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 مستخلص

يرمي البحث إلى معرفة )اثر إستراتيجية المكعبات الملونة في تحصيل طالبات   

ولتحقيق هدف البحث صيغت فرضية  2الصف األول المتوسط في مادة اإلمالء(

وبين متوسط  2020البحث كاآلتي:)ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

اإلمالء بإستراتيجية  بية الالتي يدرسن مادةيدرجات طالبات المجموعة التجر

المكعبات الملونة وبين متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن مادة اإلمالء بالطريقة 

المتبعة( إذ اعتمدت الباحثتان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لعدم وصول 

التصاميم التجريبية لحد الدقة ,في العلوم اإلنسانية,تكونت عينة البحث من مجموعتين 

بية التي درست اإلمالء على وفق إستراتيجية المكعبات الملونة يوعة التجر,المجم

(,إذ درست بالطريقة التقليدية 02طالبة(,والمجموعة الضابطة بواقع) 02بواقع )

كافات الباحثتان بين طالبات مجموعتي البحث في المتغيرات التي قد تؤثر 2المتبعة

وفي نهاية التجربة  2بية للعام السابق(في التجربة )العمر الزمني,درجات اللغة العر

بواقع موضوع واحد  1/10/0212إلى  1/12/0212التي استمرت من 

أسبوعيا,وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين تفوق طالبات المجموعة 

اذ بلغ المتوسط الحسابي 2التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في مادة االمالء

( وكان 1300100(واالنحراف المعياري)950202لمجموعة التجريبية )لطالبات ا

( 1900200( واالنحراف المعياري)000211المتوسط الحسابي للمجوعة الضابطة)

mailto:zainabfaliharchdep@gmail.com
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وقدمت 2(2020وكانت الدرجة المحسوبة اكبر من الدرجة الجدولية عند مستوى)

 2الباحثتان عدة مقترحات وتوصيات في ضوء نتائج التجربة

 

The Impact of the Strategy of Colored Cubes n the 

Achievement of First GradeIntermediate Students in 

Material of Dictation 

Master: Zainab Falih Mahdi        

Diyala University College of Engineering 

 Assist.  Prof. Shatha Muthanna Alwan (Ph.D.) 
       University of Diyala College of Education for Humanities 

 

Abstract : 

   The research aims to find out “The Impact of the Strategy of 

Colored Cubes n the Achievement of First Grade Intermediate 

Students in Material of Dictation”, to achieve the aim of the 

research, the hypothesis of theresearch was formulated as 

follows: (There is nostatistical significant difference at the level 

of 0.05, and between the average grades of students of the 

experimental group who study material of dictation with the 

strategy of colored cubes and the average grades of female 

students who study dictation in the traditional way).The 

researchers adopted the experimental design of the partial 

control because of the experimental designs did not reach to 

accuracyin the humanities. The sample of the research contained 

two groups, the experimental groups, which studied dictation 

according to the strategy of colored cubesabout (30 female 

students), and the control group about(30 female students) 

studying according the traditional. The researchers 

equaledbetween the students of the two groups of research in a 

number of variables which may affect on the experiment 

(chronical age,grades of Arabic language for the previous year) 

and at the end of the experiment that lasted from 1/10/2019 to 

1/12/2019 with one topic per week, and using the T-test for two 

independent samples showing the superiority of the students of 

the experimental group over the students of the control group in 

the material of dictation. The average weight for the 

experimental group (67,959) and the standard deviation 
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(143,132) was the average weight for the control group (53,011) 

and the standard deviation (162,032) and the calculated score 

was greater than the scheduling score which is at level (0.05). 

The researchers presented several suggestions and 

recommendations in the light of the results of the experiment. 

 

 

 مشكلة البحث : -1

تذوق الخاص بتفتقد مناهج اللغة العربية التركيز على الجانب المهم في تعليم اللغة    

,  1299) محجوب , التذوق يسبق تعلم قواعد اللغة .  بها , و هذا اإلحساساللغة و 

الصحيحة , وذلك الن الكتابة  اإلمالئيةيعاني الطلبة من ضعف الكتابة  إذ ( 05ص

كلمة ورسم الحرف لم تحظ برعاية تامة , الن بعض التي تتضمن الالصحيحة 

 المعلمين يخطئ في رسم الحرف .

الكاتب  إلىمعاناة الكتابة الصحيحة على الطلبة و المعلمين بل  أوال تقتصر مشكلة و   

 اإلمالئيةكتابة , فالكتابة يعرقل عملية الفهم في ال اإلمالء, فقلة معرفته بقواعد 

غير الصحيحة تلحق  اإلمالئيةصعوبة القراءة , الكتابة  أسبابالخاطئة سبب من 

, و  فقدان وظيفة اللغة في فهم المعنى المكتوب إلىمما يؤدي  اإلنسانضرراً في عمل 

 )190, ص  0220) اليمة , فهو يشعر بأنه اقل من زمالئه كتابة و قدرة . من ثم

المكعبات الملونة في  إستراتيجية توظفا أن تانالباحث أرادتفي ضوء المشكلة و   

 . اإلمالءات تحصيل الطالب

 

 البحث : أهمية -6

كرمها هللا  إذاللغة العربية تتميز بتاريخها العميق , وصلتها الوثيقة بكتاب هللا ,    

 أنزلناهو كذلك القرآن الكريم , مما اكتسبها صفة العالمية , بقوله تعالى : )  بجعله لغة

قرأناً عربياً ((
*

 ( 32, ص  0225الصيتات ,  أبو. ) 

لتحقيق المأرب , و لغة واللغة العربية لغة الحياة والخلود , لغة التفاهم و التخاطب    

اللغة العربية وسيلة لدراسة والصدور,بئ به و ما تخ األفكارللتعبير عن  وأداتهالقلب , 

