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البحث :ملخص 
المحصـول اللفظـي فـي وضـیحیة الرسـوم التاثـر اسـتخدام  ةعرفـیهدف البحث الحالي إلـى م

صــــة، اســـتخدمت الباحثـــة التصــــمیم التجریبـــي ذا المجمـــوعتین التجریبیــــة تالمیـــذ التربیـــة الخا لـــدى

المثنـــى االبتـــدائي فـــي مدرســـتي (نياقتصـــرت عینـــة البحـــث علـــى تالمیـــذ الصـــف الثـــاوالضـــابطة، 

تجریبیـــةة المجموعــال ،) تلمیــذاً ٢٠(وبلغــت عینــة البحـــث ،نیاالبتـــدائیت)وتطبیقــات كلیــة المعلمــین

الخطـــط التعلیمیـــة ثــةالباح ت، واعـــد) تلمیـــذاً ١٢متكونـــة مــن (ضـــابطةالو ) تالمیــذ ٨متكونــة مـــن (

في المحصول اللفظي متكون من ستة مجاالت ویتضمن ثالث عشـرة صـورة واختباراً  قراءةلمادة ال

الل عرضــه علــى ، كمــا تــم التأكــد مــن الصــدق الظــاهري لالختبــار مــن خــواثنــین وأربعــین ســؤاًال 

معامـل ارتبـاط بیرسـون حیـث بلـغ الثبـات ، وتم اسـتخراج الثبـات باسـتخداممحكمین مجموعة من ال

.االختبــار فــي نهایــة التجربــة لمعرفــة مــا یمتلكــه التالمیــذ مــن المحصــول اللفظــيوطبــق) ٠.٨٤(

أظهــرت تین، )لعینتــین مســتقلT-testوبعــد معالجــة البیانــات إحصــائیًا باســتخدام االختبــار التــائي (

باســتخدام جموعــة التجریبیـة التـي درسـتالمالنتـائج وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائیة بـین متوسـط 

لحة ومتوســـط المجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت بالطریقـــة االعتیادیـــة ولمصـــالرســـوم التوضـــیحیة

یحیة الوسـائل التعلیمیـة والرسـوم التوضـبضـرورة اعتمـاد ثـةالباحالمجموعة التجریبیـة علیـه أوصـت

واقترحـت إجـراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحالیـة فـي الصـف الثالـث في تعلیم تالمیذ التربیة الخاصة 
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Abstract:
The Current research aims to know the effect of using illustrations

on verbal achievement of Special Education Pupils. The researcher used
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the empirical design of two (experimental and control) groups. The

sample was the pupils of second primary pupils in (Al. Muthana and

Teachers College Applications) primary schools, totaling of (20) pupils.

The experimental group consisted of (8) pupils whereas the control group

joined (12).The research made teaching plans of reading subject and a test

of verbal achievement of six aspects including thirteen images and 42

questions .The Surface validity was extracted by presenting it to a panel

of experts. The Stability was extracted using person conjunction factor

reading (0.84). The test was applied at the end of the experiment to know

the pupils real verbal achievement. After treating the data statistically

using (T.test) for two independent sample, the results showed statistically

significant differences between the means of the experimental group

using illustrations and the control group using traditional way in favor of

the experimental group. Thus, the researcher used the necessity of using

teaching aids and illustrations in teaching Special Education Pupils. The

researcher suggested carrying out a similar study at the third class

primary .

:مشكلة البحث 
أن القراءة من المواد األساسیة في المرحلة االبتدائیة والتي یعاني تلمیذ بطيء التعلم من 

مشكالت في تعلمها، وعلى معلمي ومعلمات التربیة الخاصة استخدام أسالیب وطرائق تدریسیة

الفردیة بین لمراعاة الفروق وذلكفي تقدیم المادة التعلیمیة  ةتنوعووسائل تعلیمیة مختلفة وم

اجل مجاراة أقرانهم في من وزیادة محصولهم اللفظي الفهم واإلدراكالتالمیذ بهدف تحقیق 

وسائل بسیطة في إعدادها، وغیر مكلفة الصفوف االعتیادیة، من هنا تبلورت فكرة البحث عن 

لبحث وعلیه تتحدد مشكلة ا،وفي الوقت نفسه مناسبة تساعد في تعلیم تالمیذ التربیة الخاصة

االبتدائي التربیة الخاصة نيتالمیذ الصف الثاالمحصول اللفظي لسیتم إثراءبالسؤال اآلتي : هل 

  .قراءة مقارنة مع الطریقة االعتیادیة في مادة التخدام الرسوم التوضیحیة ساب
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أھمیة البحث :
عملیة التعلیم والتعلم عملیة منظمة تستند الى أسس علمیة محددة من اجلأصبحت

التعلیمیة التي لها اثر كبیر في واألسالیب، لذا یجب االهتمام بالوسائل میأهداف التعلتحقیق 

إنجاح عملیة التعلیم والتعلم، على اعتبار أن الوسیلة التعلیمیة تمثل كل األدوات التي یستخدمها 

ظم عملیة التعلیم المعلم في المواقف التعلیمیة، وان النظرة الحدیثة تعد المدرس موجهًا ومشرفًا ین

والتعلم في ضوء استخدام وظیفي لألسالیب والطرائق الحدیثة مع التركیز على الوسائل التعلیمیة 

التي تلعب دورا أساسیا ومهمًا في إكساب التالمیذ المعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة (األحمد 

  ) ١٧٨ -  ١٧٧، ٢٠٠٣ویوسف : 

اجة إلى التنوع في الوسائل واألسالیب وذلك الن والتالمیذ بطیئي التعلم هم بأمس الح

المعلومة التي تدرك بأكثر من حاسة من حواس التعلم تكون ادعى للثبات في ذهن المتعلم ، 

لذلك شدد المربون على ضرورة االستعانة بالوسائل التعلیمیة وذلك لتحقیق أهداف التعلم (عطیة 

 :٩٥،  ٢٠٠٨(  

یحیة مكانًا ملحوظًا بین وسائل التعلیم سواء كانت علیه تحتل الصور والرسوم التوض

ملونة أو غیر ملونة ألنها وسیلة غیر مكلفة حیث یسهل الحصول علیها أو إنتاجها بتكالیف 

  )          ١١٠،  ١٩٩٦بسیطة باعتبارها شیقة ومثیرة لالنتباه (كابلي : 

تأخذ مكانًا مهمًا في وهي من ضمن الوسائل البصریة التعبیریة التي استعملت وال تزال

المؤسسات التعلیمیة كافة ابتداءًا من ریاض األطفال وحتى الجامعات وهي أما أن تكون رسوم 

،  ١٩٨٧توضیحیة مرسومة بالید أو رسوم تخطیطیة أو صور متنوعة (عزیز والبیرماني : 

٢٣١ (  

وٕاثارة اهتمام ولها دور في التعلم الصفي فهي تعمل على المعالجة اللفظیة والتصدي لها 

التالمیذ مما یحصل بقاء اثر التعلم وٕاثارة النشاط الذاتي لدى التالمیذ والعمل على تسلسل أفكارهم 

وتوسیع مجال الخبرات التي یمر بها التالمیذ وتضیف بعدًا آخر هو جودة التدریس (الصرایرة 

  ) ٢٤،  ٢٠٠٩وآخرون : 

الطفل على تلبیة من مفردات تساعدولثروة الطفل اللغویة أهمیة كبیرة لما تتضمنه 

حاجاته والتعبیر عن أفكاره ومشاعره وعن طریقها یتم التبادل بینه وبین المحیطین به في بیئته 

كما تكون عنصرًا من عناصر العملیة التعلیمیة وقد اهتم المربون في الوقت الحاضر بشكل كبیر 

ه اللغویة من المقومات األساسیة للغة بما بلغة الطفل الن اللغة مادة ومحتوى أي منهج ، ومفردات

تتضمنه من مفاهیم ومعاٍن وهي الوحدات األساسیة التي یبني أي فرد لغته المفهومة وما الكالم 

المسموع أو المقروء إال تشكیل من المفردات متفق علیها اجتماعیًا فمعرفة اللغة من حیث 
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، ١٩٨٩اطة بقواعد استعمالها (هرمز : األساس ماهي إال معرفة من الكلمات ومعانیها واإلح

٤١ - ٤٠(  

وعلیه فان االضطرابات اللغویة أكثر المظاهر وضوحًا واهتمامًا من قبل الباحثین في 

میدان صعوبات التعلم فقد دلت الدراسات الحدیثة أن هناك نسبة عالیة من التالمیذ ال یمكنهم 

  )٤٧،  ٢٠٠٢التالمیذ (راشد :استعمال اللغة بصورة صحیحة أو مرضیة قیاسًا مع بقیة

Lewisك أشار (ذلل & Doorlag أن التالمیذ الذین یعانون من صعوبات التعلم (

یحتاجون إلى مساعدة إضافیة في اكتساب المهارات األساسیة كالقراءة والكتابة والتهجي وذلك من 

األساسیة وتبسیط خالل استخدام األسالیب والطرائق والوسائل التعلیمیة في تعلیمهم المهارات 

1987محتویات المادة الدراسیة ( , 187:Lewis & Door lag(

ھدف البحث وفرضیتھ :
إلى اثر استخدام الرسوم التوضیحیة في المحصول التعرفإلى  الحاليیهدف البحث 

اللفظي لدى تالمیذ التربیة الخاصة.

