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ملخص البحث :
اســتهدف البحــث المقارنــة بــین اســلوبین التكــرار والوســائل التعلیمیــة فــي التكیــف الســلوكي  

  )٢٠٠٤-٢٠٠٣لتالمیذ التربیة الخاصة وتحصیلهم في مادة العلوم العامة للعام الدراسي (

صــورة المعربــة قســمت العینــة الــى مجمــوعتین تجــریبیتن واســتخدمت الباحثــة اداتــین همــا ال

من مقیاس السـلوك التكیفـي للجمعیـة االمریكیـة  للتخلـف العقلـي (الصـورة المدرسـیة) والمطـور مـن 

) بعدا"١١) والمكون من (١٩٨٩قبل القریوني وجرار (

) فقرة تم التاكد مـن ٢٠والثانیة اختبار تحصیلي في مادة العلوم من  اعداد الباحثة وضم(

الصـــدق الظـــاهري امــــا الثبـــات فقـــد تـــم حســـابه بطریقـــة اعــــادة صـــدق االختبـــار باســـتخدام طریقـــة

االختبار التائي لعینتین مستقلتین اظهرت النتائج  ماالختبار وباستخدا

ان فاعلیة المجموعة التجریبیة الثانیة في التـدریس وبنـاء علـى ذلـك قامـت  الباحثـة بتقـدیم 

ث الحالي .عددا" من التوصیات  والمقترحات واجراء دراسات مكملة للبح
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The sample was divided in to two experimental groups. The

researchers used the Arabic version of the adaptive behavior scale of the

American. society for mental retardation(school version)and which was

developed by Al-Karyoni and jarar (1989) consisting of (11) dimension,

and an achievement test in science made by the researcher ,consisting of

(20) items the. Validity of the teswas relied using surface validity. As for

stability, it has been calculated using posttest and T.test for two

independent samples.

The results showed the efficiency of the second methodology.

Thus, the researches made number of suggestions, recommendations and

follow-up studies for this current research.

اھمیة البحث:
تمثــل طرائــق التــدریس واالنشــطة عنصــرا" رئیســا" مــن عناصــر المنهــاج للطریقــة مضــمون 

ولهــا خطــة تســیر علیهــا ولهــا هــدف تســعى لتحقیقــه ،والتــدریس هــو توفیرالشــروط المادیــة والنفســیة، 

التــي تســاعد المــتعلم علــى التفاعــل النشــیط مــع عناصــر، البیئــة التعلیمیــة فــي الموقــف التعلیمــي، 

واكتساب الخبرة والمعـارف التـي یحتـاج الیهـا المـتعلم  تعمـل  علـى ضـرورة االبتعـاد عـن االسـالیب 

التدریســیة التقلیدیــة التــي تركــز علــى الحفــظ والتلقــین، واالخــذ باالســلوب الــذي یرتكــز علــى االبــداع 

م العلمـــــي فالتـــــدریس االبـــــداعي یشـــــیر الـــــى التـــــدریس بطریقـــــة تثیـــــر التفاعـــــل بـــــین التلمیـــــذ والمعلـــــ

). كمـــا ان االهتمــام ببطئـــي الــتعلم فـــي صــفوف التربیـــة الخاصــة اصـــبح ١١٩،ص١٩٩٢(النهــار،

امرا" ضروریا" نتیجة لدعوات متكررة من المنظمات الدولیة ومنها المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة 

كل والعلوم التي اكدت في اكثر من مناسبة اهمیة رعایة التالمیذ في مختلف القطاعات ومنها وبش

خــاص قطــاع التربیــة الخاصــة،والتدریس الجیــد هــو الــذي یتــرك اثــار ایجابیــة علــى ســلوك التلمیــذ 

وبالتــالي یســاعد علــى تكامــل وتنمیــة الشخصــیة ،والتــدریس هــو الــذي یعــود المــتعلم علـــى االدراك 

ظـر والفهم والنظرالى الحقائق والمفاهیم والنظریات ، واالفكار بعین فاحصة وفكر ناقد اكثر من الن

الیهـا علــى انهـا حقــائق مجـردة ومفــاهیم غامضــة یلقنهـا المعلــم. ان الوسـائل واالســالیب المســتخدمة 

فــي التــدریس  تلعــب دورا" مهمــا فــي تربیــة ذوي االحتیاجــات الخاصةوتســهم فــي نمــوهم وتطــویرهم  

ة )  وتعتبـر الرسـوم التوضـیحی٢٠،ص١٩٨٩واعداد هم عقلیا وعلمیا وبدنیا واجتماعیا( الجبوري ،

من تقنیات التعلم الشائعة جدا" في مـدارس التربیـة الخاصـة ینـدر ان نجـد صـف دراسـي خالیـا مـن 
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المصورات ، یمكن عن طریق المصورات التعلیمیة عرض بعـض االفكـار والمفـاهیم بصـورة مرئیـة 

) كمـا ١٨٩،ص١٩٩٩یسهل فهمها بشكل افضل  من تقدیمها شفهیا اوكتابة ( الفرأ وعبد الرحمن 

دریس العلــوم فــي تربیــة العلــوم فــي تربیــة الفــراد بحیــث یمكــنهم مــن التكیــف مــع المجتمــع  یســهم ،تــ

ومواجهة المشكالت ویساعدهم على تطوره وعلى ذلك یقع على تدریس العلـوم المسـؤلیة فـي تربیـة 

).،ومما یؤكد اهمیة متغیر التكیف ٩،ص١٩٩٥ذوي االحتیاجات الخاصة تربیة تكنولوجیة (نجلة،

اهتمام العدید من علماء النفس بموضوع التكیف في العقدین االخرین حیث زاد وعي السلوكي هو 

علماء الـنفس بـالطرائق المختلفـة التـي یمكـن ان تـؤثر العوامـل البایولوجیـة فـي السـلوك فالعدیـد مـن 

االختالفــــات الســــلوكیة بــــین الكائنــــات یعــــود الــــى العوامــــل الوراثیــــة واالختالفــــات البیولوجیــــة بینهــــا 

ـــــــــــة  ( وتقوی ـــــــــــي ضـــــــــــوء المصـــــــــــادر الممكن ـــــــــــنفس بفهـــــــــــم الســـــــــــلوك ف مهـــــــــــا یســـــــــــمح لعلمـــــــــــاء ال

anastasi&others&p.66-67 یستخدم  اسلوب التكرار في شتى المناهج والعلوم المختلفة و  (

لها العدید من،  ا لممیزات المفیدة والهدف هو مساعدة التلمیذ بطئ التعلم على التواصل الى فهـم 

تــي تمكنــه مــن معالجــة المشــاكل التــي قــد تواجهــة فــي المدرســة ( كــابلي حقیقــي للمفــاهیم العامــة ال

). ان اهتمام المؤسسات التربویة بصـفوف التربیـة الخاصـة اعطـت اهتمامـا كبیـرا" ٩٧،ص١٩٩٦،

لهــؤالء الفئــات ووفـــرت لهــم ســـبل الرعایــة مـــن خــالل تـــوفیر الوســائل التعلیمیـــة والمســاهمة باحـــدث 

) وقــد حظــى اســلوب التكــرار باهتمــام العدیــد dresder,1973,p.45االســالیب التدریســیة المطــورة (

) فــي دراســة بــین ١٩٨٦مــن البــاحثین فــي البیئــات المحلیــة والعربیــة واالجنبیــة فقــد قارنــت الزیــات (

اسلوب التكرار ومستوى فعالیة تجهیز المعلومات في عملیتین للحفـظ  واظهـرت نتائجـه الـى وجـود 

) بمعرفـة فعالیـة اسـتخدام ١٩٩٢لتكرار واهتمت دراسة عبانیـة (فروق دالة معنویة لصالح اسلوب ا

الرسوم التوضحیة والتجارب العلمیة في مادة العلوم وكانت لصالح اسلوب الرسوم التوضیحیة ولـم 

)  الـــى معرفـــة تـــاثیر ١٩٩٨یظهـــر فـــرق فـــي التحصـــیل وفهـــم المعلومات.وهـــدفت دراســـة كشـــكول (

ف الخامس االبتدائي لبعض المفاهیم العلمیة في مادة الرسوم التوضیحیة في تحصیل تالمیذ الص

العلــــوم وتبــــین وجــــود تفــــوق المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت بطریقــــة الرســــوم التوضــــحیة علــــى 

ــــــي (٢٥،ص١٩٩٨المجموعــــــة الضابطة.(كشــــــكول ، ــــــت دراســــــة العكیل ) الوســــــائل ١٩٩٩) وتناول

االبتــــدائي فــــي مــــادة العلــــوم التعلیمیــــة فــــي البیئــــة المحلیــــة فــــي تحصــــیل تالمیــــذ الصــــف الخــــامس 

.وتوصــلت النتــائج الــى وجــود فــرق دال فــي تحصــیل المجموعــة التــي درســت باســتخدام المصــورات 

) اثـــــر اســـــتخدام الشـــــفافیات ٢٠٠٢).  كمـــــا قارنـــــت دراســـــة الســـــاعدي (٧٣،ص١٩٩٩(العكیلـــــي،

جــود والمصــورات فــي تحصــیل تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي مــادة العلــوم اثبتــت النتــائج و 