من  أساسفروع اللغة , فالكتابة عملية ضرورية للحياة , فالكتابة الصحيحة عنصر 

طعمة , ) . اآلخرين إلى األفكارعناصر التعلم ,و الثقافة و ضرورة اجتماعية لنقل 

 ( 191, ص 0222

من  لكونهاية الشكلية , ال تكمن في صورة الكلمة الصحيحة من الناح اإلمالءفأهمية    

 ( 132, ص  1299. ) محجوب ,  إدراكهافروع اللغة وسيلة لصحة المعنى و  أكثر

متين يحقق نصيباً من  أساسلإلمالء مكانة مهمة بين مناهج اللغة العربية , فهو و   

كانت القواعد النحوية و الصرفية  فإذاالتام , للغة , وهي الفهم  األساسيةالوظيفة 

وسيلة لصحة الكتابة من حيث الصورة  اإلمالئيةحارس اللسان من الخطأ فالقواعد 

 ( 303, ص  1290تحرس الكائن من الوقوع في الخطأ . ) سمك ,  أنها أيالخطية 
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 أنهدددا أيوسددديلة لصدددحة الكتابدددة مدددن حيدددث الصدددورة الخطيدددة  اإلمالئيدددةفالقواعدددد    

يغيدددر  اإلعدددرابب مدددن الوقدددوع فدددي الخطدددأ , فدددأن كدددان الخطدددأ فدددي تحدددرس الكاتددد

قددددد يغيددددر معنددددى الكلمددددة , الن رسددددم الكلمددددة  اإلمددددالءمعنددددى الجملددددة , فأندددده فددددي 

) الجبدددوري و السدددلطاني  تعدددرف دالالتهدددا . إلدددىبصدددورها المتعدددارف عليهدددا سدددبيل 

 ( 019, ص 0210, 

ة في التعبير عما الرئيس األداةتكمن في كونه  اإلمالء أهمية أنالباحثتان ترى و   

 .ريد فهمه القارئ من النص المكتوبما ي أويجول في فكر الباحث , 

 أهميتهددداالتعلددديم المقصدددود , تكمدددن  إلدددىوالن طريقدددة مدددن فعاليدددات من مدددة تدددؤدي    

الدددذي  اإلجدددراءهدددي  أوالتعلددديم و غاياتددده ,  أهددددافالوسددديلة التدددي تحقدددق بهدددا  بأنهدددا

طريقدددة التددددريس هدددي و ( 05, ص 0223م .) الدددوائلي , التعلدددي إلدددىيدددؤدي تطبيقددده 

العمليدددددة  إدارةالمطلدددددوب فدددددي توجيددددده و  األثدددددرالكيفيدددددة التدددددي تحقدددددق  أوالوسددددديلة 

 ( 090, ص 0210التعليمية . ) عطية , 

 إذفالطريقة التدريسية المناسبة هي الوسيلة المناسبة , لوضع الخطط و تنفيذها ,    

انه ليس كافياً وحده , لتحقيق  إالي يمتلكها المدرس , مهما كانت المادة العلمية الت

ال يوجد طريقة تدريسية مناسبة , الن معيار التعليم هو ) ماذا  إذالتعليم ,  أهداف

, فنجاح المدرس ال يقاس بمقدار ما يعرف , بل ال ماذا تعرف (تعلم  إنتستطيع 

 (09, ص 0222صري , المادة . ) الح بمقدار قدرته على جعل الطالب يعرف و يفهم

, بطريقة التدريس فهي تجعل العملية التعليمية مهما تعددت و اختلفت اآلراء و   

 , و تلبي احتياجات الطالب , و تراعي الفروق الفردية بينهم .ببة للطالبمسيرة مح

 ( 090, ص1293)الحلي, 

في التعليم , تحل  إستراتيجيةبتقديم  تعنىدراسة تجريبية  إلىمن هنا دعت الحاجة و   

عاجزة عن تلبية حاجات المتعلمين و  أصبحتمحل الطرائق التقليدية المتبعة , و التي 

 جديدة في التدريس . إستراتيجيةاستخدام  إلىاتجاهاتهم , مما دفع الباحثة 

 

 مرمى البحث و فرضيته : -3

المكعبات الملونة في تحصيل طالبات  إستراتيجيةتعرف اثر  إلىيرمي البحث    

 : اآلتية, من خالل اختبار الفرضية الصفرية  اإلمالءالمتوسط في مادة  األولالصف 

بين متوسط درجات طالبات  2020عند مستوى  إحصائية) ليس هناك فرق ذو داللة 

المكعبات الملونة , وبين  بإستراتيجية اإلمالءالمجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة 

 بالطريقة المتبعة ( . اإلمالءمتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن مادة 

 

 حدود البحث :-4

 يتحدد البحث الحالي على :

 المتوسط . األولالحدود البشرية : طالبات الصف  -1

 الحدود المكانية : بعقوبة / حي المعلمين . -0

 . 0202 – 0212 األولالحدود الزمانية : الفصل الدراسي  -0

 تحديد المصطلحات :  -5
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ابن من ور, )يء.في الش األثر وإبقاء, بقى من رسم الشيء, والتأثير ما لغة : األثر

 (0, ص1209

عد تعرضه لتأثير هو مقدار التغيير الذي يطرأ على المتغير التابع باصطالحاً :  األثر

 ( 000, ص 1221الحفني , ).المستقلالمتغير 

 عرفت بأنها: اإلستراتيجية

هي )) خطط موجهة ألداء المهمات بطريقة ناجحة او انتاج ن م يحقق  .1

 , statement) يمية (( .   التعل أهدافهممستوى بين المعرفة الحالية للمتعلمين و 

2003 , 32 ) 

