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أثر اسرتاتيجية خاليا التعلم يف حتصيل تالميذ الصف الثاني تربية 

 خاصة يف مادة القراءة

   م.م. حارث حممد صربي حسني

 30/6/2019 تأريخ القبول:   26/3/2019 تأريخ التقديم:
 مشكلة البحث:

 الرغم من التغيرات الحاصلة في التعليم فإن الوضع في معظم المدارس قائمعلى          
على التدريس التقليدي, الذي ال يراعي الفروق الفردية لدى التالميذ ومن ثم حدوث التعليم, 
فانتقل مسار الفكر التربوي الى البحث عن االستراتيجيات واألساليب التدريسية المناسبة 
ألحداث التعلم, وبدأت الحاجة تتزايد لتصميم وسائل تعليمية تساعد على تنفيذ التعليم بالصورة 

( 4, 2002األفضل, لهذا تبرز مشاكل عدة, ومنها الضعف في القراءة ومهاراتها)حسين, 
ومن خالل العمل الميداني في مجال التعليم الحظ الباحث رغبة التالميذ واندفاعهم لتجربة كل 

تحفز التالميذ وتساهم في رفع  تما هو موجود وخروج عن المألوف وأتباع أساليب واستراتيجيا
 لعلمي في مادة القراءة وبذلك تتمثل مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال اآلتي:تحصيلهم ا

هل هناك أثر الستخدام استراتيجية خاليا التعلم في تحصيل تالميذ الصف الثاني تربية خاصة 
 في مادة القراءة؟
 أهمية البحث:

ث التغيير تعد التربية األداة التي تساعد المجتمعات على الرقي فهي التي تحد        
االجتماعي واالقتصادي والحضاري والثقافي في المجتمعات من خالل إعدادها للفرد للحياة كي 
يسهم في بناء المجتمع الذي يعيش فيه والنهوض به في ميادين عدة . ففي ظل التدفق 
المستمر والمتسارع للمعلومات, أصبح من المهم بناء نظام تربوي يراعي ذلك التدفق فالتلميذ 

لى وجه الخصوص يتعامل مع نظامين من المعلومات األول يختص بالمعلومات داخل ع
المدرسة والثاني يختص بالمعلومات خارج المدرسة الن مقصد التربية هو تكوين تعلم فعال, 

                                                 

 مديرية تربية نينوى . 
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( وان التعليم يلعب دورًا أساسيا في العملية التربوية 447, 2005وتربية معلوماتية )المحيسن,
دور بشكل متزامن مع تطور التعليم كمًا ونوعًا, ويعد التعلم من العمليات وقد تبلور هذا ال

األساسية في حياتنا ويكفي للتدليل على أهميته, إنه يكاد ال يوجد في حياتنا سلوك لم يتدخل 
 ( .122, 2002فيه التعليم)كفافي وسهير,

ما تؤكد على المشاركة وتؤكد االستراتيجيات الحديثة على الدور النشط في التعلم ك         
(. وقد تنوعت االستراتيجيات التدريسية 4, 2004الفكرية والفعلية في األنشطة )أبو عطايا,

من قدرات وتعزيز الصلة االجتماعية فيما  مالتي تحفز المتعلمين للمشاركة بكامل ما عنده
ليم)مريزيق بينهم ويعد التنوع في االستراتيجيات التدريسية مدخال لتحسين التعلم والتع

( ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية خاليا التعلم والتي تبرز أهميتها في 50, 2008واخرون,
حل مشكلة الصف ذو المستويات المختلفة, حيث توجد في هذه الصفوف المتفوقون 
والمتوسطون وبطيئو التعلم, فيحاول المعلم ان يالءم بأسلوبه مستوى التالميذ في الصف, وهذه 

تراتيجية تقوم على تشكيل مجموعات من تالميذ الصف تتألف كل مجموعة من تلميذين االس
يتبادالن األفكار والمواقع في المجموعات الثنائية األخرى وهذا التشكيل يساعد التالميذ على 
التحدث عن أفكارهم واالستماع الى آراء االخرين بموضوعية وجدية, كما ان مقاربة 

لتبادلية ال تدعوا الى المشاركة النشطة فحسب بل تدفع وتشجع التالميذ المجموعات الثنائية ا
على تحويل أفكارهم الى كلمات تجعل أفكارهم واذهانهم اكثر صفاء وتلبي الحاجات 

 (.28, 2009االجتماعية الخاصة بحرية التعبير وتبادل اآلراء والتفاهم فيما بينهم)ابو شقرا,
ليشاركوا في تخطيط تعلمهم وتشعرهم بملكيتهم للتعلم وبالتالي  وتتيح الفرصة للتالميذ         

مسؤوليتهم عنه وهذا بدوره يحسن الدافعية ألنها تزيد احتمالية فهمهم لما يعملونه ولماذا 
( وتساهم في تحصيل 126, 2000يعملونه وبالتالي تضفي معنى اعظم على التعلم )جابر,

بين التالميذ, وان التدريس وفق استراتيجية  ةشخصيالتلميذ بدرجة عالية وتطور العالقات ال
خاليا التعلم يهدف الى العمل سويا للوصول الى األهداف المحددة واذا ما طبق بصورة 
صحيحة فانه يسهم في تنمية التحميل االكاديمي في مادة القراءة والتي تسهم في بناء شخصية 

في تعلمه بشكل جيد مالم يتقن مهارات القراءة ان يتقدم  عالفرد وتثقيفه , الن المتعلم ال يستطي
فهي تسهم في النمو العقلي للفرد من خالل ما تقدمه له من ثقافة ومعرفة كما انها تساعده 

 على التقدم والتحميل الدراسي وفي ضوء ذلك تتبلور أهمية البحث بما يأتي:
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 أهمية استراتيجية خاليا التعلم في تدريس تالميذ التربية الخاصة. -1

 أهمية مادة القراءة لتالميذ التربية الخاصة. -2

 هدف البحث:
هدف البحث الحالي الى التعرف على "أثر استخدام استراتيجية خاليا التعلم في تحصيل 

