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  :ملخص البحث
االولء"  وادة    صص  اثر استتتترايتي تص وفتتتلتصن ا تفتتت تل علمتن ا تصمل صص يافتتت ة الم ا طر من ا طتتستتت نالتعرف على "يهدف البحث الى  
( طحلبح 60، وت  اختمحر العينة بشتل  صصتدو والت  ت ت   الاحنمةو االولى   نالترربييتي  اللرلوعتين التصتلم  الترربي  وو  منهج  واستتعل  البحثاح 
ودرجتحا اختبتحر    الستتتتتتتتتتتتتتتحط ،ودرجتحا العتح     ،الزمن   ، كتحأتا البتحثاتح  طين طلم اللرلوعتين أ  اللتتيراال  العلر( طتحلبتح  30لكت  مرلوعتة  

  ، واستتتت د  البحثاح  االختبحراا االمل مة اللتستتتلستتتلة، بعد ا  ت ل تحديد اللحدة الدراستتتمة، واالةداف الستتتلوكمة وال ضب التدربستتتمة، و تتتبب(الذكحء
واستت د  البحثاح  بعض الوستح   االثصتح مة اللنحستبة، وا هرا النتمرة تطوب طلم اللرلوعة الترربيمة الاحنمة الذين    بعض اللتتيراا الدخيلة.

درستتتتوا وأ  استتتتتراتمرمة خلمة التعل ، على طلم اللرلوعة الترربيمة االولى الذين درستتتتوا على وأ  استتتتتراتمرمة مصتتتتطوأة التصتتتتنم ، واستتتتتنتج 
 ، مصتتتطوأة التصتتتنم   ا كمطات ا طلتا تن:، وأوصتتتح بعض التوصتتتمحا، واصترثح بعض الل ترثحا وأ  نتمرة البحث.البحثاح  بعض االستتتتنتحجحا

 االملء.محدة ، تحصي  وخلمة التعل 
The Summary : 

The current research aims at identifying the effects of sorting and learning strategy in the spelling results of 

intermediate students in Arabic language material .The two researchers has used the experimental design which 

has two groups : the first is experimental group and the second is serial spelling test . The two researchers has 

chosen randomly the sample that has ( 60) students who were divided into two groups each one has (30) students 

. The two researchers has matched between the two groups according to. The ages of the students and their 

marks in the last year  and also their IQ . The two researchers has used the serial spelling tests after they has 

prepared the studying material , the manner purpose and the teaching plans and also arrange some interior 

changes . The two researchers has used the suitable counting aids . The results has showed that the students of 

the second group has successfully passed who were studied depending on the strategy of teaching discipline in 

comparison with the students of the second group who were studied according to the strategy of sorting . The 

two researchers has concluded some conclusions and they has advised some recommendations . They also 

suggested some suggestions according to the results of the research . 

 حث االول مشكلة البحث: املب
روع  تعد مشللة  عف الضلبة أ  تعل  اللتة العربمة مشللة واصعمة وثقم ة وة  موجودة أ  ك  أروع اللتة ت رببح وتزداد ثدة وت   طين ةذه الط

  تعل  اللتة العربمة ةذا الش ء يب ى يؤثر على مظحةر ال عف لدى الضلبة أ بحسب اللراث  الدراسمة ونوعمة الضلبة و روف التعل  اال ا  
الت  بطروعهح الل تلطة، وتعل  مهحراتهح دو  تلييز أرع عن الطروع االخرى وةذا مح يؤكده الكاير من اللشرأين واللدرسين من خلل االستبحنة  

طينلح كحنت    %( منه  ت ر طوجود ةذه اللشللة  86، مشرف ومدرس(، كحنت اجحبة  200عر هح البحثاح  على مرلوعة كييرة منه  شللت  
%( منه  اكدا وجود اللشللة أ  أروع صواعد اللتة العربمة واالملء والتعيير أ ب   9%( منه  ل  تؤكد وجود اللشللة، وكحنت نسبة    5نسبة  

البحث الححل   دو  الطروع االخرى، ومن خلل االجحبحا على االستبحنة تل  التاكيد طوجود اللشللة أ  اغلب أروع اللتة العربمة.وتت ح مشللة  
  من خلل االدطمحا واللصحدر الكايرة الت  اكدا وجود صعوبحا كايرة لدى طلبة اللرثلة اللتوسضة عند دراسة أروع اللتة العربمة جلمعهح ال 

ة وكتحبة التحء سملح أ  محدة االملء او يعحن  معظ  الضلبة من صعوبحا كييرة أ  ات ح  مهحرة الكتحبة وأ  مو وعحا متعددة منهح كتحبة الهلز 
وكتحبة اللربوطة واللبسوطة وكتحبة ثروف العلة وكتحبة علمحا االعرام والتلييز طين ثروف منهح  الظحء وال حد والصحد والسين وكتحبة التنوبن  

اللتوسضة تعحن   (ا  نسبة كييرة من طلبة اللرثلة  240ل  2006الكللحا اللركبة وصعوبحا اخرى نيهت لهح اللصحدر طدرجحا متطحوتة(.  عضح،  
كدراسة من ات ح  مهحرة الكتحبة وتواجه صعوبحا كايرة أ  الكتحبة واالملء وةذا مح اكدته عدد من الدراسحا والبحوث الت  تنحولت ةذه اللشللة  

تحصي  محدة (، اوا اشحرْا ةذه الدراسحا والبحوث الى تدن  مستوى الضلبة أ     2012( و العزاوو،  2011(، و اللرلع ،  2010 الشلرو،  
ة االملء وانه  ينطرو  من ةذا الدرس للحرج الكيير الذو يتعرض له عدد كيير من الضلبة اثنحء الكتحبة او عندمح يضلب منه  اللدرس ملحرس

تحبة العديد عللمة االملء او عند اجراء امتحح  له  أ  ةذه اللحدة، او ي ضا الكاير منه  أ  كتحبة بعض الكللحا والرل ، وب ضا البعض أ  ك
الرز     –النصب    – من االسلحء واسلحء االشحرة واالسلحء اللوصولة، علوة على ا  البعض ي ضا أ  كتحبة الحروف ومنهح ل   ثروف الرر  

حثاين (، وغيرةح الكاير من مواطن ال ضا الت  ي عو  أيهح اثنحء االملء.من خلل ولك كله اصبحت اللشللة صح لة أ  ةذه اللحدة، وال طد للب
لتوسضة  الحد منهح او الت لي  من اثرةح بحستعلحل االستراتمرمحا الحدياة أ  تدربس ةذه اللحدة لعلهح تسه  أ  علج مواطن  عف طلبة اللرثلة ال
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للضلبة بسيب    أيهح، ومن اللللن ا  يستعل  اللدرسو  ةذه االستراتمرمحا الحدياة طدال من الضرا   الت ليدية ال ديلة الت  اصبحْت غير منحسبة
بعة اللسترداا الت د  العلل  والتكنولوج ، و هر التعلم  االلكترون ، والتعلم  اللدمج، نحهمك عن زبحدة اعداد الضلبة وثحجحته  واةتلحمحته  الى متح

لبحثاين بحستعلحل بعض  الحدياة الت  تشدة  الى االعتلحد على انطسه  أ  اكتشحف اللعلومحا وتح ي  االةداف اللضلوبة. لذا جحءْا رغبة ا
االستراتمرمحا الحدياة، ومن طين ةذه االستراتمرمحا طمح  "اثر استراتمريت  مصطوأة التصنم  وخلمة التعل  أ  تحصي  طلم الصف الاحن   

 اللتوسب أ  محدة االملء". 
واطرز صطحتهح الت  تليز طهح االنسح  عن بحص     تعد اللتة من اكير نعلة هللا تعحلى على البشر أه  مظهر االنسحنمة وعنوانهح  : اهمية البحث

ة وبهح الل لوصحا، أه  وسيلة التواص  طين طن  البشر ووسيلة تطكيرة  ون   تراثه  عير االجمحل واداة اكتسحم الا حأة واللعرأة وتحصي  الدراس
ير عنصر من عنحصر توثدة  ووثدته ، أحللتة صورة تتكو  الصور االجتلحعمة واالنسحنمة الرليلة وبهح يطت ر اطنحء اللرتلع الواثد أه  اك

(وتتنوع اللتحا االنسحنمة طتنوع اللرتلعحا والح حراا والا حأحا 21ل  2000مشرصة من صور االنسحنمة وصورة معيرة عن اللرتلع.  مدكور،  
ا وبنحء وألسطة، أه  لتة ال رآ  الكرب  ولتة الحديث ومن اطرز انواع  اللتحا االنسحنمة اللتة العربمة الت  تعد واثد من اروع اللتحا وارصحةح أكر 

االزمح    الشرب  ولتة التعيد والت رم الى هللا تعحلى، اأت را ا  ال را  الكرب  نزل طلسحنهح أكحنت خير ثحأظح لهح من اآلأحا واللحن ووصطت عير
( ل د اطهرا العربمة العللحء من العرم  49ل  2006االسل   عضح،    شحم ة صوبة عحلمة متينة، أه  معرزة ال حل  ال حلدة خلود كتحبه العزبز وخلود 