مناظر مختلفة هي  ))خطة موسعة تتضمن مجموعة من الخطوات المبنية  .0

تجمعها هذه الخطوات تحت مسمى واحد يطلق عليها اإلستراتيجية ليتم تطبيقها في 

 (0002ص 0229ميادين التعليم (( )أبو سريع 0

 : اإلجرائيالتعريف 

غاية معينة تبعها  أو أهدافيتبعها المدرس لتحقيق  إجراءاتهي خطوات و    

 المرجوة . األهدافالمدرس لتحقيق 

 عرفت بــ  الملونة :المكعبات 

تدريسي يعمل على تحفيز الطلبة في الن ر الى الموضوع من ستة  أنموذجهي ))  -1

, التحليل , جوانب مختلفة تمثل وجوه المكعب و هي الوصف , المقارنة , االرتباط 

 Ebenezer and Haggerty , 1999 , 175 ) . )  التحويل , البرهان((

ري يساعد الطلبة على تن يم المعلومات العلمية بص أسلوب أوهي )) طريقة  -0

ال اهرة العلمية من ستة جوانب  إلىالمعقدة لل اهرة العلمية الواحدة من خالل الن ر 

 ( 329, ص 0222سعيدي و البلوشي ,  أميرالمكعب الستة (( )  أوجههي 

 : اإلجرائيالتعريف 

لطالبات المجموعة التجريبية من  اإلمالءفي تدريس  الباحثتانتعتمدها  إجراءات   

المكعبات الملونة و يقوم على مجموعة  إستراتيجيةعينة البحث طيلة مدة التجربة وفق 

 من الخطوات هي )الوصف , المقارنة , االرتباط , التحليل , التحويل , البرهان ( .

 التحصيل لغة :

هو الحاصل من كل شيء ما بقي و ثبت و ذهب ما سواه )) : عرفه ) ابن من ور (   

و نحوها حصل الشيء يحصل حصوالً و التحصيل  األعماليكون في الحساب و 

تميز ما يحصل و االسم الحصيلة و الحصائل البقايا الواحدة حصيلة وقد حصلت 

, ص  1209) ابن من ور ,  .الشيء تحصيالً و حاصيل الشيء و محصوله بقيته (

190- 193 ( 

 التحصيل اصطالحاً :
 أوفدددددددي مهدددددددارة  األداءفدددددددي : هدددددددو انجددددددداز و كفايدددددددة (Good1959عرفهههههههه   

 ( Good , 1959 , P.7) معرفة.

,  1259) مورغان , تبار لمعرفة مهارة ما . في اخ أداءهو  : ( مورغان  عرفه 

 ( 5ص
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) عطية,  العملية التعليمية إدارةالمطلوب في توجيه و :(6213عرفه  عطية 

 )090,ص0210

مهما  إذفالطريقة التدريسية المناسبة هي الوسيلة المناسبة لوضع الخطط و تنفيذها ,    

 أهدافهذا ليس كافياً وحده , لتحقيق  أن إالكانت المادة العلمية التي يمتلكها المدرس , 

ال يوجد طريقة تدريسية مناسبة , الن معيار التعليم هو ) ماذا تستطيع ان  إذالتعليم 

تعلم ال ماذا تعرف ( فنجاح المدرس ال يقاس بمقدار ما يعرف , بل بمقدار قدرته على 

 ( 09, ص 0220جعل الطالب يعرف و يفهم المادة . ) الحصري , 

 

 الفصل الثاني 

 دراسات سابقة

 ( 1جدول   

 بقة التي تناولت مادة اللغة العربيةالدراسات السا

عنوان 

 الدراسة

اسم الباحث 

 و البلد

 أهداف

 الدراسة

مجتمع البحث 

 وعينته

 أدوات

 الدراسة

الوسائل 

 اإلحصائية

نتائج  أهم

 الدراسة

اثر توظيف 

قصص 

 اإلعراب

المصورة في 

تحصيل 

تالميذ الصف 

الخامس 

االبتدائي في 

مادة قواعد 

 اللغة العربية

 نعمة 

كلية  

التربية 

  األساسية

جامعة 

 ديالى

6226 

هدفت الدراسة 

الى معرفة اثر 

توظيف 

قصص 

 اإلعراب

المصور في 

تحصيل تالمذة 

الصف 

الخامس 

 االبتدائي

تألف مجتمع 

البحث من 

تالمذة الصف 

الخامس 

االبتدائي في 

المدارس 

االبتدائية 

التابعة لمديرية 

 تربية ديالى .

بلغت عينة 

( 46الدراسة  

لميذ بواقع ت

 63 )

للتجريبية و 

( 11بواقع  

للمجموعة 

 الضابطة

الباحثة  أعدت

اختباراً 

تحصيالً بعدياً 

( 3تألف من  

فقرة 

 اختيارية

اختبار  -1

T.Test 

لعينتين 

 مستقلتين

 مربع  كأ( -6

معامل  -3

السهولة 

 الصفرية

معامل  -4

القوة 

 التميزية

معامل  -5

ارتباط 

 بيرسون

تحليل  -2

 التباين

وجود فرق ذو 

 إحصائيةداللة 

عند مستوى 

( بين 2،25 

متوسط تحصيل 

درجات تلميذات 

التجريبية 

الالتي درسن 

مادة قواعد 

اللغة العربية 

بتوظيف 

قصص 

 اإلعراب

المصورة و 

متوسط تحصيل 

درجات 

الضابطة الالتي 

درسن المادة 

نفسها لمصلحة 

 التجريبية

اثر الجداول 

و اللوحات 

الملونة في 

 تحصيل

تالميذ الصف 

الخامس 

االبتدائي في 

مادة القواعد 

 و االحتفاظ به

 الخفاجي

كلية التربية 

 األساسية

جامعة 

 ديالى

 العراق

6212 

 إلىهدفت 

معرفة اثر 

الجداول و 

اللوحات 

الملونة في 

تحصيل تالميذ 

الصف 

الخامس 

االبتدائي في 

مادة القواعد و 

 االحتفاظ به

تألف مجتمع 

البحث من 

تالميذ المدارس 

االبتدائية 

 إلىالتابعة 

المديرية العامة 

 لتربية ديالى .

