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  حتصيل   التمثيلي يفاألسلوباثر 

  اإلمالءيف مادة املتوسط  األولطالبات الصف 
  

  إعداد
  م صفاء وديع عبد السادة العبادي.م

  كلية الرتبية - جامعة القادسية 
  :ملخص البحث

هدف البحث الحالي الى تعرف اثر االسلوب التمثيلي في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط فـي                
طالبـة  ) ٣٠( طالبة المجموعة التجريبيـة و    )٣٠( مثلت   ،طالبة) ٦٠(وتكونت عينة البحث من      ،مادة االمالء 

  الباحثة اختبار التحصيل النهائي    تعملتف البحث اس   ولتحقيق هد  ،اختيار العينة قصدياً   تم   ،المجموعة الضابطة 
ـ  ( :التي تنص على انه   فرضية البحث    للتحقق من  ،بعد التأكد من صدقه و ثباته      اك فـرق ذو داللـة      ليس هن

يدرسن مـادة    بين متوسط درجات االمالء لطالبات المجموعة التجريبية الالتي       ) ٠،٠٥(احصائية عند مستوى    
يدرسـن االمـالء      و متوسط درجات االمالء لطالبات المجموعة الضابطة الالتي        ،االمالء باالسلوب التمثيلي  

امل ارتباط بيرسـون،    مع(هي  ف في تحليل بيانات البحث      ةعملاما الوسائل االحصائية المست    ).بالطريقة التقليدية 
 ظهر تفوق طالبات    :النتيجة االتية وقد توصل البحث الى      ). لعينتين مستقلتين  يو االختبار التائ  ،  )٢كا(و مربع   

المجموعة التجريبية الالتي درسن باالسلوب التمثيلي على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن االمـالء              
  .ة التقليديةبالطريق

و تعتقد الباحثة ان سبب ذلك يعود الى ان طالبات الصف االول وجدن في االسلوب التمثيلي اسلوباً جديـداً                     
 و هذا االهتمام غرس فيهن ميالً الى متابعتـه     ، به و التواصل معه    عنايةفي حياتهن الدراسية مما دفعهن الى ال      

   .ت رسم الكلمات في اذهانهن و من ثم استرجاعه عند الكتابة مما ادى الى تثبي،و جعلهن اكثر تركيزاً عليه
   . وخلص البحث الى عدد من التوصيات والمقترحات التي تعد مكملة الى دراسات وبحوث اخر 

  :التعريف بالبحث: األولالفصل 
   :مشكلة البحث : اوالً

ان القطاعات التربوية و التعليمية ما زالـت        
ويات الطلبـة   الى اليوم تـشكو مـن ضـعف مـست         

 اذ ان تدني مستويات الدارسـين       ،التحصيلية و تدنيها  
في المراحل الدراسية المختلفـة و منهـا المرحلـة          

المتوسطة ترك اثراً بالغاً في حـصيلتهم اللغويـة و          
 ،كثرة اخطائهم فـي المراحـل الدراسـية المتقدمـة     

فيتخرجون من الدراسات االولية و هم ال يستطيعون        
 خالياً من االخطـاء      او خطاباً يسيراً   ،ان يكتبوا مقالة  

 فوجـود هـذه     ،اللغوية و خصوصاً االمالئية منهـا     
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المشكلة و تفاقمها في االوقات الحاضرة و شـكاوي         
   .المربين منها حددت هذا البحث

 اذ تزايدت   ،وقد انطلقت الشكوى منذ نصف قرن         
 و  ، فعقدت من اجلها النـدوات     ،في السنوات االخيرة  

 و  ،و المحاضرات في االوساط التربوية     ،المؤتمرات
كلها تشير الى تدني المـستوى اللغـوي لخريجـي          
المدارس و الجامعات فـي التخصـصات المختلفـة         

   ).٢٧٥، ص١٩٨٨ :السيد(
 و هـو    ، سهل عليه  اإلمالءو قد يتراءى للبعض ان       

 و هنا   ،و تارة يتعسر  ،   اجل سهل تارة   ،في غنى عنه  
سبيل اليه ؟ إنها القواعد      فكيف ال  ، ييسره مايحتاج الى   

 شـأنها   ،و تقوده الى شاطئ السالمة    ،  تمسك بزمامه 
شأن القواعد النحوية و الصرفية في ضرورة شمولها        

 و سـالمة    ،ب العـرض   و اسلو  ،على حسن المأخذ  
  .)٩ص، ١٩٦٧:أبو هشام(التعبير 

 ،جميعها فاالمالء اداة لتعليم المواد الدراسية      
المالئي يكون سبباً فـي     و مما ال شك فيه ان الخطأ ا       

 و بذا يحـول     ،تحريف المعنى و عدم وضوح الفكرة     
 :شـحاتة (من دون فهم المادة المكتوبة فهماً صـائباً         

   .)١٠-٩ ص ،١٩٩٣
عـد  يان انتشار االخطاء االمالئية و كثرتها           

 و  ،ف ابعادهـا  تستحق الوقوف عندها و تعر    ظاهرة  
مـادة  على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولـت         

و اشبعتها بحثاً و دراسة للحد من االخطـاء          اإلمالء
 او تحجيمها إال ان هذه المشكلة مـا زالـت        االمالئية

استعمال اسلوب جديد علـه   الباحثة لذا ارتأت، قائمة  
، و رها و تيـسي   اإلمالءيسهم في حل بعض مشكالت      

   ). التمثيلياألسلوب ( هواألسلوبهذا 
  

   :اهمية البحث :ثانياً
 من تعليم اللغـة العربيـة هـو         األساس الهدف   ان  

اكساب المتعلم القدرة على االتصال اللغوي الواضـح    
 و  ، سواء أكان هذا االتصال شفوياً ام كتابيـاً        ،السليم

 ال يتم اال من خالل الفنون االربعـة التـي           االتصال
ـ   ليهااتتفرع    و  ،االسـتماع ( :ة و هـي    اللغة العربي
 ،٢٠٠٠:مــدكور( ،)ةوالكتابــ ، و القــراءة،الكــالم

 ،فنون عالقـة عـضوية   و العالقة بين هذه ال     .)٥ص
 و ان   ، و تأثر و الصالت بينها متداخلـة       عالقة تأثير 

، ٢٠٠٠:خـاطر (خـر   ا يؤثر في اال   ثر في احده  التع
  .)٢٩ص

 فن من فنون اللغة العربيـة و لـه          اإلمالء     
 ان يحقق نصيباً من الوظيفـة   له  فينبغي ،منزلة كبيرة 

للغة وهي الفهم و االفهام فإذا كانت القواعد        االساسية  
النحوية و الصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي        

صحة الكتابة  ل فاالمالء وسيلة    ، و االشتقاقية  اإلعرابية
 ،)٣ص ،١٩٩٠:النعيمـي ( من جهة الصورة الخطية   

و  ، وسيلة اللوان متعددة من النشاط اللغوي      اإلمالءو  
و العادات   لتنظيم ا ومهارات  للتدريب على كثير من ال    

ي فهم المعنى    و لكتابة الكلمة الصحيحة أثر ف      .الحسنة
 ان الكتابة السليمة الخاليـة مـن        و ،و افهام االخرين  

 في  ،االخطاء ترفع من قيمة صاحبها في نظر القارئ       
حين ان الكتابة المشتملة على االخطاء تشين صاحبها        

ة و مـستواه     مهما كانت قيمته االدبي    القارئفي نظر   
 اإلمـالء و تتجلى اهمية     .)١٠٥ص ،١٩٨٠:السيد(

إذ علـى الـتعلم     بوصفه وسيلة الختبار قابلية الطلبة      
و   وجد هناك روابط قوية بين كل مـن المفـردات،         

 :آخـرون الدليمي و   (  و الصوت  ،شاءالقواعد، و االن  
إن االمالء وسيلة لقياس مهارة       و .)١٧٦ص،١٩٩٩
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 مستوى الطلبة بقوة    ها قياس  وسيلة يمكن ب   ، و الكتابة
ــهولة ــة  .)Bennet:1969,P:7 (و س و ان معرف

لمعلم إذ تـساعد  المستوى يقدم تغذية مرتدة للطلبة و ا  
هم علـى تكـوين     في زيادة دافعية الطلبة و تـشجيع      

و    و تعرفهم بجوانـب القـوة      ،عادات استذكار جيدة  
الضعف في تحصيلهم و ادائهم الذي يؤدي الى اثراء         

و اما بالنسبة   . )٣٨، ص ٢٠٠٠ :عالم(م  تعللية ال عم
تساعده على معرفة مدى تقدمـه تجـاه        فأنها  للمعلم  

بلوغ االهداف من خالل تعديل استراتيجيات التدريس       
  و اسـاليب التقـويم و ادوات       ،يـة و الوسائل التعليم  

 منظومة التدريس لجعلهـا اكثـر       من عناصر  نموها
 فيه لـدى    لمرغوبا التعلم   و فاعلية في احداث   ة  كفاي

ــة ا. )٤٧٧  ص،٢٠٠١ :زيتــون (الطلبــة ن العناي
و  بطريقة التدريس و تغييرها تبعاً لحاجـات الطلبـة        

ميولهم هي التي تؤدي في النهاية الى نجاح الطريقـة    
فطريقـة   ل الى الغاية المرجوة من الدرس،  ووصثم ال 

 يسير عليه المعلم فيما يلقيه       هي النظام الذي   التدريس
روس و ما يبعثهم الى تحصيله من       على الطلبة من د   

 يكتـسبوا الخبـرة النافعـة و        حتى ،مهارة و نشاط  
غيـر  لفـة مـن     تخالمهارة الالزمة و المعلومات الم    

ـ ،اسراف في الوقت و الجهد     مـن  شكل يقـربهم  و ب
آل  (التي تـسعى اليهـا التربيـة      االغراض السامية   

هناك من يرى ان اهميـة      و   .)ص٧٤،ب،ت ،ياسين
مي ال تقل عن اهمية محتـوى المـادة    لتعليااالسلوب  

اسية على اساس ان نجاح التعليم و تقدمه يعتمـد         الدر
ده على محتـوى المـادة الدراسـية        عليه بقدر اعتما  