 تالميذ الصف الثاني تربية خاصة في مادة القراءة".
 فرضيات البحث:

درجات تحصيل  ( بين متوسط0,05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) دال يوج
تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية )خاليا التعلم( ومتوسط درجات 

 تحصيل تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة االعتيادية في االختيار البعدي.
 حدود البحث: 

 -يتحدد البحث الحالي بما يأتي: 
ربية الخاصة, في الجانب االيسر من مدينة الموصل في الت /تالميذ الصف الثاني االبتدائي -1

 .2019-2018محافظة نينوى, للعام الدراسي 

 المقرر من قبل وزارة التربية  في جمهورية العراق. /كتاب القراءة للصف الثاني  -2
 -تحديد المصطلحات: 

 أوال: استراتيجية التدريس: عرفها كل من:
ات مقننة ومخططة تعمل على تحقيق هدف عام او ( بانها: "سلسلة إجراء2004ابراهيم)-1

 (.848, 2004ابراهيم,)مجموعة اهداف" 
( بانها: "مجموعة تحركات المدرس التي تحدث بشكل منظم ومتسلسل 2010عبد اهلل )-2

 (23, 2010والتي تهدف الى تحقيق األهداف التدريسية" )عبد اهلل 
 التعريف االجرائي الستراتيجية التدريس :

 مجموعة اإلجراءات او الخطوات التي سينفذ بموجبها المتغير المستقل للبحث.  بانها
 ثانيا: استراتيجية )خاليا التعلم(

 عرفها كل من: 
1- Hall(2002) بانهااا عبااارة عااان الااتعلم الاااذي يااتم باااين شخصااين يعماااالن معااا وجهاااا" :

ي كلفاااوا لوجااه بحيااث يشاااعر كاال ماانهم باناااه عضااو ماان المجموعاااة تسااعى لتحقيااق األهاااداف التاا
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 (  Hall,2002,403بها")

(: "بانها عبارة عن قيام االفراد بتعليم بعضهم البعض كأن يقوم بعض 2004إبراهيم) -2
التالميذ بتعليم من هم اقل منهم في تحصيل بعض جوانب المادة الدراسية وفهم اساسيتها" 

 (869, 2004)إبراهيم,

 خاليا التعلم()التعريف االجرائي الستراتيجية 
عملية تنظيم التالميذ بشكل مجموعات ثنائية, يتعلم كل تلميذ من زميله مهام يحددها بانها 
 المعلم.

 ثالثا: التحصيل: عرفه كل من:
( بانه: "درجة االكتساب التي يحققها المتعلم او مستوى النجاح الذي يحرزه في 2000عالم)-1

 (.305, 2000عالم,)مادة دراسية" 
ك النوع من التحصيل الذي يتعلق بدراسة او تعلم العلوم : "ذله( بان2004نصر اهلل )-2

 (.15, 2004نصر اهلل,)والمواد الدراسية المختلفة" 
 التعريف اإلجرائي للتحصيل

النتاجات التعليمية التي حققها تالميذ الصف الثاني التربية الخاصة بالمواضيع  
 لذي أعده الباحث لهذا الغرض. المحددة من مادة القراءة العربية, ويحسب من خالل الدرجات ا

 رابعًا: تالميذ التربية الخاصة: عرفهم كل من:
( بأنهم "أولئك األطفال الذين يعانون من اضطراب او خلل في 2008الجعافرة ) -1

واحدة او أكثر من األبنية األساسية والتي لها تأثير على قدرات الطفل في فهمه واستعماله للغة 
, 2008ء في االصغاء والكالم او القراءة او الكتابة" )الجعافرة,المنطوقة او المكتوبة سوا

121.) 

( بأنهم "أولئك التالميذ الذين يعانون من مشكالت كالتأخر 2010)الزغلول وعلي, -2
التعلم او ضعاف السمع او البصر ويجتمعون في فصل  والدراسي او صعوبات التعلم او بطيئ

 (.2010,272ه" )الزغلول وعلي,واحد ويطبق عليهم البرنامج التربوي نفس

 خلفية نظرية 

 خاليا التعلم استراتيجية
انعكاسا لألفكار التي تنادي بها النظرية البنائية, والتي تؤكد على أهمية  ستراتيجيةتعد هذه اال



 
 م2020/هـ1441                                  (                        80العدد ) –                       

 

 
739 

بناء المتعلمين لمعارفهم من خالل تفاعلهم مع بيئتهم اذ يطرح السؤال المطلوب ويفكر 
الى نتيجة واحدة وفي اثناء ذلك يقوم المعلم بالتحرك داخل الصف  المتعلمان معا ليتوصال

لتقديم الدعم للمتعلمين من رد على األسئلة او تقديم المساعدة لمن يحتاجها ويكون دوره موجه 
 (.291, 2011الساعدي,)ومرشد 

 -خاليا التعلم:  استراتيجيةأنواع التدريس وفق 
راك جميع التالميذ في الوقت ذاته في جلسة خاليا التعلم لجميع الصف: ويتضمن اش-1

 يتبادل التالميذ األدوار بينهم.
خاليا التعلم بين االعمار المختلفة: عندما يقوم تلميذ أكبر لديه مهارات أفضل نسبيا -2

 (.30-29, 2007بتدريس تلميذ أصغر لديه ضعف في مهارة معينة )الحارثي,
 خاليا التعلم استراتيجيةخطوات 

 الميذ بقراءة موضوع الدرس مسبقا, قبل موعد الدرس.يقوم الت -1

 تنظيم التالميذ في صورة أزواج, بحيث يجلس كل تلميذ مقابل للتلميذ الثاني. -2

 يقوم التلميذ األول بألقاء السؤال على التلميذ الثاني وعليه ان يجيب بصورة شفهية وكتابية. -3

يذ األول وعليه ان يجيب بصورة شفهية يقوم التلميذ الثاني بإلقاء السؤال الثاني على التلم -4
 وكتابية.