).كمــــــــــا ســــــــــعت دراســــــــــة ٣٤١،ص٢٠٠٢فــــــــــرق دال احصــــــــــائیا" فــــــــــي التحصــــــــــیل (الســــــــــاعدي ،

) الـــى دالالت فاعلیــة مقـــاییس الســلوك التكیفـــي فــي تشـــخیص االعاقــة العقلیـــة ١٩٨٣داؤدومحمــد(

وتبین ان وجود فرق دال احصائیا"بین االفراد المعوقین عقلیا واالفراد االسویاء فـي المقیـاس الكلـي  
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) الى ١٩٨٦بریانت (–) كما اشارت دراسة رینوتر ١٥،ص١٩٩٠یة(داؤد وعزیز ،والمقاییس الفرع

اجراء مقارنة بین التالمیذ في درجات السلوك التكیفي والحصیلة االجتماعیـة واظهـرت النتـائج الـى 

ـــــتعلم أعلـــــى منهـــــا للمتخلفـــــین عقلیـــــا"( ـــــذ بطئـــــي ال -rainwaterان الحصـــــیلة االجتماعیـــــة لتالمی

bryant,1986;p.3689( ١٩٨٧كمــا ركــزت دراســة لــونج long علــى الســلوك التكیفــي والقــدرة

عل التحصـیل لـدى تالمیـذ التربیـة الخاصـة . وتبـین النتـائج الـى عالقـة قویـة بـین السـلوك التكیفـي 

الــــى  ١٩٩٩)  وتوصــــلت دراســــة السفاســــفة long,1987.p.8واالختبــــار ات الفرعیــــة للتحصــــیل (

یـة التوافـق النفسـي واالجتمـاعي لـدى تالمیـذ بطیـئ الـتعلم التعرف على اثر برنامج ارشادي في تنم

وكانــت النتــائج تشــیر الــى فعالیــة البرنــامج االرشــادي فــي تنمیــة التوافــق النفســي واالجتمــاعي لــدى 

  )٢٨، ص١٩٩٩تالمیذ بطئي التعلم (السفاسفة، 

ھدف الدراسة :
ة والوسـائل التعلیمیـة  فـي یهدف البحث الحالي الى التعرف على اثـر اسـتخدام الرسـوم التوضـیحی

التكیف السلوكي لتالمیذ التربیة الخاصة وتحصیلهم في مادة العلوم العامة 

فرضیات البحث : في ضوء صیاغة البحث یمكن صیاغة الفرضیات اآلتیة:

الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجـات المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي درسـت -١

التعلیمیـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التـــــي درســـــت باســــتخدام الوســـــائل 

باستخدام التكرار في بعد العدوانیة

الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجـات المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي درسـت -٢

باســــتخدام الوســـــائل التعلیمیـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التـــــي درســـــت 

دام التكرار في بعد السلوك االجتماعي في مقابل السلوك الالجتماعيباستخ

الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجـات المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي درسـت -٣

باســــتخدام الوســـــائل التعلیمیـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التـــــي درســـــت 

باستخدام التكرار في بعد التمرد

البحث: حدود
یقتصــر البحــث الحــالي علــى :تالمیــذ الصــف الرابــع االبتــدائي الــذین یدرســون فــي صــفوف 

)الجزء الثاني مـن ٢٠٠٤-٢٠٠٣التربیة الخاصة لبطئي التعلم في مدینة الموصل للعام الدراسي (

م٢٠٠٤-٢٠٠٣كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االبتدائي للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات :
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سوم التوضحیة :الر
هــي مجموعــة االجهــزة  واالدوات ومــواد یســتخدمها المعلــم لتحســین )٢٠٠١عرفهــا ســالمة (-

ـــــــذ  ـــــــوس التالمی ـــــــتعلم بهـــــــدف توضـــــــیح المعـــــــاني وشـــــــرح االفكـــــــار فـــــــي نف ـــــــیم وال عملیـــــــة التعل

  ).١٨،ص٢٠٠١(سالمة،

ــا الحیلــة(- علیمیــة التــي بانهــا مجموعــة متكاملــة مــن المــواد واالجهــزة واالدوات الت)٢٠٠٠عرفه

یستخدمها المتعلم لنقل محتوى معرفي او الوصل الیة غرفة الصـف او خارجهـا بهـدف تحسـین 

  )٤٠،ص٢٠٠٠عملیتي التعلیم  ولتعلم (الحیلة ،

هـــي كـــل مـــا یســـاعد المعلـــم  علـــى تبســـیط الرســـالة التـــي یقـــدمها التالمیـــذ التعریـــف االجرائـــي:-

علیمیــة اونموذجــا" الــى غیــر ذلــك مــن الوســائل وتشــویقهم فقــد تكــون بطاقــة  وقــد تكــون صــورة ت

التعلیمیة .

اسلوب التكرار:
تكـــرار عـــرض وحـــدات المـــادة بموضـــوع الحفـــظ والتـــذكر مـــع تعزیـــز المضـــمون لهـــا مـــن خـــالل -

  )٩٣،ص١٩٨٦معرفته بالنتائج (الزیات،

تعلمـین احدى االسـالیب التعلیمیـة التـي یمكـن اسـتخدامهافي الصـف مـع الم:التعریف االجرائي -

من التالمیذ والتي تعتمد على عرض المحتـوى المعرفـي عـدة مـرات بهـدف تمكـین التالمیـذ مـن 

استیعاب المادة وفهمها.

تالمیذ التربیة الخاصة : 
) درجـة وال ٩٠-٧٥اولئك االطفال  الـذین تتـراوح نسـبة ذكـائهم مـابین () ٢٠٠٢عرفها راشد (-

مكــــن اعتبــــارهم دون معــــدل المتوســــط فــــي القــــدرة یعتبــــرون ضــــمن فئــــة المتخلفــــین عقلیــــا بــــل ی

  )٣٤.ص٢٠٠٢العقلیة(راشد ،

هم اولئك التالمیذ الذین یدرسون في الصفوف الخاصـة  ممـن یعـانون مـن :التعریف االجرائي -

صعوبات في التعلم ولدیهم حاجة الى خدمات   تربویة خاصة لمساعدتهم على تخطـي الفشـل 

في الصفوف االعتیادیة .الذي یتعرضون له اثناء الدراسة 

) عملیــة التكیــف هــي مجموعــة ردود الفعــل التــي یعــد ٢٠٠١عرفهــا الخطیــب (التكیــف الســلوكي :

ــــــدة  ــــــرة جدی ــــــاءه النفســــــي او ســــــلوكه یســــــتجیب لشــــــروط محیطــــــه محــــــدودة اوخب ــــــرد بن بهــــــا الف

  )٢٤،ص٢٠٠١(الخطیب،
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داخلیـة دون اضـطراب هـو القـدرة علـى التعامـل مـع المتغیـرات ال:)٢٠٠١( يعرفها الشر بینـ-

ویســــــــــتخدم التعبیــــــــــر للداللــــــــــة علــــــــــى تكیــــــــــف الحــــــــــواس للمــــــــــؤثرا ت او التكیــــــــــف للضــــــــــغوط 

  )١٧٠،ص٢٠٠١النفسیة(الشربیني،

هو قدرة الطفل على التعرف بشكل مقبول اجتماعیا" كمـا تعبـر عنـه الدرجـة التعریف االجرائي:-

مــة فــي مقیــاس الســلوك التــي یحصــل علیهــا مــن خــالل اســتجابات المعلمــة عــن الفقــرات المنظ

التكیفي المستخدم الداة للبحث.

التحصیل :
ـــدوي (- ـــه ب ـــم تنمیتهـــا فـــي الموضـــوعات : )١٩٨٠عرف بانـــه المعرفـــة المكتســـبة والمهـــارة التـــي ت

الدراسیة في المدرسة تبنیها الدرجات التي  یتم الحصول علیها في االختبارات

  )١٢،ص١٩٨٠(بدوي،

دى اسـتیعاب التالمیـذ لمـا تعلمـوه مـن خبـرات معینـة فـي موضـوع مـ) : ١٩٨٩(وعرفها الكلـزة  -

ــــزة،معــــین مقاســــا بالــــدرجات التــــي یحصــــلون علیهــــا فــــي االختبــــار التحصــــیلي ، ١٩٨٩ (الكل

  )١٠٢ص

تعلمــه التلمیــذ مــن مفــاهیم وحقـائق فــي دراســته مــادة العلــوم وكمــا تعكســه مــاالتعریــف االجرائــي:-

باته عن الفقرات الواردة في االختبـار التحصـیلي الـذي الدرجة التي یحصل علیها في ضوء اجا

الباحثة اداة البحث.ه الباحثان اعد

إجراءات البحث:
علـــى التصـــمیم التجریبـــي لمالءمتـــه الهـــداف البحـــث  حیـــث هـــذا المـــنهج الباحثـــان اعتمـــد

ـــاهج االخـــرى فـــي درجـــة الثقـــة التـــي یمكـــن توافرهـــا فـــي تفســـیر العالقـــات  یمتـــاز بتفوقـــه علـــى المن

) فقــــــد ضــــــم تصــــــمیم البحــــــث مجمــــــوعتین  ٢٤٢،ص١٩٩٠والمتغیــــــرات . (داود وعبــــــد الــــــرحمن ،