)Nunnally:1967:P:24 .(   
و الممتـع    ترى الباحثة ان االسلوب الحديث    

قي التدريس يؤدي الى اتجاهات عـدة منهـا اثـراء         

كذلك تأثير المعلم في الطلبة      و   ،عملية التعليم و التعلم   
المدرسة و يتفاعلون    و المادة    تأثيراً يجعلهم ينسجمون  

 و يساعد على تحريك القدرات العقلية المختلفة        ،معها
 ممـا يجعلهـم يترجمـون       ،و انواعه  بالنسبة للتفكير 

افكارهم الى نشاطات لغوية داخل الفصل الدراسي و        
  .خارجه

 التمثيلياالسلوب   الحديثة    من هذه االساليب   و    
قد ادى التمثيل    و ،الذي اثبت نجاحه في دراسات عدة     

دوراً بارزاً في عملية االتصال التـي تعـد احـدى           
 ،١٩٨٤:مصطفى  (االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة    

  ).٥ص
 الدور التمثيلـي و نظريـات علـم         و يتالءم     

النفس الحديثة فعندما يؤدي الطلبة االدوار التمثيليـة        
س ما هو معلـوم     س تح :م يؤدون العمليات االتية   فإنه

ثيف ما هو محـسوس مـن       الى ما هو مجهول، و تك     
 يمـنحهم    و ،االشياء المعيشة الى االشياء المتخيلـة     

 و  ،فرصة الشعور بقدرتهم علـى تقليـد االخـرين        
نمية عمليـات  على تالتعبير عن حركاتهم التي تساعد  

 و انـه    ،او التفكير و تطويره    االكتشاف و االستنتاج  
يقود الفرد نحو االتزان العاطفي و الهدوء النفـسي و        
التغلب على االضطرابات عندما يسقط مشاعره على       

صراع مـع مـن     الالدور او االنموذج الذي يقلده او       
 جـرب   و قد  ،)٣٩، ص ١٩٨٠:عبد الرزاق (شاركه  ي

 إذ  ، في مجاالت تعليمية عـدة     اسلوب الدور التمثيلي  
المـواد االجتماعيـة منـذ    شاع استعماله في تدريس   

 الثانويـة و    مـدارس الستينات القرن العشرين فـي      
 التعليمية المختلفة ال سـيما فـي الواليـات          هامراحل

ـ      المتحدة االمريكية و   ي تعلـيم    قد شاع اسـتعماله ف
و فيـه يعطـى     ) Role-Play(اللغات االجنبية باسم    
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لة الداء الـدور بالطريقـة التـي        للتالمذة حرية كام  
المخرج فيه   و يكون دور المعلم دور       ،اسبةها من يرون

الى ان ينهي التالمذة ادوارهم عندئـذ يبـدأ المعلـم           
 :رشـدي (الخطـاء    و ايـضاح ا    ،اضافة توجيهاته ب

   ).٢٢ ص،١٩٧٨
ان  و قد اشارت الكثير من الدراسـات الـى           

 التمثيلي في تدريس القواعد االمالئية اسلوباً       االسلوب
 و يجعلهـم    ،الـى الـتعلم   مشوقاً يثير دافعية الطلبة     

لفرحـة و    ا دراسية جديدة اذ تغمـرهم    يعيشون حياة   
 و تكـون كـل حواسـهم        ،السرور في اثناء الدرس   

وف و  التمثيلية و يغطي على عوامل الخ      منصبة تجاه 
لة في اكتساب مهـارات     الخجل لديهم، و يعد اداة فاع     
رات الكتابـة االمالئيـة     لغوية مختلفـة منهـا مهـا      

 ،الثانويـة المرحلـة  ت الباحثة ختارو قد ا  الصحيحة،
و  تعد مرحلة تميز علـى اكتـساب المهـارات     النها  

  . المعلومات و الخبرات و القدرة على استبقائها
   : هدف البحث-ثالثاً

 باثـر االسـلو   يهدف البحث الحالي الى معرفـة         
متوسـط  ال الصف االول    طالبات تحصيل    في التمثيلي

   .في مادة االمالء
  :ية البحثضفر -رابعاً

ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عنـد مـستوى           (
 بين متوسـط درجـات االمـالء لطالبـات        ) ٠,٠٥(

ـ  المجموعة التجريبية الالتي   ن مـادة االمـالء     يدرس
ء  و متوسـط درجـات االمـال      ،التمثيلـي باالسلوب  

ن االمـالء   يدرس لطالبات المجموعة الضابطة الالتي   
   ).بالطريقة التقليدية

   : يحدد البحث الحالي بـ:د البحثحدو -خامساً

مـن   طالبات الصف االول المتوسـط     عينة من ـ  ١
المدارس المتوسطة الصباحية التابعة للمديرية العامة      

   .)٢٠١٠-٢٠٠٩( لتربية القادسية للعام الدراسي
ـ     مختارة موضوعات -٢  رء المقـر  ال من مادة االم

  .ةالمتوسطفي المرحلة  تدريسها
 ٢٠٠٩/ ٤/١٠المدة من    ولالفصل الدراسي اال   -٣

  .٣١/١٢/٢٠٠٩و لغاية 

   :تحديد المصطلحات -سادساً
 :التمثيلياالسلوب  -١

ـ   انه نشاط صفي يعطى للطالب :)Byrne(عرفه  أ 
و االدوار  ،  لوكة تطبيق اللغة و جوانـب الـس       فرص

 و من الـصواب     ،علية التي قد يحتاج اليها الصف     الف
غوي لنـشاطات   ان يختار المعلم المواد و التطبيق الل      

 و لكن حالما يبدأ لعب االدوار ينبغـي         ،لعب االدوار 
   ).Byrne 1983 , P: 6(المعلم  ان تتوقف توجيهات

يدة لتمثيـل    انه خبرة تعلم ج    :عرفه عبد المنعم   -ب  
لتحقيق اهداف تعليمية في     ،الواقع في صورة مبسطة   

و هي جزء من     ،ينقالب يتناسب و مستويات المتعلم    
  .)٣٢٣ص،١٩٨٧ :عبد المنعم (لعب المحاكاة

 تعرف الباحثـة االسـلوب      :التعريف االجرائي  -ج  
في  مثيل الت بانه اسلوب تدريس حديث يعتمد     :التمثيلي

عينـة  (تدريس طالبـات الـصف االول المتوسـط         
المدرسة التي تمثل دور    بمساعدة  و تدريبهن    ،)البحث

لتوصـل  ل ،و يتكون من عرض الموضوع     ،المخرجة
   .اعد االمالئيةوالى فهم الق

   :التحصيل -٢
 انه مدى استيعاب الطلبة لما تعلموه       :عرفه الكلزة  -أ  

ساً بالدرجات  نة في موضوع معين مقي    من خبرات معي  
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االختبار التحصيلي البعـدي    التي يحصلون عليها في     
  .)١٠٢،ص١٩٨٩: الكلزة(

ـ  النتيجة النهائيـة التـي تبـين     : عرفه الخليليب 
قدمه في ما يتوقع منـه ان       مستوى الطالب و درجة ت    

  .)٦، ص١٩٩٧:الخليلي(يتعلمه 
احثـة التحـصيل    تعرف الب:التعريف االجرائيج ـ  

حصل عليها طالبات عينة البحث     بانه الدرجات التي ت   
ء الـذي    لمادة االمـال   النهائيفي االختبار التحصيلي    

   .لغرض البحثاعدته الباحثة 
   :االمالء -٣

بة مهـارة عمليـة      انه اكتساب الطل   :عرفه ظافر -أ  
يدوية و عقلية تتمثل في القدرة على رسم الحروف و          

 و اسـتعمالها مـن   ،كتابة الكلمات مفردة او في جمل 
 :ظـافر (ت بصورتها الـصحيحة     الذاكرة مثلما حفظ  

   ).١٢١، ص١٩٨٤
 انه تحويل االصـوات المـسموعة       :عرفه البجة -ب

المفهومة الى رموز مكتوبة علـى ان توضـع فـي           
، ٢٠٠٠:البجـة (مـة   حيحة مـن الكل   مواضعها الص 

  .)٤٣١ص
 تعرف الباحثة االمالء بانـه  :التعريف االجرائي  -ج  

ـ لطالالقواعد االمالئية المراد تدريسها        الـصف  اتب
 ،مدة التجربة في اثناء   ) عينة البحث (االول المتوسط   

 الذي اعدتـه  سة بدرجات اختبار التحصيل النهائي  يمق
  .الباحثة في هذه المادة

   :دراسات السابقة :لثانيالفصل ا
  : ٢٠٠٣الزيدي دراسة -١ 
 جامعـة    / اجريت هذه الدراسة في العراق       

  اسلوب  و رمت الى تعرف اثر     ،كلية التربية / ديالى  
 االول الـصف    طلبـة الدور التمثيلي في تحـصيل      

اختار الباحث مدرسـتين     ،المطالعةمادة   في   المتوسط
 قصدية في   من المدارس المتوسطة و الثانوية بصورة     

ث درس افـراد المجموعـة      حي ،مركز قضاء بعقوبة  
 عمال طالباً و طالبة باست    )٦٦( البالغ عددهم    التجريبية

اسلوب الدور التمثيلي في حـين بلـغ عـدد افـراد            
 طالباً و طالبـة درسـوا       )٦٤(المجموعة الضابطة   

 و قد درس الباحث بنفسه      ،المطالعة بالطريقة التقليدية  
 و قد كافأ الباحـث بـين افـراد          ،افراد المجموعتين 

 و درجات   ،العمر الزمني (المجموعتين في متغيرات    
 و التحصيل   ،  اللغة العربية للصف السادس االبتدائي    

و اعد الباحث اختبارات متسلسلة      ،)الدراسي لالبوين 
اتسمت بالصدق و الثبات من خالل عرضـها علـى          

 الوسائل  باحث ال و قد استعمل   ،مجموعة من الخبراء  
، ٢)كـا (و مربع    ،االختبار التائي  (:الحصائية االتية ا
ـ      ،) معامل ارتباط بيرسون   و ائج و بعدها اسـفرت نت

 عن تفوق المجموعة التجريبية التي درسـت        دراسته
باسلوب الدور التمثيلي على المجموعة الضابطة التي       