وعلى وفق هدف البحث یمكن صیاغة الفرضیة اآلتیة :

) بین متوسط المحصول اللفظي ٠.٠٥رق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (ال یوجد ف-

لتالمیذ المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة ومتوسط المحصول 

في مادة القراءة.اللفظي لتالمیذ المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة 

حدود البحث : 
لتربیة الخاصة الصف الثاني االبتدائي في مركز محافظة نینوى للعام عینة من تالمیذ ا.١

  . ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 

. ٢٠١٠- ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .٢

الصف الثاني االبتدائي الطبعة تالمیذ الموضوعات المقررة الخاصة بكتاب القراءة الخاص ب.٣

(أین الحمار العاشر، الكلب والقطة تموضوعاالفصل الدراسي الثاني، ال ٢٠١٠ -٢٠٠٩

- ٩١یتسابقان، سوق المدینة، نساعد اآلخرین، نسافر إلى بیت خالي، رسالة إلى خالي) (

١٣٢(.
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تحدید المصطلحات :
عرفها كال من :الرسوم التوضیحیة :-

"الرسوم المرسومة على السبورة أو على الورق أو على كارتون مقوى أو على ):١٩٩٦(كابلي -

طاقة فهي رسوم توضیحیة بصریة توضح فكرة ما أو حقیقة أو قانون أو أي عملیة معینة ب

ویجب أن تتمتع بقدرتها على جذب انتباه التالمیذ وتقدم المعلومات بشكل ملخص 

)١١٢: ١٩٩٦،ومركز"(كابلي

ن مجموعة من الرسوم التي یستعین بها المعلم لتوضیح فكرة معینة وقد تكو  "):١٩٩٦(سالمة -

، ١٩٩٦ :سالمة(هذه الرسوم من إنتاجه أو جاهزة مهما كان نوعها ملونة أو غیر ملونة " 

٢٩٧(  

"الرسوم واألشكال التوضیحیة التي یوفرها المعلم أما بشكل جاهز أو یعدها  ):٢٠٠٨( الكوراني-

رانيالكو ( بنفسه وبشكل یتناسب مع المادة والغایة منها الوصول للفكرة أو المفهوم المطلوب"

،١٨:  ٢٠٠٨  (  

مجموعة من الرسوم التي أعدت بشكل یناسب :لرسوم التوضیحیةاإلجرائي لالتعریف-

معلم التربیة الخاصة القراءة للصف الثاني االبتدائي تربیة خاصة من اجل مساعدةموضوعات

ارة توصیل الفكرة المطلوبة بطریقة جذابة ومشوقة ومثیرة لالنتباه بحیث تعمل على استثفي 

.التالمیذ نحو موضوع التعلم 

عرفه كال من :المحصول اللفظي  : -

  )٤٠٧، ١٩٨٨):" مجموع الكلمات المتعلمة في لغة ما " (عاقل :١٩٨٨عاقل (-

):" مجموعة من الكلمات التي یلفظها األطفال أثناء حدیثهم مع اآلخرین بغض ١٩٩٩لموزه (-

  )١٤،  ١٩٩٩لموزه :(النظر عن تكرارها "

التعریف اإلجرائي للمحصول اللفظي : مجموعة الكلمات التي یمتلكها تالمیذ الصف الثاني -

االبتدائي تربیة خاصة والتي تظهر من خالل أحادیثهم واستجاباتهم على األسئلة الحواریة 

والصور التي تعرضها الباحثة علیهم .   

عرفهم كال من ::تالمیذ التربیة الخاصة -

"تالمیذ یتمتعون بقدرات عقلیة ذكائیة عادیة حول المتوسط فهم أسویاء ): ٢٠٠٥(عبد العزیز-

في جمیع مراحل نموهم العقلي والسمعي والبصري والحركي ولكنهم یعانون من مشكالت 

  )٢٧٥، ٢٠٠٥: عبد العزیز(وصعوبات في التعلم "

ي ذكاء متوسط داخل الفصل الدراسي ذو التالمیذ"مجموعة غیر متجانسة من ):٢٠٠٣( سیدال-

یظهرون اضطراب في العملیات النفسیة األساسیة والتي یظهر أثرها في التباعد الواضح بین 
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التحصیل المتوقع والتحصیل الفعلي لدیهم في المهارات األساسیة لفهم أو استخدامها اللغة 

)١٢٦،  ٢٠٠٣السید : (والمجاالت األكادیمیة األخرى"

الذین تم تشخیصهم من قبل لجان وتحویلهم إلى صفوف ): "فئة من التالمیذ٢٠٠٨هندي (-

التربیة الخاصة بوصفهم تالمیذ بطیئي التعلم والذین یعانون من مشكالت أكادیمیة في واحدة أو 

أكثر من المواد الدراسیة والذین یحتاجون إلى بیئة تعلیمیة خاصة وطرائق تدریس ووسائل تعلیمیة 

الصعوبات لیتمكنوا من االلتحاق بأقرانهم العادیین الذین خاصة لكي تساعدهم على مواجهة هذه 

)  ١٩، ٢٠٠٨یعادلونهم في العمر الزمني "(هندي :

التعریف اإلجرائي : هم تالمیذ الصف الثاني االبتدائي التربیة الخاصة والذین یعانون من -

لم والى صعوبات في إحدى المواد الدراسیة والذین بحاجة إلى مساعد ورعایة خاصة من المع

استخدام طرائق وأسالیب ووسائل تعلیمیة متنوعة ومشوقة من اجل رفع تحصیلهم الدراسي 

وجعلهم بمستوى أقرانهم العادیین في الصفوف االعتیادیة .

خلفیة نظریة
الرسوم التوضیحیة-

التي یستخدمها المعلم لتوضیح محتوى وتبسیطه أثناء الموقف مجموعة الرسوم والصور

ي بهدف تحسین عملیتي التعلیم والتعلم، لذا یجب التعدد والتنوع في استخدامها أًي كانت التعلیم

ألن الوسائل التعلیمیة تعد جزءًا من منظومة التدریس وهي الوسائط المتعددة أي التكامل بین 

  ) ٢٠، ٢٠٠٨أكثر من وسیلة واحدة كل منها تكمل األخرى عند العرض (الطیطي وآخرون : 

ر في تدریس مختلف المقررات والمواد الدراسیة على مختلف مراحل الدراسة كما لها دو 

للفوائد الناتجة من استخدامها في تثبیت األفكار والمعلومات في أذهان المتعلمین (الفتالوي 

:٢٢٥، ٢٠٠٣(  

علیه یجب أن تعرض علیهم الصور والرسوم التوضیحیة متتابعة على التالمیذ وبعد 

تغل الرسوم التوضیحیة والصور في معرفة إدراك التالمیذ للمادة العلمیة العرض للمعلم أن یس

والمعلومات التي تعطى عن طریق الرسم تكون أوقع في نفوس التالمیذ وأدل على المعنى (سالم 

:٢٢٠، ١٩٨٢  (  

وألنها لغة غیر لفظیة وباعتبارها عناصر بصریة تعتمد على نمو حاسة البصر كما 

ت التلمیذ العقلیة لذلك كلما صغر عمر التلمیذ وجب اإلقالل إلى أقصى حد تعتمد على نمو قدرا

  )١٤١، ١٩٩٦ممكن من تفاصیل الرسوم المقدمة إلیه مع االهتمام بوضوحها الشدید (رجب :
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من هنا یجب على المعلم عند استخدام الوسیلة أن یكون على درایة بخصائص التالمیذ 

علیه أن یكون على درایة بأثر الوسیلة التربویة ومؤمن العقلیة والنفسیة ومراحل نموهم كما

  )١٦١، ٢٠٠١بأهمیتها في تحقیق األهداف المبتغاة (أبو الهیجاء : 

) إلى مسوغات استخدامها حیث یتم من خاللها مساعدة ٢٠٠٨ویشیر الطیطي وآخرون (

ة التي المتعلمین على تكوین مفاهیم وصور ذهنیة واضحة عن األلفاظ والكلمات المجرد

یستخدمونها، وتستخدم كبدیل للخبرة المباشرة في الحاالت التي یصعب فیها استخدام هذا النوع 

  )  ٣٠، ٢٠٠٨الطیطي وآخرون : من الخبرة (

عن دور الصور والرسوم كمدعم للسیاق اللفظي وأثرها في تحسین االستیعاب ًال فض

ى عملیة مساعدة المتعلم على إدراك وتسهیل عملیة استعادة المادة المتعلمة بل تتعداها إل

  )  ٤٥٠، ١٩٩٤الغموض في المادة العلمیة (النصیر وأبو جابر :

علیه یمكن بیان دور الرسوم التوضیحیة في مجال التعلیم والوظائف التي تؤدیها أثناء 

الدرس تتمثل باآلتي :

تجذب انتباه التالمیذ من خالل ما تضیفه على الدرس من حیویة وواقعیة-

تشوق التالمیذ للدراسة وتستثیر اهتمامهم بتعلم المادة الدراسیة واإلقبال علیها -

  )٢٨،  ٢٠٠٨تنمي دقة المالحظة وٕاتباع التفكیر العلمي (الطیطي وآخرون : -

تساعد في فهم المعاني المجردة وتعمل على تعمیم المفاهیم -

كلفتها المادیة بسیطة فهي توفر الوقت والجهد-

ید في تحسین طریقة التدریس التي یستعملها المعلم كما تفید في تغیر أسلوبه التقلیدي إلى تف-