تجــــریبیتین متكــــافئتین اذا تــــم تــــدریس المجموعــــة التجریبیــــة االولــــى باســــلوب التكــــرار ، المجموعــــة 

التجربیبـــة الثانیـــة باســـلوب الوســـائل التعلیمـــة (الرســـوم التوضـــحیة). كمـــا یتضـــمن التصـــمیم اجـــراء 

بعــدي وتطبیــق مقیـاس التكیــف الســلوكي للمجمــوعتین بعـد انتهــاء التجربــة لقیــاساختبـار تحصــیلي 

التحصـیل المتغیرین المسـتقلین (اسـلوب التكـرار ،والرسـوم التوضـحیة)في المتغیـرین التـابعین .اثر

.الدراسي لتالمیذ في مادة العلوم والتكیف السلوكي لدیهم  

  )٣٦٤ص ،١٩٨٥ (فان دالین ،
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نتھ:مجتمع البحث وعی
ــــى إحصــــائیة بعــــدد المــــدارس الباحثــــان لغــــرض تحدیــــد مجتمــــع البحــــث حصــــل عل

االبتدائیة الموجودة في مركز محافظة نینوى والتي فیها صف خاص لتالمیـذ الصـف الرابـع 

) تلمیـــذًا وتلمیـــذة یتوزعـــون علـــى خمســـة مـــدارس ابتدائیـــة ٤٦االبتـــدائي ، وتبـــین أن هنـــاك (

تالفت عیتـة البحـث الحـالي ،م.٢٠٠٤ـ٢٠٠٣م الدراسي ) إناث للعا١٧) ذكور و(٢٩وبواقع (

) تلمیذ وتلمیذة وزعوا على مجموعتین تبعا لتصمیم البحـث  اذ تكونـت المجموعـة االولـى ١٨من (

) ٨) تلمیــذ وتلمیــذة یمثلــون تالمیــذ الصــف الرابــع فــي مدرســة المثنــى والمجموعــة الثانیــة (١٠مــن (

  )٢٠٠٣/٢٠٠٤راسي (للعام الد تلمیذ وتلمیذة في  مدرسة یافا

تكافؤ مجموعتي البحث.
مــن متطلبــات التصــمیم التجریبــي مكافــاة المجموعــات لغــرض الحــد مــن العوامــل االدخیلــة  

المكافئة في عدد من المتغیرات حیث حصلت على البیانات الخاصة بها مـن الباحثان وعلیه اجر 

:ادارات المدارس التي تم اختیارها والمتغیرات هي

مني لتالمیذ التربیة الخاصة باالشهرالعمر الز -١

-    ٢٠٠٣متغیـــر التحصـــیل فـــي مـــادة العلـــوم للصـــف االول االبتـــدائي مـــن العـــام الدراســـي -٢

٢٠٠٤

)٢٠٠٣/٢٠٠٤متغیر المعدل العام للتحصیل للعام الدراسي (-٣

المستوى التعلیمي لالباء-٤

لهــــاعلى التــــوالي: ) ان القیمــــة التائیــــة المحســــوبة و ٣,٢,١وقــــد دلــــت النتــــائج للمتغیــــرات  (

) وعلیــــــه فــــــان ٢.١٢٠) اقــــــل مــــــن القیمــــــة التائیــــــة الجدولیــــــة البالغــــــة (٥.٥٢٠,٣.٠٣٥,٧.٧٨٠(

مجموعات البحث متكافئة في جمیع المتغیرات

أعداد الخطة:
من المستلزمات التي یتطلبها البحث ایضا اعـداد الخطـط التدریسـیة اذ یعـد التخطـیط احـد 

س ولتحقیق االهداف التربویة، فالخطة الیومیة التي یضعها المعلم المقومات الرئیسیة لنجاح التدری

ضـــرورة ملحـــة للتـــدریس فهـــي تحســـن اداءه وتبعـــده عـــن االلیـــة فـــي التـــدریس فتجعـــل عملـــه مجـــددا 

باســتمرار وتتــیح لــه الوقــت الكــافي فــي التفكیــر فــي مــادة الــدرس وفــي الطریقــة التــي یصــل بهــا الــى 

ات التـــدریس النـــاجح اعـــداد خطـــة تدریســـیة وفـــق خطـــوات ومـــن هنـــا فـــان متطلبـــ٠عقـــول تالمیـــذة 

واضحة ومرسومة مـن اجـل انجـاز الـدرس بشـكل یجعـل منـه د"رسـا وأنموذجا"ومحققـا ألهدافـه وفـق 

أسلوبي التكرار والرسوم التوضحیة  وتضمنت تلك الخطط العناصر التالیة ، االهداف السـلوكیة ، 
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الســـئلة التقومیـــة ، الواجـــب البیتـــي. وعلیـــه قـــامســـیر الـــدرس االســـالیب، الخالصـــة ، ا، المقدمـــة،

) خطـــة ٢٤باعـــداد خطـــط تدریســـیة الغـــراض التـــدریس خـــالل مـــدة التجربـــة بلـــغ عـــددها (الباحثـــان

ـــى مجموعـــةمن ١تدریســـیة كمـــا فـــي ملحـــق(  ) عـــرض بعـــض النمـــاذج مـــن الخطـــط التدریســـیة عل

مــادة فــي المــدارس االبتدائیــة المختصـین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة وطرائــق التـدریس ومدروســا ال

  ) ٢وفي ضوء مالحظاتهم تم تعدیل بعض فقرات الخطط. كما في ملحق ( 

إعداد الوسائل التعلیمیة
البحـث مـن الوسـائل التعلیمیـة البصـریة (الرسـوم التوضـحیة) التـي لهـا  تتهیئة مستلزماتم 

بالمختصـین فـي رسـم  انالباحثـعالقة بموضوع الدرس وبموجب الخطط المعدة لكل درس اسـتعان

االشیاء واالشكال الواردة في كل درس واختیار االلوان المناسبة.

اداة البحث:
) رسم توضیحي.٤٦بلغ عدد الرسوم التوضحیة المستخدمة في التدریس خالل التجربة(

اعداد االختبار التحصیلي:
رابــــع نظـــرا" لعـــدم وجــــود اختبـــار تحصـــیلي موضــــوعي جـــاهز فـــي مــــادة العلـــوم للصـــف ال

االبتــدائي للفصــول التــي تــم تحدیــدها للبحــث ،وعلیــه تطلــب االمــر اعــداد اختبــار تحصــیلي یتمیــز 

في فقـرات االختبـار علـى نمـط الصـواب  انالباحثبخصائص الصدق والثبات والموضوعیة واعتمد

) اذ ان االدبیــات تشــیر الــى ان هــذا النوعــان مــن االختبــارات ٢والخطــأ والتكمیــل كمــا فــي ملحــق (

) ٢٨٣،ص١٩٨٠موضوعیة یعد االكثر شیوعا واستعماال" وتقیسان بكفاءة نواتج التعلم (حمـدان،ال

كما ان هذا النوع من االختبارات یمتـاز بمزایـا عـدة منهـا سـهولة االجـراء وقلـة التكـالیف واالقتصـاد 

) ولضـــمان شـــمولیة االختبـــار لمحتـــوى ٦٥،ص١٩٨٩فـــي الجهـــد عنـــد التصـــحیح (ســـمارةواخرون،

  )١باعداد خارطة اختباریة (جدول المواصفات) كما في جدول رقم ( اندراسیة قام الباحثالمادة ال
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  )١(جدول ال

المواصفات لالختبار التحصیلي البعديجدول

الفصل
عدد 

الحصص

النسبة 

المئویة

المجموعاالهداف السلوكیة

التطبیق  الفهمالمعرفة  %١٠٠

٤ـ٧٢٥.٩٣٢٢الرابع

٦٢٢.٢٢٢١١٤الخامس

٢ـ٦٢٢.٢٢١١السادس

٨٢٩.٦٣٢٤٤١٠السابع

٢٧١٠٠٧٨٥٢٠المجموع

التطبیق االستطالعي لالختبار:
مـــن بنـــاء االختبـــار قامـــت بـــاجراء التطبیـــق االســـتطالعي وذلـــك  انالباحثـــ ىبعـــد ان انتهـــ

اختیـــارهم بصـــورة ) تالمیـــذ وتلمیـــذات تـــم٧بتطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة تكونـــت مـــن(

قصــــدیة  و مــــن الصــــف الرابــــع ضــــمن صــــفوف التربیــــة الخاصــــة فــــي مدرســــة نســــیبة االنصــــاریة 

وغیرخاضــعین للتجربــة وكــان الغــرض مــن اجــراء الدراســة االســتطالعیة التاكــد مــن وضــوح فقــرات 

ات االختبار وطریقة االجابة عنها وتحدید الوقت المطلوب الذي یستغرقة االختبار وتبینت ان الفقر 

) دقیقـــــة وهـــــذة تتناســـــب مـــــع الحصـــــة ٤٠-٣٠واضـــــحة وان الوقـــــت المســـــتغرق لالجابـــــة یتـــــراوح (

االعتیادیة

صدق االختبار:
.)anastasi,1997-p.117االختبار الصادق هو االختبار الذي یقیس ما وضع لقیاسـه(

ن بعــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن المحكمــی انتــم اســتخدام الصــدق الظــاهري حیــث قــام الباحثــ