 و كذلك اظهـرت النتـائج     ،الطريقة التقليدية  ب درست
لمـصلحة المجموعـة    فروقاً ذات داللة احـصائية      

 عنـد مـستوى داللـة       )بنات(و  ،  )بنين(التجريبية  
 و  ،و بهذا رفضت نتائج فرضيتي البحـث       ،)٠،٠٥(
ـ           ف  ني نهاية الدراسـة اوصـى الباحـث بجملـة م

، ص ٢٠٠٣ :الزيــدي( المقترحــاتو  التوصــيات
١٨(.  
   :٢٠٠٤ دراسة عبيد -٢
اجريت هذه الدراسة في العراق جامعة بابـل       

تعـرف اثـر      و رمت الـى    ،ية االساسية كلية الترب 
 الحقيبة التعليمية في تحصيل طالب الـصف    عمالاست

و تكونـت عينـة     ،    الثاني المتوسط في مادة االمالء    
 طالباً وزعوا بـين المجمـوعتين       )٦٨(الدراسة من   

 إذ اختارهم الباحـث بـصورة   ،التجريبية و الضابطة 
بين  و قد كافأ الباحث      ،عشوائية من المجتمع االصلي   

 و ،العمـر الزمنـي  (افراد المجموعتين في متغيرات  
 و ،درجات اللغة العربيـة للـصف االول المتوسـط        

 و درس الباحــث ،)التحــصيل الدراســي لالبــوين
 و  ، اسابيع )٦( استمرت التجربة    ،المجموعتين بنفسه 

قد اعد الباحث اختباراً تحصيلياً تم التأكد من صـدقه          
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 و حسب ثباته    ،بعد عرضه على مجوعة من الخبراء     
 فقـرة   )٣٦( و قد بلغ عدد فقرات االختبار        ،احصائياً
 من نوع اختيار مـن متعـدد، و اسـتعمل         ،اختبارية

 ،االختبار التـائي  ( : االتية اإلحصائيةالباحث الوسائل   
 ،و معادلة سبيرمان براون   ،  و معامل ارتباط بيرسون   
 ،) و معادلة قوة تمييز الفقرة     ،و معامل صعوبة الفقرة   

د اسفرت نتائج الدراسـة عـن تفـوق طـالب           و ق 
المجموعة التجريبية الـذين طبـق علـيهم الحقيبـة          

 على المجموعة الضابطة الـذين درسـوا        ،التعليمية
  ).٦٥-١٢ ص،٢٠٠٤:عبيد(بالطريقة االعتيادية 

   :)Hauptman( 1971 دراسة هوبت مان -٣
 الدراسة في الواليات المتحـدة      هذه اجريت     

الى تعـرف اثـر طريقـة لعـب     االمريكية و رمت    
االدوار في تحصيل االطفال االمريكان فـي قواعـد         

  .اللغة اليابانية
 تكونت عينة الدراسة من مجموعة من االطفال فـي         

 )و السادس ،    و الخامس  ،و الرابع  ،الثالث(الصفوف  
 و تم تقسيمهم على مجمـوعتين احـداهما         ،ةاالبتدائي

لمجموعـة  تجريبية و االخرى ضابطة و تم تدريس ا       
التجريبية بطريقة تمثيل االدوار في حين تم تـدريس         

   .المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية
و بعد انتهاء التجربة تم اجراء االختبار التحـصيلي         
على افراد المجموعتين لقيـاس التحـصيل و االداء         

 ة التجريبية تفوق المجموع ، و اظهرت النتائج   ،اللغوي
ة تمثيـل االدوار علـى       طريق عمالالتي درست باست  
 .طة التي درست بالطريقة التقليديـة     المجموعة الضاب 

)Hauptman:P 235-244(   
   :) Stevens( 1985 دراسة ستيفنز-٤

 الدراسة في جامعـة كونكورديـا فـي         هذهاجريت  
 و رمت الى تعرف اثـر طريقـة       ،مونتريال في كندا  

 و  ،تمثيل االدوار في تعلم االطفال اللغـة الفرنـسية        
نت عينة الدراسة من طلبة الـسنة االولـى مـن          تكو

 طفــالً و )٩٦(المدرســة الفرنــسية بلــغ عــددهم 

 و تـم    ،سـنة ) ٥،٩،١٣( اعمارهم بـين     انحصرت
تقسيمهم على ثالث مجموعـات تجريبيـة و ثـالث          

 طفـالً  )١٦(مجموعات ضابطة تضم كل مجموعـة   
و قد اسـتمرت   ،رية المذكورةمن مختلف الفئات العم   

طفال فـي نهايتهـا    راسية كاملة قام اال   التجربة سنة د  
 و قـاموا    اذ زاروا احدى المـزارع     ،بمحاكاة واقعية 

و تحدثوا من خالل ذلـك      ،  بالتظاهر بانهم مزارعون  
   .عن كثير من النشاطات باللغة الفرنسية

و في نهاية العام الدراسي تم اخذ عينة للغـة        
الفرنسية من المجموعة التجريبية و الضابطة لمقارنة       

 و بعد تحليـل النتـائج ظهـر ان     ،لعوامل التطورية ا
المحاكاة و تمثيل االدوار من الممكن ان تكون وسيلة         
فعالة لتعلم اللغة الفرنسية و من الممكن ان تكون بيئة          

 Stevens: P( .عدة لتوليد الكالم بطريقة منظمةمسا
27-216.(   

   :مؤشرات حول الدراسات السابقة
 تبين  - آنفة الذكر  -لسابقة  لدى استقراء الدراسات ا     

   :ما يأتي
هدف قسم من الدراسات السابقة الى تعرف اثر        ـ  ١ 

لفـة، و   تالدور التمثيلي في فنون اللغة العربيـة المخ       
 الى تعـرف اثـر اسـاليب        سات االخر هدفت الدرا 

اما البحث الحالي فقد هدف      ،ختلفة في مادة االمالء   م
ل طالبات  تحصي في  التمثيلي باثر االسلو الى تعرف   

  .في مادة االمالء الصف االول المتوسط
  البحث قة جميعها منهج  استعملت الدراسات الساب  ـ  ٢

 و كذلك البحث الحـالي اسـتعمل مـنهج          ،التجريبي
  . البحث التجريبي

اعتمدت الدراسات السابقة جميعها االختبـارات      ـ  ٣
و اعتمـد البحـث     ، التحصيلية كأداة لتحقيق اهدافها     

  . التحصيل النهائي اداة للبحثالحالي اختبار 
لتـي  ة االمـد  فـي  الدراسـات الـسابقة  اختلفت   -٤

 فقد استغرق قسم منهـا فـصالً        ،استغرقتها التجربة 
و منها سنة دراسـية      ، اسابيع معدودة   و منها  ،دراسياً
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 اما الدراسة الحالية فقد     ، ستيفنز كاملة كما في دراسة   
  . استغرقت فصالً دراسياً واحداً

حـصائية   الدراسات الـسابقة وسـائل ا      اعتمدتـ  ٥
 إجـراءات و    طبيعة البحث  حسبب متعددة و مختلفة  

 الوسـائل  اما البحث الحـالي فقـد اعتمـد        ،الدراسة
 ،)٢كـا (و مربع    ،االختبار التائي ( :االحصائية االتية 

  ).  ومعامل ارتباط بيرسون
 مكافأة عينـاتهم  تهم الى   الجأ الباحثون في دراس   ـ  ٦

قدون انها تؤثر في سير     ت التي يعت  غيراتفي بعض الم  
 ات اما البحث الحالي فقد كافأ فـي متغيـر         ،التجربة

و  ، و التحـصيل الدراسـي لالبـوين       ،العمر الزمني 
  .درجات اللغة العربية للصف السادس االبتدائي

اظهرت الدراسات السابقة نتائج مختلفة باختالف      ـ  ٧
 عيناتها و ادواتهـا و مجـال دراسـتها و    و  ،اهدافها

العالجيـة   و كـذلك االسـاليب       ،المرحلة الدراسـية  

اتفـق  فقد  اما البحث الحالي     ،المستعملة في التدريس  
في بعض جوانبه من الدراسات الـسابق و اختلـف          

 اما نتائجه فسيرد ذكرهـا عنـد        ، منها الخرالبعض ا 
  .حقاًالعرض النتائج و تفسيرها 

   منهج البحث و إجراءاته :الفصل الثالث
  :صميم التجريبيالت:  اوالً

اختارت الباحثة تصميماً تجريبياً واحداً من تصاميم  
و كما مبين  .الضبط الجزئي ذي االختبار البعدي فقط

حداهما إو هذا يعتمد على مجموعتين ، )١(جدول في 
تجريبية تتعرض للمتغير المستقل و هو االسلوب 

 ،تدرس باألسلوب التقليدي ضابطة و اخرى ،تمثيليال
 .نتهاء التجربة يطبق اختبار تحصيلي نهائيو عند ا

  .)٣٩٨ص ،١٩٨٤:دالين فان(

  )١(جدول 
  التصميم التجريبي

  االختبار  المتغير التابع  المتغير المستقل  حجم العينة  المجموعة
  اختبار نهائي  التحصيل  االسلوب التمثيلي  ٢٥  التجريبية
  اختبار نهائي  التحصيل  ــــــــــــ  ٢٥  الضابطة

  

   :مجتمع البحث و عينته :اًثاني
  :مجتمع البحثـ ١

 يتكون مجتمع البحث من المدارس المتوسطة للبنات       
   .في مركز محافظة القادسية فقط

  :عينة البحثـ ٢
 اختارت الباحثة متوسطة الوفاء     :ـ عينة المدارس  ١

 بـصورة قـصدية   ،للبنات الواقعة في حي الجزائـر     
  :لالسباب اآلتية

مدرسة الرغبة الصادقة في التعـاون       إبداء ادارة ال   -أ
  .مع الباحثة في تطبيق التجربة

  . قرب المدرسة من منطقة سكن الباحثة-ب
 طالبات المدرسة من حي واحد و مـن مـستوى    -ج

   . اقتصادياً اجتماعياً ومتقارب

 كانت المدرسـة تـضم شـعبتين       : عينة الطالبات  -د
للصف االول المتوسط فاختيرت بطريقـة الـسحب        