أثبَّ الرسولل    والترم واخذا لرلحلهح ع وله  أهذا الاعحلي  ي ول أيهح "من أثبَّ هللُا تعحلى أثبَّ رسوللُه محلدا  صلى هللا علمه واله وسل , وملنْ 
, أثبَّ لتتله  ا (واللتة العربمة تتطرع الى 15ل  2002لعربمة وُعن ل طهح, وصرفل ةلتلُه إليهح".  الاعحلي ،  العرب , أثبَّ العرم , وملْن أثبَّ العرمل

وثدة    أنو  ومواد دراسمة يدرسهح اللتعل  ألغراض التطرب  طين ةذه الطروب للسحعد اللتعل  على اكتسحم مهحراا اللتة بحلتسلس  اللنض   أحللتة
كييرة، ومن مظحةر اةليتهح اةلمة محدة االملء وأةلمة الكتحبة الت  يتعللهح اللتعل  منذ اول اللراث     واثدة متكحملة تتلتع بطروعهح جلمعح باةلمة

تعل  أ  تسلس   الدراسمة أ  الدراسة االطتدا مة والدراسة اللتوسضة لترض التللن من مهحرة الكتحبة الت  تعد اعلى اللهحراا اللتوبة الت  يتعللهح الل
 نح يت ح ا  الكتحبة واالملء من اكار اللهحراا اللتوبة اةلمة ومن اعلةح كونهح تلا  اعلى صلة الهر  التعل  اللتوو.التعل  اللتوو، ومن ة

(وتت ح اةلمة محدة االملء من اةلمة عللمة الكتحبة لإلنسح  واللتعل  أحلكتحبة تعد لسح  اللتكل  الصحمت ومظهر خلود 22ل  2006 عضمة ،
بحلكتحبة،  الا حأة والتراث واآل البعيد  التح ب  بحللسح  وب حطب  الحح ر  او ا  االنسح  ي حطب  التراث وسر  االثداث،  دام أه  وسيلة ثطظ 

(واالملء من اللواد الدراسمة الله  لللتعل  كونه 193ل  2007واالملء كلحدة دراسمة يهت  بصحة الكتحبة و بب صواعدةح االمل مة.  اطراهم ،  
تحبة الصحمحة ورس  الكللحا بشللهح الصحمح وأ  صواعد الكتحبة العربمة الت   بضتهح اللتة وب و  صل  اللتعل  من ال ضا ومن  ي و  صل  اللتعل  للك

اللتة االسحسمة الت  تت ح بحلتواص  والطه  االأهح .  التلمل ،   البحثاح  ا  االملء ةو  114ل  2004ث  ألحدة االملء تؤدو و مطة  (وبرى 
للكتحبة الصحمحة لدى الضلبة، لذلك يرب تعلمله بحستعلحل معرأة الضحلب وخيرته من خلل النشحطحا ال را مة والكتحطمة، ملح السمحب الحقم    

ء يرعله يستضمع التحل  طنحو  جيٍد أ  آلمحا الكتحبة من خلل االستلحع للنصوص وترجلتهح للكتحبة بصورة صحمحة مترنبح  العديد من االخضح
االملء الى اكسحم الضلبة العحداا الريدة أ  الكتحبة من نظحأة الصطحة وتنظملهح وثسن جودة ال ب وترتيب مظهره و بب  االمل مة.يهدف  

ة  ثر  الحروف ووصلهح طبع هح وأ  صواعد االملء الصحمحة وك  ولك يتعلله الضحلب عن طرب  التدربب واللرا  والت ليد ألنواع ال ب الللتوب
ث  ي و  ت ليدةح عن طرب  اللححكحة لهح واالنتبحه الى تلحيز كتحبة الحروف وتنحس  اثرحمهح ي حف الى ولك طرب ة مسك  الت  يضلع عليهح ومن  

(وألةلمة اللتة العربمة واةلمة أروعهح ال طد لللدرس ا  ي و  طتدربسهح وأ  الضرا   234ل  2002صل  الكتحبة مي  اليد عن الصحمطة.  علحر،  
تنحسيهح وتنحسب أروعهح وتتنحغ  معهح او ا  الضرب ة التدربسمة ال طد وا  تو ف بضرب ة تنحسب اللحدة العللمة ومحتواةح كلح    واالستراتمرمحا الت 

ز على  تنحسب اللتعل  وانلحط تعلله، وةذا دو  شك يتضلب من اللدرس دورا كييرا أ  تو م  االستراتمرمحا التدربسمة اللنحسبة ال سملح الت  ترك
ب ونشحطه وصدرته على ملحرسة انواع التدربب اللزمة لتعل  اللهحراا واكتسحم اللعلومحا، ومن اطرز تلك االستراتمرمحا التعلملمة جهد الضحل

الطحع  بحيث يتلتع بحلنصيب االكير من العل  والتعحو  التعلملمة وعنصره  العللمة  اللتعل  محور  النشب الت  ترع  من  التعل      استراتمرمحا 
(ومن طين استراتمرمحا التعل  النشب الت  صد يلو  من اللطيد تو مطهح أ  تدربس مواد اللتة  243ل 2011لزملء واالصرا .  الرعحأرة، ومشحركة ا

االخربن   العربمة وأروعهح استراتمرمة مصطوأة التصنم  الت  تعتلد التطحع  اللشحرك والتعحو  طين الضلبة لم و  ك  طحلب باداء دوره والتعحو  مع
 يسعى الى إلتلح  اللهلحا التعلملمة الت  توك  اليه  لملو  ت دمه  الدراس  يلحد يسير ب ب متواز طينه  جلمعح او االغليمة منه ، او ا  الطرد ال
 (  334ل  2016ا  يت د  بحلدارسة على ثسحم االخربن ط  يتعحو  معه الرلمع الكتسحم اللعلومحا ومشحركتهح معه .  اميو سعيدو والحوسنمة،  
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عل  وتعد استراتمرمة خلمة التعل  من استراتمرمحا التعل  النشب الت  تركز على اعلحل أكر الضلبة وتنلمة نشحطه  وتعوبدة  على التدربب وال
لدى الضلبة من خلل تعل  اللطحهم  اللتنوعة أهلهح وأه  مطحهملهح   واللححكحة والتطحع  طين الضلبة ومشحركة اللعلومحا وتنوبع مصحدراللعرأة

تو مطهح اثنحء الطرعمة، او انهح استراتمرمة تعتلد بحألسحس على جهد الضحلب وتعلله لللطحهم  وترتييهح وتنظملهح أ  واكرته ووخيرته اللعرفمة لم و  ط
 (  226ل    2019له اللتوو الكل  وات ح  اللهحراا اللتوبة اللتعددة اميوسعيديوالحوسنمة،  التعل  وبعده او ي و  طترجلتهحالى خيرة تسحعده أ  سيرتعل

 ومن خالل ما تقدم تتضح اهمية البحث احلالي باالتي : 
 اةلمة اللتة العربمة كونهح لتة ال را  الكرب  ولتة الحديث الشرب  ولتة التعيد ولتة اللرتلع االسلم  واللرتلع العرب .  -1
 .  دة االملء وال ب العرب  واةلمة عللمة ات ح  مهحرته كونهح تلا  اعلى اللهحراا اللتوبة الت  يتوجب على الضلبة ات حنهح والتللن منهحاةلمة مح -2
 اةلمة استراتمرمحا التعل  كونهح العنصر االطرز أ  العللمة التعلملمة او تلا  مع اللحدة الدراسمة اس   عللمة التعل . -3
حرة  اةلمة مرثلة الدراسة اللتوسضة من طين اللراث  الدراسمة كونهح تلا  مرثلة اللراة ة االولى للضلبة ومرثلة تكوبن ش صمحته  وتضوبر اأك -4

 واترحةحته  اللعرفمة . 
 ء.اثر استراتمريت  مصطوأة التصنم  وخلمة التعل  أ  تحصي  طلم الصف الاحن  اللتوسضة أ  محدة االمل هدف البحث:
استراتمرمة خلمة   وأ   داللة اثصح مة طين متوسب درجحا اللرلوعة الترربيمة االولى الت  درست محدة االملء  أرب وو  ال يوجد:فرضية البحث

  محدة   وأ  استراتمرمة مصطوأة التصنم  أ  االختبحراا اللتسلسلة أ   التعل  ومتوسب درجحا اللرلوعة الترربيمة الاحنمة الت  درست االملء
 االملء. 