والخبراء المختصـین فـي العلـوم التربویـة والنفسـیة والدراسـات االجتماعیـة . وذلـك البـداء ارائهـم فـي 

  ).٣صالحیة الفقرات الواردة في االختبار لقیاس الغرض كما في ملحق (

صدق المحتوى:
من صدق المحتوى من خـالل اعـداد الخارطـة االختباریـة وذلـك الن  انالباحثكذلك تحقق

تمد على مـدى تمثیـل االختبـارلمحتوى المـادة الدراسـیة المطلوبـة تمثـیال جیـدا" فـي فقـرات الصدق یع

  )٨٠١٢،ص١٩٩٥االختبار وممثال لالهداف التدریسیة(دروزة واخرون،
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ثبات االختبار:
یقصد بالثبات دقة االختبار في القیاس اوالمالحظـة وعـدم تناقضـه مـع نفسـه واتسـاقه فیمـا 

  ) ١٩٨٧ ،(ابوحطب واخرونسلوك الفردیزودنا من معلومات عن 

وقد تم ایجاد ثبات االختبارا لتحصیلي ،حیث اعتمدت الباحثة معادلة كیودر ریتشاردسون 

ومعامل الثبـات المسـتخرج وفـق، هـذة الطریقـة هـو معامـل ،) لحساب ثبات االختبارالتحصیلي٢١(

) فقــــــرة تبــــــین انــــــه ٢٠ثبــــــات داخلــــــي ،وعنــــــد حســــــاب قیمــــــة معامــــــل الثبــــــات لالختبــــــار المكــــــون (

) وهو مؤشر عال للثبات.٠,٨٢یساوي(

مقیاس التكیف السلوكي:
والجل قیاس متغیر التكیف السلوكي لدى افراد العینة لجات الباحثة إلى، استخدام مقیاس 

جاهز وهي، الصورة المعربة للجزء الثاني من مقیاس التكیف السلوكي للجمعیة االمریكیـة للتخلـف 

) ویعــد هــذا المقیــاس مــن ١٩٨٩المدرســیة ) والمطــور ،مــن قبــل القریـوتي وجــرار(العقلـي ( الصــورة

اكثر المقاییس شیوعا" واستخداما"

:صدق مقیاس السلوك التكیفي
یشیر صدق المقیاس الى دالالت مختلفة من، الصدق التمیزي والتنبؤي والعـاملي وصـدق 

الــدرجات المختلفــة لالبعــاد علــى تصــنیف ، إلــى قــدرة سالبنــاء، فیمــا یتعلــق بالصــدق التنبــؤي للمقیــا

االفــراد الــى عــادیین، ومعــوقین اعاقــة عقلیــة بســیطة واعاقــة عقلیــة ،بدرجــة متوســطة بدرجــة ضــمن 

) ســـنة. امـــا الصـــدق التمیـــزي یبـــین ان متوســـطات درجـــات العـــادیین لالبعـــاد ١٢-٧الفئـــة العمریـــة(

یهـا متوسـطات درجـات المعـوقین المقیاس ان درجة التكیف افضل، من درجة التكیف التي تشیر ال

  )٦١-٦٠،ص١٩٨١عقلیا(القریوتي وجرار،

ـــة بعـــرض  ـــاس لالســـتخدام فـــي البحـــث الحـــالي قامـــت الباحث وللتحقـــق مـــن صـــالحیة المقی

المقیــاس علــى عــدد مــن المحكمــین المتخصصــین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة لبیــان  رأیهــم حــول 

التكیـف السـلوكي لـدى تالمیـذ الصـف الرابـع فـي صالحیة الفقـرات المتضـمنة فـي المقیـاس، لقیـاس 

صفوف التربیة الخاصة وفي، ضوء بعض التعـدیالت الراء المحكمـین بلغـت عـدد فقـرات المقیـاس 

) بعدا"١١) فقرة موزعة (٣٨النهائي على (

ثبات مقیاس السلوك التكیفي:
لبحرینیـة الـى خاصیة الثبات متوفرة في مقیاس السـلوك التكیفـي فقـدأ شـارت دراسـة اتعتبر

دالالت الثبـــــات للمقیـــــاس باســـــتخدام طریقـــــة االعـــــادة اذا تراوحـــــت قـــــیم معـــــامالت الثبـــــات مـــــابین
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) ویستنتج من ذلك ان المقیاس یتمتع بدالالت ثبات  مقبولة سواء في بیئتـه االصـلیة ١- ٠و٣٥(

حقیـق ) ولغـرض الت٥٩-٨٥ص ، ١٩٨٩ ،(القریـوتي وجـراراو في البیئـات التـي تـم تطـویره فیهـا

) ٧من ثبات المقیاس في البیئة العراقیة قامت الباحثة بتطبیق  المقیـاس علـى ،عینـة تكونـت مـن (

تلمیـذ ،وتلمیــذة تـم اختیــارهم بصــورة قصـدیة مــن الصــف الرابـع، ضــمن صــفوف التربیـة فــي مدرســة 

) ٢٠نســیبة االنصــاریة االبتدائیــة، ثــم اعیــد تطبیــق المقیــاس علــى نفــس االفــراد بعــد ،مــرور فتــرة (

یوما" وتبین ،من حساب معامالت االرتباط بین، نتائج التطبیـق ان قـیم معـامالت الثبـات لالبعـاد. 

) وهــي مؤشــرات، دالــة علــى ثبــات المقیــاس، ٠و٨٠) بمتوســط قــدره (٠و٥٩-٠و ٦٤تتــراوح، بــین(

) یبین معامالت الثبات البعاد مقیاس السلوك التكیفي٢الجدول رقم (

  )٢(الجدول 

الثبات ألبعاد مقیاس السلوك ألتكیفيیبین معامالت 

المؤشر
البعد

١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٠.٧الثبات

٣  

٠.٨

٢  

٠.٩

٢  

٠.٦

٤  

٠.٨

٤  

٠.٨

١  

٠.٦

٨  

٠.٩

٥  

٠.٨

٦  

٠.٦

٥  

٠.٩

٤  

تطبیق التجربة واالختبار
:تطبیق التجربة 

بعــــد اســــتكمال الباحثــــة اجــــراءات التجربــــة ،وتحقیــــق التكــــافؤ بــــین المجمــــوعتین التجربیــــة 

) ٢٩/٢/٢٠٠٠المجوعـــة الضـــابطة تـــم تحدیـــد المـــادة الدراســـیة . بـــدات بتطبـــق التجربـــة بتـــاریخ (و 

حیث ، اتفقت مع معلمات العلوم في المدرستین ،اللتین وقع االختیار علیهما وبعد ان تاكـدت مـن 

تماثــل المعلمــین فــي ســنوات الخبــرة، فــي التعلــیم ، فــي الصــفوف الخاصــة ،حیــث اســتخدمت، فــي 

جموعة التجربیة االولى ،اسلوب التكرار بینما اسـتخدم، فـي تـدریس المجموعـة التجریبیـة تدریس الم

الثانیــة اســلوب الوســائل التعلیمیــة ( رســوم توضــحیة) واســتمر تــدریس المجمــوعتین وبواقــع، ثــالث 

حصــــص دراســــیة اســــبوعیة لكــــل مجموعــــة وذلــــك وفــــق خطــــط تدریســــیة لكــــل مجموعــــة واســــتغرق 

  )٢٨/٤/٢٠٠٤هت الباحثة ،من تدریس المقررات بتاریخ () اسابیع وانت٩التصبیق (

تطبیق االختبار التحصیلي ومقیاس التكیف السلوكي:
بعــد انتهــاء الباحثــة مــن تطبیــق تجربــة البحــث وذلــك بتغطیــة الوحــدات التــي تــم تحدیــدها 

قامـــت المعلمـــة بتطبیـــق االختبـــار التحصـــیلي، البعـــدي ومقیـــاس التكیـــف الســـلوكي لغـــرض ،قیـــاس 

یرات التابعة ،في البحث وتم اجراء االختبار التحصیلي للمجموعتین ،في یوم االحد المصادف التغ
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) باشـــرت الباحثـــة بمقیـــاس الســـلوك التكیفـــي اعتمـــدت ،علـــى تقـــدیرات المعلمـــات ،اذ ٢/٥/٢٠٠٤(

تشیر تعلیمات المقیاس الى ،انه اذ لم یكن الفاحص ،على معرفة كافیة بالمفحوص ،فعلیه اعتماد 

ــــــــــــــــدیر  ــــــــــــــــة، لمالحظــــــــــــــــة ســــــــــــــــلوك تق ــــــــــــــــذین، اتیحــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم فرصــــــــــــــــة كافی ات االخــــــــــــــــرین ال

المفحوص(الوالدین،االخوة،واالخوات،المعلمین،االختصاصــــــیین االجتماعیین،الممرضــــــة ومشــــــرفي 

) وعلیــه، تــم تزویــد كــل ١٩،ص١٩٨٩االقســام الداخلیــة، فــي مؤسســة الرعایــة )(القریــوتي وجــرار،

د التالمیـذ فـي كـل صـف وطلـب مـن المعلمـات معلمة من المعلمـات بنسـخ ،مـن المقیـاس علـى عـد

االجابة بتقدیر سلوك كل طفل على انفراد مباشرة

تصحیح االستجابات:
بعد االنتهاء ،من تطبیق اداتي البحث المستخدم، في قیـاس المتغیـرات التابعـة (التحصـیل 