 و  ، لتمثل المجموعة التجريبيـة    )ب(وائي شعبة   العش
 و كـان  ، تمثل المجموعة الضابطة)أ(اصبحت شعبة  

 اذ بلغ عدد    ،)ب(االسلوب التمثيلي من نصيب شعبة      
 و االسلوب التقليدي من نصيب      ،طالبة) ٢٦(طالباتها  

   . طالبة)٢٨( اذ بلغ عدد طالباتها ،)أ(شعبة 
ات في الصف   استبعدت الباحثة الطالبات الراسب   و  

االول المتوسط البالغ عـددهن طالبـة واحـدة فـي        
المجموعة التجريبية و ثالث طالبات في المجموعـة        

 و السبب في استبعادهن هـو امـتالكهن          ،الضابطة
 و  ،خبرات تعليمية سابقة مما يؤثر في دقـة النتـائج         

كان االستبعاد من النتائج النهائية فقـط مـع ابقـاء           
 . على النظـام المدرسـي     الطالبات في الصف حفاظاً   

   . يبين ذلك)٢(جدول 
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  )٢(جدول 
  عدد طالبات مجموعتي البحث قبل استبعاد الطالبات الراسبات و بعده

 عدد الطالبات قبل االستبعاد المجموعة  الشعبة
  

  عدد الطالبات بعد االستبعاد

  ٢٥ ٢٦ التجريبية   ب
  ٢٥ ٢٨ الضابطة  أ

  ٥٠ ٥٤ المجموع
  

 حرصت الباحثة قبـل  :موعتي البحث  تكافؤ مج  :ثالثاً
  البحـث  الشروع بالتجربة على تكـافؤ مجمـوعتي      

احصائياً في عدد من المتغيرات التي تظن انهـا قـد          
 على الرغم من ان طالبـات       ،تؤثر في نتائج التجربة   

العينة جميعهن من وسـط اجتمـاعي و اقتـصادي          
 حيث وزعت الباحثة استمارة على الطالبات       ،متقارب

 بعض المعلومات المراد اجـراء التكـافؤ        تطلب فيها 
 و حصلت على المعلومات االخرى من سـجل         ،فيها

 و مـن تلـك      ،الدرجات بالتعاون مع ادارة المدرسة    
   :المتغيرات ما يأتي

بلـغ متوسـط    : عمر الزمني محسوباً بالشهور   ال -١ 
) ١٦٥،٧٩٤ (اعمار طالبات المجموعـة التجريبيـة     

لمجموعة الضابطة   متوسط اعمار طالبات ا    و ،شهراً
 االختبار التائي   عمالو عند است  ،   شهراً )١٦٥،٥٥٨(

لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفـرق بـين اعمـار      
 اتضح ان الفرق ليس بذي      ،طالبات مجموعتي البحث  

 اذ كانت القيمـة     )٠،٠٥(داللة احصائية عند مستوى     
 و هي اصغر من القيمة      ،)٠،١٠٩(التائية المحسوبة   

 ،)٤٨(   بدرجة حرية  )٢،٠١(دولية البالغة   التائية الج 
و هذا يـدل علـى ان المجمـوعتين التجريبيـة و            

) ٣( جـدول    .الضابطة متكافئتان في العمر الزمنـي     
  .يبين ذلك

  )٣(جدول 
 العمار ،)و الجدولية المحسوبة(و القيمتان التائيتان  ،و االنحراف المعياري ، و التباين،الوسط الحسابي

  .البحث محسوباً بالشهورطالبات مجموعتي 
  القيمتان التائيتان

حجم   المجموعة
  العينة

الوسط 
االنحراف   التباين  الحسابي

  الجدولية  المحسوبة  المعياري
درجة 
  الحرية

ــ ة الداللــ
ــصائية  االح
عند مستوى  

)٠،٠٥(  
  ٩،١٣٢  ٨٣،٣٩٨  ١٦٥،٧٩٤  ٢٥  التجريبية 

  ٨،٥٦  ٧٣،٣٦  ١٦٥،٥٥٨  ٢٥  الضابطة
  

٠،١٠٩  
  

٢،٠١  
  

٤٨  
ــة  ــر دال غي

  احصائياً

 -٢٠٠٨(  درجات مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للصف السادس االبتدائي للعـام الدراسـي              -٢
 بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في مادة اللغة العربية فـي االمتحـان النهـائي                 :)١()٢٠٠٩

  ، درجة)٦٣،٧٦(درجات طالبات المجموعة الضابطة  و متوسط ، درجة)٦٤،٨٨ (للصف السادس االبتدائي

                                                
حصلت الباحثة على درجات طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية للصف السادس االبتدائي من البطاقات المدرسية                 )١(

  . الموجودة في ادارة المدرسة



   التمثيلي يف حتصيل طالبات الصفاألسلوباثر                                                       عبد السادة العباديم صفاء وديع.م
  اإلمالءط يف مادة  املتوس األول                                                                                                                                 

------------ ------------------------------------------ -------------- -------------------------------------------  

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٢٩ 

 ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين درجات طالبات مجموعتي البحـث            عمال  و عند است  
و  ،)٠،٧٣٦( يمة التائية المحسوبة   اذ كانت الق   )٠،٠٥(اتضح ان الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى          

 و هذا يدل علـى ان المجمـوعتين   ،)٤٨( بدرجة حرية    )٢،٠١(التائية الجدولية البالغة    هي اصغر من القيمة     
  . يبين ذلك)٤( جدول ،ن في هذا المتغيرو الضابطة متكافئتا التجريبية

  )٤(جدول 
 لدرجات مجموعتي البحث في مادة ،)المحسوبة والجدولية( و القيمتان التائيتان ، و التباين،الوسط الحسابي

  .لعربية في االمتحان النهائي للصف السادس االبتدائياللغة ا
حجـــم   المجموعة   القيمتان التائيتان

  العينة 
ــط  الوسـ

  الحسابي 
  التباين 

  الجدولية   المحسوبة 
درجـة  
  الحرية 

الداللة االحـصائية   
عنــد مــستوى  

)٠،٠٥(  
  ٢٣،١٩  ٦٤،٨٨  ٢٥  التجريبية 

  ٣٤،٩٤  ٦٣،٧٦  ٢٥  ابطةالض
  

٠،٧٣٦  
  

٢،٠١  
  

٤٨  
غيـــر دالـــة 

  احصائياً
  

 ان قيمـة    كأي اظهرت نتائج البيانات باستخدام مربع       :التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث      -٣
 بدرجـة  ،)٠،٠٥( عند مـستوى  )٥،٩٩(الجدولية البالغة ) ٢كا( و هي اقل من قيمة     ،)٠،١(المحسوبة  ) ٢كا(

يبـين  ) ٥( جدول   ،ئتان احصائياً في التحصيل الدراسي لآلباء      و هذا يعني ان المجموعتين متكاف      ،)٢()٢(حرية  
  .ذلك

  )٥(جدول 
   ) المحسوبة و الجدولية() ٢كا(تكرار التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث و قيمتا 

درجة   التحصيل الدراسي
  )٢كا(قيمتا   الحرية

حجم   المجموعة
  معهد  إعدادية  متوسطة  ابتدائية  يأم  العينة

كلية 
فما 

  فوق 
  الجدولية  المحسوبة

الداللــــة 
االحــصائية 
عند مستوى  

)٠،٠٥(  
  ٣  ٣  ٤  ٦  ٧  ١  ٢٥  التجريبية 
  ٤  ٤  ٥  ٥  ٧  ١  ٢٥  الضابطة

  
  
  
٢    

٠،١  
  

٥،٩٩  
غير دالـة   

  احصائياً

  

 ان  ، مربع كـاي   عمال اظهرت نتائج البيانات باست    :التحصيل الدراسي المهات طالبات مجموعتي البحث       -٤
 ،)٠،٠٥( عنـد مـستوى      )٧،٨٢ (الجدولية البالغة ) ٢كا( و هي اقل من قيمة       ،)٠،٤٨(المحسوبة  ) ٢كا(قيمة  

 جـدول   ، و هذا يعني ان المجموعتين متكافئتان احصائياً في التحصيل الدراسي لالمهات           ،)٣()٣(بدرجة حرية   
  .يبين ذلك) ٦(

                                                
دمجت الخاليا  في خلية واحدة، و     ) متوسطة و إعدادية  (في خلية واحدة، و دمجت الخاليا       ) أمي و ابتدائية  ( دمجت الخاليا    - )٢(
 ). ٢(، بدرجة حرية )٣(و بذلك اصبح عدد الخاليا ) ٥(في خلية واحدة، لكون التكرار المتوقع اقل من ) معهد و كلية(
في خلية واحدة، لكون التكرار ) معهد و كلية(في خلية واحدة، و دمجت الخاليا ) متوسطة و إعدادية( دمجت الخاليا - )٣(

 ). ٣(، بدرجة حرية )٤(اصبح عدد الخاليا و بذلك ) ٥(المتوقع اقل من 
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٣٠ 

  )٦(جدول 
  )المحسوبة والجدولية) (٢كا(يمتا تكرار التحصيل الدراسي المهات طالبات مجموعتي البحث وق

درجة   التحصيل الدراسي
حجم المجموعة   )٢كا(قيمتا   الحرية 

ــة   معهد  إعدادية  متوسطة  ابتدائية  أمي  العينة  كلي
ــا  فم

  فوق 

  الجدولية   المحسوبة 

الداللــــة 
االحــصائية 
عند مستوى  

)٠،٠٥(  
  ٢  ٢  ٣  ٦  ٦  ٦  ٢٥  التجريبية 
  ٤  ٢  ٣  ٥  ٥  ٦  ٢٥  الضابطة

  
  
  
٣    

٠،٤٨  
  

٧،٨٢  
غير دالـة   

  حصائياًا
  

 حاولت الباحثة ضبط    : ضبط المتغرات الدخيلة   :رابعاً
 ،المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في سالمة التجربـة        

، ١٩٨٤ :فاندالين(الن ضبطها يؤدي الى نتائج دقيقة       
 و فيما يأتي عرض لهـذة المتغيـرات و          ،)٣٨٠ص