بلغت عينة 

الدراسة من 

( تلميذ 13 

وزعت على 

موحدة  أداة

لقياس 

المتغير التابع 

لدى تالميذ 

عات مجمو

 البحث .

اذ اعد 

الباحث 

اختبار 

ألغراض 

البحث و 

مربع   كأ  -1

) 

معامل  -6

 الصعوبة

معامل  -3

القوة 

 التميزية

معامل  -4

ارتباط 

 بيرسون

معامل  -5

ال يوجد فرق 

ذو داللة 

عند  إحصائية

مستوى   

( بين 2،25

متوسط تحصيل 

التالميذ الذين 

يدرسون مادة 

القواعد 

بالجداول و 

اللوحات 
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ثالثة 

مجموعات 

( 31بواقع  

 لكل مجموعة 

 الجداول -1

 اللوحات -6

الطريقة -3

 التدريسية

اعتمد 

المقياس 

نفسه على 

مجموعات 

البحث 

التجريبية و 

الضابطة في 

 وقت واحد

ارتباط 

 سبيرمان

فعالية  -2

البدائل 

 الخاطئة

قانون  -7

 وكيت

الملونة و بين 

متوسط تحصيل 

و احتفاظ 

التالميذ الذين 

يدرسون مادة 

القواعد 

بالطريقة 

 االعتيادية. 

اثر 

 إستراتيجية

المكعب في 

اكتساب 

المفاهيم 

العلمية و 

استبقائها في 

مادة العلوم 

لدى تالميذ 

الصف 

الخامس 

 االبتدائي

 الشنيار

كلية التربية 

 / ابن الهيثم

جامعة 

 بغداد

 العراق

6211 

تعرف اثر 

 إستراتيجية

المكعب في 

اكتساب 

المفاهيم 

العلمية و 

استبقائها في 

مادة العلوم 

لدى تالميذ 

الصف 

الخامس 

 االبتدائي

تكونت عينة 

الدراسة من 

( تلميذ في 22 

المجموعة 

التجريبية التي 

تدرس مادة 

العلوم على 

وفق 

استراتيجية 

المكعب و 

( تلميذ في 22 

المجموعة 

الضابطة التي 

تدرس مادة 

 العلوم على

وفق الطريقة 

 التقليدية

اختبار بعدي 

من نوع 

االختبارات 

المتعددة 

مكون من 

( فقرة 22 

اختبارية و 

تأكدت من 

 صدقة وثباته 

اختبار  -1

T.Test 

لعينتين 

 مستقلتين

مربع   كأ  -6

) 

معامل  -3

ارتباط 

 بيرسون

معامل  -4

ارتباط 

 سبيرمان

معامل  -5

 الصعوبة

معامل  -2

 قوة التميز

فعالية  -7

البدائل 

 الخاطئة

تفوقت 

المجموعة 

التجريبية التي 

درست على 

وفق المكعب 

على المجموعة 

الضابطة التي 

درست وفق 

الطريقة 

التقليدية في 

اكتساب و 

استبقاء 

 المفاهيم

اثر 

 إستراتيجية

المكعبات 

الملونة في 

تحصيل 

تالمذة الصف 

الخامس 

االبتدائي 

لمادة قواعد 

اللغة العربية 

 بهو االحتفاظ 

 الشمري

كلية التربية 

  األساسية

جامعة 

 ديالى

 العراق

6221 

تعرف اثر 

 إستراتيجية

المكعبات 

الملونة في 

تحصيل تالمذة 

الصف 

الخامس 

االبتدائي لمادة 

قواعد اللغة 

العربية و 

 االحتفاظ به

تكون مجتمع 

البحث من 

( تلميذاً و 42 

تلميذة في 

المجموعة 

 التجريبية 

( تلميذاً 45و  

تلميذة في و 

المجموعة 

الضابطة التي 

تدرس مادة 

القواعد 

بالطريقة 

 المتبعة

اختبار  -1

T.Test 

لعينتين 

 مستقلتين

مربع   كأ  -6

) 

معامل  -3

ارتباط 

 بيرسون

تفوق تالمذة 

المجموعة 

التجريبية 

على تالمذة 

المجموعة 

الضابطة في 

 التحصيل

 إستراتيجيةاثر 

المكعبات 

الملونة في 

 تحصيل تالمذة

الصف الخامس 

االبتدائي لمادة 

قواعد اللغة 

العربية و 

 االحتفاظ به
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 الثالثالفصل 

 البحث منهجية

 :  أوال

اعتمددددت  إذ,  إجراءاتدددهفدددي هدددذا الفصدددل منهجيدددة البحدددث و  ,تعدددرل الباحثتدددان   

التجريبيدددة ,  إجراءاتدددهالمدددنهج التجريبدددي, ألنددده المدددنهج المناسدددب لهددددف البحدددث و 

 إلددددىللوصددددول  أخددددرىو ذلددددك بأحدددددات تغييددددرات مقصددددودة و الددددتحكم بمتغيددددرات 

 ( 133, ص 0229, وآخرونالحكم على ال اهرة المدروسة. )الحمداني 

 ثانياً : 

الخطوات المهمة التي تقع  أولىاختبار التصميم التجريبي  إن التصميم التجريبي : -1

(و  23, ص  1291) الزوبعي و محمد , تجربة . إجرائهعاتق الباحث عند  على

, 1222,  وأنورالتصميم التجريبي مخطط و برنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة )داود 

009 ). 