  )١٦٠، ٢٠٠١أسلوب متجدد متنوع وجذاب فیبعد تالمیذه عن الملل والرتابة (أبو الهیجاء : 

تساعد في تنوع أسالیب التعزیز التي تؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة -

دیة بین التالمیذ                  تراعي الفروق الفر -

  )  ٢٠٧، ٢٠٠٩زیادة مشاركة التالمیذ االیجابیة في اكتساب الخبرة (بطرس : -

المحصول اللفظي -
فهي وسیلة التفاهم تعد وظیفة عقلیة مهمة جعلت اإلنسان من أرقى الكائنات إن اللغة

یعبر عن األفكار ویقوم اللسان ویعود والتعبیر والتواصل مع اآلخرین، وهي الحدیث الشفهي الذي

التالمیذ على حسن النطق بالحروف من مخارجها ومعرفة الكلمات الصحیحة واستعمالها في 

        )  ١٨١، ٢٠٠٢جمل قصیرة مفیدة (الصمیلي :

وهي احد أبعاد النمو اللغوي الذي یلقى اهتماما كبیرًا یتمثل في مدى التعبیر اللفظي 

میذ في نموهم كلما كانت جملهم أطول ومن ثم یكون ذلك مؤشرًا تقریبیا على فكلما تدرج التال
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كفاءاتهم اللفظیة والجمل المكونة من كلمتین تعد تحسن على فعالیة اتصال الطفل عن كلماته 

  )١٠٣، ٢٠٠٣المفردة (الفار :

وظیفة وعند دخول التلمیذ للمدرسة ال یستطیعون التركیز على اللغة بمفردها منفصلة عن ال

األساسیة للغة وهي االتصال والمخاطبة وان مهارات الوعي اللغوي التي تبرز خالل هذه الفترة 

)١٩٨٧،٦٦تتركز حول نجاح عملیات التخاطب ولیس اللغة نفسها (حسان وسلیمان: 

وٕان من بین الصعوبات اللغویة اللفظیة التي تعتمد على حاسة سمع المهارات المستقبلة 

أي االستیعاب أو المهارات التعبیریة أي اإلنتاج قد تتضمن كال النوعین من المهارات عند التلمیذ

في نفس الوقت ویمكن القول أن االضطرابات في اللغة المستقبلة یكون مصحوبًا بعیوب تعبیریة 

  )٢٨٠،  ٢٠٠٠نظرًا الن التعبیر مبني على االستیعاب (عبید : 

عدم القدرة على تذكر الفكرة ذات العالقة بمعرفة والمشكالت المرتبطة باالستیعاب تشمل

الكلمات فهي تتمثل بحذف كلمة أو إضافة كلمة أو استبدال كلمة بأخرى أو ارتكاب األخطاء في 

  ) ٢٩٤،  ٢٠١٠لفظ الكلمات (عبید : 

ویتصف النمو اللغوي كذلك باالزدیاد المستمر في المفردات ذات الصیغ المجهولة 

لى الرغم من صعوبة تقدیر المفردات اللغویة لألطفال إال أننا نجد اكتساب والصیغ المعلومة وع

المفردات لیس مماثًال في جمیع األحوال فیما یتعلق بجمیع أنواع الكلمات حیث نجد أن بعض 

  )١٠٤، ٢٠٠٣الكلمات تكتسب أكثر تبكیرًا أو أكثر سهولة من كلمات أخرى (الفار :

حلة الصف الثاني والثالث االبتدائیتین خاللها یتم ) إلى مر ٢٠٠٢وقد أشار الصمیلي (

توظیف الثروة اللغویة المكتسبة بمحاولة تصنیف الكلمات وتقسیمها إلى مجموعات بعضها یدخل 

في باب الطعام واآلخر في باب األشیاء أو الحیوانات كما یتم تصنیف النوع الواحد في عدة 

  )١٨٦، ٢٠٠٢مجموعات (الصمیلي :

اء الدراسات اختبارات متعددة للكشف عن األداء اللغوي أو معرفة الثروة فضًال عن إجر 

اللغویة أو التعرف إلى مدلول الكلمات أو معرفة قصور القدرة على النطق وكشف عیوب النطق 

) ومن بینها أكدت ٧٢، ٢٠٠٠ومن بینها استخدمت لغایات تشخیص األداء اللغوي(القمش وآخرون:

نمو باستمرار خالل سني الدراسة االبتدائیة ،الن التلمیذ في هذه المرحلة على أن مفردات التلمیذ ت

یكون مولعًا بالتكلم حول كل شيء ویرید ممن حوله أن یستجیبوا لفكرته، وهو یتفاهم مع زمالئه في 

الصف بصورة جیدة . وقد أجریت دراسات كثیرة في المحصول اللفظي لألطفال في هذه المرحلة 

)  (هرمز ١٩٧٤) ودراسة یونس (١٩٧٩صعب حصرها أمثال دراسة الكبیسي (العمریة والتي ی

:١٠٩،  ١٩٨٩(  
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ي التعلم ئالتالمیذ بطی-
هم تالمیذ في صفوف التربیة الخاصة الذین یكون مستوى أدائهم اقل من المتوقع في 

ذین یتم مرحلتهم الدراسیة مع أنهم یتلقون خبرات تعلیمیة مناسبة لمستوى العمر والمقدرة وال

تشخیصهم من قبل أخصائي في قیاس حاالت صعوبات التعلم ومن قبل المعلمین واآلباء 

  )٢٠١،  ٢٠١٠واألطباء واألخصائیین في التشخیص (كوافحة : 

) إلى  أن صعوبات التعلم تعني وجود مشكلة في ٢٠٠٨كما أشار شواهین وآخرون (

البًا ما یتبعها صعوبات في تعلم اللغة التحصیل األكادیمي في القراءة والكتابة والحساب وغ

الشفهیة فیظهر التلمیذ تأخرًا في اكتساب اللغة وغالبًا ما یكون مصاحب بمشاكل نطقیة (شواهین 

) كما یوضح أیضا إن هذه الصعوبات في التعبیر الشفوي واضحة عند ١٣٧، ٢٠٠٨وآخرون : 

ویكررون الكثیر منها ویستخدمون جمل التالمیذ إذ نجدهم یتعثرون في اختیار الكلمات المناسبة 

  ) ١٥٢، ٢٠٠٨متقطعة وأحیانًا دون معنى (شواهین وآخرون : 

وتزداد معاناتهم أو قد تنعدم إذا ما تحدثوا بطوع اختیارهم وبملء إرادتهم ودون أن یكون 

هناك من یملي علیهم، وٕانما یواجهون صعوبة حین یطلب منهم احد التحدث في موضوع ما 

  )٦٤، ٢٠٠٠ادي وآخرون : (عبد اله

حالة خاصة تتطلب فهم ما یحیط بهم من عوامل  هعلیه االهتمام بكل تلمیذ باعتبار 

وظروف وعلى النظام التربوي تحمل ذلك حیال جمیع التالمیذ بغض النظر عن درجة صعوباتهم 

  ) ٩٢، ١٩٩٤(تورجونسون :

ت التعلیمیة أولها من ) إلى أن هناك طریقتین للنظر إلى الصعوبا١٩٩٤ویشیر صالح (

منظور التلمیذ الفرد أي تحدید الصعوبات من منظور الخصائص الممیزة للتلمیذ، ثانیًا من 

منظور المنهج الدراسي أي تحدید الموضوعات من منظور المهام، واألنشطة ، وظروف حجرة 

تدریس الدراسة، فضًال عن محاوالت تطویر ممارسات المعلمین من حیث أسالیبهم وطرائق ال

  )١١١، ١٩٩٤واستخدامهم للوسائل التعلیمیة (صالح : 

) إن التالمیذ الذین یعانون صعوبات في فهم Lyon)2002وهذا ما أكدته دراسة 

المفاهیم الصوتیة في الصف األول لن یستطیعوا أن یحققوا ذلك إال بواسطة التعلیم الواضح 

ذ الصف الثالث ال تزال قراءتهم قاصرة % من تالمی٧٤والصریح وتظهر الدراسات إلى ما یقارب 

وهذه حقیقة موجودة حتى مع تدخل التربویین وقد یعود ذلك إلى نقص الحافز لدى التلمیذ ومفهوم 

الذات المتضرر وتزید الصعوبات التدریسیة في التدخل المتأخر

)Lyon: 2002, 53(
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ور والنقص الحاصل علیه یجب استخدام الوسائل التدریسیة المناسبة لتخطي حالة القص

لدى التالمیذ بطیئي التعلم والذین یعانون من صعوبات كثیرة في قراءة الكلمات المكتوبة بالتالي 

Bursuck(یعانون من نقص في الكلمات أي المحصول اللفظي : 1996 , 159(

وبذلك تكمن فائدة استخدام الرسوم التوضیحیة في مساعدة التالمیذ بطیئي التعلم على 

النقص الحاصل في استیعاب وفهم األفكار والمفاهیم المجردة في المواد الدراسیة فضًال تخطي 

عن مساعدتهم في التعبیر عن أنفسهم وٕاثراء محصولهم اللفظي، وهذا ما أكد علیة الصمیلي 

) حیث أشار إلى أن الصور والرسوم التوضیحیة التي یجمعها التلمیذ أو التي یعرضها ٢٠٠٢(

    )    ١٨٦، ٢٠٠٢هي احد نماذج التعبیر الشفهي (الصمیلي : علیهم المعلم 

الدراسات السابقة :
الدراسات التي تناولت الرسوم التوضیحیة: -

)١٩٩٤دراسة النصیر وأبو جابر(
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام الرسوم التوضیحیة بالشفافیات على المحصول 