ك علــى، الدراســي،ومقیاس الیــوك التكیفــي) قامــت الباحثــة بتصــحیح االســتجابات ،واعتمــدت فــي ذلــ

) لكـــل اجابـــة صـــحیحة عـــن كـــل فقـــرة، فـــي االداة الخاصـــة بالتحصـــیل الدراســـي ١اعطـــاء درجـــة (

واعطـــاء( صــــفر ) لالجابــــة الخاطئــــة، ثــــم جمعــــت الــــدرجات التــــي حصــــل ،علیهــــا كــــل فــــرد، عــــن 

استجاباته الصحیحة، وبذلك حصل كل تلمیذ ،على درجـة كلیـة لالختبـار التحصـیلي، الـذي یقـیس 

العلوم اما المقیاس ،فتم وفق تعلیمـات وذلـك بجمـع درجـات علـى ،كـل بعـد مـن تحصیله، في مادة 

ابعاد المقیاس ،ومن ثم الدرجة الكلیة التي ،تمثل حاصل جمع درجات االبعاد المكونة للمقیاس 

الوسائل االحصائیة:
استخدمت الباحثة ،في معالجة البیانات الوسائل االتیة:  مربع كاي الیجاد،  داللـة الفـرق

بین الخبراء الموافقین، وغیر الموافقین، على فقرات اداة البحث االختبار التائي لعینتین مسـتقلیتن، 

) لحســاب ،ثبـــات االختبــار التحصــیلي ، معامــل ارتبــاط بیرســـون ٢١معادلــة كیــورد ریتشاردســون (

) ٢٢٤،ص٢٠٠٠،عــودة الخلیلــي،١٦٤،ص٢٠٠٠،لحسـاب ثبــات مقیــاس الســلوك التكیفــي(عالم ،

لحساب النتائج.spssج االحصائي،البرنام

عرض النتائج:-
:وفق هدف البحث وفرضیاته وكما یليسیتم عرض النتائج التي تم التوصل الیها على 

: للتحقق من الفرضیة تم معالجة البیانات التـي تـم الحصـول علیهـا مـن تطبیـق الفرضیة االولى-

واختبــار التحصــیل ) اذ قامــت الباحثــة بادخــال البیانــات اداتــي البحث(مقیــاس الســلوك التكیفــي 

) وقـد تـم حسـاب، spssالتـي ،حصـلت علیهـا، بالحاسـوب واسـتعانت بالبرنـامج ، االحصـائي (

المتوســــط الحســــابي ،واالنحــــراف المعیــــاري لكــــل مجموعــــة ،فــــي ابعــــاد الســــلوك التكیفــــي وفــــي 
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ن باســـتخدام االختبـــار التـــائي التحصــیل الدراســـي، ومـــن ثــم قارنـــت، بـــین متوســـطات المجمــوعتی

،لعینیتـــین مســـتقلیتین، واشـــارت النتـــائج لعـــدم وجـــود فـــرق ،ذو داللـــة احصـــائیة، بـــین  متوســـط 

درجـــــات المجموعـــــة التجریبیـــــة االولـــــى ،التـــــي درســـــت باســـــتخدام الوســـــائل التعلیمیـــــة (الرســـــوم 

تكرار، في بعد التوضحیة) ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة الثانیة،التي درست باستخدام ال

) یوضح ذلك.٣جدول رقم (العدوانیة

  )٣جدول (ال

متوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیةبین المجموعتین باستخدام التكرار في 

بعد السلوك التكیفیي في   بعد العدوانیة وتحصیلهم الدراسي

  العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
مستوى الداللةائیةالقیمة الت

غیر دال عند الجدولیةالمحسوبة١٠٥١.٨٠٠٦.٦١  االولى

٠.٠٥مستوى  ٨٥٤.٨٧٤١٥.٩٤١١.٥٨٥٢.١٢٠  الثانیة

الیوجــد فــرق ،ذو داللــة احصــائیة، بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة :الفرضــیة الثانیــة-

االجتمــــاعي ،فــــي مقابــــل الســــلوك الثانیــــة، التــــي درســــت باســــتخدام التكــــرار ،فــــي بعــــد الســــلوك

االجتماعي، اشارت نتـائج المعالجـة االحصـائیة الـى ،وجـود فـرق دالـة  احصـائیة، عنـد مسـتوى 

) بــــین متوســــطي درجــــات المجمــــوعتین، فــــي بعــــد الســــلوك االجتمــــاعي ولصــــالح ٠.٠٥داللــــة (

یوضح ذلك .   )٤المجموعة التجریبیة الثانیة ،التي درست باسلوب الوسیلة التعلیمیة والجدول (

  )٤جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمةالتائیة للمجموعتین باستخدام التكرار في بعد 

السلوك االجتماعي

  العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
مستوى الداللةالقیمة التائیة

ند غیر دال عالجدولیةالمحسوبة١٠٦٥.٥٠٠٣.٠٣٥  االولى

٠.٠٥مستوى  ٨٥٥.٥٠٠٩.٤٥٧٣.٢٩٤٢.١٢٠  الثانیة

الفرضیة الثالثة: الیوجد فرق، ذو داللة احصائیة، بین متوسط المجموعة التجریبیة االولى التي -

درست، باستخدام الوسائل التعلیمیة ،ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة الثانیة التي، درست 

رد، وبینــت نتــائج التحلیــل، وجــود فــرق ذا داللــة احصــائیة عنــد باســتخدام التكــرار، فــي بعــد التمــ

)، بــین متوســط درجــات المجمــوعتین، فــي بعــد التمــرد ولصــالح المجموعــة 0.05مســتوى داللــة(

) یوضح ذلك٥الثانیة، التي درست باسلوب الوسیلة التعلیمیة والجدول(
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  )٥جدول (ال

ئیة بین المجموعتین باستخدام التكرار المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التا

في بعد التمرد

  العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
مستوى الداللةالقیمة التائیة

غیر دال عند الجدولیةالمحسوبة١٠٥٦.٦٠٠٦.٩٩٥  االولى

٠.٠٥مستوى  ٨٣٨.٨٧٥٦.٤٦٨٥.٥٢٠٢.١٢٠  الثانیة

مناقشة النتائج:
) الــــى وجــــود فــــرق، دال احصــــائیا بــــین ٥-٤نتــــائج المعروضــــة ،فــــي الجــــدول (اشــــارت ال

متوســطات ،درجــات المجمــوعتین ،فــي عــدد مــن ابعــاد مقیــاس الســلوك التكیفــي والممثلــة، فــي بعــد 

السلوك االجتماعي ،والتمرد وكان الفرق، في جمیع المقارنات لصالح المجموعة التجریبیة الثانیـة، 

ب الوسائل التعلیمیة (الرسوم التوضحیة ) ،اذ حصلت ،هذة المجموعـة التي درست باستخدام اسلو 

،في هذة االبعـاد علـى اقـل ،مـن المتوسـطات ،التـي حققتهـا المجموعـة التجریبیـة االولـى، حیـث ان 

الدرجة القلیلة ،على هذة االبعاد تشیر ،الى السلوك التكیفي والعكس صحیح وتنسجم ،هذة النتائج 

-rainwaterبریانـــــــت(–ات الســـــــابقة فقـــــــد ،اشـــــــارت دراســـــــة رینـــــــوتر مـــــــع مـــــــا ورد، فـــــــي الدراســـــــ

bryan1986 الى انـه، مـن الممكـن التغلـب ،علـى مشـكالت التكیـف السـلوكي االجتمـاعي، لـدى (

التالمیذ بطئي التعلم، في حالة اخضـاعهم الـى البـرامج التجربیـة واظهـرت النتـائج المعروضـة، فـي 

بـــین متوســـطات المجمـــوعتین ،فـــي ثالثـــة ابعـــاد مـــن ) عـــدم وجـــود فـــرق، دال احصـــائیا ٣الجــدول (

مقیاس السلوك التكیفي ،وهي بعد العدوانیة وقد، یعزى الى ذلك الى ان ،هذة االبعاد التعتمد على 

،اسلوب التدریس بل ،ربما تتاثر بجوانب، وعوامل اخرى لم یتناولها البحث الحالي. 
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االستنتاجات 
وصل الى االستنتاجات التالیة:في ضوء نتائج البحث الحالي تم الت

، فــي معظــم ابعــاد الســلوك التكیفــي لتالمیــذ ةیختلــف تــاثیر اســلوبي التكــرار والرســوم التوضــیحی-١

الصفوف الخاص

الیختلــف ثــاثیر اســتخدام االســلوبین ،فــي التحصــیل الدراســي لتالمیذ.الصــفوف الخاصــة فــي -٢

مادة العلوم العامة

التوصیات:
فوف التربیـــة الخاصــة، والعمـــل علــى تجهیـــز ،هــذة الصـــفوف بالوســـائل ضــرورة االهتمـــام بصــ-١

التعلیمیة والمعینات التي تساعد المعلمة ،في اداء مهامها بشكل فعال.