 إلدددىلدددذا فدددأن عمليدددة الضدددبط فدددي البحدددوت التربويدددة و النفسدددية , جزئيدددة لدددم تصدددل    

لصدددعوبة فدددي الدددتحكم فدددي فدددي غايدددة ا أمدددرحدددد الكمدددال , ممدددا يجعدددل عمليدددة الضدددبط 

 ( 052, ص 0222ال اهر التربوية . ) عليان و عثمان , المتغيرات و

ئم ل روف البحث و على لذا اعتمدت الباحثتان تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي مال

 :اآلتيالشكل 

 ( 1الشكل   

 التصميم التجريبي للبحث

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 إستراتيجية التجريبية

 المكعبات الملونة

 اختبار التحصيل التحصيل

الطريقة  الضابطة

 االعتيادية

 اختبار التحصيل التحصيل

 

 :مجتمع البحث  -6

و  األفرادجميع  أيهو جميع المفردات ال اهرة التي يقوم بدراستها الباحث 

 ( 132,  0220) ملحم ,  .ثالذين يشكلون موضوع مشكلة البح األشخاص

 عينته:-0

المتوسط في المدارس الصباحية  األولو تألف مجتمع البحث من طالبات الصف    

يار ثانوية تالمتوسط , فتم اخ األولفي قضاء بعقوبة و يكون فيها شعبتين للصف 

الذي يتمثل بالمدارس  األصليفاطمة الزهراء للبنات و فيها شعبتين , من المجتمع 

 ( مدارس . 9الثانوية في منطقة حي المعلمين و المفرق و البالغ عددها ) 

 التكافؤ : -4

: كافأت الباحثتان طالبات مجموعتي البحث في العمر الزمني ملحق  العمر الزمني -أ

( , وبلغ  150,  999طالبات المجموعة التجريبية )  أعماربلغ متوسط  إذ( ,  1) 

( شهراً , و عند استعمال  159,  222طالبات المجموعة الضابطة )  أعمارمتوسط 
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, ظهر  اإلحصائيةداللة الفروق ( لمعرفة T.Testاالختبار الثاني لعينتين مستقلتين )

كانت القيمة التائية  إذ( 2020عند مستوى )  إحصائيةانه ال يوجد فرق ذي داللة 

(  09( و بدرجة حرية )  0( اصغر من القيمة التائية الجدولية )  20213المحسوبة ) 

 مجموعتي البحث متكافئتان . أنمما يدل على 

 ( 6الجدول   

 للعمر الزمنينتائج االختبار التائي 

عدد  المجموعة

 أفراد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

 اإلحصائية

عند مستوى 

2،25 

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 0 20213 09 9090 1500999 02 التجريبية

 09 20090 1590222 02 الضابطة

 العربية للعام الدراسي السابقدرجات اللغة  –ب 

( 0في درجات اللغة العربية ملحق ) بات مجموعتي البحث لكافأت الباحثتان بين طا   

( درجة , في حين بلغ متوسط  5109بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )  إذ, 

(  T.Test( , و باستعمال االختبار التائي )  510200درجات المجموعة الضابطة ) 

( , اذ  2020عند مستوى )  إحصائيةنتين مستقلتين , ظهر اليوجد فرق ذو داللة لعي

( و  0( اصغر من القيمة التائية الجدولية ) 29222كانت القيمة التائية المحسوبة )

 ( , مما يدل على ان مجموعتي البحث متكافئتان . 09بدرجة حرية ) 

 

 ( 3الجدول   

 العام السابقنتائج االختبار التائي لدرجات 

عدد  المجموعة

 أفراد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

 اإلحصائية

عند 

مستوى 

2،25 

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 0 20222 09 100290 5109 02 التجريبية

 09 100110 210200 02 الضابطة

 العلميةتحديد المادة  -5

اعتمدت الباحثتان مادة موحدة للمجموعتين , و هي عدد من موضوعات كتاب    

يعتمد  إذ ( 0202 – 0212المتوسط للعام الدراسي )  األولللصف  اللغة العربية

 . اإلمالئيةتضمن عدد من الموضوعات  جزأينالمنهج الدراسي على 
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 ( 4جدول   

 موضوعات التجربة

 الصفحة الموضوعات ت

 19 – 10 التنوين 1

 02 – 09 الحروف الشمسية والقمرية 6

 00 – 02 التفريق ألف 3

 90 – 05 الضاد و ال اء 4

 الخطط التدريسية : إعداد -2

من غير  أصبح أنللتدريس الجيد , سيما بعد  أساسياالتخطيط الجيد شرطاً  إن   

في ظل التقدم العلمي ليعرل  وإنماالممكن اعتماد المدرس على خبرته السابقة , 

 ( 093,  0220مادته وفق المستجدات التي تطرأ على طريقة التدريس . ) زيتون , 

( التي تدرس  3) ملحق /  اإلمالءالباحثتان خططاً تدريسية لموضوعات  أعدتلذا    

,  اإلمالءفي تدريس  االعتياديةالتجربة , على وفق المكعبات الملونة , والطريقة  أثناء

المختصين في اللغة العربية و  األساتذة وقد عرضت هذه الخطوة على نخبة من

 .( 0طرائق تدريسها ) ملحق/

 التجربة : إجراء مدة -7

 إذ 1/10/0212,وانتهت في  0212/  12/  1بدأت التجربة في بداية العام الدراسي 

 درست الباحثة طالبات مجموعتي البحث .