 يستمر تبادل األسئلة بين التالميذ حتى االنتهاء من األسئلة المحددة. -5

اثناء تبادل األسئلة واالجوبة على المعلم المرور بين التالميذ, لمالحظة األداء من جانب  -6
 (. 42, 2009ايدي,الز )التالميذ, وتوجيه االرشاد وتوفير األغذية الراجعة على العمل 

 -: خاليا التعلم استراتيجيةأهداف  -7
 تشجيع المناقشة المفتوحة. -1

 لدى المتعلمين. ةإثارة الدافعي -2

 جذب االنتباه للمدرس. -3

 إحساس المشاركين بالراحة النفسية. -4

 تمنح الثقة بالنفس. -5

 تنمي روح التعاون. -6

  .(290, 2011الساعدي,)تحسين أداء التالميذ في المهام األكاديمية  -7
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 الدراسات السابقة -8
 خاليا التعلم استراتيجيةالدراسات التي تناولت 

 أجريت هذه الدراسة في بريطانيا  Hall,2002))دراسة -1
النشط على إكتساب  خاليا التعلم استراتيجيةوهدفت إلى التأكد من أثر تنوع بعض       

 د اإليجابي المتبادل.بعض المفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالتجاه نحو االعتما
و)خرائط المفاهيم( و)العصف  )فكر زاوج شارك( و)خاليا التعلم( استراتيجيةاستخدم الباحثان 

الذهني( وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف األول الثانوي بالمدرسة الزراعية, واستخدم 
, ومقياس تقدير الباحثان عددا من األدوات تمثلت في اختبار تحصيل المفاهيم البيولوجية

اإليجابي المتبادل, وأظهرت النتائج وجود أثر كبير  دالذات,  ومقياس االتجاه نحو االعتما
التعلم النشط بالنسبة الكتساب المفاهيم البيولوجية, واالتجاه نحو االعتماد  استراتيجيةلتنويع 

ية بالنسبة لتحسين دالة أحصائ تكن النتائجبينما لم  اإليجابي المتبادل على عينة الدراسة,
 مستوى تقديرهم لذواتهم.

 ( أجريت هذه الدراسة في العراق2008دراسة هندي)-2
تعليم االقران في تنمية بعض مهارات  استراتيجيةهدفت الى التعرف الى أثر استخدام         

البحث  القراءة الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة في مادة القراءة, تكونت عينة
( تالميذ 9( تلميذا وتلميذة للمجموعة التجريبية و)11( تلميذا وتلميذة موزعين بواقع )20من )

وتلميذات للمجموعة الضابطة, استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي 
(T.testلمعالجة البيانات وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية ولصالح المجموعة ) 

 التجريبية التي درست وفق استراتيجية تعليم األقران.
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

 توفير الخلفية العلمية والمناخ المناسب والمصادر الالزمة ألجراء البحث الحالي. -1

 تكشف عن جذور المشكلة وتؤدي الى فهم ما تم بخصوصها في الفترات السابقة. -2

 دراستها من قبل وهذا ما يؤدي الى بحوث جديدة. تبرز الجوانب التي لم يتم -3

 تساعد الباحث على التوصل الى صياغة دقيقة ومحددة ألهداف وطبيعة بحثه. -4
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جراءاته  منهجية البحث وا 
 أختار الباحث المنهج التجريبي لمناسبته لتحقيق هدف البحث الحالي.

 التصميم التجريبي للبحث
ذي المجموعتين المتكافئتين احداهما تجريبية وأخرى  اعتمد الباحث على التصميم التجريبي

 ( االتي:1ضابطة, كما موضح في الجدول)
 االختبار البعدي()المتغير التابع  المتغير المستقل المجموعة
 .االختبار التحصيلي1 خاليا التعلم استراتيجية التجريبية
 . االختبار التحصيلي1 الطريقة االعتيادية الضابطة

 :بحث وعينته مجتمع ال
جميع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها( . وعليه تم )هو  مجتمع البحث: - أ

تحديد مجتمع البحث والذي يتكون من تالميذ التربية الخاصة )الصف الثاني االبتدائي( للعام 
( تلميذا وتلميذة يتوزعون 395( في مدينة الموصل والبالغ عددهم)2019-2018الدراسي )

-( مدرسة ابتدائية حسب إحصائية المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى102على )
 الفصل الدراسي األول.

الخليج العربي )اختار الباحث عينة البحث بصورة قصدية مدرسة  عينة البحث: - ب
للبنين( الواقعة في حي النبي يونس في الجانب االيسر كمجموعة تجريبية, ومدرسة )اسعد بن 

ين الواقعة في حي النبي يونس في الجانب االيسر أيضا كمجموعة ضابطة, وقد بلغ زرارة( للبن
 ( تالميذ.8( تالميذ, وفي المجموعة الضابطة)9عدد التالميذ في المجموعة تجريبية )

 تكافؤ مجموعتي البحث:
حرص الباحث قبل البدء بالتجربة على عملية التكافؤ بين المجموعتين في عدد من المتغيرات, 

 لتي قد تؤثر في نتائج التجربة وهذه المتغيرات هي:ا
 العمر الزمني محسوبا باألشهر:

بعد حصول الباحث على البيانات الخاصة بأعمار التالميذ من البطاقة المدرسية         
, استخدم 1/1/2019الخاصة بكل تلميذ قام بحساب اعمار التالميذ باألشهر وذلك لغاية 

ان  حتني لمعرفة داللة الفرق بين أعمار تالميذ المجموعتين, اتضو  –الباحث معادلة مان 
(, وهذا دليل على ان المجموعتين 0,05الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى )
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 ( يبين ذلك.2متكافئتين في العمر الزمني, والجدول )
 (2الجدول )

 يبين العمر الزمني محسوبًا باألشهر

 توسط الرتبم مجموع الرتب العدد المجموعة
 قيمة مان وتني

 (0,05مستوى الداللة)
 الجدولية المحسوبة

  8,39 75,50 9 التجريبية
30,5 
 

 متكافئتين 8,9
 9,69 77,50 8 الضابطة

درجات التالميذ في مادة القراءة العربية لالمتحان النهائي للصف األول االبتدائي  -1
 )تربية خاصة(:

لميذ في الصف األول االبتدائي في مادة القراءة, وتم التعامل مع قام الباحث بأخذ درجة كل ت
وتني لمعرفة داللة  –هذه البيانات من خالل درجات المجموعتين, وعند استخدام معادلة مان 

( إذ 0,05الفرق بين المجموعتين, تبين ان الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
(, وهذا يدل على ان مجموعتي 18أكبر من القيمة الجدولية )( 34,5كانت القيمة المحسوبة )

 ( يوضح ذلك. 3البحث متكافئتين في هذا المتغير, والجدول )
 (3الجدول )

 يبين درجات التالميذ في مادة القراءة

 متوسط الرتب مجموع الرتب العدد المجموعة
 قيمة مان وتني

 (0,05مستوى الداللة)
 الجدولية المحسوبة

  8,17 82,50 9 تجريبيةال
34,5 
 

 متكافئتين 8,9
 8,81 70,50 8 الضابطة
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 المعدل العام لدرجات التالميذ في الصف األول في جميع المواد الدراسية:-3
حصل الطالب على المعدل العام لدرجات كل تلميذ في االمتحان النهائي للصف األول 

البطاقة المدرسية المخصصة لكل تلميذ, وتم االبتدائي )تربية خاصة( لمجموعتي البحث من 
التعامل مع هذه البيانات من خالل حساب درجات مجموعتي البحث, وعند استخدام معادلة 

وتني لمعرفة داللة الفرق بين درجات مجموعتي البحث, تبين ان الفرق ليس بذي داللة -مان
( أكبر من القيمة 32,00(, إذ كانت القيمة المحسوبة )0,05إحصائية عند مستوى داللة)

( 4( وهذا يدل على ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير, والجدول )18الجدولية )
 يوضح ذلك.

 ( يبين التكافؤ افراد العينة في المعدل العام لدرجات الصف االول4الجدول )

 متوسط الراتب مجموع الراتب العدد المجموعة
 قيمة مان وتني

 (0,05مستوى الداللة)
 الجدولية المحسوبة

  9,44 85,00 9 التجريبية
32,00 

 
 متكافئتين 8,9

 8,50 68,00 8 الضابطة

 المستوى التعليمي لآلباء:-1
تمكن الباحث من جمع البيانات المتعلقة بمستوى تعليم اآلباء ألفراد العينة من خالل  

التربية الخاصة لمجموعتي البحث,  البطاقة المدرسية والتقارير الخاصة بكل تلميذ من تالميذ
وتم التعامل مع هذه البيانات من خالل حساب درجات المجموعتين وعند استخدام مربع كاي 

( إذ 0,05لمعرفة داللة الفرق بينهما, تبين ان الفرق ليس بذي إحصائية عند مستوى داللة)
( وهذا يدل على 5,99( أصغر من القيمة الجدولية )0,084كانت قيمة مربع كاي المحسوبة )

 ( يبين ذلك.5ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير, والجدول )
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 ( يبين تكافؤ المستوى التعليمي لآلباء5الجدول )

ابتدائية فما  المجموعة
 دون

 جامعية وعليا ثانوية
 قيمة مربع كاي

 الداللة تصحيح يتس
 الجدولية المحسوبة

  2 3 4 التجريبية
0,084 

 

5,99 
(0,05) 

(2) 
0,239  

 2 3 3 الضابطة متكافئتين

 المستوى التعليمي لألمهات:-2
تمكن الباحاث مان جماع البياناات المتعلقاة بمساتوى تعلايم األمهاات ألفاراد العيناة مان   

خالل البطاقات المدرسية والتقارير الخاصة بكل تلميذ مان تالمياذ )التربياة الخاصاة( لمجماوعتي 
د اساااتخدام مرباااع كااااي لمعرفاااة داللاااة الفااارق بينهماااا تباااين الفااارق لااايس باااذي داللاااة البحاااث, وعنااا

( أصاغر ماان 1,647( إذ كانات قيماة مرباع كاااي المحساوبة)0,05إحصاائية عناد مساتوى داللااة)
( 6( وهذا يدل على ان المجموعتين متكافئتين في هاذا المتغيار, وجادول)5,99القيمة الجدولية )

 يبين ذلك. 
 ( 6الجدول)

 ن مربع كاي تكافؤ المستوى التعليمي لألمهاتيبي

ابتدائية فما  المجموعة
 جامعية وعليا ثانوية دون

 قيمة مربع كاي
 الداللة تصحيح يتس

 الجدولية المحسوبة
  3 3 3 التجريبية

1,647 
 

5,99 
(0,05) 

(2) 
0,438 

 
 1 2 5 الضابطة متكافئتين

 تحديد متغيرات البحث وكيفية ضبطها:
المتغير المستقل: المتمثل باستراتيجية )خاليا التعلم(, وهو المتغير الذي يؤثر في الظاهرة  -1

 (.55 2010عطية,)المبحوثة ويسمح ألثرها بالظهور 

المتغير التابع: المتمثل بالتحصيل, وهو المتغير الذي يتأثر بتغير المتغير المستقل  -2
 (.166, 2008عليان وآخرون,)
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و المتغير الذي ال يخضع الى سيطرة الباحث, وال يستطيع المتغير الدخيل: وه -3
مالحظته او قياسه, ولكن يستدل عليه من خالل التأثيرات التي يحدثها المتغير المستقل على 

 (.166, 2011عباس وآخرون,)المتغير التابع 

 مستلزمات تطبيق التجربة:
 تحديد المادة العلمية:-1

الدراسية المقررة للصف الثاني االبتدائي, للفصل الدراسي اعتمد الباحث في تجربته المواضيع 
( والتي عددها ست مواضيع دراسية, حيث درست مجموعتي البحث 2019-2018األول )

 التجريبية والضابطة من قبل معلميهم.
 أعداد الخطط الدراسية:-2

تكون في  تعرف الخطة بأنها ما يخطط له المعلم لتحسين أدائه لدرس واحد او مجموعة دروس
( وقد اعد الباحث الخطط التدريسية على وفق 58, 2002مجموعها وحدة دراسية )جامل,