طالبًا وطالبة تم توزیعهم  )١٢٨( كونت عینة الدراسة منت،بمستوى االستیعابوالمؤجلالمباشر 

إلى مجموعتین احداهما تجریبیة تدرس باستخدام الرسوم التوضیحیة والنص واألخرى ضابطة 

وبعد معالجة البیانات بین المجموعتین في عدد من المتغیرات ، تدرس النص ، وقد كافأ

لحساب كرونباح مقارنات البعدیة ومعادلة الفا باستخدام تحلیل التباین واختبار نیومن كلولز لل

لصالح بین المجموعتین في التحصیل فروق ذات داللة إحصائیةالتحلیل أظهرت نتائج الثبات، 

على االختبار الفوري والمؤجل في حین لم تظهر فروق ذات ذكور وٕاناثالمجموعة التجریبیة

توضیحیة والجنس على التحصیل بنسبة إحصائیا یعزى للتفاعل بین استخدام الرسوم ال اللةد

لالختبار الفوري  بینما وجد فرق لصالح اإلناث على جمیع المجموعات في االختبار المؤجل 

)٤٧١-٤٤١، ١٩٩٤(النصیر وأبو جابر:

)٢٠٠٨دراسة الكوراني (
تخدام األلعاب التعلیمیة والرسوم التوضیحیة في اكتساب ساهدفت الدراسة إلى معرفة اثر 

تلمیذًا  )٢٣عینة الدراسة من (تكونت ، المفاهیم الریاضیة لدى تالمیذ التربیة الخاصة بعض

) تلمیذًا وتلمیذة في المجموعة ١١وتلمیذة من تالمیذ الصف الثالث االبتدائي موزعین بواقع (

) تلمیذًا وتلمیذة في المجموعة ١٢التجریبیة األولى التي درست باستخدام األلعاب التعلیمیة و(

، وقد كافأ بین المجموعتین في عدد التجریبیة الثانیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة 

ودرجة االختبار القبلي للمفاهیم ریاضیاتلامن المتغیرات  (العمر الزمني والمعدل العام ودرجة 
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صف اتأداة لقیاس المفاهیم الریاضیة ) وقد اعد الباحث تحصیل األب وتحصیل األمو الریاضیة 

االختبار التائي فقرة، وبعد معالجة البیانات إحصائیا باستخدام  )٢١بالصدق والثبات متكون من (

ومعادلة الصعوبة والقوة التمییزیة ، وأظهرت النتائج فروق ذات  ٢٠كورد ریتشاردسون معادلة 

ذ بین متوسط درجات اكتساب المفاهیم الریاضیة القبلي والبعدي لدى تالمیداللة إحصائیة 

المجموعة التجریبیة األولى التي درست باستخدام األلعاب التعلیمیة ووجود فروق ذات داللة بین 

متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة األولى التي درست باأللعاب التعلیمیة والمجموعة 

جریبیة الثانیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة الت

  ) ٢٠٠٨ :كوراني(الالثانیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة 

الدراسات التي تناولت المحصول اللفظي : -
)١٩٨٢دراسة عبد الواحد (

التعرف إلى المحصول اللفظي لتالمیذ الصفین الثالث والرابع هدفت الدراسة إلى 

هذا المحصول بین الذكور واإلناث وخصائص االبتدائي في مدینة بغداد ومعرفة داللة الفروق في 

تلمیذ وتلمیذة) ٦٠(شملت عینة الدراسة، الكلمات الشائعة من حیث أقسام الكالم وطول الكلمة 

اختیرت العینة بطریقة عشوائیة من تالمیذ مدارس مختلطة وكانت أداة الدراسة مثیرات صوریة 

) سؤاًال فضًال عن ١٢٠عدد األسئلة (صورة و  )٢٢٦وأسئلة حواریة وقصص إذ بلغ عدد الصور (

) ٣٨٠٠) و (٣٢٠٠أربع قصص لقد بلغ عدد كلمات المحصول اللفظي للصفین الثالث والرابع (

  ةلالذات  د فروق ظهرولم ت، ) كلمة ١٧٥١كلمة على التوالي وبلغ عدد الكلمات الشائعة (

قدم العمر والمرحلة الدراسیة بین الذكور واإلناث ولكنها أظهرت أن المفردات تزداد بتإحصائیا

وظهرت فروق ذات داللة معنویة في المحصول اللفظي للتالمیذ بین ذكور الصف الرابع وذكور 

الصف الثالث لصالح ذكور الصف الرابع وأظهرت فروق أیضًا بالنسبة إلناث الصف الثالث 

  )١٩٨٢:والرابع وكانت لصالح إناث الصف الرابع (عبد الواحد 

)٢٠٠٣یدي (دراسة العب
ة فاعلیة الطریقتین (الصوتیة والتولیفیة) في المحصول اللفظي عرفمهدفت الدراسة إلى 

واألداء التعبیري لدى تلمیذات الصف األول االبتدائي ،استخدمت الباحثة التصمیم التجریبي ذا 

ة المجموعات المتكافئة ، مجموعتین تجریبیتین احداهما ضابطة لألخرى المجموعة التجریبی

األولى درست بالطریقة الصوتیة في مدرسة أسامة بن زید والمجموعة التجریبیة الثانیة درست 

وقد  تلمیذة ، )٤٠(في مدرسة الثقافة االبتدائیة ، تكونت عینة الدراسة من ةبالطریقة التولیفی

ٕاكمال مرحلة ریاض األطفال بین المجموعتین في عدد من المتغیرات (العمر الزمني و  تكافأ
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داتین األولى لقیاس المحصول اللفظي مكونة من أ ةالباحث تواعد )تحصیل الدراسي األب واألم و 

سؤاًال موزعین على ثالث مجاالت والثانیة لقیاس األداء التعبیري مكونة من  )٣٠) صور و(٩(

معالجة البیانات إحصائیا باستخدام االختبار التائي وبعد ،بالصدق والثبات ااتصف) فقرة ٣٦(

داللة  وفروق ذ لیس هناكومعامل ارتباط بیرسون، أظهرت النتائجومربع كاي لعینتین مستقلتین

.بین المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة في المحصول اللفظي و األداء التعبیريإحصائیة

) ٢٠٠٣(العبیدي :

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :-
اثــر اســتخدام الرســوم التوضــیحیة  )١٩٩٤نصــیر وأبــو جــادو (ســة الفقــد هــدفت درا . األهــداف :١

ــــى المحصــــول المباشــــر والمؤجــــل بمســــتوى االســــتیعاب،  كــــورانيأمــــا دراســــة البالشــــفافیات عل

ـــد هـــدفت إلـــى معرفـــة اثـــر ٢٠٠٨( ـــة والرســـوم التوضـــیحیة فـــي ســـا) فق تخدام األلعـــاب التعلیمی

ـــــذ التربیـــــة ـــــاهیم الریاضـــــیة لـــــدى تالمی دراســـــة عبـــــد  وهـــــدفت ،الخاصـــــةاكتســـــاب بعـــــض المف

إلى التعرف على المحصـول اللفظـي لتالمیـذ الصـفین الثالـث والرابـع االبتـدائي  )١٩٨٢(الواحد

فــي مدینــة بغــداد ومعرفــة داللــة الفــروق فــي هــذا المحصــول بــین الــذكور واإلنــاث وخصــائص 

هــدفت  )٢٠٠٣الكلمــات الشــائعة مــن حیــث أقســام الكــالم وطــول الكلمــة، أمــا دراســة العبیــدي (

ة فاعلیة الطریقتین (الصوتیة والتولیفیة) في المحصول اللفظي واألداء التعبیري لدى عرفمإلى 

.تلمیذات الصف األول االبتدائي 

ــة :٢ فــي المنهجیــة والتصــمیم التجریبــي ، فقــد اســتخدمت دراســة الدراســات لقــد تباینــت . المنهجی

هما تجریبیـة واألخـرى ضـابطة ، فـي االتصمیم ذا المجمـوعتین احـد)١٩٩٤(نصیر وأبو جابرال

تینعو مجمــالالتصــمیم ذا )٢٠٠٣ودراســة العبیــدي ( )٢٠٠٨(كــورانيدراســة الحــین اســتخدمت

.) فقد استخدمت المنهج الوصفي١٩٨٢أما دراسة عبد الواحد (تین،تجریبیال

.) وذلك الختالف طبیعة كل دراسة ١٢٨-٢٣أما حجم العینة فقد تراوح بین (. العینات :٣

ــــــار ١٩٩٤( نصــــــیر وأبــــــو جــــــابرفقــــــد اعــــــد ال . األدوات :٤ كــــــواني دراســــــة الو ، اً تحصــــــیلیاً ) اختب

) اعـــد أیضـــا ١٩٨٢( لقیـــاس المفـــاهیم الریاضـــیة، ودراســـة عبـــد الواحـــد)اعـــد اختبـــار٢٠٠٨(

أعـدت  )٢٠٠٣ودراسـة العبیـدي (،ًا متكونًا من مثیرات صوریة وأسـئلة حواریـة وقصـصاختبار 

.ى لقیاس المحصول اللفظي والثانیة لقیاس األداء التعبیريداتین األولأأیضًا 

) الوســـائل اإلحصـــائیة ١٩٩٤( ر وأبـــو جـــابریصـــاســـتخدمت دراســـة الن. الوســـائل اإلحصـــائیة :٥