 حدود البحث: يتحدد البحث احلالي باالتي: 
 طلم الصف الاحن  اللتوسب أ  اللدارس اللتوسضة والاحنوبة الصبحثمة أ  مدينة بع وبة اللركز.  -1
 اختمحر العينة بصورة صصدية وة  طلم الصف الاحن  اللتوسب أ  متوسضة  صربش للينين(. -2
  مة الل رر تدربسهح لضلبة الصف الاحن  اللتوسب أ  الطص  الدراس  االول. ( اللتلالة بحل ضع االملاالولء محدة    -3
 استعلحل استراتمريت  مصطوأة التصنم  وخلمة التعل  أ  تدربس محدة االملء. -4
 (.   2023  – 2022الطص  الدراس  االول من العح  الدراس     -5

 حتديد املصطلحات :  
 (  11ل 2005بحنه نتمرة ال يرة الححصلة للضلبة أ  نهحية التعل  بعد اداءه اللهلحا التعلملة اللللف طهح.  أرج،  يصرف: االثر )اص ل ا(

ةو م دار مح يلتسبه طلم عينة البحث الححل  من معلومحا ومعحرف ومهحراا أ  محدة االملء والذو ي حس من خلل    ا تصريل االجرائص: 
 نحء مدة الترربة.  اختبحراا االملء اللتسلسلة اث

ك  مح ي و  به اللدرس من اأراد داخ  الصف إليصحل اللعلومحا واللعحرف الى الضلبة لترض تعلله    االسترايتيتن )ا تصريل االص ل ص(:
 ( 173ل  2009.  الحيلة،  واكتسحم ال يراا التعلملمة وبشل  أحع  وبدرجة ات ح  عحلمة 

 مرلوعة ال ضواا الت  يت  اعدادةح لتضيم هح على طلم عينة البحث أ  تدربس محدة االملء.   وة  االسترايتيتن )ا تصريل االجرائص(:
وة  استراتمرمة من استراتمرمحا التعل  النشب ت و  على ميدأ التصنم  لل صح ص   استرايتيتن وفلتصن ا تف تل )ا تصريل االص ل ص(:
 ( 374ل  2011جدول خحص إلكسحم الضلبة مهحرة التصنم  وتعل  التطكير عيد البحرو،  واللعلومحا الت  تشترك أيهح اللو وعحا الر مسة وأ   

 وة  ال ضواا الُلعدة مسب ح  لتصنم  اللعلومحا أ  محدة االملء لضلم الصف الاحن  اللتوسب لعينة البحث الححل .   ا تصريل االجرائص:
رمحا التعل  النشب الت  تعتلد على عل  ازواج ثنح مة للضلبة ي و  الضلبة بإعداد  (ل وة  من استراتماسترايتيتن لمتن ا تصمل )ا تصريل االص ل ص

 ( 221ل   2019اسئلة لتت  منحصشتهح طين االزواج ث  ي و  اللدرس بلنحصشة ك  ةذه اللعلومحا مع الضلبة.  اميو سعيدو واخرو ، 
ة  ال ضواا الت  يت  إعدادةح وتضيم هح على طلم عينة ةذا البحث طت سمله  الى أزواج ثنح مة، وب ومو  بإعداد مرلوعة    ا تصريل االجرائص: 

 من االسئلة للحصول على اجحبحا لهح، وب ومو  بلنحصشتهح مع بع ه  ومن ث  مع اللدرس.   
يب ى منه عند وةحم غيره، وثص  الش ء يحص  محصوال ، ( ةو الححص  من الش ء او مح   فةورد أ  معنى الطع     ا تاف ة ) غن(:

 (  143ل  2005ومنه اي ح التحصي  او الحصيلة ، وتحصي  الش ء ترلمعه.  اطن منظور، 
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التحصي  يعرف بحنه م دار مح يحصله اللتعل  من اللعحرف واللعلومحا واللهحراا من خلل تعر ه لللهح  التعلملمة   ا تاف ة )اص ل ا(:
 (  89ل  2003حس طواسضة االختبحراا التحصيلمة.  شححته والنرحر،  والذو ي 

ِلُمُه ِبحلعلدِل" الب رة، اآلية    االولء ) غن(:   لُمْلِلْ  ول (، وب حل امللت الكتحم وامليته 282  -كللة  مل ( ام  الش ء كتبه امله وورد أ  ال را  الكرب  "أل
 ( 631ل  2005او ال يته على الكتحم للكتبة.   اطن منظور، 

يعرف االملء أ  االصضلح بحنه عللمة تدربب الضلبة على الكتحبة الصحمحة لرس  الحروف وكتحبة الكللحا كتحبة سلملة  االولء )اص ل ا(:
 (  51ل 2008بحسب موصعهح من الرللة واعراطهح.  االلوس ، 

 (.  2023  –  2022ةو اللو وعحا الل رر تدربسهح لضلم عينة البحث أ  الطص  الدراس  االول للعح  الدراس     االولء )ا تصريل االجرائص(:
الصف الاحن  اللتوسب ةو بحسب نظح  زارة التربمة أ  العراب الصف الاحن  من اللرثلة اللتوسضة الت  تل  اللرثلة    ا فف ا ثانص ا طتتسط:

سضة ثلث صطوف دراسمة ة  االول والاحن  والاحلث اللتوسب للذكور واالنحث على السواء يت  أيهح دراسة صحعدة  االطتدا مة او ت   اللرثلة اللتو 
 (  7ل   1991واسعة من اللعلومحا واللعحرف اللهلة الت  تؤةله  لزبحدة خيراته  التعلملمة واللعرفمة.  وزارة التربمة، 

 املبحث الثاني : جوانب نظرية ودراسات سابقة
 ور االول / جوانب نظرية : احمل

 -النظرية البنائية والتعلم النشط :
لومحا الت  لديه  النظربة الينح مة ت و  على أكرة ا  اللعرأة يت  طنح هح أ  الينمة اللعرفمة للطرد بح  يلو  اللتعل  صحدرا على تعري  اللطحهم  واللع

ه الحمحت  وتعدي  تعلله وبحلنتمرة تعدي  طنح ه اللعرأ  الى طنحء اكار خيرة واعلى معرأة.  بحست دا  صدراته ومهحراته الطكربة واللعرفمة لتهدي  سلوك
(. وةذا مح ي و  به التعل  النشب او ةو مدخ  ي و  بحألسحس على أكرة التعل  الينح   وبعتلد على مبحدئ النظربة والعللمة  19ل  2003 زبتو ،  

  ت د  عرلة العل  والتعل  بحلضلبة الذين يلحرسو  التعل  النشب يلونو  اصدر من غيرة  على تح   أهو مدخ  من اللداخ  الحدياة للتعل  يسه  أ
مة بحلنطس اةدف التعل  لديه  او انه  يشعرو  بحلررأة والشرحعة عند التعل  مح يدأعه  الى تح ي  االنرحز العحل  بحلتعل  وصوال الى الا ة العحل

(والتعل  النشب ةو اعداد طيئة تعلملمة توأر للضلم أرص التعحو  واالصتحء الريد 143ل  20210.  طدوو،  ثتى طنحء الش صمة اللتكحملة له 
لشحركة  وملحرسة مهحراا ال راءة والكتحبة والتطكير والتام  العلي  بحربة تحمة من خلل استعلحل طرب متنوعة لح  اللشللا والعل  الرلحع  وال

 (  154ل 2008واالنشضة الضلطمة.  كوجك، والتدربب وملحرسة بعض االدوار 
ي   التعل  النشب عددا كييرا من االستراتمرمحا التعلملمة الت  انيا ت اغليهح من تضيم حا النظربة الينح مة وةذه   استرايتيتات ا تصمل ا  شط :

ضة والتعحو  والعل  والتدربب وملحرسة مهحراا التطكير االستراتمرمحا تؤكد جلمعهح على دور اللتعل  النشب والطعحل اثنحء التعل  وتركز على االنش
  اللتنوعة وتو م  الوسح   واالنشضة التعلملمة، وصد ت  استعلحل ةذه االستراتمرمحا أ  التدربس الصط  واثيتت أحعليتهح ونرحثهح أ  تح ي

الت  كحن  الت ليدية  الضرا   واالستراتمرمحا  التعلملمة ثتى تطوصت على  ت مستعللة صي  تضيي  ةذه االستراتمرمحا، ومن طينهح  اغلب االةداف 
 (  196ل   2005استراتمرمحا خلمة التعل  ومصطوأة التصنم .  الهوبدو، 

وة  استراتمرمة ت و  على أكرة تصنم  خصح ص اللو وع او صطحته بحستعلحل جداول تعلملمة خحصة الهدف    استرايتيتن وفلتصن ا تف تل :
حرة التصنم  بحستعلحل الل ضضحا البصربة، او ي و  اللدرس بحعداد اللصطوأة وعر هح على الضلبة بحيث تشترك  منهح ا  يلتسب الضلبة مه

عنحصر محددة من اللو وع بصطحا محددة وبصنف اللعلومحا وأ  صطة معينة او تصنم  محدد ث  ي و  بشرح ةذه العنحصر وبمح  كمفمة 
ا من مرحالا واعلدة اللصطوأة أحرغة لم و  الضلبة بإدخحل اللعلومحا الصحمحة أيهح وأ   ادخحل عنحصر اخرى لللصطوأة على ا  يترك عدد

 ( 221ل   2016نهحيتهح ي و  اللدرس بلنحصشة الضلبة أ  اللعلومحا الت  ادخلوةح أ  اللصطوأة.  اميو سعيدو واخرو ، 
 ل تات وفلتصن ا تف تل :  

تحر مرلوعة من اللطحهم  او العنحصر أ  اللو وع لتكو  محتوى اللصطوأة على ا   يعد اللدرس مصطوأة التصنم  وب دمهح للضلم وب   -1
 يترك أراغحا أ  االعلدة والصطوف أ  اللصطوأة .  