المواضيع الدراسية المقررة لمادة القراءة ولمجموعتي البحث, خطة تدريسية على وفق 
استراتيجية )خاليا التعلم( لتدريس المجموعة التجريبية, وخطة لتدريس المجموعة الضابطة وقد 

 ( خطط لكل مجموعة.6( خطة تدريسية, بواقع )12) بلغ عددها
 أداة البحث:

إن من مقتضيات البحث الحالي هو وجود أداة تتصف بالصدق والثبات لقياس التحصيل, وقد 
 ( فقرة.28أعد الباحث اختبارا لقياس تحصيل التالميذ مكون من )

 االختبار التحصيلي:
ة لتحديد مستوى تحصيل التالميذ في مادة دراسية كان يعرف االختبار التحصيلي بانه الطريقة المنظم

 (.174, 2007قد تعلمها من خالل اجابته على أسئلة تمثل المادة الدراسية )الكسواني,
وتستخدم االختبارات التحصيلية في تحديد ما يعرفه التلميذ وما اكتسبه من مهارات نتيجة 

(. وقد اعد الباحث اختبارا 130, 2000عالم,)تعلمه لموضوع او مجال دراسي معين 
تحصيليا, وفقا لمحتوى المادة الدراسية لكتاب القراءة للصف الثاني االبتدائي, ووفق الخطوات 

 االتية:
 تحديد الهدف من االختبار: -1

الهدف الرئيس لالختبار هو قياس تحصيل تالميذ الصف الثاني االبتدائي )تربية خاصة( في 
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 مادة القراءة.
 لسلوكية:صياغة األغراض ا -2

( غرضا سلوكيا مشتقا من المحتوى المقرر وفقا لتصنيف بلوم في المجال 30أعد الباحث )
المعرفي للمستويات: المعرفة, الفهم, التطبيق, وبعد عرض األغراض السلوكية التي صاغها 
الباحث على مجموعة من الحكمين من ذوي االختصاص في طرائق التدريس والعلوم التربوية 

لمعرفة رأيهم في صحة صياغة األغراض السلوكية ومالئمتها ضمن المستويات  والنفسية
%( لصالحية الهدف 82الثالثة من تصنيف بلوم, واعتماد الباحث على نسبة اتفاق )

ومالئمته, وفي ضوء اآلراء التي قدمها المحكمون تم أجراء التعديل على صياغة بعض 
 ( غرضا سلوكيا.30ض السلوكية )األغراض السلوكية, وبهذا اصبح عدد األغرا

تحديد نسبة التركيز لكل من المادة الدراسية ويتوقف ذلك على عدد مواضيع مادة القراءة -3
 وقد تم تحديدها وحسب المعادلة االتية:

 نسبة التركيز=  

 اعداد جدول المواصفات:-4
وفق المستويات الثالثة األولى من  أعد الباحث جدول المواصفات للمواضيع الستة لمادة القراءة

 (.7تصنيف بلوم, وكما موضح في الجدول )
 (7الجدول )

 يوضح جدول المواصفات

 نسبة التركيز ت
 نسبة الهدف

 المجموع
 %15تطبيق %35فهم %50معرفة

1 66,16 2 2 1 5 
2 20 3 2 1 6 
3 33,13 2 1 1 4 
4 20 3 2 1 6 
5 66,16 2 2 1 5 
6 33,13 2 1 1 4 

 30 6 10 14 %100مج 
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 نوع فقرات االختبار التحصيلي:-5
أعااااد الباحااااث فقاااارات االختبااااار التحصاااايلي ماااان نااااوع االختبااااار ماااان متعاااادد لكونهااااا أحااااد أنااااواع 
االختبارات الموضوعية وأفضالها نظارا لكاون اجابتهاا محاددة وال يختلاف اثناان فاي تقادير درجتهاا 

 (.389, 2007)أبوعالم,
 تحصيلي:صدق االختبار ال-6

, 2010عطيااة,)صاالحية األداة لقيااس مااا وضاعت مان اجال قياساه  validityويعناي بالصادق 
 (, وتحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق:108

 الصدق الظاهري: (1

وقااد قااام الباحااث بعاارض االختبااار التحصاايلي علااى مجموعااة ماان المحكمااين وذوي االختصاااص 
ياااة والنفساااية للحكااام علاااى مااادى ساااالمة الفقااارات فاااي طرائاااق التااادريس وفاااي مجاااال العلاااوم التربو 

 %(.85ومالئمتها لألهداف المحددة وبنسبة اتفاق )

 صدق المحتوى (2

إن لصدق المحتوى أهمية بالدرجة األولى في قياس التحصيل وقد تحقق ذلاك عان طرياق اعاداد 
هااا, جاادول المواصاافات الااذي يمثاال المحتااوى واالهااداف التعليميااة التااي يسااعى المعلاام الااى تحقيق

 وفي ضوء اإلجراءات السابقة أصبح االختبار التحصيلي جاهزا للتطبيق.
 صياغة تعليمات االختبار

ان تعليمااات االختبااار تهاادف الااى شاارح فكاارة االختبااار وتاادريب المختباارين علااى مفرداتااه,       
 وعلى النحو التالي: راجل ذلك اعتمد الباحث على التعليمات الخاصة باالختبا ومن 

ت اإلجابة: أعاد الباحاث التعليماات الخاصاة باإلجاباة علاى فقارات االختباار التحصايلي تعليما - أ
 من خالل توضيح كيفية اإلجابة وقراءة الفقرات امام التالميذ كونهم من تالميذ التربية الخاصة.