ـــات البعدیـــة ـــار نیـــومن كلـــولز للمقارن ـــا كرونبـــاح ومعادلـــة تحلیـــل التبـــاین واختب ، فـــي حـــین الف

ومعادلـة  ٢٠كـورد ریتشاردسـون معادلـة لتـائي و االختبـار ا )٢٠٠٨استخدمت دراسة الكوراني (

فقـــد ) ٢٠٠٣( عبیـــديدراســـة الو  )١٩٨٢( عبـــد الواحـــدأمـــا دراســـة الصـــعوبة والقـــوة التمییزیـــة،
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التحلیــل التبــاین األحــادي الختبــار الفــروق بــین المجموعــات واالختبــار التــائي ومربــع اســتخدم

كاي ومعامل ارتباط بیرسون 

ــائج :٦ ) ودراســة الكــوراني ١٩٩٤(نصــیر وأبــو جــابرتــائج بالنســبة لدراســة اللقــد أظهــرت الن. النت

تخدام سـالمجموعة التجریبیة التـي درسـت باوجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح ) ٢٠٠٨(

ظهـــرت فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي  )١٩٨٢(دراســـة عبـــد الواحـــد، أمـــاالرســـوم التوضـــیحیة

بـــع وذكـــور الصـــف الثالـــث لصـــالح ذكـــور المحصـــول اللفظـــي للتالمیـــذ بـــین ذكـــور الصـــف الرا

الصف الرابع وأظهرت فروق أیضًا بالنسبة إلناث الصـف الثالـث والرابـع وكانـت لصـالح إنـاث 

داللــة  وفــروق ذ لــیس هنــاك )٢٠٠٣دراســة العبیــدي(أظهــرت نتــائجفــي حــین ،الصــف الرابــع

بـــــین المجمـــــوعتین التجـــــریبیتین األولـــــى والثانیـــــة فـــــي المحصـــــول اللفظـــــي و األداء إحصـــــائیة

.التعبیري

إجراءات البحث :-
تصمیم البحث -

ة احدهما تجریبیة واألخرى المجموعات المتكافئاختارت الباحثة المنهج التجریبي ذات 

واقعة معینة ومالحظة ضابطة الن البحث التجریبي هو تغییر متعمد ومضبوط للشروط المحددة ل

) والشكل یوضح ذلك :١٩٤،  ١٩٨٧التغیرات الناتجة في هذه الواقعة. ( جابر وكاظم : 

  )١الشكل (

التصمیم التجریبي للبحث

االختبارالمتغیرالمجموعة

المحصول اللفظيالرسوم التوضیحیةالتجریبیة

المحصول اللفظيالطریقة االعتیادیةالضابطة

عینة البحث :    -
تتحدد عینة البحث الحالي بتالمیذ الصف الثاني االبتدائي بطیئي التعلم في مدرستي 

) تالمیذ في المجموعة ٨) تلمیذًا بواقع (٢٠تطبیقات كلیة المعلمین حیث بلغت العینة (المثنى و

  .  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩) في المجموعة الضابطة للعام الدراسي ١٢التجریبیة و(

تكافؤ مجموعتي البحث -
 ةحرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة على إجراء التكافؤ بین مجموعتي البحث  التجریبی

والضابطة في عدد من المتغیرات التي قد تؤثر في المتغیر التابع وهذه المتغیرات هي:
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العمر الزمني محسوبا باألشهر. -١

  . ٢٠٠٩– ٢٠٠٨ة للصف األول االبتدائي للعام درجة مادة القراءة النهائی -٢

  . ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨المعدل العام للصف األول االبتدائي للعام  -٣

تحصیل اآلباء. -٤

تحصیل األمهات. -٥

من خالل المعلومات التي أخذت عن التالمیذ من المدرسة ومعلمة التربیة الخاصة تم 

مستقلتین، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات إجراء التكافؤ باستخدام االختبار التائي لعینتین

) یوضح ذلك١) والجدول رقم (١٨) ودرجة حریة (٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى(

  )١الجدول (

القیمة التائیة المحسوبة لمتغیرات التكافؤ ألفراد مجموعتي البحث

العددالمجموعةالمتغیرات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

لتائیة القیمة ا

المحسوبة
الجدولیة

العمر الزمني 

باألشهر

٨١١١.٨٧٥٧.٧٣٥٥٣٠.٧٨٥التجریبیة

٢.١٠١  

١٢١١٠.٥١٢.٩١٥٨الضابطة

درجة مادة القراءة
٨٧.٦٢٥١.٣٠٢١٩٠.٢٦٩التجریبیة 

١٢٧.١٦٦١.٢٦٧٠٦الضابطة 

المعدل العام
٨٨.٩٤٦٠.٧٩٣٤٢٠.٨٧٩التجریبیة 

١٢٨.٢٠٠١.٢٩٩٠٧ة الضابط

تحصیل اآلباء
٨١٠.٦٢٥٤.٤٣٨٠٦٠.٧٨٥التجریبیة 

١٢٩.٠٨٣٣٤.٢٠٩٤٧الضابطة 

تتحصیل اآلمها
٨٦.٢٥٣.٤١٢١٦  التجریبیة

٠.٨٦٥  
٧.٤١٦٦٤.٦٦٠٤٣  ١٢  الضابطة
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إعداد الخطط التعلیمیة :-
ءات والتدابیر التي یتخذها المعلم ألجل إعداد الخطط التعلیمیة التي هي مجموعة اإلجرا

) تم تحدید المادة ٢٩٨،  ٢٠٠٤لضمان نجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق أهدافها.(زیتون : 

) خطة لكلتا ١٢المتمثلة بموضوعات المقررة في كتاب القراءة للصف الثاني االبتدائي وبلغت (

والضابطة التي درست على وفق المجموعتین التجریبیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة 

مجال )١(الطریقة االعتیادیة ، وتم عرضها على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في

العلوم التربویة والنفسیة وطرائق التدریس وفي ضوء توجیهاتهم ومالحظاتهم تم التعدیل في 

  ).٤-٣الخطط ملحق (

إعداد أداة المحصول اللفظي  :-
لبحث من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة حیث أجرت تم إعداد أداة ا

) ١٩٧٩) تضم عشرة مجاالت حددت من قبل دراسة الكبیسي (١الباحثة استبانه مفتوحة(ملحق 

) ومن خالل عرضها على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة ١٩٩٩ولموزه (

التي اعتمدت علیها الباحثة بعد تحویل تلك تم تحدید ستة مجاالت  لقیاس المحصول اللفظي و 

المجاالت إلى مثیرات صوریة وأسئلة حواریة تم عرضها على المحكمین في مجال العلوم التربویة 

والنفسیة ومجال طرائق التدریس وفي ضوء أرائهم مالحظاتهم تم التعدیل علیها ، وبذلك تحقق 

ما تتمتع به من موضوعیة كما یشیر إلى الصدق الظاهري وهو المظهر العام لالختبار ودرجة 

) ٣١،  ٢٠٠٩مدى صالحیة االختبار لقیاس ما وضع من اجله. (الروسان : 

التطبیق االستطالعي ألداة المحصول اللفظي -
قامت الباحثة بإجراء التطبیق االستطالعي الختبار المحصول اللفظي على عینة 

التربیة الخاصة الصف الثاني االبتدائي في مدرسة ) تالمیذ من تالمیذ٨استطالعیة متكونة من (

مصعب بن عمیر االبتدائیة ، وذلك لمعرفة مدى وضوح الصور واألسئلة الحواریة ومعرفة الزمن 

الذي استغرقه التالمیذ في الحدیث واإلجابة إلى أداة المحصول اللفظي ، حیث كان أكثر وقت 

الخطــط –أســماء الســادة المحكمــین الــذین تــم استشــارتهم فــي إجــراءات البحــث فیمــا یخــص (اســتبانه المجــاالت  )١(

اختبار المحصول اللفظي)–التعلیمیة 

د. احالم ادیب/ طرائق تدریس التاریخ -/طرائق تدریس ومناهج أ.د.فاضل خلیل ابراهیم-

أ.م. فتحي طه مشعل / طرائق تدریس اللغة العربیة -أ.م.د.ثابت محمد خضیر /قیاس وتقویم -

د. امل فتاح العبایجي/طرائق تدریس العلوم -أ.م.د. احمد محمد نوري/ علم نفس التربوي -

د. فاطمة عباس / علم نفس التربوي-س التربويأ.م.د.ذكرى یوسف جمیل/علم نف-
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) دقیقة ، حیث أن متوسط الزمن ١٣هو () دقیقة واقل وقت سجل ٢٤سجل في الحدیث هو (

) دقیقة .    ١٨,٥المستغرق هو (

ثبات االختبار -
لقد اختارت الباحثة طریقة إعادة االختبار في تقریر الثبات كونها طریقة مباشرة لتحدید 

ثبات االختبار ومن أفضل الطرائق المستخدمة التي تعتمد على تطبیق االختبار مرتین متتالیتین 

نفس المجموعة المتجانسة والممثلة للمجتمع األصلي من التالمیذ  على

) حیث طبق اختبار المحصول اللفظي على العینة االستطالعیة ٢٢٢،  ٢٠١٠ :عمر وآخرون(

) یوم بتاریخ ١٢) وقد تم إعادة االختبار مرة ثانیة بعد مرور (١٤/٤/٢٠١٠بتاریخ (

) وهو معامل ثبات جید ٠,٨٤بلغ الثبات () وباستخدام معامل ارتباط بیرسون٢٦/٤/٢٠١٠(

  ). ٢وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبیق (ملحق

معیار تصحیح األداة-
لقد اعتمدت الباحثة في تصحیح األداة على المعیار اللغوي الذي أعده (الكبیسي 

ذ ) في تحلیل الكلمات التي حصلت علیها الباحثة من خالل إجابات التالمی١٠٦- ١٠١: ١٩٧٩

على األداة وتم تحویلها إلى أرقام كمیة بغیة التحلیل والمعالجة اإلحصائیة حیث تم حساب عدد 

الكلمات التي تحدث بها كل تلمیذ أثناء إجابتهم عن أسئلة االختبار والتي وجهتها إلیهم، وذلك 

بمنح كل كلمة صحیحة ذو معنى درجة واحدة .