  :كيفية ضبطها
لم تتعـرض طالبـات     : )٤( ـ الحوادث المصاحبة  ١

المجموعتين الي حادث يؤثر في المتغير التابع الـى         
 .جانب االثر الناجم عن المتغير التجريبي

 خضعت المجموعتان لحالة واحدة     :ـ عامل النضج  ٢
من النضج لذلك لم يكن لهذا العامل أي تـأثير، الن           
مدة التجربة كانت قصيرة اسـتمرت ثالثـة عـشر          

و ) ٢٠٠٩/ ١٠ / ٤(بتــاريخ اذ بــدأت ، اســبوعاً 
 ).٢٠٠٩ / ١٢/ ٣١(انتهت بتاريخ 

 و يقصد به االثر المتولد من       :ـ االندثار التجريبي  ٣
ترك عدد من الطالبات او انقطاعهن عن الدوام فـي          

 لــم ).٩٠، ص١٩٨٩ :الــدليمي( ،اثنــاء التجربــة
يتعرض البحث الحالي لحاالت التسرب او االنقطـاع        

                                                
الخ، التي ..  يقصد بها الفيضانات و الزالزل و الحروب- )٤(

، ١٩٩٧:عويس(قد تؤدي الى انقطاع الطالبات عن الدوام 
  ). ١١٨ص

لفردية التي تعرضـت لهـا      باستثناء حاالت الغياب ا   
  .مجموعتا البحث و قد كانت قليلة جداً

 ، سيطرت الباحثة على هذا العامـل      :ـ اداة القياس  ٤
اذ استعملت اداة موحدة لقيـاس تحـصيل طالبـات          

 الذي  )اختبار التحصيل النهائي  ( و هي    ،المجموعتين
  .و الثبات، و الصدق ،  اتصف بالموضوعية

 حاولت الباحثة الحـد     :يةـ اثر االجراءات التجريب   ٥
  :من اثر هذا العامل في سير التجربة و تمثل ذلك في

 و لقـد تـم ذلـك        :أـ الحرص على سرية البحـث     
 باالتفاق مع مدرسة المادة و ادارة المدرسـة بعـدم         

 اذ اوحت لهن الباحثة     ،إخبار الطالبات بطبيعة البحث   
   .بانها مدرسة جديدة

دة الدراسية المحـددة     كانت الما  :ة المادة الدراسي  -ب
للتجربة موحدة لمجموعتي البحث و قد حددت بــ         

مجموعـة مـن      موضوعات تم اختيارها من    )عشر(
اللغة العربية و طرائـق      الخبراء و المتخصصين في   

 اذ  ،)١ملحـق    (تدريسها و العلوم النفسية و التربوية     
وزعت الباحثة استبانة تحتوي على عـشرين قطعـة    

ر من الخبراء على عشرة منهـا       امالئية وقع االختيا  
  .لتكون المادة الدراسية لطالبات مجموعتي البحث
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٣١ 

 درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث      :المدرس -ج
و هذا يضفي على نتائج التجربة درجة من الدقـة و           

   .الموضوعية
 الباحثـة الوسـائل     عملت اسـت  : الوسائل التعليمية  -د

ابه  تـش  جهـة التعليمية نفـسها للمجمـوعتين مـن        
   .ين و الطباشير االبيض و الملونالسبورت

 اعـدت الباحثـة خططـاً       : الخطط الدراسية  -هـ  
دراسية انموذجية للموضوعات العشر التي درسـتها       

 على وفـق االسـلوب التمثيلـي       ، مدة التجربة  والط
 و على وفق الطريقـة      ،لطالبات المجموعة التجريبية  

ـ    ،التقليدية لطالبات المجموعة الضابطة    وء  فـي ض
محتوى المادة و االهداف التربويـة لمـادة االمـالء         

 و قد عرضت انموذجاً     .الخاصة بالمرحلة المتوسطة  
 على مجموعة الخبراء و     ،)٢ملحق  (من تلك الخطط    

   ).١ملحق (المتخصصين 
 ، طبقت التجربة في مدرسة واحدة     : بناية المدرسة  -و
 اتسم صفا المجموعتين بتشابههما من حيث سـعة         اذ

   . التهوية و االضاءة و االثاث جميعهاالصف و
 كانـت مـدة التجربـة واحـدة و          : مدة التجربة  -ز

 اذ بدأت بتـاريخ     ،متساوية لطالبات مجموعتي البحث   
ــاريخ  ،)٢٠٠٩ / ١٠/ ٤(  / ١٢/ ٣١(و انتهــت بت

٢٠٠٩.(  
 سيطرت الباحثة علـى هـذا       : توزيع الحصص  -ح

العامل من خالل التوزيع المتساوي للـدروس بـين         
 علـى  ، باالتفاق مع ادارة المدرسة    ،وعتي البحث مجم

د كان يوم الثالثاء من كل    و ق  ،ان تكون في يوم واحد    
   .اسبوع
 تعـد   :)االختبـار التحـصيلي   ( اداة البحث    :خامساً

االختبارات التحصيلية احـدى الوسـائل المهمـة و         

 و انه من اكثـر      ،المستعملة في تقويم تحصيل الطلبة    
و ذلـك    ،  الوسائل التقويمية شيوعاً فـي المـدارس      

 :االمـام و آخـرون    ( .لسهولة اعدادها و تطبيقهـا    
 و من متطلبات البحـث الحـالي        ،)٤٧، ص ١٩٩٠

اعداد اختبار لقياس التحصيل االمالئي الذي تكتـسبه        
 و تعـرف داللـة   ،كل مجموعة خالل مدة التجربـة    
 و كـان اختبـار      ،ينالفرق احصائياً بين المجمـوعت    

 اذ حـصلت    ، واحـدة  ة امالئية التحصيل النهائي قطع  
و المتخصـصين    عـة الخبـراء   مجموعلى موافقة   

   .لتكون موضوع االختبار النهائي ،)١ملحق(
اً عندما يقيس مـا    يعد االختبار صادق   :صدق االختبار 

 لـذا   ،)Guilford:1982,P.475( افترض ان يقيسه  
ن استبانة وزعتهـا     ضم ،تم عرض القطعة االمالئية   

الباحثة على نخبة من الخبراء و المتخصصين باللغة        
و    العلـوم النفـسية     و ،العربية و طرائق تدريـسها    

او اكثـر   )  %٨٠( اذ حصلت على موافقة      ،التربوية
   .من الخبراء

و يقصد به انه لو اعيد تطبيقه علـى          :ثبات االختبار 
شـعراوي  (،  فانه يعطي النتائج نفسها  ،االفراد انفسهم 

 و هذا يـستلزم تماثـل   ،)١٥٢، ص١٩٨٤ :و فتحي 
 ،الظروف المحيطة بتطبيق االختبار في كـل مـرة        

لكي تتثبـت   ،  )١٥٤، ص ١٩٨٨ :الكندري و محمد  (
الباحثة من مناسبة الموضوع لطالبات الـصف االول   

 على عينـة    الباحثة تطبيق االختبار  ارتأت   ،المتوسط
وسـط   طالبـة فـي مت     )٢٥(استطالعية مكونة من    

 ، و بعد ان كتبن في الموضوع ذاتـه        ،االيمان للبنات 
 ، و بعد مرور اسـبوعين     ،صححت الباحثة االوراق  

اعادت الباحثـة تطبيـق االختبـار علـى العينـة           
 تم استخراج معامل االرتباط     ثم ،االستطالعية نفسها 
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٣٢ 

  اذ بلغ معامل الثبات عبـر الـزمن  ،بمعادلة بيرسون 
ــد ،)٠،٨٧( ــات جيـ ــل ثبـ ــو معامـ  ، و هـ
)Gronlund:1965,P.125.(   

قبل انتهاء التجربة باسبوع     :تطبيق االختبار  : ً سادسا
 لبات بان هناك اختباراً سـيجرى     اخبرت الباحثة الطا  

و طبق االختبار    ،هافي الموضوعات التي درسن    لهن
 فـي  )٢٢/١٢/٢٠٠٩ (على المجموعتين يوم الثالثاء 

و اجـرت الباحثـة نفـسها        ،الساعة التاسعة صباحاً  
   .الختبار بمساعدة مدرسة المادةا

 بعد االنتهـاء مـن      : طريقة تصحيح االختبار   :سابعاً
 االختبار ثـم    تطبيق االختبار صححت الباحثة اوراق    

 و علـى هـذا      ، مدرسة المـادة   اعيد تصحيحها من  
 و  ، درجة )٣٠(االساس كانت الدرجة العليا لالختبار      

 ، و بعـد عمليـة التـصحيح       ،)صفراً(الدرجة الدنيا   

 و  ، هي اعلى درجة   )٢٦ (وجدت الباحثة ان الدرجة   
   ).٣ملحق ( ، هي ادنى درجة)١٠(الدرجة 

الباحثة الوسائل  عملت   است : الوسائل االحصائية  :ثامناً
   :االحصائية االتية

 )T.Test(االختبار التائي لعينتين مـستقلتين       -١
الجراء التكافؤ بين المجمـوعتين فـي بعـض         

ت الفروق بينهمـا    المتغيرات و في حساب دالال    
 .في اختبار التحصيل النهائي

    
                                        ) ١ س – ٢س (  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ = )٢- ٢ن+ ١ن(ت
       
٢ع) ١ – ١ن(                                   

٢ع) ١ – ٢ن+ ( ١
١   ١     ٢ 

    }ــ +ــ {   ـــــــــــــــ                                  
  ٢ن    ١ن              ٢ – ٢ن + ١ن                                           
  
   : تمثلاذ
)الوسط الحسابي للعينة االولى) ١ س.   