 يلتب اللدرس أ  ك  صف او علود صطحا او خصح ص لوصف اللو وع.   -2
 يشرح اللدرس معنى اللصطوأة وبيين للضلبة كمفمة ادخحل اللعلومحا أ  اللصطوأة.  -3
 اللدرس من الضلم اكلحل اللصطوأة او ادخحل معلومحا جديدة لهح. يضلب  -4
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 ( 375ل 2011منحصشة اللدرس للضلم أ  اللعلومحا وبضلب منه  التطكير أ  معلومحتهح.   عيد البحرو،  -5
سين الذين يتلتعو  بحلطحعلمة  ل وة  من استراتمرمحا التعل  النشب اللهلة الت  يلحرسهح عدد كيير من اللعللين واللدر استرايتيتن لمتن ا تصمل

والنشحط والحداثة او ة  تعل  على انشحء ازواج ثنح مة من الضلبة ثيث ي و  ك  زوج منه  بإعداد اسئلة عن مو وع الدرس او عن الطص  او  
، وتنل  ةذه االستراتمرمة مهحرة العل    الوثدة التدربسمة فم و  الضلبة أ  ةذه االزواج بحإلجحبة عليهح بضرب ة تبحدلمة داخ  االزواج الانح مة للضلبة

 اللشترك وتنل  صدرة الضلبة على منحصشة االسئلة واعدادةح.  
 ل تات لمتن ا تصمل 

 يضلب اللدرس من ك  طحليين تكو  خلمة للتعل  .   -1
يضلب اللدرس من ك  زوج من اللتعللين تكوبن اسئلة واجبحا عليهح مع تحديد وصت تنطيذ ةذا النشحط، مع اعضحء الحربة للضلبة أ  طرح او  -2

 نوع من االسئلة كاسئلة االختمحر من متعدد او الصح ال ضا او غيرةح. 
 ي و  الضحلب االول بضرح السؤال والضحلب الاحن  ي و  بحإلجحبة.  -3
 لضحليين بعد ولك طتبحدل االدوار فملح طينه  . ي و  ا -4
 ( 397ل  2016أ  ال ضوة االخيرة يضلب اللدرس من الضلبة تحديد الصعوبحا الت  واجهته  بحلدرس. اميو سعيدو والحوسنمة،  -5

وأ  النظح  اللتوو للتة العربمة والت    االملء ةو اللحدة الدراسمة الت  تهت  طتعلم  الضلبة وصواعد الكتحبة الصحمحة االولء )ا طلهتم عاالهطتن(:
النحوبة   ال واعد  الكتحبة مع مراعحة  الضلبة على  الى تدربب  ، واالملء يهدف  العربمة بلظهر وا ح جلي  ورس  منظ   الكتحبة  تهدف ا هحر 

االملء يحت  ملحنة بحرزة طين أروع   (، و 224ل  2006واالعراطمة ك  يترنب الضحلب ال ضا الكتحط  أ  الحرف والكللة والرللة العربمة.  عضح،  
تحبة تعد عنصرا اللتة العربمة او به يت  ترنب الوصوع بحل ضا الكتحط  وبت  رس  الكللحا والرل  العربمة وأ  ال واعد النحوبة والصرفمة السلملة، والك

من اة  رواأد اللعرأة لدى الضلبة واللعللين وتسه    اسحسمح من عنحصر و وح اللعنى لدى اللتل   ال حرئ وأه  الطكرة او تعد الكتحبة الصحمحة 
ة وتت  أ  توسمع دا رة معحرأه  وتنلمة ثروته  اللتوبة وبنل  أهله  ال را   وتنشمب ثواسه  وووصه  وةو اللحدة الت  تكتل  عندةح مهحراا اللت

 تكحملمة اللتة لدى اللتعل . 
   -لإلملء انواع متعددة منهح الر مسة ومنهح الطرعمة ومن ةذه االنواع االت ل انتاع االولء :

 االملء اللنظور.    -4االملء اللن ول.             -1
 االملء االختبحرو.  -5االملء االستلحع .        -2
 (. 237ل  2005 صلح والرشيدو، االملء الذات . -6االملء االستبحرو.         -3

 / دراسات سابقة : احملور الثاني
 ل  ( 2012دراسن )ا صزاعي،  -1

" ولتح ي  ةدف الدراسة اتبع البحثث منهج اثر ا طسرد االولئص صص ياف ة امبن ا فف ا ثانص ا طتتسط صص وادة االولء"ةدأت الدراسة تعرف
البحث الترربي  معتلدا على تصلم  ترربي  وو مرلوعتين االولى ترربيمة والاحنمة  حبضة او  لت اللرلوعتين عينة الدراسة والت  تكونت  

للديربة تربمة مححأظة د68من   التحبعة  اللتوسب أ  االعداديحا  الاحن   يحلى، ت  ت سملهح على مرلوعتين ( طحلبح وطحلبة من طلبة الصف 
( طحلب وطحلبة، وصد ت  اجراءاا التكحأؤ طين مرلوعت  الدراسة أ  اللتتيراا  34 الترربيمة وال حبضة(، او  لت ك  مرلوعة منهلح على  

سة متكحأئة أ  ك  ةذه   العلر الزمن  ودرجحا العح  الدراس  السحط  ودرجحا اختبحر الذكحء وتحصي  الوالدين(، أحت ح ا  مرلوعت  الدرا
واعداد    اللتتيراا، وبعد اعداد مستلزمحا الدراسة من تحديد اللحدة الدراسمة واعداد اةداأهح السلوكمة لك  مو وع من اللو وعحا الل رر تدربسهح

  الدراسة طنطسهح ل لح  ال ضب التدربسمة لللو وعحا واعداد االختبحر التحصيل  البعدو والتح   من صدصه وثبحته، ودرست البحثاة مرلوعت
ا  اللو وعمة أ  االجراءاا ث  طب ت أ  نهحية الترربة االختبحر التحصيل  البعدو الذو اعدته وصحمت برلع طمحنحا التضيي  وتحلليهح بحست د

ل  العيدو او  هرا  الوسح   االثصح مة اللنحسبة ليت ح تطوب طلبة اللرلوعة الترربيمة على طلبة اللروعة ال حبضة أ  االختبحر التحصي
 ل ص و(.  2012تطوب دالة اثصح مح طين متوسب درجحا مرلوعت  الدراسة ولصحلح طلبة اللرلوعة الترربيمة.  العزاوو، 

تلليذاا الصف  (2019،  ا تطتطصدراسن ) -2 التصنم  أ  تحصي   "اثر تو م  استراتمريت  شبلة االسئلة ومصطوأة  الدراسة تعرف  ل ةدأت 
  محدة صواعد اللتة العربمة"، واجربت الدراسة أ  جحمعة ديحلى/ العراب، واتبعت البحثاة منهج البحث الترربي  وا ال بب  ال حمس االطتدا   أ
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الاح والترربيمة  االولى   الالثة  الترربيمة  البحث  للرلوعحا  الرز    وا  بب  الترربي   التصلم   واعتلحد  الدراسة  اجراءاا  إلتلح   نمة  الرزو 
( تلليذة لللرلوعة الترربيمة 28( تلليذة لللرلوعة الترربيمة االولى و 27( تلليذة، طواصع  82حرا البحثاة عينة لدراستهح  لت  وال حبضة( واخت

( تلليذة لللرلوعة ال حبضة أ  مرلوعحا البحث الالث، ث  صحمت البحثاة بإعداد مستلزمحا الدراسة من تحديد اللحدة الدراسمة  27الاحنمة و 
ةداف السلوكمة لهح واعداد ال ضب التدربسمة لللرلوعحا الالثة ك  بحسب طرب ة تدربسهح، ث  تلت ملحأاة اللرلوعحا بحللتتيراا  واعداد اال

البحثاة  ودرست  السحط (،  العح   ودرجحا  واالمهحا،  لآلبحء  الدراس   التحصي   ومستوى  بحلشهور،  محسوبح  للتلليذاا  الزمن   االتمةل  العلر 
ة طنطسهح وأ  نهحية الترربة الت  استلرا أصل دراسمح كحمل طب ت البحثاة االختبحر التحصيل  البعدو الذو اعدته والذو  مرلوعحا الدراس 

( أ رة اختبحربة والذو ت  التح   من صدصه وثبحته أضب ته البحثاة على طحلبحا مرلوعحا الدراسة ومن ث  صحمت برلع اليمحنحا  30تكو  من  
(، واستعللت البحثاة طرب ة شمفمه للل حرنحا البعدو للعرأة اترحه الطروب للتتيراا متوسضحا SPSSاالثصح مة ليرنحمج    وتحليلهح بحلوسح    