تنفیذ التجربة-
یوم األحد وذلك بعد أن استكملت متطلبات البحث  ١٤/٣/٢٠١٠خ تم تنفیذ التجربة بتاری

من حیث التكافؤ لمجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة) وٕاعداد الخطط التعلیمیة واختبار 

یوم االثنین. ٢٦/٤/٢٠١٠المحصول اللفظي تم تنفیذها وقد انتهت بتاریخ 

التطبیق النھائي لالختبار المحصول اللفظي : -
یق االختبار نفسه على مجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة) بتاریخ تم تطب

یوم األربعاء تحت إشراف الباحثة.  ٢٨/٤/٢٠١٠
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الوسائل اإلحصائیة :-
االختبار التائي لعینتین مستقلتین -١
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)Ferguson :1981 , 113(

عرض نتائج البحث -
حیح أداة المحصول اللفظي وفق المعیار اللغوي وبعد تم تحلیل البیانات بعد أن تم تص

ال یوجد فرق ذو داللة معالجة البیانات إحصائیًا وذلك للتحقق من فرضیة البحث وهي " 

) بین متوسط المحصول اللفظي لتالمیذ المجموعة التجریبیة ٠.٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

حصول اللفظي لتالمیذ المجموعة باستخدام الرسوم التوضیحیة ومتوسط المدرستالتي 

الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة في مادة القراءة "

وقد أظهرت النتائج أن متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام 

) ومتوسط درجات التالمیذ الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة ١٤٣.٣٧٥٠الرسوم التوضیحیة هو (

) ١٨) ودرجة حریة (٠.٠٥) وقد ظهر فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (١٢٢.٥٨٣٣هو (

) ٢.١٠١) وهو اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (٢.٢٣٥إذ كانت القیمة التائیة المحسوبة (

  ذلك .یبین ) ٢والجدول(
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  )٢الجدول (

ل اللفظيمحصوختبار الجموعتین التجریبیة والضابطة في انتائج االختبار التائي للم

المتوسط الحسابي  العددالمجموعة
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٨١٤٣.٣٧٥٠٢١.٤٠٠٥٢٢.٢٣٥٢.١٠١التجریبیة

١٢١٢٢.٥٨٣٣١٩.٦٩٩٨٣الضابطة

وهذا یدل على تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام الرسوم التوضیحیة 

تالمیذ المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة ویرجع ذلك إلى أن استخدام على 

الرسوم التوضیحیة والصور كان لها دور كبیر في مساعدة التالمیذ على التعلم وٕاكسابهم المفاهیم 

المختلفة والكلمات الجدیدة وزیادة الذخیرة اللغویة لدیهم، إذ اتفق نتائج هذا البحث مع دراسة

  )    ٢٠٠٣) ولم تتفق مع دراسة العبیدي(٢٠٠٨) والكوراني(١٩٨٢النصیر وأبي جابر(

االستنتاجات :-
في ضوء نتائج البحث یمكن االستنتاج أن استخدام الرسوم التوضیحیة في تدریس القراءة 

ظي كان لها دور في تشویق وٕاثارة انتباه التالمیذ واهتمامهم، وساعدت على إثراء المحصول اللف

للتالمیذ.

التوصیات :-
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یأتي : 

اســتخدام الرســوم التوضــیحیة فــي تعلــیم تالمیــذ التربیــة الخاصــة فــي مــادة القــراءة وفــي جمیــع  -١

مراحل صفوف التربیة الخاصة.

عـام والرسـوم اعتماد معلمات التربیة الخاصة ومعلمیها على استخدام الوسـائل التعلیمیـة بشـكل-٢

التوضیحیة بشكل خاص في التعلیم .

المقترحات :-
تقترح الباحثة الدراسات اآلتیة :

اثـر اسـتخدام الرسـوم التوضـیحیة إجراء دراسة مماثلـة للدراسـة الحالیـة فـي مراحـل أخـرى مثـل: -١

في المحصول اللفظي لدى تالمیذ التربیة الخاصة الصف الثالث االبتدائي.

اســة حــول اثــر اســتخدام الرســوم التوضــیحیة فــي تعــدیل قصــور االنتبــاه لــدى تالمیــذ إجــراء در  -٢

التربیة الخاصة.
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المصادر :
طـــرق تـــدریس القرآنیـــات واإلســـالمیات وٕاعـــدادها باألهـــداف ) ٢٠٠١أبـــو الهیجـــاء، فـــؤاد (.١

، دار المناهج للنشر ، عمان ، األردن . ١، طالسلوكیة 

طرائــق التــدریس مــنهج ، أســلوب ، ) ٢٠٠٣ن یوســف (األحمــد ، ردینــه عثمــان وحــذام عثمــا.٢

، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن . ٢، طوسیلة 

، دار المیسـرة  ١، طتدریس األطفـال ذوي صـعوبات الـتعلم) ٢٠٠٩بطرس ، حافظ بطرس (.٣

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

ترجمــة یوســف القریــوتي، الخاصــة ،) تربیــة ذوي االحتیاجــات التعلیمیــة١٩٩٤تورجونســون (.٤

  .  ١٠٦-٩١ص ، عن مكتب الیونسكو اإلقلیمي ، ٥٤، عدد خاص مجلة التربیة الجدیدة

منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم ) ١٩٨٧جــابر ، جــابر عبــد الحمیــد واحمــد خیــري كــاظم (.٥

، دار النهضة العربیة ، مصر. النفس

) الـوعي اللغـوي عنـد األطفـال األردنیـین ١٩٨٧حسان ، شفیق فالح وصالح محمود سلیمان (.٦

سلســلة العلــوم االنســانیة واالجتماعیــة ، ، مجلــة أبحــاث الیرمــوكفــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة 

  .  ٨٣-٦٥، ص ٢، عدد  ٣مجلد 

، دار  ١، طســیكولوجیة األطفــال ذوي الصــعوبات التعلیمیــة)٢٠٠٢راشـد ، عــدنان غائــب (.٧

وائل للنشر ، عمان ، األردن .

، مجلــة التربیــة)الرســوم فــي مجــالت األطفــال وأهمیتهــا التربویــة ، ١٩٩٦، مصــطفى (رجــب .٨

  .   ١٤٣-١٣٩، ص ٢٥، السنة  ١١٩العدد 

، دار  ٢، طأســالیب القیــاس والتشــخیص فــي التربیــة الخاصــة ) ٢٠٠٩الروســان ، فــاروق (.٩

الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ،األردن .

، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمـان  ١، طلعلومأسالیب تدریس ا) ٢٠٠٤زیتون ، عایش (.١٠

  األردن .

، الناشــر  ٣، ططــرق تــدریس التربیــة اإلســالمیة) ١٩٨٢ســالم ، عبــد الرشــید عبــد العزیــز (.١١

وكالة المطبوعات ، الكویت .

، دار الفكـر  ١، طوسائل االتصـال والتكنولوجیـا فـي التعلـیم) ١٩٩٦سالمة ، عبد الحافظ (.١٢

عمان األردن . للطباعة والنشر ،

ـــتعلم) ٢٠٠٣الســـید ،عبـــد الحمیـــد ســـلیمان (.١٣ تاریخهـــا ، مفهومهـــا ، تشخیصـــها ، صـــعوبات ال

، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة .  ٢عالجها ، ط

، جــدار للكتــاب  ١، طتربیــة ذوي االحتیاجــات الخاصــة) ٢٠٠٨خیــر وآخــرون (شــواهین ، .١٤

  دن .العالمي وعالم الكتب الحدیث ، عمان ، األر 
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مجلـة ) تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصـة : االتجاهـات واألفـاق الدولیـة ، ١٩٩٤صالح ، لینا (.١٥

  .  ١١٥-١٠٧، عن مكتب الیونسكو اإلقلیمي، ص ٥٤، عدد خاص التربیة الجدیدة

، ١، طاســتراتیجیات الــتعلم والتعلــیم النظریــة والتطبیــق) ٢٠٠٩، باســم وآخــرون (الصــرایرة.١٦

اربد .عالم الكتب الحدیث ،

، المكتبة العصریة ، بیروت. اللغة العربیة وطرق تدریسها) ٢٠٠٢الصمیلي ، یوسف (.١٧

، عــالم  ١، طإنتــاج وتصــمیم الوســائل التعلیمیــة) ٢٠٠٨الطیطــي ، محمــد عیســى وآخــرون(.١٨

الثقافة للنشر ، عمان ، األردن .