   .الوسط الحسابي للعينة الثانية) ٢س(و 
  . عدد افراد العينة االولى)١ن(و 
  . الثانية عدد افراد العينة)٢ن(و 
٢ع(و 

  .تباين العينة االولى) ١
٢ع(و 

  ).٢٦٠، ص١٩٧٧ :البياتي(  تباين العينة الثانية) ١
  .اليجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لآلباء و االمهات:٢ربع كاـ م٢
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   ٢ ) ق–ل (               
  مج ــــــــــــ = ٢ كا

  ق                   
  . التكرار المالحظ)ل(اذ تمثل 

   ).٢٩٣ص ، ١٩٧٧ :البياتي و زكريا( . التكرار المتوقع)ق( و 
  
  :  في حساب معامل ثبات االختبار بطريقة اعادة االختبارعمل است: معامل ارتباط بيرسون-٣

   )مج ص( )مج س( -ن مج س ص           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    = ر

   ] ٢)مج ص( – ٢ن مج ص ] [ ٢)مج س( – ٢ج سن م[             
  
  . تمثل معامل ارتباط بيرسون)ر( : اناذ

  . تمثل عدد افراد العينة)ن( و 
  . تمثل قيم المتغير االول)س( و 
   ). ١٥٩، ص١٩٨٥ :رودني( تمثل قيم المتغير الثاني) ص( و 
  

  : عرض النتائج و تفسيرها:الفصل الرابع
  : عرض النتائج:اوالً 

 ،ت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتينلمعاست
ائية للفرق بين متوسطي الختبار الداللة االحص

درجات طالبات المجموعتين في االختبار التحصيلي 
 بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية .النهائي

و المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ، ) ٢٠،٤(
ية المحسوبة و بلغت القيمة التائ، ) ١٧،١٥(
 الجدولية في حين كانت القيمة التائية) ٣،٥٧١(
و بدرجة حرية ) ٠،٠٥(عند مستوى داللة ) ٢،٠١(
 و لما كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر من ،)٤٨(

 اي يوجد فرق ذو داللة ،القيمة التائية الجدولية
احصائية بين مجموعتي البحث لمصلحة المجموعة 

 و بذلك ،باالسلوب التمثيليالتجريبية التي درست 
ليس ( لصفرية التي تنص على انهترفض الفرضية ا

) ٠،٠٥(هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 
بين متوسط درجات االمالء لطالبات المجموعة 

يدرسن مادة االمالء باالسلوب  التجريبية الالتي
 و متوسط درجات االمالء لطالبات ،التمثيلي

يدرسن االمالء بالطريقة  لالتيالمجموعة الضابطة ا
  . يبين ذلك )٧ (دول ج ).التقليدية
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  )٧(جدول 
االحصائية للفرق بين متوسطي درجات       و الداللة  )المحسوبة و الجدولية  ( و القيمتان التائيتان     ،الوسط الحسابي 

  .المجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار التحصيل النهائي
عدد افراد   المجموعة  القيمتان التائيتان

  العينة
المتوسط 
  الحسابي

درجة 
  الجدولية  المحسوبة  الحرية

  مستوى الداللة

  ٢٠،٤  ٢٥  التجريبية

  ١٧،١٥  ٢٥  الضابطة

  
٤٨  

  
٣،٥٧١  

  
٢،٠١  

دالة احصائياً عند مستوى 
)٠،٠٥(  

  
  : تفسير النتائج:ثانياً

 ظهـر   ،في ضوء النتائج التي تم عرضـها       
 مجموعة التجريبيـة الالتـي درسـن   تفوق طالبات ال 

 باالسلوب التمثيلي على طالبات المجموعـة       االمالء
 و  ،الضابطة الالتي درسن االمالء بالطريقة التقليدية     

   :تعتقد الباحثة ان سبب ذلك يعود الى
ان طالبات الصف االول وجدن فـي االسـلوب          ـ١

التمثيلي اسلوباً جديداً في حياتهن الدراسية مما دفعهن        
 و هـذا االهتمـام      ،ى االهتمام به و التواصل معه     ال

غرس فيهن ميالً الى متابعته و جعلهن اكثر تركيـزاً          
في اذهـانهن    مما ادى الى تثبيت رسم الكلمات        ،عليه

  . و من ثم استرجاعه عند الكتابة
ـ ٢ يسهم االسلوب التمثيلـي فـي زيـادة دافعيـة       

ـ    ،الطالبات نحو القراءة و المتابعة     رات  و تعلمهن خب
 ال سيما ان التربية     ، و يثري اداءهن التعبيري    ،جديدة

الحديثة تؤكد على جهود المتعلمين الذاتية ليـصبحوا        
محور النشاط و القطب االيجابي في العملية التربوية        

  ).٥٢، ص١٩٧٦ :جابر(

ـ ٣ االسلوب التمثيلي لون من الوان التدريب الـذي    
فالتعلم لـيس    ،يساعد على تثبيت التعلم و زيادة الفهم      

 بل هـو    ،آلياً يتلخص في تعرف المعلومات و خزنها      

و هذا يزداد مع تكـرار      ،    نشاط قوامه تنظيم االشياء   
  ).١٩١، ص١٩٨٤ :توق(التدريب عليه 

ـ ٤ تميز االسلوب التمثيلي باالداء الحركـي الـذي     
 و همـا    ،  يشترك فيه اكثر من حاسة في وقت واحد       

الـى النطـق و      باالضـافة    ،حاستا السمع و البصر   
الكتابة مما يسهم في ان ترسخ المعلومات في اذهـان     
 الطالبات اكثر ممـا لـو اشـتركت حاسـة واحـدة           

)Nunnally: 1967: p,131(.  
ـ ٥ وجدت الباحثة ان استعمال االسلوب التمثيلي له   

اثر كبير في تشجيع الطالبات على الجرأة في الحديث         
 و  ،العمـال و في اكسابهن الثقة بانفسهن على اداء ا       
 ألنه يناسب   ،هو بطبيعته يخفف من التوتر و الجفاف      

  للطالبـات فـي المرحلـة      و االنفعالي ،  النمو العقلي 
  .)١٥٨، ص١٩٨١ :ابو عالم( المتوسطة

ـ ٦ ان نتيجة هذه الدراسة جاءت متفقـة مـع مـا      
 فـي    ، ذهبت اليه االدبيات و الدراسـات معظمهـا       

 الطالب يكـون    الن ، تأكيدها على االسلوب التمثيلي   
    .فيها املك لزمام اللغة و كتابتها بصورة صحيحة
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  الفصل الخامس
  :االستنتاجات و التوصيات و المقترحات

   :االستنتاجات:  اوالً
 صحة ما ذهبت اليه الدراسات السابقة و االدبيات         -١

الخاصة بطرائق التدريس من ضـعف الطلبـة فـي        
   .االمالء

مثيلي يترك آثاراً ايجابية     ان استعمال االسلوب الت    -٢
واضحة من خالل اقامة العالقات بـين المدرسـة و          

 مما يخلق الرغبة في التوصل و االسـهام         ،الطالبات
  .الفاعل في الدرس

 تمسك المدرسين بالطرائق التقليدية القائمة علـى        -٣
األلقاء و جعل الطالب وعاء مـستقبالً بعيـداً عـن           

  .التفاعل

يلي يؤثر فـي صـحة نطـق         ان االسلوب التمث   -٤
الكلمات و بخاصة الكلمات التـي يخـالف رسـمها          

  .نطقها

 يسهم التزام الطالبات بتحضير االدوار التمثيليـة        -٥
للموضوعات االمالئية اسهاماً فاعالً في صحة كتابة       

  .الكلمات في اثناء الكتابة و التملية

   :التوصيات: ثانياً 
فـي تـدريس     ضرورة اعتماد االسلوب التمثيلي      -١

  .االمالء في المرحلة المتوسطة
  
 اعداد برنامج تلفزيوني يعتمد االسلوب التمثيلـي        -٢

 ، االمـالء  ،القواعـد   (قي تعليم فروع اللغة العربية    
  ).البالغة

 إطالع المشرفين التربويين على اهمية تـدريس        -٣
التمثيلي و كيفيـة اتبـاع       االمالء على وفق االسلوب   

  .االسلوبالمدرسين خطوات هذا 

 بناء برنامج للكمبيوتر يعتمد االسلوب التمثيلـي        -٤
  .في تدريس االمالء للمرحلة المتوسطة

 حث ادارات المدراس على ضرورة تخـصيص        -٥
مكان يصلح ان يكـون مكتبـة مدرسـية ترتادهـا           

  .الطالبات و رفدها بالكتب و المصادر

ة  استكماالً لما توصلت اليه الدراس     : المقترحات :ثالثاً
   : تقترح الباحثة اآلتي،الحالية

 دراسة اتجاهـات مدرسـي اللغـة العربيـة و           -١
   .مدرساتها نحو استعمال االسلوب التمثيلي

 اجراء دراسة مماثلة للدراسـة الحاليـة علـى          -٢
 .الطالب في صفوف آخر

 اجراء دراسة تتناول بناء برنامج لعالج الضعف        -٣
  .االمالئي لدى الطلبة

ت موازنة بين االسلوب التمثيلـي و   اجراء دراسا -٤
اسلوب المواقف التعليمية و كـذلك بـين االسـلوب          

  .التمثيلي و اسلوب االلعاب التعليمية

 اجراء دراسة لتعرف مستوى التحصيل االمالئي       -٥
 .في المرحلة المتوسطة على مستوى القطر
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  لمالحقا
  )١(ملحق 

  الباحثة في اجراءات البحثاسماء الخبراء الذين استعانت بهم 
  االختصاص   اسماء الخبراء   ت

  علم النفس التربوي   د عبد العزيز حيدر .أ  ١

  طرائق تدريس التاريخ  د جبار رشك شناوة .م.أ  ٢

  طرائق تدريس االسالمية   د جنان مزهر لفتة .م.أ  ٣

  مناهج و طرائق التدريس العامة  د حسين هاشم هندول .م.أ  ٤

  لغة عربية  كريدي كناوي د سعاد .م.أ  

   عوم الحياةطرائق تدريس   د عبد الكريم عبد الصمد السوداني .م.أ  ٦

  طرائق تدريس اللغة العربية  د عصام احمد حسن .م.أ  ٧

  علم النفس التربوي   د علي صكر جابر .م.أ  ٨

  طرائق تدريس اللغة العربية   د فاضل ناهي عبد عون .م.أ  ٩

  طرائق تدريس اللغة العربية  االبراهيمي مكي فرحان كريم . م  ١٠

  علم النفس التربوي  م مصطفى نعيم عبد اهللا .م   ١١

  مشرف تربوي   السيد حاكم خضير عبد السادة   ١٢

  مدرسة لغة عربية  السيدة اسراء وديع عبد السادة   ١٣

  مدرسة لغة عربية   السيدة حنان حميد عبد   ١٤

  
  )٢(ملحق 

على للمجموعة التجريبية انموذج خطة تدريسية 
  وفق االسلوب التمثيلي

االول /  الـصف     الثالثـاء / و التـاريخ     اليوم
  المتوسط 
  ب / الشعبة   الثانية/ الحصة 