سئلة درجحا تلليذاا مرلوعحا البحث الالث، وصد اسطرا النتح ج تطوب تلليذاا اللرلوعة الترربيمة االولى اللت  يدرسن بحستراتمرمة شبلة اال
 س(   -ل ز2019 التلمل ،  رلوعة الترربيمة الاحنمة االت  يدرسن بحستراتمرمة مصطوأة التصنم .على تلليذاا الل

 وتازنن ا دراسات ا سابقن :  
(، وأ    شبلة االسئلة ومصطوأة التصنم   و ةدأت الدراسحا السحب ة تعرف اثر اللتتيراا اللست لة والت  تلالت طت  استراتمرمة  اللسرد االمل   -1

 اللتتيراا التحبعة والت  تلالت بحلتحصي  الدراس  أ  محدة االملء.
 اتبعت الدراسحا السحب ة منهج البحث الترربي . -2
 تبحين الدراسحا أ  عينة البحث ألنهح ثدد اللرثلة االطتدا مة ومنهح ثدد اللرثلة اللتوسضة. -3
 الترربي  واعتلدا اللرلوعحا الترربيمة وال حبضة. اعتلدا بعض الدراسحا التصلم  الترربي  والبعض االخر التصلم  شبه  -4
 تطوصت اللرحممع الترربيمة على اللرلوعحا ال حبضة أ  الدراسحا السحب ة.   -5
 استعللت الدراسحا السحب ة وسح   اثصح مة متشحطهة تلالت بحالختبحر التح   ومعحم  ارتبحط طيرسو .  -6

 املبحث الثالث: منهج البحث اجراءاته
 صد به الضرب  الذو سم و  به البحثاح  بحتبحعه أ  تضيي  اجراءاا بحاهلح وأ  سي  منظلة لح  مشللة البحث والبحث عن  ي  و هج ا باث:

 ( 45ل 2011اسبحطهح ووصف العلجحا لهح، وبعد منهج البحث الترربي  من ادب اللنحةج واكارةح مو وعمة أ  اجراءاته اللنهرمة.  الدلمل ،  
 :  اجراءات البحث

ل وةو ال ضة الت  ي و  البحثث بحتبحعهح أ  تنطيذ اجراءاا البحث وأ  الطر مة الت  يعتلدةح وبت لن اللتتيراا اللست لة ل ا تيريبصا تفطت
(. لذا أ د اعتلد البحثاح   228ل  2006والتحبعة وطرب  يهح لتحييد اللتتيراا الدخيلة من االشتراك أ  االثر مع اللتتير اللست  .  عيدالهحدو،  

 ( يو ح ولك.  1لملح ترربيمح وا اللرلوعتين  الترربيمة االولى و الترربيمة الاحنمة( واختبحراا االملء اللتسلسلة ، والشل  رص    تص
 

 األداة ا طتغ ر ا تابع  ا طتغ ر ا طستقة  ا طيطتعن 

التبارات االولء   ا تاف ة استرايتيتن لمتن ا تصمل ا تيريبتن االع ى
 استرايتيتن وفلتصن ا تف تل ا تيريبتن ا ثانتن ا طتسمسمن

 ( ا تفطتل ا تيريبص1شكة )
  ،الاحنوبة أ  مركز مدينة بع وبةو   اللتوستتتتتضةتلا  مرتلع البحث الححل  بضلم الصتتتتتف الاحن  اللتوستتتتتب أ  اللدارس    ويتطع ا باث عع  ته:

الت  ة  من  تتلن مدارس مرتلع البحث الححل ، او  تتلت ةذه اللدرستة  ( متوستتضة صربش للينينمدرستتة    صصتتدووبشتتل   ح وصد اختحر البحثا
اللرلوعة الترربيمة   الشتعبة   أ (  وبشتل  عشتوا   اثدى الشتعيتين لتلا   ح ( طحلبح، وصد ثدد البحثا60شتعيتين للصتف الاحن  اللتوستب  تلت  

اللرلوعتة الترربيمتة الاتحنمتة والت  تتدرس وأ   الشتتتتتتتتتتتتتتعبتة  م( االولى الت  تتدرس وأ  استتتتتتتتتتتتتتتراتمرمتة خلمتة التعل ، واختتحر الشتتتتتتتتتتتتتتعبتة الاتحنمتة لتلات 
 ( طحلبح.30استراتمرمة مصطوأة التصنم  و لت ك  مرلوعة  
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 يكاصؤ ويطتعتص ا باث :  
ين طلم مرلوعت  البحث أ  متتير العلر الزمن  او ات تتتتتتتتتتتتتح ا  طلم مرلوعت  البحث متكحأئتح  أ  ط  ح كحأا البحثا  ا صطر ا زو ص: - 1

 (. 2،84وة  اصتر من القملة التح مة الردولمة البحلتة   ،(0،089ةذا اللتتير او كحنت القملة التح مة اللحسوبة والبحلتة  
ت  البحث متكحأئة أ  ةذا اللتتير او ات تتتتتتتتتتتتتتح ا  القملة التح مة ات تتتتتتتتتتتتتتح ا  طلم مرلوع  :(2022-2021) درجات ا صام ا ستتتتتتتتتا   - 2

وكلح مو ح   متكحأئتح   لذا أح  طلم مرلوعت  البحث  ،(2،84( وة  اصتر من القملة التح مة الردولمة البحلتة  0،339اللحسوبة صد طلتت  
  .(1الردول   أ 
( ستتتتتتتتتتتتتتؤاال، وبيدا   متنوعة، منهح الالثمة، ومنهح الربحعمة، او 65طي  البحثاح  اختبحر اوتس للذكحء واللتكو  من   لدرجات التبار ا ذكاء-  3

مصتل  لقمحس ال درة ال لحستمة، بحستب الط راا ومتضلبحتهح اللعرفمة ودرجة صتعوبتهح، او ا  االختبحر مصتل  بشتل  متدرج الصتعوبة، واالختبحر 
ختبحر وأ  مطتحح االجحبحا اللعد مع االختبحر، صح  البحثاح  برلع اليمحنحا وتصتتتنمطهح بحستتتب مرلوعت  البحث ومن . وبعد تصتتتحمح االالع لمة

، ث  صح  البحثاح  بحستتعلحل االختبحر التح   الستت راج القملة اللحستوبة وم حرنتهح مع  ط  واالنحراف اللعمحرو للدرجحاحستث  ثستحم اللتوستب الح
( وة  اصتتتر من القملة الردولمة البحلتة 0،440من تكحأؤ مرلوعت  البحث، أحت تتح ا  القملة اللحستتوبة والت  طلتت   القملة الردولمة للتاكد

القملة التح مة   (1ردول   ال.( يو تتتتتتتتتح ولك1والردول    اللرلوعتين أ  ةذا اللتتير. ( وةذا يدل على تكحأؤ طلم58وبدرجة ثربة    (2،84 
 (درجحا اختبحر الذكحءو م مرلوعت  البحث أ  متتيرو  العلر الزمن  ودرجحا العح  السحط  اللحسوبة والردولمة لدرجحا طل

 ا صطر ا زو ص 
ا طتتسط  ا ص  ن ا طيطتعن

 ا اسا ص 
االناراف  
 ا طعتاري 

درجن  
 ا ارين

ا دال ن   ا قتطن ا تائتن
 ا يدع تن  ا طاستبن اال فائتن

ا تيريبتن 
 االع ى

 غ ر دا ن 2،84 0،089 58 12،23 177،11 30

ا تيريبتن 
 ا ثانتن 

30 276،34 13،97 

 درجات ا صام ا سا   
ا تيريبتن 

 االع ى
 غ ر دا ن 2،84 0،339 58 10،03 65،83 30

 
 
 

ا تيريبتتتتتتتتتتتن 
 ا ثانتن

30 64،83 13،40 

 درجات التبار ا ذكاء 
ا تيريبتتتتتتتتتتتن 

 االع ى
 دا ن غ ر    2،84  0،440 58 32،83 39،51 30

 
ا تيريبتتتتتتتتتتتن 

 ا ثانتن 
30 38،82 42،46 

صد تؤثر أ  اللتتير التحبع مع تاثير اللتتير اللست   وةو مح يححول    عددا من اللتتيراا الت  ي بضحا     ح ثحول البحثا  ضبط ا طتغ رات ا دل من:
خرى البحثاين ا  ي بضوه للوصول الى اللو وعمة أ  قمحس اللتتير اللست   ومعرأة تاثيره أ  اللتتير التحبع وتحييد اثر اغلب اللتتيراا اال

  -(، ومن ةذه اللتتيراا االت ل 62ل   2000  ملح ، الت  صد تشترك مع اللتتير اللست   أ  التاثير على اللتتير التحبع
وبشير االندثحر الترربي  الى ترك او ان ضحع عدد من اأراد عينة البحث للترربة وأ  اثنحءةح وةو مح ل  يحص ، محعدا بعض    االندثار ا تيريبص: -1

 ثحالا الغمحم الت  ثصلت أ  مرلوعت  البحث وبشل  متسحوو ت رببح.  
  البحثاح  مع ادارة اللدرسة باخبحر طلم عينة البحث بح  البحثاين مدرسح  من  لن الكحرد اللدرس  ثرصح على سربة  اتط  سرين ا باث: -2

 البحث وعد  معرأة طلم عينة البحث طنوعمة البحث الححل . 
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 عن عللمحا التكحأؤ الت  اجراةح  ت   بب ةذا اللتتير من صي  البحثاين عن طرب  االختمحر ال صدو لعينة البحث، أ ل   التتار ع  ن ا باث:  -3
 البحثاح  على طلم مرلوعت  البحث وأ  اللتتيراا اللذكورة سحب ح. 