وت ، لبنان.، دار الرائد العربي ، بیر معجم العلوم النفسیة) ١٩٨٨عاقل ، فاخر (.١٩

، دار الثقافـــة للنشـــر  ١، طإرشـــاد ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة) ٢٠٠٥عبـــد العزیـــز، ســـعید (.٢٠

والتوزیع ، عمان ، األردن .

، دار وائل للنشر، عمان  ١، طبطء التعلم وصعوباته) ٢٠٠٠عبد الهادي ، نبیل وآخرون (.٢١

، األردن .

لتالمیــــذ الصــــف الثالــــث والرابــــع المحصــــول اللفظــــي )١٩٨٢عبــــد الواحــــد ، ســــمیرة عبــــد اهللا (.٢٢

، كلیة التربیة ، جامعة بغداد.رسالة ماجستیر غیر منشورة، االبتدائي 

، دار صـــفاء  ١، طتعلـــیم األطفـــال ذوي الحاجـــات الخاصـــة) ٢٠٠٠عبیـــد ، ماجـــدة الســـید (.٢٣

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

،  ١، طهـا وأسـالیب تدریسـهابرامج التربیـة الخاصـة ومناهج) ٢٠١٠عبید ، ماجدة السـید (.٢٤

دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

ـــة طـــه حســـون (.٢٥ ـــة فـــي المحصـــول ) ٢٠٠٣العبیـــدي ،زین ـــة الطـــریقتین الصـــوتیة والتولیفی فاعلی

رســــالة ماجســــتیر غیــــر ، اللفظــــي واألداء التعبیــــري لــــدى تلمیــــذات الصــــف األول االبتــــدائي

معة الموصل .، كلیة التربیة األساسیة ، جامنشورة

، وزارة التقنیـــات التربویـــة) ١٩٨٧عزیـــز ، صـــبحي خلیـــل وتركـــي خبـــاز عیســـى البیرمـــاني (.٢٦

التعلیم العالي والبحث العلمي ،مدیریة دار الكتب والنشر ، الجامعة التكنولوجیة. 

،دار  ١، طاالســـتراتیجیات الحدیثـــة فـــي التـــدریس الفعـــال) ٢٠٠٨عطیـــه ، محســـن علـــي (.٢٧

عمان ، األردن .زیع ،صفاء للنشر والتو 

، دار المیسـرة للنشـر  ١، طالقیاس النفسـي والتربـوي) ٢٠١٠عمر ، محمد احمد وآخرون (.٢٨

عمان ، األردن .،

، دار یافـــا العلمیـــة  ١، طالـــدلیل إلـــى صـــعوبات الــتعلم) ، ٢٠٠٣الفــار ، مصـــطفى محمــد (.٢٩

للنشر ، عمان ، األردن .
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 ١سلسـلة طرائـق التـدریس، طدخل إلـى التـدریسالم) ٢٠٠٣الفتالوي ، سهیلة محسن كاظم (.٣٠

عمان ، األردن .، دار الشروق للنشر والتوزیع ،

، دار  ١، طالقیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة الخاصـــة ) ٢٠٠٠القمـــش ، مصـــطفى وآخـــرون (.٣١

عمان ، األردن .الفكر للطباعة والنشر ،

، السـنة مجلـة التربیـة، ) الوسـائل التعلیمیـة فـي تـدریس العلـوم ١٩٩٦كابلي ، طالل حسـن (.٣٢

  . ١٣٨-٩٧، ص ١١٩، العدد  ٢٥

ـــال المبتـــدئین فـــي الصـــف األول ) ١٩٧٩الكبیســـي ، كامـــل ثـــامر (.٣٣ المحصـــول اللفظـــي لألطف

رســالة ماجســتیر غیــر ، االبتــدائي واســتخدامه فــي تقیــیم مفــردات الخلدونیــة وقراءتــي الجدیــدة 

،كلیة التربیة ، جامعة بغداد .منشورة

،  ٣، طأســالیب القیــاس والتشــخیص فــي التربیــة الخاصــة) ٢٠١٠ر مفلــح (كوافحــة ، تیســی.٣٤

  األردن .، عماندار المیسرة للنشر ،

اثر اسـتخدام األلعـاب التعلیمیـة والرسـوم ) ٢٠٠٨مصطفى (الكوراني، إسماعیل عبد ال حسو.٣٥

ـــة الخاصـــة ـــدى تالمیـــذ التربی ـــاهیم الریاضـــیة ل رســـالة ،التوضـــیحیة فـــي اكتســـاب بعـــض المف

، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .جستیر غیر منشورةما

المحصــول اللفظــي وعالقتــه بــبعض المتغیــرات لــدى  )١٩٩٩لمــوزه ، اشــواق ســامي جــرجیس (.٣٦

، كلیة التربیة للبنات ، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة ، أطفال الصف األول االبتدائي 

بغداد .

) اثـر اسـتخدام الرسـوم التوضـیحیة بالشـفافیات علـى ١٩٩٤النصـیر ، رافـع وماجـد أبـو جـابر (.٣٧

سلســـلة العلــــوم مجلـــة أبحــــاث الیرمــــوكالتحصـــیل المباشـــر والمؤجــــل بمســـتوى االســــتیعاب ، 
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جامعة الموصل 

اسیةكلیة التربیة األس

م/ استبانة 

األستاذ الفاضل ..................................................... المحترم

تحیة طیبة :

تــروم الباحثـــة إجــراء البحـــث الموســـوم " اثــر اســـتخدام الرســـوم التوضــیحیة فـــي المحصـــول 

ت المناسبة للبحثاللفظي لدى تالمیذ التربیة الخاصة " لذلك یرجى مساعدتكم في اختیار المجاال

متطلبات البحث .المحصول اللفظي الذي یعد جزءا من ، علمًا أن المجاالت مذكورة أدناه لقیاس 

المجاالت هي :

مجال اللعب والتسلیة -١

مجال الطعام والشراب -٢

مجال المدرسة -٣

مجال جسم االنسان ومالبسه ونظافته والنوم واالمراض -٤

الزیارات والحفالت ووسائل النقل-٥

مجال االسرة والبیت-٦

مجال االحتفاالت والمناسبات -٧

مجال المهن واالعمال والشراء والبیع-٨

مجال الطبیعة وظواهرها-٩

مجال الزراعة والحیوانات  - ١٠

  ١٩٩٩ولموزه  ١٩٧٩علمًا ان هذه المجاالت حددت من قبل الكبیسي 

وتقبلوا شكر الباحثة 
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والمثیرات الصوریة األسئلة الحواریة الصیغة النهائیة لألداة من 

مجال اللعب والتسلیة ؟-

  قطار) –صورة أطفال یلعبون بألعاب (طائرة  -١

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

ماهي األلعاب التي تحب أن تلعبها ؟ ولماذا ؟-

ماهي األلعاب التي تفضل ان تلعبها لوحدك؟ -

ال یلعبون كرة قدم .صورة أطف -٢

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

في أي مكان تلعب كرة القدم ؟-

ماذا تفضل أن تكون حارس مرمى أم العب هجوم؟-

صورة میزان وأطفال یلعبون علیه . -٣

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

تفضل هذه اللعب عندما تذهب للحدائق العامة ؟-

ثقل وزنا ؟تلعبها مع األطفال األ-

مجال الطعام والشراب .-

صورة أسره تتناول الفطور . -١

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

مع من تحب الفطور ؟ ولماذا؟-

العصیر) ولماذا ؟ -الشاي –ماذا تشرب في الفطور (الحلیب -

مجال المدرسة .-

صورة معلم داخل الصف مع تالمیذه . -١

  رة ؟ماذا تشاهد في هذه الصو -

ماذا یعلمك المعلم داخل الصف ؟-

العلوم) ولماذا ؟ -الریاضیات-ماهي أكثر المواد التي تحبها(القراءة-

صورة تالمیذ یذهبون للمدرسة . -٢

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

كیف تذهب الى المدرسة ومع من تذهب؟-

ماذا تلعب في المدرسة ؟-
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مجال األسرة والبیت .-

  ت .صورة بی -١

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

تحب وجودك داخل البیت ؟-

من كم غرفة یتكون بیتك ؟ ماهو لون بیتكم ؟-

صورة عائلة . -٢

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

من هم أفراد عائلتك ؟-

هل لدیك أخوى اصغر منك ؟-

مجال المهن واألعمال والبیع والشراء .-

یاط وبائع ومعلم .صورة مزارع وبناء وخ-١

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

أي مهنة تحب أن تعمل عندما تكبر ؟-

ماذا یعمل والدیك ؟-

بزاز) .-بائع فواكه-صورة سوق وفیها ( بائع خبر-٢

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

ماذا نشتري من السوق ؟-

ماهي الفاكهة التي تحبها؟ ولماذا؟-

بزاز؟ماذا نشتري من ال-

ماذا نشتري من الخباز ؟ -

مجال الزراعة والحیوانات .-

صورة مزارع . -١

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

ماذا یزرع الفالح ؟-

صورة مزرعة . -٢

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

ماذا نستفید من األبقار ؟-

ماذا نستفید من الدجاج ؟-

ماذا ؟هل تحب الذهاب إلى المزارع ؟ ول-

صورة لعدد من الحیوانات . -٣

ماذا تشاهد في هذه الصورة ؟-

ماهي الحیوانات مفترسة ؟ وماذا تأكل ؟-

ماهي الحیوانات التي نستفید منها ؟ -

هل تربي بعض الحیوانات في البیت ؟-
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نموذج خطة تدریسیة باستخدام الرسوم التوضیحیة للمجموعة التجریبیة 

الصف : الثاني االبتدائي 

المادة : القراءة 

أوًال : األغراض السلوكیة : جعل التلمیذ قادرا على أن : 

لسماء ""ارحموا من في األرض یرحمكم من في ایذكر قول الرسول محمد  -١

یبین كیفیة مساعدة اآلخرین.  -١

یعطي مثال عن مساعدة الحیوانات.-٢

ثانیًا : الوسائل التعلیمیة 

السبورة والطباشیر الملون.-

رسوم توضیحیة متنوعة عن الموضوع .-

بطاقات -

ثالثًا : خطوات الدرس 

التمهید -١

لسـابق وربطـه بالموضـوع الحـالي وذلـك یتم تهیئة أذهان التالمیذ للموضوع عن طریق تذكیرهم بالموضوع ا

من خالل قول المعلمة: درسنا في الدرس السابق عن سوق المدینة. فماذا نشتري من السوق ؟

اللحوم. –الفواكه  -تلمیذ : الخضراوات 

المالبس.–السمك –تلمیذ آخر: البیض 

المعلمة : عندما تطبخ األم الطعام بماذا نساعدها ؟ 

اعد أمي في تحضیر المائدة .التلمیذ : أختي تس

المعلمة : أحسنت . 