تعليمااااات التصااااحيح: وضااااع الباحااااث معااااايير لتصااااحيح اإلجابااااات عاااان فقاااارات االختبااااار  - ب
 نت على النحو االتي:التحصيلي وكا

 درجة واحدة لإلجابة الصحيحة عن كل فقرة من فقرات االختبار. .1

صفر لإلجابة الخاطئة او المتروكة او التي تتضمن اجابتين. وبذلك تراوحات درجاة االختباار  .2
 ( درجة.30الكلي)
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 التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيلي:
راء دراساة اساتطالعية وذلاك بتطبياق االختباار بعد أن تحقق الباحث من صدق االختبار قام باإج

( تلميذا وتلميذة من تالميذ الصاف الثالاث مان صافوف 100على عينة استطالعية تكونت من )
التربية الخاصة في مدينة الموصل وذلك لكاون هاذه الفئاة قاد أطلعات مسابقا علاى مواضايع ماادة 

اصااة لاام يتساانى لهاام اخااذ المااادة, القااراءة للصااف الثاااني , ولكااون تالميااذ الصااف الثاااني تربيااة خ
حيث كان الغرض من التطبيق االستطالعي التعرف على مدى وضوح التعليمات والكشف عان 
جوانب القوة والضعف في فقرات االختبار من ناحية الصياغة والمضمون, ومعرفاة الوقات الاذي 

ى االختباار حصاة يستغرقه االختبار والطول المناسب له, وقد بلاغ الوقات المساتغرق لإلجاباة علا
( دقيقااة ولاام يحتسااب الباحااث الفاارق بااين متوسااط الاازمن المسااتغرق بااين اول 40دراسااية كاملااة )

واخر تلميذ انتهى من اإلجابة ألن التالميذ هم من فئات التربية الخاصة فقد كان الوقات مفتوحاا 
 لإلجابة. 

 التحليل االحصائي لفقرات االختبار التحصيلي:
ية في بناء االختبار الجيد هو اجاراء عملياة التحليال االحصاائي لفقارات ان من الخطوات األساس

الظااااااهر )االختباااااار, وتتضااااامن هاااااذه العملياااااة إيجااااااد مساااااتوى الصاااااعوبة الفقااااارات وقاااااوة تميزهاااااا 
 (.127, 2002واخرون,

 تحديد معامل الصعوبة: - أ

, 20-سااون تاام إيجاااد صااعوبة الفقاارة لكاال الفقاارات االختبااار وفااق معادلااة كيااودر ريتشااارد       
-0,20ويااارى بلاااوم باااأن فقااارات االختباااار تعاااد مقبولاااة إذا كاااان معامااال صاااعوبتها يتاااراوح باااين )

( مااان فقااارات 1,30(, وعلاااى ذلاااك تااام اساااتبعاد الفقااارتين )107, 1983بلاااوم وآخااارون,)( 0,80
 ( .0,78-0,37) نالمقياس, وباستعمال معامل الصعوبة للفقرات وجد أنها تتراوح ما بي

 التمييز:تحديد معامل -ب
وقاااد تااام حسااااب القاااوة التمييزياااة لكااال فقااارة, وكااال فقااارة أظهااارت فروقاااا ذات داللاااة إحصاااائية عناااد 

( 30و1( عاادها الباحااث فقاارة ممياازة وباذلك تاام حااذف فقاارتين ماان االختبااار )0,05مساتوى داللااة)
 ( فقرة.28ليصبح االختبار بصيغته النهائية مؤلف من )

 ثبات االختبار التحصيلي:-ج
لحسااب الثباات ويعاود السابب فاي اختياار  20-الباحث معادلة كيودر ريتشاارد ساون وقد استخدم
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هذه المعادلة ألنه يمكن تطبيقها في االختبار الذي تكون درجاة اإلجاباة عان الفقارة اماا صاحيحة 
فتأخااذ درجااة واحاادة وامااا خطااأ فتأخااذ صاافرا, وبعااد تطبيااق المعادلااة بلااغ معاماال ثبااات االختبااار 

 هو معامل ثبات عال, وبذلك أصبح االختبار جاهزا للتطبيق.( و 0,87التحصيلي )
 تطبيق التجربة:

بعاااد اساااتكمال اإلجاااراءات الخاصاااة بتكاااافؤ مجماااوعتي البحاااث واعاااداد الخطاااط التدريساااية        
التحصااايلي, وتنظااايم جااادول الااادروس فاااي  رللمجماااوعتين, وتهيئاااة أداة البحاااث المتمثلاااة باالختباااا

ي األسااااابوع تااااام البااااادء بإعطااااااء دروس تدريبياااااة الاااااى معلماااااي ( دروس فااااا6المدرساااااتين بواقاااااع )
واساااتمرت متااابعتهم لمااادة أساابوع, ثااام تااام  11/11/2018المدرسااتين فاااي يااوم االحاااد المصااادف 

تكلاااايفهم بتاااادريس المااااادة العلميااااة للمجمااااوعتين, حيااااث تاااام تاااادريس المجموعااااة التجريبيااااة وفااااق 
لطريقاااة االعتيادياااة فاااي المااادارس اساااتراتيجية خالياااا الاااتعلم, والمجموعاااة الضاااابطة علاااى وفاااق ا

 .20/1/2019تهت يوم االحد المصادف ( أسابيع وان9المذكورة سابقا, وقد استمرت التجربة )
 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي: 

بعااد انتهاااء التجربااة مااع نهايااة الفصاال الدراسااي األول وانتهاااء المواضاايع المحااددة للتجربااة        
للصف الثاني االبتدائي, قام الباحث باأجراء اختباار بعادي للمجماوعتين  من كتاب القراءة المقرر

( فقارة فاي ياوم 28مستعينا باالختبار التحصيلي الاذي أعاده الباحاث لهاذا الغارض والمكاون مان )
 .20/1/2019الخميس الموافق 

 الوسائل اإلحصائية:
 مربع كاي. -1

 اختبار مان وتني. -2

 . 20 –ريتشارد سون  -3

 معادلة التمييز. -4
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 نتائج البحث وتفسيرها:
 سيتم عرض نتيجة البحث ومناقشتها في ضوء البحث وفرضيته والتي تنص على ما يأتي:

( بين متوسط درجاات تحصايل تالمياذ 0,05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة)
ل المجموعاااة التجريبياااة الاااذين درساااوا وفاااق اساااتراتيجية )خالياااا الاااتعلم( ومتوساااط درجاااات تحصاااي

 تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة االعتيادية في االختبار البعدي.
فعناد اجاراء االختباار البعادي لمجماوعتين التجريبياة والضاابطة, وتصاحيح إجاباات التالمياذ علاى 

( وهاي 0,50وتني, بلغت القيماة المحساوبة)-فقرات االختبار التحصيلي, وباستخدام معادلة مان
 ( يبين ذلك.8(, والجدول )8,9القيمة الجدولية البالغة )أصغر من 

 (8الجدول )
وتني لمعرفة الفرق بين متوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار -يبين نتائج اختبار مان

 التحصيلي

 متوسط الراتب مجموع الراتب العدد المجموعة
 قيمة مان وتني

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

  12,94 116,5 9 التجريبية
0,50 

 
8,9 

دال احصائيا لصالح 
 التجريبية

 4,56 36,50 8 الضابطة 

ويعاازو الباحااث هااذا التفااوق الااى فاعليااة اسااتراتيجية خاليااا الااتعلم فااي إشاااعة جااو ماان  
التعاون والمشاركة في الاتعلم الاذي يمكان كال تلمياذ مان الاتعلم حساب سارعة اساتيعابه وتصاحيح 

جاال ماان زمالئااه, ممااا يسااهم فااي خلااق جااو دراسااي يساااعد علااى اتقااان اخطائااه دون الشااعور بالخ
 التعلم واستباء أكثر للمعلومات, دون الشعور بالملل مع مرور الوقت.

وقاااد اتفقااات هاااذه النتيجاااة ماااع اغلاااب الدراساااات الساااابقة التاااي اثبتااات فاعلياااة اساااتراتيجية  
 (.2008)هندي,( ودراسةHall,2002خاليا التعلم مع المتغيرات المختلفة كدراسة )
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 : االستنتاجات
 في ضوء نتائج البحث الحالي يستنتج الباحث ماياتي:

خاليااا الااتعلم( فااي التحصاايل الدراسااي لاادى تالميااذ الصااف الثاااني )تربيااة )فعاليااة اسااتراتيجية  .1
 خاصة( في مادة القراءة وترسيخها في اذهانهم من خالل المشاركة مع االخرين.

ن وماان خااالل اسااتراتيجية خاليااا الااتعلم ان يااتم تعلاايمهم بشااكل ان فئااات التربيااة الخاصااة يمكاا .2
 يوازي اقرانهم االعتياديين. 

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته التي توصل اليها الباحث يوصي بما يأتي:

عقاااد دورات تدريبياااة لمعلماااي ولمعلماااات التربياااة الخاصاااة اثنااااء الخدماااة تتنااااول اساااتراتيجية  -1
 من حيث مكوناتها وطرق التدريب عليها.خاليا التعلم 

تضمين مقرر )طرائق التدريس( في كلياة التربياة األساساية وكلياة التربياة اساتراتيجية خالياا  -2
 التعلم وكيفية تطبيقها.

 المقترحات:

خاليااا الااتعلم( فااي مااادة الرياضاايات لتالميااذ ).اجااراء دراسااة مماثلااة تتناااول اسااتخدام اسااتراتيجية 1
 التربية الخاصة.

خاليا الاتعلم( فاي متغيارات أخارى: ).اجراء اجراء دراسة مماثلة تتناول أثر استخدام استراتيجية 2
 مثل الخجل, االنطوائية, السلوك العدواني, السلوك االجتماعي.

 المصادر العربية واألجنبية:
, مكتباة االنجلاو التعليم وأساليب التعلم تاستراتيجيا(, 2004)إبراهيم, مجدي عزيز,  -1
 صرية, القاهرة, مصر.الم

فييي التربييية الشييغوفة )دليييل المعلييم لتفعيييل عملييية الييتعلم (, 2009أبااو شااقرا, رجااا, ) -2
 دار العلم للماليين, بيروت, لبنان. وتنشيطها(,

برنيييامج مقتييرم قيييائم عليييل النظرييية البنائيييية لتنميييية (, 2004أبااو عطايااا, أشااارف, ) -3
, بغزة رسالة دكتاوراه غيار لثامن األساسيالجوانب المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصف ا

 منشورة, جامعة عين شمس.

, دار 5, طمنياهج فيي العليوم النفسيية والتربويية(, 2007أبو عالم, رجااء محماود, ) -4
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 النشر للجامعات, القاهرة, مصر.

ترجماة المفتاي  تقويم الطالب التجمعيي والتكيويني,(, 1983بلوم, بنيامين, وآخرون, ) -5
 و هيل للنشر القاهرة.وآخرون, دار ماكج

, دار مييدرس القييرن الحييادي والعشييرين الفعييال(, 2000جااابر, جااابر عبااد الحميااد, ) -6
 الفكر العربي القاهرة, مصر.

طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عمليية (, 2002), مجامل, عبد الساال -7
 , دار المناهج للنشر والتوزيع, عمان األردن.3, طالتدريس

, دار أساااامة للنشااار االضيييطرابات الحركيييية عنيييد األطفيييال(, 2008تم, )الجعاااافرة, حاااا -8
 والتوزيع, عمان, األردن.