 البحث : أداة -8

,  اإلماممن م لقياس تحصيل الطالب ألهداف تعليمية (( , )  إجراءاالختبار ))    

( لذا وبعد االنتهاء من التجربة , قدمت الباحثة لطالبات البحث اختباراً  02,  1222

الباحثتان يتصف بالصدق و الثبات , و بعد استخدام الوسائل  إعدادتحصيلياً من 

 ( 0مجموعتي البحث . ) ملحق / حصلت على معدل طالبات  اإلحصائية

 : اإلحصائيةالوسائل  -1

 : اآلتية اإلحصائيةاستخدمت الباحثة الوسائل 

 معامل ارتباط بيرسون . -1

 ( 090,  1255االختبار التائي لعينتين مستقلتين  .                        ) البياتي ,  -0

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج و تفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث , في ضوء النتائج التي توصلت لها الباحثتان 

المتوسط  األولالمكعبات الملونة في تحصيل طالبات الصف  إستراتيجية, لمعرفة اثر 

 . اإلمالءفي مادة 

(  2020عند مستوى )  إحصائيةتتضمن فرضية البحث : ) ليس هناك فرق ذو داللة و

بطريقة المكعبات الملونة و بين الطالبات  اإلمالءفي تحصيل الطالبات الالتي يدرسن 

 ( . االعتياديةبالطريقة  اإلمالءالالتي يدرسن 
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المجموعة التجريبية بلغ متوسط درجات طالبات  أنو بعد تحليل النتائج , اتضح 

( عند  000211ة الضابطة ) ( و بلغ متوسط درجات طالبات المجموع950202)

بين  اإلحصائياستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين لتعرف داللة الفرق 

( و  2020عند مستوى )  إحصائيةهناك فرقاً ذا داللة  أنمجموعتي البحث اظهر 

 ولصالح المجموعة التجريبية.(  09بدرجة حرية ) 

 

 ( 5جدول   

 يلياالختبار التحصبحث في ي التدرجات طالبات مجموع

عدد  المجموعة

 أفراد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

 اإلحصائية

عند 

مستوى 

2،25 

 الجدولية المحسوبة

 0 00113 09 1300100 950202 02 التجريبية
-- 

 09 1900200 000211 02 الضابطة

 

 أنهذا ما يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التحصيل , و داللة على و   

الواضح في استيعاب و حفظ  األثرالمكعبات الملونة , لها  بإستراتيجية اإلمالءتدريس 

تتفق مع طبيعة عقول و  أنهامتوسط و  األولالمادة العلمية لدى طالبات الصف 

 العربي . اإلمالءط عند دراسة مادة المتوس األولاستيعاب طالبات الصف 

 

 االستنتاجات :

 : إلىفي ضوء ما تقدم توصلت الباحثتان 

 الواضح في زيادة تحصيل الطالبات . األثرالمكعبات الملونة لها  إستراتيجية إن -1

فاعلية من الطريقة  أكثرعلى وفق المكعبات الملونة هو  اإلمالءتدريس  إن -0

 .المتبعة

 

 التوصيات :

 : توصي الباحثتان في نهاية البحث 

 ضرورة استعمال المكعبات الملونة في تدريس باقي فروع اللغة العربية . -1

 في كتب القراءة للمرحلة االبتدائية . اإلمالءضرورة تضمين مهارات  -0

ت الملونة في مناهج المكعبا إستراتيجيةتضمين  إلىكليات التربية  أساتذةتوجيه  -0

 .قمادة الطرائ

 

 : المقترحات

 تقترح الباحثتان ما يأتي :

 اثلة على مادة الصرف في كليات التربية .مدراسة م إجراء -1
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 لمدة سنة كاملة. األخرىدراسة مماثلة على فروع اللغة العربية  إجراء -0

 

 المصادر

, دار الحديث ,  لسان العربالفضل جمال الدين بن مكرم ,  أبوابن من ور , -1

 ,مصرالقاهرة 

 ,1209 . 

,دار الحكمة للطباعة ,جامعة التقويم والقياس:وآخرون,مصطفى محمد اإلمام-0

 .1222بغداد,العراق,

عالمية , الدار المرجع في تدريس المواد االجتماعيةال, ابو سريع, محمد محمود -0

 . 0229, مصر , للنشر والتوزيع, القاهرة

طرائق تدريس العلوم , محمد البلوشيبن خميس و سليمان بن  عبد هللا, سعيدي أبو -3
  0222, دار المسيرة للنشر و التوزيع , عمان ,  تطبيقات عمليةو مفاهيم و

الوصفي واالستداللي في التربية  اإلحصاء: البياتي,عبد الجبار توفيق وزكريا -0
 .1255,مطبعة المؤسسة الثقافية,بغدادوعلم النفس

المناهج و طرائق تدريس الجبوري , عمران جاسم و حمزة هاشم السلطاني ,  -9
 م . 0210,  األردن, دار الرضوان للنشر و التوزيع ,  اللغة العربية

, مكتبة الفالح  طرق التدريس العامةالحصري , علي حجي و يوسف العنزي ,  -5

 0222التوزيع , الكويت , للنشر و 

 .1293,مطبعة جامعة بغداد,التربية مبادئ,وآخرونالحلي,احمد حقي  -9

 . 1221, القاهرة , مصر ,  موسوعة التحليل النفسيي , عبد المنعم , الحفن -2

ثر الجداول و اللوحات الملونة في تحصيل الخفاجي , عبد الحسين احمد رشيد , ا -12
لتربية , كلية ا بهاالبتدائي في مادة اللغة العربية و االحتفاظ تالميذ الصف الخامس 