  العرض -٢

المعلمة : موضوعنا لهذا الیوم هو : نساعد اآلخرین .

وتكتــب المعلمــة العنــوان علــى الســبورة ..ثــم تقــرا الموضــوع علــى التالمیــذ عــدة مــرات ثــم تقــرا ویقــرا التالمیــذ 

وضـیحیة تبـین مفهـوم المسـاعدة والتعـاون معها وبعدها تقوم المعلمة بشـرح الموضـوع مـن خـالل الرسـوم الت

بین الناس، ویجب أن نساعد الكبیر ونعطف علـى الصـغیر ومسـاعدة الحیوانـات وٕاطعـامهم وعـدم ضـربهم 

الجیران) -األصدقاء–األخوة  -األب–وعدم إیذاء اآلخرین ومساعدة المحتاجین ومساعدة اآلخرین (األم 

وضوع ؟ثم تطلب من التالمیذ من یستطیع قراءة الم

التلمیذ : یقرا جزء من الموضوع .

المعلمة : أحسنت .. من یكمل القراءة 

تلمیذ آخر : یكمل القراءة .
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المعلمـة : تسـأل التالمیــذ عـن الموضـوع بعــد أن قـرؤوا مـن ســاعد اآلخـرین ؟( ممكـن أن یكــون المثـال مــن 

الكتاب أو مثال من واقع التلمیذ  ) 

رید العبور .. أمسكت بیده وعبرت به الشارع  فقال لي شكرًا لك .التلمیذ : رأیت رجًال أعمى ، ی

المعلمة : أحسنت.. فان اهللا تعالى ذكر في كتابه العزیز " هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان"

المعلمة : من یذكر مثال أخر عن المساعدة ؟

.ي قدمت الطعام لهد من مصروفي وأمدق بابنا رجل عجوز وذكر بأنه جوعان ، وأعطیته نقو التلمیذ:

عن المساعدة ؟المعلمة : بارك اهللا فیكم . من یذكر قول النبي محمد 

"ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء "تلمیذ : قال النبي محمد 

المعلمة : من منكم ساعد حیوانًا ؟ 

تلمیذ : رأیت عصفورًا وقع في الشبكة فخلصته منها وتركته یطیر .

آخر : رأیت عصفورًا مجروح فذهبت به إلى البیت وأطعمته إلى أن تحسن ثم تركته یطیر .تلمیذ

المعلمة : أحسنتم یا أوالد ، قال اإلمام علي (علیه السالم) :(خیر الناس من نفع الناس). 

تلمیذ آخر : رأیت حمارًا صغیرًا یبحث عن الماء ، فأحضرت له الماء .

م  الرفق بالحیوان من واجب اإلنسان . المعلمة : أحسنتم وشكرا لك

المعلمــة : تعــرض بطاقــات مكتــوب علیهــا الكلمــات الصـــعبة إلــى جانبهــا رســم توضــیحي فتقراهــا ثــم یقـــرأ 

التالمیذ بعدها وتعلقها على اللوحة  

تهـا ثم تكتبها على السبورة وتقرئها ویقرا التالمیـذ بعـدها ثـم تطلـب مـن التالمیـذ قراءتهـا ثـم تطلـب مـنهم كتاب

على الدفتر البیتي.       

رابعًا : األسئلة التقویمیة : 

؟اذكر قول الرسول -

بین كیفیة مساعدة اآلخرین؟ -

أعطني مثال عن مساعدة الحیوانات  ؟-

خامسًا : الخالصة : 

تعلمنا من هذا الدرس أن على اإلنسان مساعدة اآلخرین (الكبیر والصغیر) والرفق بالحیوانات .  

: الواجب البیتي : سادساً 

تطلـب المعلمــة مـن التالمیــذ مراجعــة الموضـوع وكتابتــه ثـم كتابــة الكلمــات الصـعبة علــى الـدفتر البیتــي كــل 

مرات .   ١٠كلمة 
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نموذج خطة تدریسیة بالطریقة االعتیادیة للمجموعة الضابطة 

الصف : الثاني االبتدائي                                

المادة : القراءة 

أوًال : األغراض السلوكیة : جعل التلمیذ قادرا على أن : 

"ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء "یذكر قول الرسول محمد  -١

یبین كیفیة مساعدة اآلخرین.   -٢

یعطي مثال عن مساعدة الحیوانات. -٣

میة ثانیًا : الوسائل التعلی

.السبورة -

.الطباشیر الملون-

ثالثًا : خطوات الدرس 

التمهید  -٤

یـــتم تهیئـــة أذهـــان التالمیـــذ للموضـــوع عـــن طریـــق تـــذكیرهم بالموضـــوع الســـابق وربطـــه بالموضـــوع 

فمـاذا نشـتري الحالي وذلك من خالل قـول المعلمـة: درسـنا فـي الـدرس السـابق عـن سـوق المدینـة.

من السوق ؟

اللحوم. –الفواكه  -خضراوات تلمیذ : ال

المالبس.–السمك –تلمیذ آخر: البیض 

المعلمة : عندما تطبخ األم الطعام بماذا نساعدها ؟ 

التلمیذ : أختي تساعد أمي في تحضیر المائدة .

المعلمة : أحسنت . 

  العرض  -٥

المعلمة : موضوعنا لهذا الیوم هو : نساعد اآلخرین .

ن علــى الســبورة ..ثــم تقــرا الموضــوع علــى التالمیــذ عــدة مــرات ثــم تقــرا ویقــرا وتكتــب المعلمــة العنــوا

التالمیذ معها ثم تطلب من التالمیذ من یستطیع قراءة الموضوع ؟

الموضوع .جزء منالتلمیذ : یقرا

المعلمة : أحسنت .. من یكمل القراءة 

تلمیذ آخر : یكمل القراءة .

ع بعد أن قرؤوا الموضوع من ساعد اآلخرین ؟ المعلمة : تسأل التالمیذ عن الموضو 

التلمیذ : رأیت رجًال أعمى ، یرید العبور .. أمسكت بیده وعبرت به الشارع فقال لي شكرًا لك .
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المعلمة : أحسنت.. فان اهللا تعالى ذكر في كتابه العزیز" هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان "

المعلمة : من یذكر مثال أخر عن المساعدة ؟

التلمیذ :سمعت رجل عجوز یقول أنا جوعان فأعطیته نقود من مصروفي . 

عن المساعدة ؟المعلمة : عافاك اهللا . من یذكر قول النبي محمد 

"ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء "تلمیذ : قال النبي محمد 

المعلمة : من منكم ساعد حیوانًا ؟ 

أوالد طلب مني خبزا من السوق فاشتریت له فشكرني .تلمیذ : جارنا حماد لیس له

المعلمة : شكرًا لك ، من یذكر مثال آخر؟ 

تلمیذ : رأیت عصفورًا وقع في الشبكة فخلصته منها وتركته یطیر .

المعلمة : أحسنتم یا أوالد ، قال اإلمام علي (علیه السالم) :(خیر الناس من نفع الناس). 

ًا صغیرًا یبحث عن الماء ، فأحضرت له الماء .تلمیذ آخر : رأیت حمار 

المعلمة : أحسنتم وشكرا لكم  الرفق بالحیوان من واجب اإلنسان . 

على السبورة وتقرئها ویقرا التالمیذ بعدها ثم تطلب من التالمیذ قراءتهـا الكلمات الصعبة ثم تكتب

ثم تطلب منهم كتابتها على الدفتر البیتي.       

سئلة التقویمیة : رابعًا : األ

اذكر قوله تعالى عن مساعدة اآلخرین ؟ -

؟اذكر قول الرسول -

أعطني أمثلة عن مساعدة الحیوانات  ؟-

خامسًا : الخالصة : 

.كبیر والصغیر) والرفق بالحیواناتتعلمنا من هذا الدرس أن على اإلنسان مساعدة اآلخرین (ال

سادسًا : الواجب البیتي : 

لمـــة مـــن التالمیـــذ مراجعـــة الموضـــوع وكتابتـــه ثـــم كتابـــة الكلمـــات الصـــعبة علـــى الـــدفتر تطلـــب المع

مرات .   ١٠البیتي كل كلمة 