ل ي صد بحلحوادث اللصحثبة للترربة كحألثداث او الزالزل او الكوارث الييئمة او الضيمعمة او غيرةح من االمور الضحر ة الت   ا اتادث ا طفا بن  -4
 ربة، ول  يحدث ما  ةذه الحوادث طول مدة الترربة. صد تؤدو الى صضع او التحء التر

ل ت   بب ةذا اللتتير با  صح  اثد البحثاين طتدربس طلم عينة البحث طنطسِه، ل لح  اللو وعمة والدصة أ  نتح ج البحث، وعد   ا طدرس  -5
 اح  ل بب ةذا اللتتير. ترك اثر ت صمص مدرس لك  مرلوعة ا  يشترك مع اللتتير اللست   أ  االثر، وةو مح أعله البحث

ا هطزة    -ا خط ا قتاسص عغ ر ا قتاسص  والت  تلالت بحللو وعحا وة ل  اللرلوعتين    ة  واثدة لكل  اللحدة الدراسمة  ا   ا طادة ا دراستن:   -6
 (.ا هطزة ا طتتس ن عمى ا تاء -ا هطزة ا طتتس ن عمى ا تاع  -ا طتتس ن عمى اال ف 

 اللتتير برع  مدة الترربة واثدة للرلوعت  البحث او استلرا ثلثة اشهر كحملة أو لطص  دراس  كحم .  ل  بب البحثاح  ةذاودة ا تيربن  -7
  واعتيرةح البحثاح  من   اللو وعحا الل رر تدربسهح أ  محدة االملء وال ضع االمل مة اللوجودة أ  الكتحم الل رر   ح اعتلد البحثا  داة ا باث:أ  -8

 اختبحراا إمل مة  متسلسلة. 
( درجة واثدة  1  حبحعتلحدةح أ  اجراءاا البحث الححل  وة  ا  يعضم لم ومحمحلحا تصحمح ال ضع االمل مة  ح اعد البحثا اكات ا تفاتح:و

( ودرجة واثدة لك  كللة صح بة ملتوبة وأ  صواعد االملء والنحو الصحمحة،  1( ودرجة واثدة لو وح ال ب وجلحله و 1لترتيب دأتر الضحلب و 
وبذلك كحنت   ، الكللحا اللتروكة معحملة الكللحا ال حطئة  ح  ( كللة، وعحم  البحثا18ال ضع االمل مة اكار من     نح ليا     ح  وثرص البحثا

وصد عرض البحثاح  محلحا التصحمح الت ، ت   إعدادةح على مرلوعة من ال راء لترض الحل  بصلثيتهح    (. 20الدرجة النهح مة للتصحمح  
 (.1ا طما  وصد اجلع ال يراء على صلثيتهح  

الحل  بصلثمة ةذه ال ضع الختبحر الضلم  لترض ،  نال ضع االمل مة على عدد من ال يراء واللت صصي  ح عرض البحثا  صدق اداة ا باث:
 (.1ا طما     ،أ  محدة االملء، وصد اجلع ك  ال يراء بصلثمة ال ضع

ا باث: اداة  البحثا  ثبات  االملء أ  مو وع20    ح اختحر  الذين خ عوا الختبحر محدة  البحث  دأحتر طلم عينة  دأترا من  محدد وبعد   ،( 
( وةو معحم  ارتبحط جيد جدا وأ  اللصحدر التربوبة  0،88معحم  ارتبحط طيرسو     طلغ  ح اعدةح البحثاتصحمحهح وأ  محلحا التصحمح الت   

( وتكو  جيدة جدا اوا  0،60او اشحرا اللصحدر الى ا  قملة معحم  االرتبحط تكو  م يولة اوا كحنت اكار من    ،أ  القمحس والت وب  التربوو 
 (    213  ل2002 ملح ،   .(0،80اكار من   ْت طلت

 وبحسب االت  ل متضلبحا البحث  بإعداد ح صح  البحثا وت مبات ا باث :
الاحن     ياديد ا طادة ا دراستن:  –  1 الل ررة أ  الكتحم اللدرس  لضلم الصف  اللحدة الدراسمة بحل ضع االمل مة الل تحرة وبحللواد  ت  تحديد 

) ا خط ا قتاسص عغ ر ا قتاسص، ا هطزة ا طتتس ن عمى اال ف، ا هطزة ا طتتس ن عمى ا تاع، ا هطزة اللتوسب والت  تلالت بحللو وعحا       
 .   ا طتتس ن عمى ا تاء (

ت  اعداد صح لة بحألةداف السلوكمة ال حصة بحللو وعحا الل ررة أ  كتحم اللتة العربمة للو وعحا االملء او  اعداد االهداف ا سمتكتن: – 2
تاييت بعض  24ت  صمحغة    اجلعوا على صلثيتهح مع  طه ، وصد  االستعحنة  الذين تلت  ال يراء  ( ةدأح سلوكمح، ت  عر هح على مرلوعة 
 لضفمطة على عدد صلي  من االةداف، وت  التعدي  وأ  ملثظحا ال يراء لتب ى االةداف طنطس العدد.التعديلا ا

التدربسمة لللو وعحا الل ررتدربسهح أ  مدة الترربة طلم مرلوعت  البحث  اعداد ا خ ط ا تدريستن:  –  3 او ت  اعداد    ت  اعداد ال ضب 
ولى على وأ  استراتمرمة مصطوأة التصنم  وت  اعداد ال ضب التدربسمة لضلم اللرلوعة  ال ضب التدربسمة لضلم اللرلوعة الترربيمة اال

ل يراء الترربيمة الاحنمة على وأ  استراتمرمة خلمة التعل ،وت  عرض ةذه ال ضب على مرلوعة ال يراء للحل  بصلثيتهح للتضيي  وصد واأ  جلمع ا
 لهحوت  التعدي  وأ  ةذه الللثظحا لتصبح ال ضب جحةزة للتضيي  اثنحء التدربس. على صلثمة ال ضب مع تاييت بعض الللثظحا لتعدي
 ي ب   استرايتي تص وفلتصن ا تف تل علمتن ا تصمل : 

 صح  البحثاح  طتضيي  خضواا استراتمرمة مصطوأة التصنم  وأ  االجراءاا االتمة ل  أعال : ي ب   وفلتصن ا تف تل: 
ا  -1 الت  سم و   اللصطوأة  والعنحصر  اعداد  اللطحهم   ي تحر مرلوعة من  او  التدربس،  اثنحء  الاحنمة  الترربيمة  اللرلوعة  لضلم  طت ديلهح  للدرس 

 التعلملمة لتكو  محتوى اللصطوأة أ  الدرس االول وبترك أراغحا أ  اللصطوأة أ  االعلدة او الصطوف لللئهح من صي  الضلم فملح بعد . 
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 اللصطوأة عدد من ال صح ص او اللطحهم  الت  ت ص أ رة او أكرة من اللو وع . ي لن اللدرس أ  ك  صف او علود من -2
ي و  اللدرس بعللمة الشرح للضلم ليمح  معنى اللحتوى الذو ت لنته اللصطوأة مع التو مح للضلم كمفمة ادخحل اللعلومحا او العنحصر   -3

 الت  تت لنهح اللصطوأة .  
يللف اللدرس اثنحء عرض اللحدة الدراسمة عدد من الضلم بإدخحل اللعلومحا النحصصة أ  اللصطوأة، او يضلب منه  القمح  بإدخحل معلومحا  -4

 جديدة مطيدة للحتوى اللصطوأة.  
 و  طهح الضلم لترض التوجمه  ي ت  اللدرس الدرس بعللمحا منحصشة واسعة ي و  طهح الضلم فملح طينه  وبشترك اللدرس طهذه اللنحصشحا الت  ي -5

 واالرشحد وتذلي  الصعوبحا الت  تواجهه  أ  بعض االثمح .  
 صح  البحثاح  طتضيي  خضواا استراتمرمة خلمة التعل  وأ  االجراءاا االتمة ل   ثانتا : ي ب   لمتن ا تصمل:

 يوجه اللدرس طلم اللرلوعة الترربيمة الاحنمة الى عل  مرلوعحا تعلملمة تتكو  من طحليين اثنين أ  ك  مرلوعة .   -1
خذ  يللف اللدرس ك  زوج تعلمل  اعداد اسئلة متنوعة مع اعداد االجحبحا لهح بحيث يت  تحديد الوصت الل صص للقمح  طهذا النشحط ، على ا  يا -2

الكحملة   أ  عللمة طرح االسئلة وتنوبعهح بحسب رغيته  أ  شل  االسئلة الل دمة كا  تكو    صح و خضا او أراغحا او  الضلم ثربته  
 اختمحراا متعددة او غير ولك ( . 