 .0212, جامعة ديالى , األساسية

,دار الحكمة للطباعة مناهج البحث التربويحسين: وأنورداود,عزيزحنا  -11

 .1222والنشر,جامعة بغداد,العراق,

للنشر  األمل,دار استراتيجيات التدريسزيتون,حسن حسين:-10

 .0220,األردن,عمان,والتوزيع

لية,مكتبة العم وأنماطهافن التدريس للغة العربية وانطباعاتها سمك,محمد صالح:. -10

 .1290االنجلو المصرية,مصر,

المكعبات الملونة في تحصيل  إستراتيجيةفاعلية اثر الشمري , علي لطيف ,  -13
, كلية  تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية و االحتفاظ به

 . 0212, دامعة ديالى ,  األساسيةالتربية 

المكعب في اكتساب  إستراتيجيةاثر استعمال عبد الحسين ,  إيمانالشنيار ,  -10
,  المفاهيم العلمية و استيفائها في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 م.0211رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ابن الهيثم , جامعة بغداد , 

,دار صفاء للطباعة البحث العلمي أساليبن,عثمان محمد عنيم:عليا-19

 م..0222,األردنوالنشر,عمان,
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 دار الثقافة,مشكالت تعليم اللغة العربية حلول ن رية وتطبيقيةمحجوب,عباس: -15

 .1290للنشر والتوزيع ,ق,.

,دار المسيرة القياس والتقويم في العلوم التربوية والنفسيةملحم,سامي محمد: -19

 .0220,األردنوالتوزيع,عمان, للنشر

, عالم  لغة العربيةاتجاهات حديثة في تدريس الالكريم ,  لوائلي , سعاد عبدا -12

 . 0223,  األردن, الكتب الحديث

ار المناهج للنشر و , د المناهج الحديثة و طرائق التدريسعطية , محسن علي ,  -02

 .0210,  األردن, التوزيع

المصورة في تحصيل  اإلعراب, اثر توظيف قصص نعمة , وسناء عمر فرج -01
/  األساسية, كلية التربية  تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية

 . 0210جامعة ديالى , 

22- Ebenezer ,jazlin v8 Haggty , sharan , M1999 : 

Becmingasecondary school scienceteacher E/M street Popblising 

serves . New 

york . 

23- Good ,cavter , v.Dictionary of Education 3vded megvow , 

Hill     

Newyork , 197 . 

24- statement ,siella.peer teaching and ground work , English 

language , Chicago , Merrlam , G.O.Vol . iNo , 2003 . 

 

 

 (1ملحق  

 العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 العمر ت العمر ت

1.  172 1.  116 

6.  111 6.  172 

3.  171 3.  171 

4.  176 4.  171 

5.  182 5.  176 

2.  174 2.  186 

7.  125 7.  182 

8.  187 8.  126 

1.  175 1.  184 

12.  182 12.  178 
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11.  176 11.  178 

16.  185 16.  184 

13.  186 13.  127 

14.  172 14.  128 

15.  171 15.  178 

12.  175 12.  182 

17.  174 17.  116 

18.  181 18.  113 

11.  128 11.  188 

62.  171 62.  178 

61.  177 61.  176 

66.  186 66.  178 

63.  173 63.  112 

64.  172 64.  172 

65.  178 65.  178 

62.  186 62.  177 

67.  112 67.  178 

68.  111 68.  176 

61.  182 61.  112 

32.  176 32.  175 

 

 (6ملحق  

 درجات مادة اللغة العربية للعام السابق

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت

1.  76  1.  82 

6.  25 6.  21 

3.  72 3.  26 

4.  82 4.  58 

5.  72 5.  51 

2.  11 2.  82 

7.  83 7.  12 

8.  52 8.  84 

1.  81 1.  81 

12.  72 12.  86 
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11.  57 11.  71 

16.  23 16.  22 

13.  22 13.  51 

14.  56 14.  25 

15.  71 15.  23 

12.  25 12.  52 

17.  23 17.  56 

18.  13 18.  16 

11.  87 11.  25 

62.  76 62.  71 

61.  57 61.  81 

66.  55 66.  84 

63.  53 63.  16 

64.  82 64.  74 

65.  16 65.  73 

62.  86 62.  22 

67.  85 67.  83 

68.  22 68.  27 

61.  75 61.  54 

32.  88 32.  85 

 

 ( 3  ملحق / 

 الخبراء و المحكمين أسماء

 االختصاص مكان العمل اسم الخبير ت

 اللغة العربية اإلنسانيةديالى / التربية للعلوم  الودود أ . د . أياد عبد 1

 اللغة العربية اإلنسانيةديالى / التربية للعلوم  أ . م . د . ربى عبد الرضا 0

طرائق تدريس اللغة  اإلنسانيةديالى / التربية للعلوم  محمود أميرهأ . م . د .  0

 العربية

 اللغة العربية اإلنسانيةديالى / التربية للعلوم  أ . د . غادة غازي 3

طرائق تدريس اللغة  األساسيةديالى / التربية  الوهاب أ . د . محمد عبد 0

 العربية
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 (4ملحق  

  المكعبات الملونة ( لطالبات  إستراتيجيةعلى وفق  أنموذجيةخطة تدريس 

 : اإلمالءالمجموعة التجريبية في مادة 

 اإلمالءاليوم و التاريخ /   .....                                               المادة : 

 المتوسط                                               الموضوع : األولالصف : 