   حسن الجوار:عالموضو
  :االهداف العامة

 ، الطالبات  تنمية مهارات الكتابة الصحيحة لدى     -١ 
و رسم االحرف و الكلمات رسماً صحيحاً منـسجماً         

 كتناسـق االحـرف و      ،وابط الفنية للكتابـة   مع الض 
   . و الكتابة على السطر،الكلمات في الحجوم
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 و  ، اللغويـة الجديـدة     بالمفردات الطالبات تزويد   -٢
 من  كينهنو تم ،     بتعابير لغوية و ذوقية    إثراء لغتهن 
  و تـشويقهن  ،ة قدراتهن الكتابية   و تنمي  ،التعبير الجيد 

 و  ،س بجمال اللغة  سا االح ة و تنمي  ،الى حب المطالعة  
  .  السليمة عواطفهن و اتجاهاتهنةتغذي

هـم و االفهـام و       من مهارة الف    تمكين الطالبات  -٣
 بـالمواقف المختلفـة باسـتعمال    التعبير عن تأثرهن 

  .عالمات الترقيم
   :االهداف الخاصة

لكلمـات المنتهيـة    كتابة ا القدرة على التميز بين      -١
  .المنتهية بالتاءبالهاء و 

 و ضـبط    ،كتابة كلمات الموضـوع   درة على   الق -٢
   .و اظهار المعنى في قراءته ،حروفه و سكناته

 و  ،جبات االجتماعية الملزمة بالمسلم   االومعرفة   -٣
   . تطبيق جوهر الحديث في حياتهن العملية

 السبورة و الطباشير االبيض و :الوسائل التعليمية
  و، و بعض االشياء المستخدمة كباقة ورد،الملون

  .علبة حلويات
   :االهداف السلوكية

  .ـ ان تعرف الطالبات ضرورة احترام الجار١
ـ ان تحسن الطالبات العالقات االجتماعية مع ٢

   .الجار
 ان تميز الطالبات بين كتابة الكلمات المنتهية -ـ ٣

   .بالهاء و المنتهية بالتاء
ـ ان تتقن الطالبات كتابة كلمات الموضوع بشكل ٤

  .صحيح

  . ن تضبط الطالبات حروف الكلمات و سكناتهاـ ا٥
  . ـ ان تدرك الطالبات المعنى في قراءتهن للنص٦
  .ـ ان تعطي الطالبات مثاالً لكلمات منتهية بالهاء٧

ـ ان تستشهد الطالبات بآيات قرآنية حول حسن ٨
   .الجوار

  :خطوات الدرس
 ،الـسابق و   الربط بين الدرس الحـالي       :التمهيد -١

ت الى الدرس و ذلك من خالل       ن الطالبا لتوجيه اذها 
صلى ( الدرس السابق ان الرسول   في  عرفتن   :القول

ينهانا عن التدخل في شؤون      :)اهللا عليه و اله و سلم     
 و كـذلك    ، و احترام الجار و اداء حقوقـه       ،االخرين

   .يوصينا بقول الخير و ان لم يكن فالصمت افضل
  تبـدأ  :)اءة المدرسـة االنموذجيـة    قر( :القراءةـ  ٢

الباحثة بقراءة القطعة االمالئية قراءة تعبيرية بتأن و        
ءة الصحيحة   على وفق شروط القرا    ،بصوت مسموع 

  .مع تغيير نبرات الصوتو ضبط مخارج الحروف 

صلى اهللا عليـه و     ( ان رسول اهللا     :القطعة االمالئية 
 اذا اسـتعانك  : ان حق الجار هـو : قال)٥()اله و سلم  

 و اذا افتقر عـدت      ،ضك اقرضته  و اذا استقر   ،أعنته
 و  ، و اذا اصابه خير هنأته     ، و اذا مرض عدته    ،عليه

 ، و اذا مات تبعت جنازته     ،اذا اصابته مصيبة عزيته   
و ال تستطل عليه بالبناء فتحجـب عنـه الـريح اال            

 و ال تؤذه بقتار ريح قدرك اال ان تغرف لـه            ،بأذنه
لـم   فـان    ، و ان اشتريت فاكهة فإهد اليه منها       ،منها

تفعل فادخلها سراً و ال يخرج بها ولدك ليغيض بهـا          
 و ال يمنعن احدكم جاره ان يغرز خـشبة فـي     ،ولده

   .جداره
و اهللا ال   ( :)صلى اهللا عليه و اله و سلم      (و كذلك قال    

 قيل مـن يـا      ، و اهللا ال يؤمن    ، و اهللا ال يؤمن    ،يؤمن
  ). من ال يأمن جاره بوائقه: قال:رسول اهللا

                                                
 ). ٢٣٢، ص )ت. ب: (الترمذي (- )٥(
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٣٨ 

 تقوم الباحثة بـشرح معنـى       :حليل الشرح و الت   -٣
صـلى اهللا    ( يوصي رسولنا الكـريم    :القطعة كاآلتي 

 ي االنسان المسلم بـأن ال يـؤذ       ،)عليه و اله و سلم    
جاره فقد امر االسالم باالحسان الى الجار و حـسن          

 و  . و نهى عن ايذائه و االساءة اليـه        ،التصرف معه 
ثيلية بعدها تطلب الباحثة من الطالبات تأدية ادوار تم       

   .بحسب استطاعتهن حول الموضوع
لـن   و يق  انت تتقدم طالب  :ق االسلوب التمثيلي   تطبي -٤

 سوف اذهب لزيـارة     : االولى ،نحن نقدم دوراً تمثيلياً   
 و كأنها   ، و تتمشى قليالً في الصف     ،جارتي المريضة 

 السالم عليكم و رحمة     :وصلت بيت جارتها، و تقول    
لـيكم الـسالم و      و ع  : تجيب الطالبـة   ،اهللا و بركاته  

 ، اهالً و سهالً بـك يـا اختـاه         ،رحمة اهللا و بركاته   
 ان شاء اهللا    ، الحمد هللا على سالمتك    : االولى .تفضلي

 :)و هـي بـدور المريـضة   ( : الثانية.بخير و عافية 
 انا سـائلة عنـك   : االولى. و غفر لك  ،بارك اهللا فيك  

 لقد اتيتك زائرة داعية مـن اهللا لـك بالـشفاء            ،دوماً
جزاك اهللا  : الثانية . تقبلي مني باقة الورد هذه     ،العاجل

 : االولـى  . و ال اراك اهللا مكروهاً     ،عني خير الجزاء  
  النك متعبة و تحتاجين الى الراحـة       ،ال اطيل عليك ، 
 و بارك اهللا فيك مرة      ، اشكرك : الثانية .استودعك اهللا 

  . و جعلك من ذوي العافية،اخرى
   .قمن بالدور التمثيلي الالتي ينتتشكر الباحثة الطالب

 الباحثـة بتلخـيص      تقوم : الخالصة - أ : الخاتمة -٥
 من هذا نفهم ان في الحديث حثـاً         الموضوع بالقول 

 ،لالنسان على واجبات اجتماعية يلزمهم االخذ بهـا       
الن اتباعها يحقق لكل منهم سلوكاً حسناً، في مجلسه         

   . و معاملته لغيره و معاشرته لجيرانه

 تبدأ الباحثة بقراءة القطعـة      :االمالئي االختبار   -ب
هن كتابتهـا    من  و الطلب  ،قراءة متأنية على الطالبات   

   .في دفاترهن االمالئية
 التحضير لموضوع جديد    : تحديد الواجب البيتي   -ج

  ). اكرام الضيف(و هو 
 على الضابطةانموذج خطة تدريسية للمجموعة 

  الطريقة التقليدية وفق 
االول /  الـصف     ثالثـاء ال/ و التـاريخ     اليوم

  المتوسط 
  ا/ الشعبة   لثةالثا/ الحصة 

   حسن الجوار:عالموضو
  :االهداف العامة

 ، تنمية مهارات الكتابة الصحيحة لدى الطالبات      -١ 
و رسم االحرف و الكلمات رسماً صحيحاً منـسجماً         

 كتناسـق االحـرف و      ،مع الضوابط الفنية للكتابـة    
   . على السطر و الكتابة،الكلمات في الحجوم

 و  ، تزويد الطالبات بالمفردات اللغويـة الجديـدة       -٢
و تمكينهن من   ،    إثراء لغتهن بتعابير لغوية و ذوقية     

 و تـشويقهن   ، و تنمية قدراتهن الكتابية    ،التعبير الجيد 
 و  ، و تنمية االحساس بجمال اللغة     ،الى حب المطالعة  

  . تغذية عواطفهن و اتجاهاتهن السليمة
البات من مهارة الفهـم و االفهـام و          تمكين الط  -٣

التعبير عن تأثرهن بـالمواقف المختلفـة باسـتعمال     
  .عالمات الترقيم

   :االهداف الخاصة
 القدرة على التميز بين كتابة الكلمـات المنتهيـة          -١

  .بالهاء و المنتهية بالتاء
 و ضـبط    ، القدرة على كتابة كلمات الموضـوع      -٢

   . في قراءته و اظهار المعنى،حروفه و سكناته
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 و  ، معرفة الواجبات االجتماعية الملزمة بالمسلم     -٣
   . تطبيق جوهر الحديث في حياتهن العملية

 السبورة و الطباشير االبيض و :الوسائل التعليمية
 و ، و بعض االشياء المستخدمة كباقة ورد،الملون

  .علبة حلويات
   :االهداف السلوكية

  . الجارـ ان تعرف الطالبات ضرورة احترام١
ـ ان تحسن الطالبات العالقات االجتماعية مع ٢