 ة علمه .  بيوجه اللدرس االزواج التعلملمة بلمفمة القمح  بحلنشحط بحيث ي و  الضحلب االول بعللمة طرح السؤال وب و  الضحلب الاحن  بعللمة االجح -3
 زواج التعلملمة يوجه اللدرس االزواج التعلملمة طتيدي  االدوارفملح طينه  بحيث ي و  الضحلب االول طدورالضحلب الاحن  وبحلعلس وةلذا بحلنسبة لك  اال -4
جهواةح اثنحء الدرس الكحم ،  يضلب اللدرس من الضلم بعد االنتهحء من عللمة طرح االسئلة واالجحبة عليهح بح  ي وموا طتحديد الصعوبحا الت  وا -5

 على ا  ي و  اللدرس طتوجيهه  وارشحدة  الى كمفمة معحلرة تلك الصعوبحا من خل ل انشضة تعلملمة ي ومو  طهح بعد االنتهحء من الدرس.  
بة يو  االثد اللواأ   او طدأا الترر   ،(2023  –  2022)أ  الطص  الدراس  االول من العح  الدراس     الترربة  ح طي  البحثا  ي ب   ا تيربن:

 طلم مرلوعت  البحث طول مدة الترربة الت  استلرا أصل دراسمح كحمل وأ  ال ضب التدربسمة   طنطسهِ   ينالبحثا  اثد  وصد درس  2022/  2/11
امل   صح  به    لهذا الترض وطي  أيهح خضواا استراتمريت  خلمة التعل  ومصطوأة التصنم  وانتهت عند تضيي  اخر اختبحر  اعدادةح  ت     الت 
 . 2023/ 1/ 11يو  االثنين اللواأ   ح البحثا

 ا تسائة اال فائتن االيتن :   انا تسائة اال فائتن: استصطال ا با ث
 أ  تكحأؤ طلم مرلوعت  البحث واختبحر أر مة البحث.  ح االختبحر التح   الذو استعلله البحثا -1
 لتصحمح.  ا اداة  محلحا(  ت راج ثبحاأ  اس ح معحم  ارتبحط طيرسو  والذو استعلله البحثا -2

 الرابع : عرض النتائج وتفسريها املبحث
من خلل الوسح   االثصح مة اللنحسبة وجلع وتحلي  اليمحنحا وصوال   البحث  بعرض النتح ج الت  توص  اليهح  ح سم و  البحثا  عرض ا  تائج :

ال يتجد صرق ذع دال ن ا فائتن   ن وتتسط درجات ا طيطتعن ا تيريبتن  الى عرض النتح ج وأ  ةدف البحث وأر يته الت  تنص على "
عن ا تيريبتن ا ثانتن ا تص درست االولء عص  استرايتيتن  االع ى ا تص درست وادة االولء عص  استرايتيتن لمتن ا تصمل  عوتتسط درجات ا طيطت 

طتحليلهح واست راج اللتوسب الحسحط  لدرجحا طلم   ح . وبعد جلع طمحنحا البحث صح  البحثا"  وفلتصن ا تف تل صص سمسمن التبارات االولء 
(، أحت ح  2  طما ا  ت راج القملة التح مة اللحسوبة والردولمة  واس  ،واست راج االنحراف اللعمحرو   ،عينة البحث أ  االختبحراا االمل مة اللتسلسلة

بدرجة  ، و (2،68     ْت ( وة  اكير من القملة التح مة الردولمة الت  طلت5،584بعد اجراء االختبحر التح   ا  القملة اللحسوبة صد طلتت    لحله
ومن خلل ولك يت ح ا  ةنحك أروب دالة اثصح مح ولصحلح طلم اللرلوعة الترربيمة االولى الت  درست محدة االملء وأ    ،(58ثربة  

ة  استراتمرمة خلمة التعل   او ا  اللتوسب الحسحط  لضلم اللرلوعة الترربيمة االولى اكير من اللتوسب الحسحط  لضلم اللرلوعة الترربيم 
 (  2. وبت ح ولك بحلردول  ح وأ  استراتمرمة مصطوأة التصنم  وبذلك ترأض الطر مة الصطربة الت  أر هح البحثا درست  والت الاحنمة  

 (ا طتتسط ا ااسبص عاالناراف ا طعتاري عا قتطن ا تائتن عدرجن ا ارين   لم ويطتعتص ا باث 2يدعل ) ا 
ا طتتسط  ا ص  ن ا طيطتعن

 ا اسا ص 
االناراف  
 ا طعتاري 

درجن  
 ا ارين

ا دال ن   ا قتطن ا تائتن
 ا يدع تن  ا طاستبن اال فائتن
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ا تيريبتن 
 االع ى

دا ن  2،68 5،584 58 1،648   17،43 30
 ا فائتا 

ا تيريبتن 
 ا ثانتن 

30 14،73 2،83 

 ان سبب ظهترها قد يصتد ا ى عا د اع اكثر ون االسبام االيتن .   انبا  ظر ا ى ا  تائج ا تص ظهرت يصتقد ا با ث يلس ر ا  تائج :
 .ا  استراتمرمة خلمة التعل  صد وأرا أرصح كييرة لنشحط الضلم والتطحع  فملح طينه  ملح ادى الى زبحدة تحصيله  أ  محدة االملء  -1
  صد الا  طلم اللرلوعة الترربيمة االولى والذين يدرستتو  وأ  استتتراتمرمة خلمة التعل  صد تطحعلوا مع  خضواا االستتتراتمرمة وا  تلك ال ضواا   -2

 .تنحغ  مع ميوله  واترحةحته  التعلملمة االمر الذو ادى الى زبحدة وا حة أ  تحصيله  الدراس  أ  محدة االملءصت 
مح   مع بع ته حللشتحركة ب يتطحعلوا  ، وجع  الضلم ا خضواا استتراتمرمة خلمة التعل  كونهح تركز على النشتحط والتعل  تطحعلوا معصد   ما  الضل -3

 والعل  معح .و  طين الضلم ادى الى شيوع روح التعح
ال ستملح الت    ،ا  استتعلحل خضواا استتراتمرمة خلمة التعل  صد يستر تعل  ال واعد االمل مة كونهح استتراتمرمة تستتعل  االنشتضة التعلملمة اللتنوعة -4

  .للتعل  ته وةو مح يولد داأعي  ،ضلم بانطسه لي و  طهح ا
 : االتية استنتج الباحثاناالستنتاجات: يف ضوء نتائج البحث 

 بحث الححل . لا  استراتمرمة خلمة التعل  صد اثيتت أحعليتهح أ  زبحدة تحصي  طلم عينة ا -1
 زبحدة أ  ا  استراتمرمة خلمة التعل  كونهح تعتلد النشحط والتعحو  طين الضلم أ د تطحع  معهح طلم عينة البحث الححل  ملح ادى الى  -2
ومن اللللن ا  تضيم هح    ،عينة البحث كلح أ  استتتراتمرمة خلمة التعل  ا  استتتراتمرمة مصتتطوأة التصتتنم  ل  تؤدو الى زبحدة أ  تحصتتي  طلم -3

 ل  يؤدو الى نطس ثر  التطحع  معهح كلح أ  استراتمرمة خلمة التعل  .
 بهِ   ل  يتطحع  معهح طلم عينة البحث طنطس ال در الذو تطحعلوا ،ر مستة والطرعمةا  استتراتمرمة مصتطوأة التصتنم  كونهح تعتلد على اللطحهم  ال -4

 الت  تركز على التعل  الرلحع  والتعحو  طين الضلم اثنحء التعل .   و مع خضواا استراتمرمة خلمة التعل  
 : يوصي الباحثانالتوصيات: يف ضوء نتائج البحث احلالي 

 اعتلحد استراتمرمحا ثدياة اثنحء تدربس محدة االملء كحستراتمرمة خلمة التعل  .  -1
مواد دراستتتتتتمة معينة وال تنحستتتتتتب مواد دراستتتتتتمة  تل    بعض االستتتتتتتراتمرمحا ال ترربب االستتتتتتتراتمرمحا الحدياة صي  اعتلحدةح أ  تدربس الضلم  -2

 .رثلة دراسمة محددةاخرى، او صد تنحسب نوعمة معينة من الضلم دو  غيرة  او م

 ان:املقرتحات: يف ضوء نتائج البحث يقرتح الباحث
 اجراء اللزبد من البحوث لترربب استراتمرمحا التعل  النشب وأ  أروع اللتة العربمة اللتنوعة.  -1
 .ع اللتة العربمة االخرى و اثر استراتمرمة خلمة التعل  أ  أر   لتعرف  ةاجراء بحوث ترربيم -2
   اجراء بحوث ترربيمة اخرى لتعرف اثر استراتمرمة مصطوأة التصنم  أ  أروع اللتة العربمة االخرى. -3