 الشعبة : أ 

 العامة : األهداف

االستماع , و اختبار  أدبتعويد الطالب على دقة المالح ة , وقوة االنتباه , و 

 الثروة اللف ية . إنماءمعلوماتهم الكتابية , و تعويدهم على حب الن ام و 

 : أنجعل الطالبة قادرة على  السلوكية : األهداف

 اللبة . اإللفتعرف قواعد كتابة  -1

 تذكر الالم الشمسية و القمرية . -0

 التفريق . ألفتميز قواعد كتابة  -0

 التفريق . ألفتعرف مواطن كتابة  -3

 على الموضوع . أمثلةتعطي  -0

 الوسائل التعليمية :

 دقائق ( 0المقدمة و التمهيد )   -

على الطالبات عن الموضوع السابق من اجل استثارة  األمثلةابدأ بتوجيه بعض 

 للدرس الجديد :  أذهانهمانتباههم و تهيئة 

 الالم نوعان قمرية وشمسية . أنعرضنا في درس سابق 

 طالبة : تجمع في كلمة )) ابِغ محبك و خف عقيمة ((

 , من يعطي مثاالً ؟ أحسنتالمدرسة : نعم 

 : القمر , الورد . أخرىطالبة 

 هي ؟ المدرسة : الالم الشمسية , تجمع في الحروف المتشابهة , ما

 طالبة ثانية : ت , ت ,ص , ل , ط , ظ ....

 , من يعطي مثاالً ؟ أحسنتالمدرسة : 

 طالبة : التمر , الصندوق .

 التفريق : ألفالمدرسة : نعم , واليوم درسنا لهذا اليوم هو 

(  0)  إلىالمكعبات الملونة (  إستراتيجيةبات على وفق ) تقسم المدرسة الطال

( طالبات و تعطي كل مجموعة مكعبات بلون معين )  9مجموعات كل مجموعة ) 

 ( . األخضر,  األسود,  األحمر,  األصفر,  األبيض

 إحدىكل مجموعة  أفرادوطالبات كل مجموعة يجلسن على طاولة واحدة و يختار 

 إحدىصحيحة تسمي مكعباً في  إجابتهاالطالبات لإلجابة على السؤال , و الطالبة التي 

الطاوالت الخمس و تضعها في السلة الموجودة في منتصف الطاوالت , و الطالبة 

مجموعة و بعد  أيتسمي مكعباً من  أنمجموعتها دون  إلىخاطئة تعود  إجابتهاالتي 

ستفوز المجموعة التي تحافظ على عدد اكبر من  إجاباتهاو  األسئلةاالنتهاء من 

 المكعبات .
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 العرل :

طالباتها لإلجابة  إحدىالتفريق ؟ و اطلب من كل مجموعة ترشيح  ألفالمدرسة : ما 

 على السؤال .

 تأتي في الفعل الماضي . األبيضطالبة من طاولة المكعب 

المجموعات و ضعيها  إحدىتأخذي مكعباً من طاولة  أنالمدرسة : نعم جيد , عليك 

 في السلة .

 : بعد المضارع المنصوب . األصفرطالبة من مجموعة الطاولة ذات المكعب 

المجموعات و ضعيها في  إحدىتأخذي مكعباً من طاولة  أنالمدرسة : نعم عليك 

 السلة .

 . األسماء: في  األحمرطالبة من مجموعة الطاولة ذات المكعب 

 إحدىالطاولة دون اخذ مكعباً من  إلىعليك العودة خاطئة ,  إجابتكالمدرسة : 

 . األخرىالطاوالت 

 : واو الجمع في المذكر السالم . األسودطالبة من مجموعة الطاولة ذات المكعب 

و  األخرىالمجموعات  إحدىتأخذي مكعب من طاولة  أن, عليك  أحسنتالمدرسة : 

 ضعيها في السلة .

 الموصولة . األسماء: في  األخضرطالبة من مجموعة الطاولة ذات المكعب 

 أنالطاولة التي تجلسين عليها دون  إلىخاطئة , عليك العودة  إجابتكالمدرسة : 

 تأخذي مكعب.

 و هكذا تكمل الباحثتان شرح الموضوع مع طالباتهما الى نهاية الموضوع .

 استنتاج القاعدة :

 . األمثلةلطالبات استنتاج القاعدة عن طريق توجيه بعض لب الباحثتان من اتط

 التفريق ؟ ألفس / ما 

 س / و ما مواضيع وجودها ؟

مجموعة تقوم الباحثتان بجمع و عد عدد المكعبات  أيالطالبات في  إجاباتمن خالل 

 المجموعة الفائزة . إعالنو 

 الواجب البيتي :

التأكيد على الموضوع و سؤال  التفريق في الدرس المقبل مع ألفحل تمارين 

 حل التمارين . أثناءالطالبات 
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 (5ملحق  

 درجات االختبار النهائي التحصيلي

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت

1.  13 1.  12 

6.  81 6.  85 

3.  82 3.  75 

4.  85 4.  22 

5.  85 5.  25 

2.  71 2.  54 

7.  77 7.  54 

8.  75 8.  53 

1.  74 1.  53 

12.  74 12.  53 

11.  76 11.  53 

16.  76 16.  53 

13.  72 13.  56 

14.  21 14.  56 

15.  28 15.  56 

12.  28 12.  51 

17.  27 17.  51 

18.  22 18.  52 

11.  22 11.  52 

62.  25 62.  52 

61.  23 61.  42 

66.  23 66.  44 

63.  21 63.  43 

64.  22 64.  46 

65.  51 65.  41 

62.  51 62.  41 

67.  58 67.  41 

68.  55 68.  31 

61.  41 61.  38 

32.  48 32.  37 

 