ـــة -٢ ـــة الخاصـــة بغی ـــة ،فـــي تخصـــص التربی مـــنح الفـــرص للمعلمـــات الكمـــال ،دراســـتهن الجامعی

تطویر العمل في الصفوف الخاصة 

ات، باهمیــــة اســــتخدام اســــلوب التكــــرار، واســــتخدام الرســــوم توعیــــة المعلمــــات واالبــــاء واالمهــــ-٣

التوضحیة ، في تعلیم االطفال بطئي التعلم.

توعیــة معلمــات التربیــة الخاصــة، الــى ضــرورة اســتخدام الرســوم، اثنــاء تــدریس تالمیــذ بطئــي -٤

التعلم

المقترحات:
ن الدراسات في هذا واستكماال للفائدة المرجوة من البحث، فان الباحثة تقترح اجراءالمزید م

المجال منها 

مقارنة السالیب اخرى كالتعلم التعاوني، وااللعـاب التربویـة، فـي تـدریس التالمیـذ بطئـي الـتعلم -١

لبیان ،اثر تلك االسالیب، في تحصیلهم الدراسي وتكیفهم السلوكي 

فـــي  مقارنـــة بـــین اثـــر أســـلوبي، التكـــرار، والرســـوم التوضـــحیة، لتـــدریس التالمیـــذ بطئـــي الـــتعلم-٢

قدراتهم ،على االستیعاب، والتذكر 

مقارنة التالمیذ بطئي التعلم، واقرأنهم العادیین ،في السلوك االجتماعي ،الصفي-٣

اثر برنامج إرشادي ،في تنمیة السلوك ألتكیفي ،لدى التالمیذ ،بطئي التعلم-٤
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المصادر
مصریة،القاهرة،مكتبة االنجلو ال٣) التقویم النفسي،ط١٩٨٧ابو حطب، فؤاد واخرون(-١

ـــدریس التربیـــة ) ١٩٨٩الجبـــوري ،عـــدنان خلـــف واخـــرون(-٢ ـــي طـــرق ت ـــادى االساســـیة ف المب

دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد.الریاضیة،

. دار العلم للمالیین،بیروتتقییم التعلم اسسه وتطبیقاته،١٩٨٠حمدان، احمد زیاد، -٣

-،دار المســـیرة،عمان١.طلتعلیمیـــةتصـــمیم وانتـــاج الوســـیلة ا) ٢٠٠٠الحیلة،محمـــد محمـــود( -٤

  االردن.

الــدار العلمیــة  ١. طالصــحة النفســیة للطفــل) ٢٠٠١الخطیــب ،هشــام واحمــد محمــد الزیــادي(-٥

  االردن-الدولیة،عمان

ــــــوي) ١٩٩٠داؤد وعزیــــــز حنــــــا وانــــــور حســــــین عبــــــد الــــــرحمن( -٦ ،دار منــــــاهج البحــــــث الترب

الحكمة،بغداد

،جامعة النجاح الوطنیة،نابلس١،طتصمیم المناهجاجراءات في ) ١٩٩٥دروزة،افنان نظیر( -٧

ـــــة بطـــــئ) ٢٠٠٢راشـــــد، عـــــدنان غائـــــب( -٨ ـــــال ذوي الصـــــعوبات التعلیمی ســـــیكولوجیة االطف

،دار الوائل،عمان، االردن١،طالتعلم

ــــر اســــتخدام الشــــفافیات) ٢٠٠٢الســــاعدي، یوســــف فــــالح محمــــد( -٩ ــــین اث ــــة ب دراســــة موازن

مجلةكلیـة التربیـة مس االبتدائي في مادة العلوم ،والمصورات في تحصیل تالمیذ الصف الخا

  ).٣١االساسیة، الجامعة المستنصریة .العدد( 

) اثر برنامج ارشـادي فـي تنمیـة التوافـق االجتمـاعي ١٩٩٩السفاسفة، محمد ابراهیم محمد( -١٠

لـــــدى تالمیـــــذ بطئـــــي الـــــتعلم فـــــي غرفـــــة المصـــــادر فـــــي المـــــدارس االساســـــیة الحكومیـــــة فـــــي 

ة دكتوراه غیر منشورة ).كلیة التربیة االساسیة.االردن،(اطروح

تصــــمیم الوســــائل التعلیمیــــة وانتاجهــــا لــــذوي االحتیاجــــات ) ٢٠٠١ســــالمة،عبد الحــــافظ(-١١

. دار الیازوري،عمان١،طالخاصة

،دار الفكر،عمانمبادى القیاس والتقویم في التربیة) ١٩٨٩سمارة،عزیزواخرون( -١٢

اسـتخدام الرسـوم التوضـحیة والتجـارب العلمیـة فـي فهـمفاعلیة ) ١٩٩٢الشـربیني،لطفي.(-١٣

،(رسالة ماجستیرغیر منشورة) طالب الصف السادس االبتدائي في االردن للمعلومات العلمیة

الجامعة االردنیة.

فهـم فاعلیة استخدام الرسوم التوضحیة والتجارب العلمیة في) ١٩٩٢عبانیة،احمد علي( -١٤

،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) االردن للمعلومات العلمیةطالب الصف السادس االبتدائیفي

الجامعة االردنیة.
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الصف اثراستخدام الوسائل التعلیمیة في تحصیل تالمیذ)١٩٩٩العلیكي، احمد عبد الزهرة(-١٥

  .١٦.مجلة كلیةالتربیة االساسیة، الجامعة المستنصریة.عالخامس االبتدائي في مادة العلوم

وتطبیقاتـه القیاس التقویم التربوي النفسي، اساسیاتة) ٢٠٠٠محمود(عالم.صالح الدین -١٦

،دار الفكر العربي،القاهرة.وتوجیهاته المعاصرة

والعلـوم االحصـاء للباحـث فـي التربیـة) ٢٠٠عودة، احمد سلیمان وخلیل یوسـف الخلیلـي( -١٧

،دار االمل،اربد.االنسانیة

،دار االمـــل ٢،طفـــي العملیـــة التدریســـیةالقیـــاس والتقـــویم ) ١٩٩٩عودة،احمــد ســـلیمان( -١٨

اربد.

: ترجمــة منــاهج البحــث التربــوي فــي التربیــة وعلــم الــنفس) ١٩٨٥فــان دالین،دیویولــدب( -١٩

،مكتبة االنجلو المصریة،القاهرة.٣محمد نبیل نوفل واخرون.ط

المرشـــد الحـــدیث فـــي التربیـــة العملیـــة) ١٩٩٩الفرأ،عبـــد اللـــة عمـــر عبـــد الـــرجمن جامـــل( -٢٠

  االردن.-،مكتبة الثقافة، عمان٣،طتدریس المصغروال

المعربـة الدلیل والمعاییر البحرینیة للصورة) ١٩٨٩القریوتي، یوسف وجالل محمد جرار( -٢١

، معهـد من مقیـاس السـلوك التكیفـي للجمعیـة االمریكیـة للتخلـف العقلـي الصـورة المدرسـیة

االمل لالطفال المعوقین ،البحریین.

اضــــواء علــــى اســــتخدام الوســــائل التعلیمیــــة فــــي تــــدریس ) ١٩٩٦،(كـــابلي،جالل حســــن-٢٢

  .١٩،ع ٢٥،مجلة  كلیة التربیة، سالعلوم

العلمیـة تاثیر الرسوم التوضحیة في تحصیل بعض المفـاهیم)١٩٩٨كشكول،لبنى رحیم( -٢٣

،( رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة)،كلیة التربیــة للبنات،جامعــة لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة

  د.بغدا

ــى)١٩٨٩الكلــزة، رجــب احمــد( -٢٤ ــة عل ــدریس الجغرافی ــي ت ــة ف ــر اســتخدام رســوم التعلیمی اث

،مجلـة كلیـة التربیة.جامعـة تحصیل تالمیـذ الصـف السـادس  واتجاهـاتهم نحـو الـتعلم الـذاتي

  .١٠،العدد٣المنصورة.المجلد

.ةاساسـیات فـي طرائـق التـدریس العامـ) ١٩٩٠محمد، داؤد ماهر ومجید مهـدي محمـد( -٢٥

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، دار الحكمة،جامعة بغداد.

ــــــق التــــــدریس العامــــــة) ٢٠٠٢مرعي،توفیــــــق احمد،ومحمــــــد محمــــــود الحیلــــــة( -٢٦ ، دار طرائ

المسیرة،عمان االردن.

اســهام تــدریس العلــوم فــي التربیــة التكنلوجیــة لــدى) ١٩٩٥نجلــة،عنایات محمــود علــي( -٢٧

،كلیة التربیة االساسیة،جامعة حلوان.٣ربویة واجتماعیة،عمجلة دراسات تالتالمیذ،
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ــیم ومــدى) ١٩٩٢النهار،تیســیر وســامح محافظــة( -٢٨ ــي التعل ــداع ف ــي تعــزز االب العوامــل الت

،مجلـــة مؤتـــةللبحوث والدراســـات سلســـلة العلـــوم توافرهـــا فـــي المـــدارس الثانویـــة فـــي االردن

..جامعة مؤتة،االردن ٧مج ٣االنسانیة واالجتماعیة،ع

،دار الفكر.العربي،القاهرة.معجم مصطلحات التربیة والتعلیم) ١٩٨٠بدوي،احمد زكي( -٢٩

الحفــظ التكــرار ومسـتویات معالجــة المعلومــات علــى) اثــر ١٩٨٦الزیـات،فتحي مصـطفى (-٣٠

  .١٧،ع٢٦(دراسة تجریبة مقارنة)،مجلة رسالة الخلیج العربي،سوالتذكر

31-Anastasi,A.&Susana.U.(1997); Psychological testing prentice united

states of America. -Dresden,Z.B (1973) ; Education for today and

tomorrow .German.