 املصادر
 القران الكريم 

 , دار اطن األثير للضبحعة والنشر , جحمعة اللوص , العراب .  ا طدلة إ ى ارائ  ا تدريس ا صاون(  2010إطراهم  , أح   خلي     •
 ، دار اثمحء التراث 3، صححه امين محلد عيدالوةحم ومحلد صحدب العييدو، ط سان ا صرم( 2005، جلحل الدين محلد ملر   راطن منظو  •
 رة التربمة جلهوربة العراب. ، وزا13،ط كتام اإلولء  مطر من ا طتتس ن .( 2008، عيد الربحر ، وآخرو     األلوس  •
 ،دار اللسيرة للضبحعة والنشر والتوزبع، علح ، األرد . استرايتيتات ا تصمل  متدريس ا لصال. 2019اطو سعيدو، عيدهللا طن خلمس واخرو ،  •
 ، دار اللسيرة للنشر استرايتيتن وع االوثمن ا ت بتقتن 180استرايتيتات ا تصمل ا  شط (. 2016تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت والحوسنمة، ةدى طنت عل     •
 , اللللكة االردنمة الهحشلمة , دار الطكر, علح  ,االرد .ا تصمل ا  شط (. 2010طدوو, رم ح  مسعد,   •
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،   عاقع يصمتل ا مغتن ا صربتتن صص ا طر متن اال تتدائتتن صص ا تان ا صربص  .(2004التلمل ، عواد جتتحستتتتتتتتتتتتتت  محلتتد، وبتتحصر جواد محلتتد الزجتتحج    •
 ، اللنظلة العربمة للتربمة والا حأة والعلو  إدارة طرامج التربمة، تونس . وشكلت عوقتر ات

صتتتتي  تلليذاا  . ةدأت الدراستتتتة تعرف "اثر تو م  استتتتتراتمريت  شتتتتبلة االستتتتئلة ومصتتتتطوأة التصتتتتنم  أ  تح(2019 التلمل ، أحطلة جعطر،  •
 . ديحلىكلمة التربمة األسحسمة , جحمعة  ،)رسا ن واجست ر غ ر و شترة (، الصف ال حمس االطتدا   أ  محدة صواعد اللتة العربمة

 , تح ي  مردو أتح  السيد , الللتبة التوفمقمة ,  صقه ا مغن عأسرار ا صربتنالاعحلي  , أطو منصور , عيد الللك طن محلد طن إسلحعي    د ا (  •
  , ملتبة اللرتلع العرب  للنشر والتوزبع,و اهج ا مغن ا صربتن عارائ  يدريسها   ن ا  ظرين عا ت ب   .( 2011الرعحأرة, عيد السل  يوسف   •
 . 2009، دار اللسيرة ، علح , االرد  ،  5محلد محلود، وتوأي  اثلد مرع  . طرا   التدربس العحمة, ط الحيلة, •
 , دار ميزوروتحممح , بتداد, العراب.  و هيتن ا باتث ا صمطتن عإعداد رسائة ا طاجست ر عا دكتتراه(  2011الدلمل  , ثليد لضم     •
)رسا ن طرب ة التعلم  الليرمج أ  تحصي  طحلبحا الصف الاحن  اللتوسب أ  محدة اإلملء, أثر است دا     .(2002الربس, ةدى محلود شحكر   •

 اطن رشد ,جحمعة بتداد.  –, كلمة التربمة واجست ر غ ر و شترة(
 ، الضبعة األولى ، عحل  الكتب . ا تصمل عا تدريس ون و ظتر ا  ظرين ا ب ائتن (.2003 زبتو  ,ثسن ,زبتو  ، كلحل،  •
 , الدار اللصربة اللينحنمة.يصمتل ا مغن ا صربتن   ن ا  ظرين عا ت ب   .(2000سن  شححته, ث •
 .، الدار اللصربة اللينحنمة وصيل ا طف ماات ا تربتين عا  لستن(  2003، وزبنب النرحر     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت •
 , دار وا   للنشر والتوزبع, علح .و اهج ا مغن ا صربتن عارق يدريسها  .( 2005ةدى عل  جواد , وسعدو  محلود السحموك    الشلرو , •
 , ملتبة الطلح للنشر والتوزبع, الكوبت .   2, ط ا تدريس ا صام عيدريس ا مغن ا صربتن(   2005صلح , سلير يونس , وسعد محلد الرشيدو     •
 , دار اللسيرة للنشر والتوزبع أسا  ب يدريس ا مغن ا صربتن   ن ا  ظرين عا ت ب   .(2003, ومحلد أؤاد الحوامدة  عحشور, راتب صحس  •
رستا ن  (  اثر استتراتمرمة اللسترد االمل   أ  تحصتي  طلبة الصتف الاحن  اللتوستب أ  محدة االملء ،   2012العزاوو، علء جبحر محلود     •

 مة التربمة األسحسمة /  جحمعة ديحلى ، كل (واجست ر غ ر و شترة
 , مركز الكتحم للنشر, ال حةرة ، مصر .  2, ط  ا طرجع صص يدريس ا مغن ا صربتن .( 2006عضح , إطراهم  محلد    •
 , دار صطحء للنشر والتوزبع , علح  ، االدر  .  ا يتدة ا شاومن عا يديد صص ا تدريس(  2006عضمة, محسن على    •
 , دار صطحء للنشر والتوزبع , علح  , االرد  .ودلة إ ى يدريس وهارات ا مغن ا صربتن( 2011عيد, زةدو محلد   •
 , دار صطحء للنشر والتوزبع, علح . ودلة إ ى يدريس وهارات ا مغن ا صربتن( 2011عيد, زةدو محلد   •
 ، دار اللسيرة ، علح  ، اللللكة األردنمة الهحشلمة  .ارائ  ا تدريس صص ا قرن ا اادي عا صشرين(  2005ن ثسين   أرج ، عيد اللضم  ط •
 ، ي تيع ا تدريس صص ا لفة د  ة ا طصمل  تاس ن ارق ا تصمتل عا تصمل صص ودارس ا تان ا صربص (.2008  كوثر ثسين واخرو , كوجك, •
أثر استتعلحل اإلملء االستتبحرو والذات  والوصح   أ  تصتوبب األخضحء اإلمل مة لدى طحلبحا الصتف    .(  2011طتول أح ت  جواد    اللرلع , •

 كلمة التربمة األسحسمة , جحمعة ديحلى.  )رسا ن واجست ر غ ر و شترة(الاحن  اللتوسب , 
 .سيرة للنشر والتوزبع , علح  , دار الل يدريس ص تن ا مغن ا صربتن ا  ظرين عا ت ب  (  2009مدكور, عل  أثلد    •
ويمن جاوصن أم ا قرى  صمتم ا شتتريصن   تتتوابب الدأحع ال حص واآلثحر اللرتبة علمه أ  الط ه اإلستتتلم ,   .(2006اللضرودو, عيد هللا ستتتلملح    •

   .37(, ا صدد: 18ا طيمد )  ,عآدا هاعا مغن ا صربتن 
 , دار اللسيرة للنشر والتوزبع , علح  ، االرد  . 2, ط ا قتاس عا تقتيل صص ا تربتن ععمل ا  لس .( 2002ملح  , سحم  محلد    •
أسممممممخبرال الابرالمتعاراسمممم  مخ ر   ر(    1ملحق )  المالحق.، طبع بتحلرونيو ، بتتداد العراب  قتانتن ا طتدارس ا ثتانتيتن .(  2015وزارة التربمتة    •

 الاخحثخ 

 وكان ا صطة  ا تخفص  االسل عا مقب ا صمطص  ت

 جحمعة ديحلى / كلمة التربمة الل داد  ا اللتة العربمة -ط ربحض ثسين عل   أ.د.   .1

 كلمة التربمة االسحسمة  جحمعة ديحلى/  ا اللتة العربمة -ط أ.د.عيد الحسن عيداألمير اثلد   .2
 التربمة االسحسمة  كلمة جحمعة ديحلى/  ا اللتة العربمة -ط أ.د.مؤبد سعيد خلف   .3
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 (ردرجخترطالبرمجموع يرالاحثررر2ملحقر)ر
 ا تيريبتن ا ثانتن  ا تيريبتن االع ى  ت ا تيريبتن ا ثانتن  ا تيريبتن االع ى  ت
1 20 18 16 19 14 
2 18 18 17 19 14 
3 17 11 18 19 17 
4 18 12 19 19 18 
5 18 12 20 18 19 
6 17 12 21 18 20 
7 17 12 22 20 17 
8 16 11 23 20 17 
9 16 13 24 15 15 

10 16 14 25 15 15 

11 16 14 26 16 14 

12 17 13 27 16 16 
13 18 14 28 16 14 
14 19 15 29 17 15 
15 16 13 30 17 15 

 ا طيطتعن ا تيريبتن االع ى 
 17،43ا طتتسط ا اسا ص = 
 1،648االناراف ا طعتاري = 

 ا طيطتعن ا تيريبتن ا ثانتن 
 14،73ا طتتسط ا ااسبص = 

 2،83االناراف ا طعتاري = 
 2،84ا قتطن ا تائتن ا طاستبن = 
 5،584ا قتطن ا تائتن ا يدع تن =  
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