   .الجار
 ان تميز الطالبات بين كتابة الكلمات المنتهية -ـ ٣

   .بالهاء و المنتهية بالتاء
ـ ان تتقن الطالبات كتابة كلمات الموضوع بشكل ٤

  .صحيح

  . ـ ان تضبط الطالبات حروف الكلمات و سكناتها٥
  . نى في قراءتهن للنصـ ان تدرك الطالبات المع٦
  .ـ ان تعطي الطالبات مثاالً لكلمات منتهية بالهاء٧
ـ ان تستشهد الطالبات بآيات قرآنية حول حسن ٨

   .الجوار
   :خطوات الدرس

 ، الربط بين الدرس الحـالي و الـسابق        :ـ التمهيد ١
لتوجيه اذهان الطالبات الى الدرس و ذلك من خالل         

صلى (ان الرسول    عرفتن في الدرس السابق      :القول
 ينهانا عن التدخل في شؤون      :)اهللا عليه و اله و سلم     

 و كـذلك    ، و احترام الجار و اداء حقوقـه       ،االخرين
   .يوصينا بقول الخير و ان لم يكن فالصمت افضل

 تبـدأ   :)قراءة المدرسـة االنموذجيـة    ( :ـ القراءة ٢
الباحثة بقراءة القطعة االمالئية قراءة تعبيرية بتأن و        

 على وفق شروط القراءة الصحيحة      ، مسموع بصوت
  .و ضبط مخارج الحروف مع تغيير نبرات الصوت

صلى اهللا عليـه و     ( ان رسول اهللا     :القطعة االمالئية 
 اذا اسـتعانك  : ان حق الجار هـو : قال)٦()اله و سلم  

 و اذا افتقر عـدت      ، و اذا استقرضك اقرضته    ،أعنته
 و  ، هنأته  و اذا اصابه خير    ، و اذا مرض عدته    ،عليه

 ، و اذا مات تبعت جنازته     ،اذا اصابته مصيبة عزيته   
و ال تستطل عليه بالبناء فتحجـب عنـه الـريح اال            

 و ال تؤذه بقتار ريح قدرك اال ان تغرف لـه            ،بأذنه
 فـان لـم     ، و ان اشتريت فاكهة فإهد اليه منها       ،منها

تفعل فادخلها سراً و ال يخرج بها ولدك ليغيض بهـا          
عن احدكم جاره ان يغرز خـشبة فـي    و ال يمن  ،ولده

   .جداره
و اهللا ال   ( :)صلى اهللا عليه و اله و سلم      (و كذلك قال    

 قيل مـن يـا      ، و اهللا ال يؤمن    ، و اهللا ال يؤمن    ،يؤمن
  ). من ال يأمن جاره بوائقه: قال:رسول اهللا

 تقوم الباحثة بـشرح معنـى       : الشرح و التحليل   -٣
صـلى اهللا    ( يوصي رسولنا الكـريم    :القطعة كاآلتي 

 االنسان المسلم بـأن ال يـؤذي        ،)عليه و اله و سلم    
جاره فقد امر االسالم باالحسان الى الجار و حـسن          

   . و نهى عن ايذائه و االساءة اليه،التصرف معه
 تطلب الباحثة من الطالبات :االختبار االمالئيـ ٤

 تقرأ الباحثة القطعة االمالئية ،كتابة القطعة االمالئية
   .صوت مسموعبتأن، و ب

 و تصحيحها ، تجمع الباحثة الدفاتر:ـ التصحيح٥
.بعد استخراج اخطاء الطالبات االمالئية

                                                
 ). ٢٣٢، ص )ت. ب: (الترمذي (- )٦(
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ٢٤٠ 

    
  )٣(ملحق 

  درجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التحصيل النهائي
  درجات طالبات المجموعة الضابطة  ت  درجات طالبات المجموعة التجريبية  ت
٢٢  ١  ٢٦  ١  
٢٢  ٢  ٢٥  ٢  
٢٢  ٣  ٢٥  ٣  
٢١  ٤  ٢٤  ٤  
٢١  ٥  ٢٣  ٥  
٢١  ٦  ٢٢  ٦  
٢١  ٧  ٢٢  ٧  
٢٠  ٨  ٢١  ٨  
٢٠  ٩  ٢١  ٩  
١٩  ١٠  ٢١  ١٠  
١٨  ١١  ٢١  ١١  
١٨  ١٢  ٢٠  ١٢  
١٨  ١٣  ٢٠  ١٣  
١٦  ١٤  ٢٠  ١٤  
١٦  ١٥  ٢٠  ١٥  
١٦  ١٦  ٢٠  ١٦  
١٥  ١٧  ١٩  ١٧  
١٤  ١٨  ١٩  ١٨  
١٤  ١٩  ١٩  ١٩  
١٤  ٢٠  ١٩  ٢٠  
١٤  ٢١  ١٨  ٢١  
١٣  ٢٢  ١٧  ٢٢  
١٣  ٢٣  ١٧  ٢٣  
١٠  ٢٤  ١٦  ٢٤  
١٠  ٢٥  ١٥  ٢٥  

  ٤٢٨ = المجموع   ٥١٠= المجموع 
  ١٧،١٥=  الوسط الحسابي  ٢٠،٤= الوسط الحسابي 
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  ١٣،٤٦=  التباين  ٧،٤٤= التباين 
  المصادر

مبـادئ فـي طـرق       . محمد حسين  ، آل ياسين  -١
و   ، المكتبة العصرية للطباعـة    ٢ ط ،التدريس العامة 

  ).ت.ب( لبنان، ،النشر
 ،١ ط   ،علم الـنفس التربـوي     .جاء ر ، ابو عالم  -٢

  .م١٩٨١ مصر، ،مطبعة القاهرة
 راجعة  ،تحقيق االماني لطالب األمالي    . ابو هشام  -٣

عبـد الـستار   . د: قرضه،  مصطفى جواد . د :و نقحه 
ــواري ــان ٢ ط،الج ــة النعم ــف ،، مطبع  النج

   .م١٩٦٧،االشرف
التقـويم و    . و آخرون  ، مصطفى محمود  ، األمام -٤

 للطباعــة و النــشر،   دار الحكمــة،القيــاس
  .م١٩٩٠بغداد،

اصول تدريس العربيـة   . عبد الفتاح حسن، البجة -٥
 دار  ،الدنيا بين النظرية و الممارسة للمرحلة الدراسية     

 ،١ ط ، عمـان  ،الفكر للطباعة و النـشر و التوزيـع       
   .م٢٠٠٠

 و زكريـا زكـي      ، عبد الجبار توفيـق    ، البياتي -٦
 لي فـي  االحصاء الوصـفي و االسـتدال      .اثناسيوس

 ، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية    ،التربية و علم النفس   
  .م١٩٧٧ ،بغداد

 ،٣ ج ،سنن الترمذي  . الترمذي، محمد بن عيسى    -٧
  ).  ت.ب( ،دار احياء الكتب

 .و عبـد الـرحمن عـدس      ، محي الـدين   ، توق -٨
و    نشر جون رايلـي    ،اساسيات علم النفس التربوي   

   . م١٩٨٤، االردن،اوالده
 . و عـايف حبيـب     ،ر عبـد الحميـد    جاب،  جابر -٩

   .م١٩٧٦،بغداد،  مطبعة العاني،اساسيات التدريس
تعلـيم   . و مصطفى رسـالن    ، محمود ، خاطر -١٠

 دار الثقافـة بمـصر،    ،اللغة العربية و التربية الدينية    
  . م٢٠٠٠،القاهرة

التحصيل الدراسي لدى    . خليل يوسف  ، الخليلي -١١
التربيـة و    مطبعـة وزارة     ،طلبة التعليم االعـدادي   

  .١٩٧٩،  البحرين،التعليم
تحليل الجملـة فـي      . طه علي حسين   ، الدليمي -١٢

و  تدريس قواعد اللغة العربية و آثره في التحـصيل        

 جامعة  ،تجنب الخطأ النحوي لطلبة المرحلة االعدادية     
رسـالة  ( ،م١٩٨٩،  )ابن رشـد  (  كلية التربية ،بغداد

  ). ماجستير غير منشورة
 .و طه علي حسين،حمود نجمكامل م، الدليمي-١٣

 كلية ،جامعة بغداد، طرائق تدريس اللغة العربية
 دار الكتب للطباعة و النشر، ،)ابن رشد( ،التربية
   .م١٩٩٩

طرق تدريس اللغة  . و آخرون، محمود، رشدي-١٤
االتجاهات  العربية و التربية الدينية في ضوء

  .م١٩٩٠، القاهرة،، دار المعرفة٢ ط،الحديثة
اساسيات القياس و التقويم في  . دوران،دني رو-١٥

 ،و آخرون  ترجمة محمد سعيد جبار،تدريس العلوم
  .م١٩٨٥، االردن،دار االمل

تصميم التدريس رؤية  . حسن حسين، زيتون-١٦
، كلية التربية، ، جامعة طنطان٢ ط،٢/ مجلد،منظومة
   .م٢٠٠١

اثر اسلوب الدور  . كريم علوان، الزيدي-١٧
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Abstract 
 

 This research aimed at investigating the 
effect of acting technique on the 
achievements of first year intermediate 
female pupils in dictation activity.    
 The sample of this research, which was 
intentionally chosen by the researcher, 
consisted of (60) pupils , (30) of them 
represented the experiential group while the 
other (30) represented the control group.TO 
achieve the aims of the research and to 
validate its hypo theses , the researcher used 
a final achievements test after she made sure 
of its validity and reliability.   
  The statistical tools which were used 
in analyzing the data of the researcher were 
(Person Correlation Coefficient , Chai 
square and 
 the T.Test which was used for two 
independent groups).  The research arrived 
at a conelusion that the pupils of the 
experiential group were more efficient tham 
those of the control group who studied. 
dictation by using a classical method . The 
research believed that this high efficiency of 
the experiential group can be attributed to 
the fact that these pupils adopted the aeting 
technique as a new one in their studying 
career which gave them the impetus to came 
and catch up with it. This care enrooted in 
them the tendancy to go on with it and made 
them more focus on it which led them to fix 
the images of words in their minds and then 
getting them back in the form of writing.  
 The research ended with several 
recommendations and suggestions which 
can be considered as complementary to 
other researches.     

 