31-Long.J.A (1987) The predictive validity of adaptive behavioer and

aptitudeon achievement.D.A.I vol 47,no11

32- Rain-water,B& Bry ant.G(1986); Comparisons of parent. Obtained

and teacher obtained adaptive behavior scores for

handicapped.childern.D.A.I.vol61 no12

33- williams,A..A(1970);Basicsbjects for the slowlearner and educational

LTD,London.

43-DresderSZ.B.(1973);education today and tomorrow.German.
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  )٣ملحق (

أسماء المحكمین ودجاتهم العلمیة وعناوینهم

االسم
الدرجة 

العلمیة
العنوان

استبیان 

الخطط

األهداف 

السلوكیة

اختبار 

التحصیل

مقیاس 

التكیف

****جامعة الموصلكلیة التربیة األساسیة/أستاذد.فاضل خلیل ابراهیم

*كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.كامل عبد الحمید

***كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.قصي توفیق غزال

**كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.محفوظ محمد القزاز

*كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.فاتح ابلحد فتوحي

**كلیة التربیة / جامعة الموصل  اعدأستاذ مسد.ندى فتاح زیدان

**كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصلأستاذ مساعدد.خشمان حسن علي

***كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.عبد الرزاق یاسین 

*جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة/أستاذ مساعدد.ضیاء الخیاط

*كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعد  ر د.صبیحة یاس

*كلیة التربیة / جامعة الموصلأستاذ مساعدد.أنور نافع عبود

**كلیة التربیة األساسیة/ جامعة دهوكمدرسد.لویس كارو بندر

*كلیة التربیة / جامعة الموصلمدرسد.علي سلیمان 

*التربیة / جامعة الموصلكلیةأستاذ مساعدد.أحمد جوهر

***معهد إعداد المعلمات / الموصلمدرسد.مآرب أحمد محمد

****كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصلمدرسد.أفراح یاسین الدباغ

****جامعة الموصلكلیة التربیة األساسیة /مدرسد.أحالم أدیب داؤد

**التربیة / جامعة الموصلكلیةمدرسد.محمود عبد السالم

***كلیة التربیة / جامعة الموصلمدرسد.هیفاء هاشم البزاز

***كلیة التربیة / جامعة الموصلمدرسد.ایناس یونس 

***كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصلمدرسد.قصي حازم محمود

***امعة الموصلكلیة التربیة األساسیة/ جمدرسعرب حسین حیدر

*كلیة التربیة / جامعة الموصلمساعدمدرسلجین سالم الشكرجي

*مدرسة القبسمعلمةسهیلة فنحي جمعة

*مدرسة نسیبة األنصاریةمعلمةعاصمة حسین عبد 
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  )١ق (ملحال

جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة 

قسم التربیة الخاصة 

علیا الدراسات ال

استبیان اراء لجنة التحكیم حول صالحیة الخطط التدریسیة

المحترم .……………………………………………االستاذ الفاضل

تحیة طیبة 

تقــــوم الباحثــــة بدراســــة ( اثــــر اســــتخدام اســــلوب التكــــرار والوســــائل التعلیمیــــة فــــي التكییــــف 

تحقیـــق ذلـــك وضـــعت الســـلوكي لتالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة وتحصـــیلهم فـــي مـــادة العلـــوم العامـــة ) ول

الباحثة الخطط التدریسیة الخاصة بالفصول االولى من كتاب العلـوم العامـة المقـرر للصـف الرابـع 

ـــة اســـلوب التكـــرار ( المجموعـــة االولـــى ) واســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة  ـــدائي لتدریســـها بطریق االبت

للمجموعة الثانیة . 

لمجال تود الباحثة االستنارة بآرائكم ونظر لما تتمتعون به من خبرة وسمعة طیبة في هذا ا

وذلك بالحكم على مدى مالئمة الخطط واقتراح ما ترونه مناسب لتعدیلها . 

مع الشكر والتقدیر

المشرف

أ.م.د. جاجان جمعة محمد
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أسلوب التكرارأنوذج الخطة التدریسیة وفق

المدرسة : المثنى االبتدائیة للبنات              ٢٠٠٤التاریخ     /    / 

الصف الرابع ابتدائي (الصف الخاص)

  :اوال : االهداف 

:. االهداف العامة ١

یهــدف الــدرس الــى تزویــد التالمیــذ بمعلومــات عــن فوائــد الكهربــاء وذلــك باعتبــار الطاقــة الكهربائیــة 

نزل . مستخدمة في الم

:من خالل التركیز على المفاهیم االتیة 

االجهزة الكهربائیة المنزلیة . -١

كیف تعمل االجهزة الكهربائیة .-٢

ادوات التسخین والتبرید .      -٣

اداوت االضاءة . -٤

اجهزة الحركة . -٥

:. االهداف الخاصة ٢

:تهدف خطة الدرس الى جعل التلمیذ قادر على ان 

یعّرف الكهرباء . -١

عدد انواع االجهزة الكهربائیة . ی-٢

یحدد فوائد الكهرباء . -٣

یسمي بعض االجهزة الكهربائیة . -٤

یمیز بین انواع االسالك . -٥

یصنف االجهزة الكهربائیة . -٦

یعطي مثال لكل نوع من االجهزة . -٧

یعدد فوائد كل جهاز كهربائي . -٨

یمیز بین وسائل القدیمة والحدیثة . -٩

  :ر ثانیا : اسلوب التكرا

:ستقوم المعلمة باستخدام اسلوب التكرار لتوضیح المفاهیم العلمیة لدى التالمیذ وهي 

تكرار مفهوم اجهزة االضاءة مثال ( المصباح ) .  -١

تكرار مفهوم اجهزة التسخین مثال ( المدفئة ) . -٢

تكرار مفهوم اجهزة التبرید مثال ( المكیف ) .-٣

روحة ) . تكرار مفهوم اجهزة الحركة مثال ( الم-٤
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:ثالثا : سیر الدرس 

:المقدمة  -١

تقوم المعلمة بطرح عدد من االسئلة لغرض تهیئة اذهان التالمیذ لموضوع الدرس وهي: 

/ ما فائدة الكهرباء  في المنزل ؟ ١س

/ ما االجهزة الكهربائیة في المنزل ؟  ٢س

/ هل یوجد أجهزة الكهربائیة في الصف ؟ ما هي ؟  ٣س

  :العرض  -٢

بعد تهیئة اذهان التالمیذ لموضوع الدرس تنتقل المعلمة الى عرض الفقـرات الرئیسـة التـي 

تكـــون منهـــا موضـــوع الـــدرس ویصـــاحب ذلـــك تكـــرار لفـــظ المفـــاهیم العلمیـــة وتوضـــیحها مـــن خـــالل 

الفقــرات الرئیســة للــدرس بعــد ذلــك تنتقــل المعلمــة الــى شــرح اول فوائــد الكهربــاء وهــي االضــاءة فــي 

دث عــن اهمیـــة االضــاءة فـــي القــراءة وفـــي االعمــال االخـــرى . ثــم تتحـــول الــى فوائـــد المنــزل وتتحـــ

اسنخدام اجهزة التسخین وتبین للتالمیذ كیف ان الكهرباء تعطینا الحرارة والتي نحتاجـه فـي الشـتاء 

وتكون ذلك مصحوب بتكرار الكلمات الواردة في الكتاب لتوضـیح مفهـوم المدفئـة الكهربائیـة . بعـد 

قف المعلمة بتوجیه بعض االسئلة الى التالمیذ وكذلك سماع اجاباتهم واستفساراتهم وتنتقل ذلك تتو 

بعد ذلك المعلمة الى الفقرة االتیة وهي : فوائد الكهرباء في التبرید ونتحدث عـن الثالجـة والمكیـف 

ة حـول والمروحة وفوائد كل جهاز مع تكرار وتوضـیح هـذا المفهـوم ومعنـاه للتالمیـذ وتوجیـه االسـئل

استخدام هذه االجهزة في المنزل ثم تتحول الى فوائد الكهربـاء فـي مجـال الحركـة وتكـرار وتوضـیح 

هذه االجهزة وبعد انتهاء المعلمة من شرح الفقـرة تتوقـف لالجابـة عـن استفسـارات  واسـئلة التالمیـذ 

وهكذا حتى تصل الى نهایة الدرس . 

:رابعا : التلخیص 

المفـــاهیم العلمیـــة الخاصـــة بـــالفقرات الـــواردة فـــي الـــدرس اذ تقـــوم بتقـــدیم تعـــود المعلمـــة الـــى تكـــرار

ملخص عن كل فقرة من فقرات الدرس . 

