً  ،باختٌار الق ك اإلمالفٌة الهادعة.
 -5لكساب ال الب القدرة على تقوٌم أنفسهم ذاتٌا بتدرٌبهم علوى اكتشوال أخ وافهم
وتصوٌبها .
 -7تمكٌوونهم م و مهووارة الفهووم واإلعهووام والتعبٌوور عوو تووأثرهم بووالمواتل المختلفووة
باستعمال عالمات الترتٌم .
األهداف السلوكية  :جعل ال الب تادرا على أ
ٌ -6عرل الهم ة المتوس ة.
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ٌ -9بٌ أنوا الهم ة المتوس ة .
ٌ -5عدد حاالت رسم الهم ة المتوس ة على ايلل .
ٌ -7علل تىٌر صورة الهم ة تبعا لمحلها اإلعرابً.
ٌ -81مٌ الهم ة المتوس ة م الهم ة ايولٌة أو الهم ة المت رعة .
ٌ -88ضب بالشكل حاالت رسم الهم ة المتوس ة على ايلل .
ٌ -85ذكر سبب رسم الهم ة المتوس ة على ايلل.
ٌ -82كو جمال مفٌدة تضم كلمات عٌها الهم ة المتوس ة مرسومة على ايلل .
ٌ -84وضح العالتة بٌ الحركة وحرل المد المناسب لها.
ٌ -88قرأ الهم ة المتوس ة المرسومة على ايلل تراوة صحٌحة .
وسائل اإليضاح :
 -8السبورة وحس استعمالها .
 -5ال باشٌر الملو والعادي.
 -2الكتاب المدرسً .
خطوات سير الدرس :
 -8التمهٌد ل8دتافا )
المدرس ل الباحث ) درسنا عً موضو سابا الهم ة عً بداٌة الكلموة وتلنوا
أنها لالهم ة ) ترسم عو ايلل أو تحتد  ،وهً على نوعٌ  .عما هما ؟
الب هم ة الق ك  ،وهم ة الوصل .
المدرس جٌد  ،م ٌع ٌنا كلمة الهم ة عٌها هم ة ت ك ؟
الب أخذ .
المدرس جٌد  ،وم ٌع ٌنا كلمة أخرن الهم ة عٌها هم ة وصل ؟
الب واستخرإ .
المدرس جٌد  ،هذا لذا جاوت الهم ة عً بداٌة الكلمة  ،ولكو لذا جواوت عوً
وسووو الكلموووة ،عكٌووول ترسوووم ؟ هوووذا درسووونا لهوووذا الٌووووم  ،وٌكتوووب المووودرس عنووووا
الموضو على السبورة .
ل 21دتٌقة )
 -5العر
تبووول البووودو بحووواالت رسوووم الهمووو ة المتوسووو ة علوووى ايلووول ٌبوووٌ المووودرس بعووو
المالحظات وٌ لب م ال الب تدوٌنها عً دعتر اإلمالو
أ -الهم ة المتوس ة هً الهم ة التً تأتً عً وس الكلموة -ال عوً بوداٌتها وال عوً
نهاٌتها -وهوً علوى نووعٌ متوسو ة حقٌقوة أي أ تكوو أصوال عوً وسو الكلموة .
مثوول ل سوووأل)  ،وشوووبد المتوسووو ة ؛ وهوووً الهموو ة ايولٌوووة موووك ال ٌوووادات أو الهمووو ة
المت رعووة مووك ال ٌووادات ،عم و ال ٌووادات التووً تنقوول الهم و ة ايولٌووة للووى هم و ة شووبد
متوسوو ة لحوورول الع وول ل الووواو  ،والفوواو  ،والكووال ) ،وأحوورل المضووارعة ،
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وغٌرها ) مثل ل وأكل  ،نأخذ)  ،أما ال ٌوادات التوً تنقول الهمو ة المت رعوة للوى شوبد
متوس ة عمنها ل عالمة التثنٌة  ،وعالمتا جمك المذكر السالم وجمك المؤنث السوالم ،
والضمافر ،وغٌرها )  .مثل ل أنشأنا  ،تارفو  ،مبتدوا  ،مفاجيت ) .
ب -لكل حركة ل الفتحة  ،والضمة ،والكسرة ) حرل مد ٌناسبها ل ايلول  ،والٌواو ،
والواو ) عايلل تناسب الفتحة ،مثل ل تال) ،ينها تكونت م مد الفتحة عً الن وا ،
والووواو تناسووب الضوومة  ،مثوول ل ٌووروم )  ،ينهووا تكونووت مو موود الضوومة عووً الن ووا .
والٌاو تناسب الكسرة  ،مثل ل سمٌك ) ،ينها تكونت م مد الكسرة عً الن ا .
ت -رتبت الحركات اإلعرابٌة بحسب توتها كايتً
" الكسرة  ،والضمة  ،والفتحة  ،والسكو ل وا لم تك حركة ) " .
ث -كووً نعوورل  ،كٌووول ترسووم الهموو ة ؟ ننظووور للووى حركتهووا وحركوووة مووا تبلهوووا ،
ونرسمها بحسب الحركة ايتون  ،ثم ٌكتب المدرس كلمتٌ على السبورة لخا فوة ،
مؤدب ) وٌسأل ال الب كٌل رسمت الهم ة عً كلمة لخا فة ) ؟
 -2الت بٌا
حب المدح رأس الضٌا
المدرس ما حركة الهم ة عً كلمة ل رأس) ؟
الب السكو
.المدرس جٌد  ،وما حركة الحرل الذي ٌسبا الهم ة ؟
الب الفتحة .
المدرس أحسنت  ،اٌهما أتون الفتحة أم السكو ؟
الب الفتحة .
المدرس وأي حرل ٌناسب الفتحة .
الب ايلل .
المدرس أحسنت
الواجب البٌتً ٌ لب المدرس م ال الب حل تموارٌ رسوم الهمو ة المتوسو ة
على ايلل .
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