:خامسا : التقویم 

تقــوم المعلمــة بطــرح االســئلة التقویمیــة بعــد انتهــاء الــدرس لمعرفــة مــدى اســتیعاب التالمیــذ للــدرس 

ومدى تحقیق االهداف المنشودة واالسئلة هي : 

فوائد الكهرباء . / ما  ١س

/ اذكر اسماء االجهزة الكهربائیة المستخدمة في االضاءة .  ٢س

/ اعطي مثال لكل جهاز او لكل نوع من االجهزة الكهربائیة .  ٣س

:سادسا : الواجب البیتي 

حل النشاط الموجود في الكتاب الذي یتضمن بعض االسئلة حول الموضوع . 
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وب الرسوم التوضیحیةوذج الخطة التدریسیة وفق أسلأن

المدرسة : یافا االبتدائیة للبنات              ٢٠٠٤تاریخ     /    / 

لصف الرابع ابتدائي (الصف الخاص)ا

  :ال : االهداف او 

. االهداف العامة :١

دف الدرس الى تزوید التالمیذ بمعلومات عن فوائد الكهرباء وذلك باعتبار الطاقة الكهربائیة ه

نزل . مستخدمة في الم

:ن خالل التركیز على المفاهیم االتیة م

االجهزة الكهربائیة المنزلیة . -

كیف تعمل االجهزة الكهربائیة .-

ادوات التسخین والتربید .  -٣

اداوت االضاءة . -٤

اجهزة الحركة . -٥

:االهداف الخاصة 

:تهدف خطة الدرس الى جعل التلمیذ قادر على ان 

.یعّرف الكهرباء-١

یعدد انواع االجهزة الكهربائیة . -٢

یحدد فوائد الكهرباء -٣

یسمي بعض االجهزة الكهربائیة .   -٤

یمیز بین انواع االسالك . -٥

یصنف االجهزة الكهربائیة . -٦

یعطي مثال لكل نوع من االجهزة . -٧

یعدد فوائد كل جهاز كهربائي . -٨

یمیز بین وسائل القدیمة والحدیثة . -٩

:ثانیا : الوسائل التعلیمیة  

:ستقوم المعلمة باستخدام الرسوم التوضیحیة االتیة  

رسم توضیحي الجهزة االضاءة .  

رسم توضیحي الجهزة التسخین . 

رسم توضیحي الجهزة التبرید . 

رسم توضیحي الجهزة الحركة .  
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:ثالثا : سیر الدرس 

:المقدمة  -١

السئلة لغرض تهیئة اذهان التالمیذ لموضوع الدرس وهي: تقوم المعلمة بطرح عدد من ا

/ ما فائدة الكهرباء  في المنزل .  ١س

/ ما االجهزة الكهربائیة في المنزل .  ٢س

/ هل یوجد أجهزة كهربائیة في الصف ؟ ما هي ؟ ٣س

  :العرض  -٢

رئیسـة التـي بعد تهیئة اذهان التالمیذ لموضوع الدرس تنتقل المعلمة الى عرض الفقـرات ال

تكون منها موضوع الدرس ویصاحب ذلك رسم توضیحي مثبت علیه الفقـرات الرئیسـة للـدرس بعـد 

ذلــك تنتقــل المعلمــة الــى شــرح اول فوائــد الكهربــاء وهــي االضــاءة فــي المنــزل وتتحــدث عــن اهمیــة 

تبـین االضاءة في القـراءة وفـي االعمـال االخـرى . ثـم تتحـول الـى فوائـد اسـتخدام اجهـزة التسـخین و 

للتالمیذ كیف ان الكهرباء تعطینا الحرارة والتي نحتاجـه فـي الشـتاء وتكـون ذلـك مصـحوب بعـرض 

رســم توضــیحي لمدفئــة كهربائیــة . بعــد ذلــك تتوقــف المعلمــة لتوجیــه بعــض االســئلة الــى التالمیــذ 

ـــة وهـــي : فوائـــ ـــى الفقـــرة االتی ـــك المعلمـــة ال ـــاتهم واستفســـاراتهم وتنتقـــل بعـــد ذل د وكـــذلك ســـماع اجاب

الكهربــاء فــي التبریــد ونتحــدث عــن الثالجــة والمكیــف والمروحــة وفوائــد كــل جهــاز مــع عــرض رســم 

توضیحي لهذه االجهزة وتوجیه االسئلة حول استخدام هذه االجهزة في المنزل ثم تتحول الى فوائـد 

الكهربــاء فــي مجــال الحركــة وتعــرض رســم توضــیحي وبعــد انتهــاء المعلمــة مــن شــرح الفقــرة تتوقــف 

ابة عن استفسارات واسئلة التالمیذ وهكذا حتى تصل الى نهایة الدرس . لالج

:رابعا : التلخیص 

تعود المعلمة الى المفاهیم العلمیة الخاصة بالفقرات الواردة في الدرس اذ تقوم بتقـدیم ملخـص عـن 

كل فقرة من فقرات الدرس . 

:خامسا : التقویم 

د انتهــاء الــدرس لمعرفــة مــدى اســتیعاب التالمیــذ للــدرس تقــوم المعلمــة بطــرح االســئلة التقویمیــة بعــ

ومدى تحقیق االهداف المنشودة واالسئلة هي : 

/ ما فوائد الكهرباء .  ١س

/ اذكر اسماء االجهزة الكهربائیة المستخدمة في االضاءة .  ٢س

/ اعطي مثال لكل جهاز او لكل نوع من االجهزة الكهربائیة .  ٣س

:تي سادسا : الواجب البی

حل النشاط الموجود في الكتاب الذي یتضمن بعض االسئلة حول الموضوع . 

  )٢ملحق (ال
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبیان اراء الخبراء في الحكم على فقرات االختبار

جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة 

قسم التربیة الخاصة 

الدراسات العلیا 

المحترم ……………………………..………………االستاذ الفاضل

تحیة طیبة :

تقوم الباحثة بدراسـة حـول ( اثـر اسـتخدام اسـلوب التكـرار والوسـائل التعلیمیـة فـي التكییـف 

الســلوكي لتالمیــذ التربیــة الخاصــة وتحصــیلهم فــي مــادة العلــوم العامــة ) وضــمن اجــراءات البحــث 

ظر لمــا تعهــده الباحثــة قامــت الباحثــة باعــداد اختبــار تحصــیلي لغــرض اســتخدامه فــي البحــث وبــالن

فیكم من خبرة تود ان تستفید من خبرتكم في هذا المجال لغرض التحقق من مدى وضـوح الفقـرات 

ومالءمتها وتغطیتها لمحتوى المادة والمسـتوى الـذي تقیسـه الفقـرات واجـراء التعـدیالت التـي ترونهـا 

ویات لتصــنیف بلــوم ضــروریة لصــیاغة الفقــرات ونحــیطكم علمــا بــان الباحثــة اعتمــدت ثــالث مســت

لالهداف السلوكیة في اعداد فقرات االختبار والمستویات هي : 

المعرفة / وهي القدرة على تذكر المادة العلمیة كما تعلمها الطالب .  

الفهم / وهي القدرة على ادراك معنى المادة التـي نعلمهـا الطالـب ویمكـن ان یظهـر هـذا عـن طـرق 

واعادة صیاغتها بلغته الخاصة . ترجمة المادة من صورة الى اخرى

ـــــة تطبـــــق مبـــــادئ        ـــــي مواقـــــف معین ـــــى اســـــتخدام التجریـــــدات ف ـــــدرة الطالـــــب عل ـــــق / وهـــــو ق التطبی

ونظریات .   

مع الشكر والتقدیر



هیفاء عبد الرحمن وجاجان جمعة

١٠٩

امام العبارة الخاطئـة لكـل مـا ×)(امام العبارة الصحیحة وعالمة )(ضع عالمة   ت

یاتي 

المستوى

تطبیقفهممعرفة

الكهرباء تعطینا الضوء فقط .١

كهرباء المنزل تفیدنا ٢

تزول االوساخ عن مالبسنا باستخدام الماء فقط .٣

ننام في مالبس المدرسة .٤

یصنع االنسان مالبسه من القطن فقط .٥

نحصل على النفط من باطن االرض . ٦

القطار ینقل عددا كبیرا من الناس . ٧

السفن تتحرك فوق سطح میاه البحر والنهر . ٨

الطائرات تنقل فقط الركاب من بلد الخر . ٩

اشارات المرور تساعد على تسییر حركة السیارات على الطریق . ١٠

المستوى/ اكمل العبارات االتیة بالكلمة المناسبة : ٢س  ت

تطبیقفهممعرفة

)مصباح الكهربائي (سلكرفیع ، خیطداخل ال…………یوجد ١

)تسخن ، تبرد(االسالك الرفیعة عند المرور فیها ………الكهرباء ٢

النباتات ، الحیوانات)(………نحصل على اصباغ القماش من ٣

)كثیرة ، قلیلة(. في بالدنا ……………توجد ابار نفط ٤

)برًا ، بحرا(………السیارات تنقل الناس من مكان الى اخر ٥

عنــــــــــد الطـــــــــــرق                  ………اشــــــــــارات المــــــــــرور تســــــــــاعد علــــــــــى تســــــــــهیل حركــــــــــة   ٦

)السیارات ، الطائرات(

)(اسفل ، اعلى…………الماء له قوة تدفع االجسام الى ٧

)(االمام ، الخلف………المحرك یدفع الماء الى الخلف فتحرك السفینة الى ٨

). فوق الماء (تطوف ، تغوص…………قطعة الخشب ٩

)یة ، السیاراتالسك الحدید(……………القطارات تسیر على طریق ١٠