فاعلييية اسييتراتيجية تييدريس االقييران فييي  (,2007الحااارثي, منااى فيحااان الحااارثي, ) -9
, جامعاة الملاك ساعود, كلياة اكساب بعض الكلميات للتالمييذ المتخلفيين عقلييا بدرجية متوسيطة

 ر )غير منشورة(.التربية, رسالة ماجستي

(, المساااارح وتعلاااايم اللغااااة لألطفااااال, ورقااااة مقدمااااة الااااى 2002حسااااين, كمااااال الاااادين, ) -10
الواقييع -تربييية الطفييل ميين أجييل مصيير المسييتقبلالمااؤتمر الساانوي األول لمركااز رعايااة الطفاال, 

 ه.28/2/1425, المنعقد في والطموم

ميييية التفكيييير أثييير اليييتعلم النشيييط فيييي تن(, 2009الزايااادي, فاطماااة بنااات خلاااف اهلل, ) -11
االبتكيياري والتحصيييل الدراسييي بمييادة العلييوم لييدى طالبييات الصييف الثالييث المتوسييط بالمييدارس 

 , رسالة ماجستير غير منشورة.الحكومية بمدينة مكة المكرمة

مييدخل الييل علييم اليينفس (, 2010وعلااي فااالح الهنااداوي, ) مالزغااول, عماااد عبااد الاارحي -12
 عربية المتحدة., العين, االمارات الدار الكتاب الجامعي

(, أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل طالب 2011الساعدي, عمار طعمة جاسم, ) -13
الصف الثالث المتوسط في الرياضيات وميلهم نحو دراستها, رسالة ماجستير غير منشورة كلية 

 التربية األساسية, جامعة الموصل.
يم وتطبيقاتاااه التربوياااة        (, مباااادل القيااااس والتقاااو 2002الظااااهر, زكرياااا محماااد وآخااارون, ) -14

 واإلنسانية, المطابع التعاونية, عمان, األردن.

مييدخل الييل منيياهج البحييث فييي التربييية وعلييم (, 2011)عباااس, محمااد خلياال وآخاارون,  -15
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 , دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.3, طالنفس

ة بيين النظريية طيرق تيدريس التربيية البدنيي(, 2010, عصام الدين متولي, )عبد اهلل -16
 , دار الوفاء, مصر.5, طوالتطبيق

وسيائله -أدواتيه-البحث العلميي فيي التربيية منهاجيه(, 2010عطية, محسن علاي, ) -17
 دار المناهج للنشر والتوزيع, عمان, األردن. اإلحصائية,

القياس والتقويم التربيوي والنفسيي اساسيياته (, 2000عالم, صالح الدين محماود, ) -18
 دار الفكر العربي, القاهرة, مصر. رة,وتطبيقاته المعاص

اتجاهيييات وتطبيقيييات حديثييية فيييي المنييياهج (, 2011عاااالم, صاااالح الااادين محماااود, ) -19
 , دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.وطرق التدريس

اتجاهيييات وتطبيقيييات حديثييية فيييي المنييياهج وطيييرق (, 2011)علاااي, محماااد السااايد,  -20
 ع, عمان, األردن., دار المسيرة للنشر والتوزيالتدريس

أسيياليب البحييث العلمييي وتطبيقاتييه فييي (, 2008)عليااان, ربحااي مصااطفى وآخاارون,  -21
 دار صفاء للنشر والتوزيع, األردن. التخطيط واإلدارة,

, دار الثقافاة للنشار اساسييات تصيميم التيدريس(, 2017الكسواني, مصطفى خليل, ) -22
 والتوزيع, عمان, األردن.

, دار مييدخل اليييل عييالم الييينفس(, 2012مااد سااالم, )كفااافي, عااالء الاادين وساااهير مح -23
 الفكر ناشرون وموزعون, عمان, األردن.

المعلوماتيييييية والتعلييييييم )القواعيييييد واالسيييييس (, 2005, )المحيسااااان, إباااااراهيم عباااااد اهلل -24
 (, دار الزمان للنشر والتوزيع, المدينة المنورة, السعودية.النظرية

, دار الرايااة تييدريس الرياضييياتأسيياليب (, 2008مريزيااق, هشااام يعقااوب وآخاارون, ) -25
 للتوزيع والنشر, عمان, األردن.

تيدني مسييتوى التحصيييل واالنجيياز المدرسييي (, 2004, )منصار اهلل, عماار عباد الاارحي -26
 , دار األوائل للنشر والتوزيع, عمان, األردن.أسبابه وعالجه
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ي تنمية أثر استخدام استراتيجية التعلم االقران ف(, 2008هندي, عمار يلدا كرومي, ) -27
بعض مهارات القراءة الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة في مادة 

 , رسالة الماجستير غير منشورة, كلية التربية األساسية, جامعة الموصل.القراءة

28- Hall, S. watiz, I. Border, D. Nas, R.(2002).A doptional of active 

learning in a lectyre – Based Engineering class, ASEE/IEEE frontiers 

in conference November 6-9, Boston.MA. 
 (1الملحق)

 يوضح أسماء المحكمين الذين تمت االستعانة بهم في أجراء الدراسة 
 مكان العمل اللقب العلمي االسم الثالثي ت
 كلية التربية االساسية أستاذ د. فاضل خليل إبراهيم 1
 كلية التربية استاذ ياسين قالرزا دد. عب 2
 كلية التربية االساسية استاذ د. خشمان حسن علي 3
 كلية التربية االساسية أستاذ مساعد د. أمل فتاح زيدان 4
 كلية التربية االساسية أستاذ مساعد د. ذكرى يوسف جميل 5
 كلية التربية االساسية أستاذ مساعد د. فتحي طه مشعل 6
 كلية التربية االساسية مدرس نالست لبنى يوسف حس 7
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 (2الملحق)
 جامعة الموصل

 كلية التربية األساسية
 قسم التربية الخاصة

 
 م/ استبانة أراء الخبراء حول صالحية الخطط التدريسية

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

 
 تحية طيبة......

)أثر استخدام استراتيجية خالييا اليتعلم فيي تحصييل تالمييذ جراء البحث الموسوم يروم الباحث ا
ولغاارض تحقيااق اهااداف البحااث قااام الباحااث الصييف الثيياني/ تربييية خاصيية فييي مييادة القييراءة( 

بأعداد الخطط الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطة راجيًا اطالعكام عليهاا واباداء ماا تروناه 
 تها خدمة للبحث العلمي.مناسبًا بخصوص صالحي

 
 ولكم من الباحث الشكر واالمتنان

 
 
 

 الباحث
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 (3الملحق)
 خاليا التعلم( للمجموعة التجريبية)انموذج خطة تدريسية باستخدام استراتيجية 

 دقيقة 40الصف: الثاني الخاص                                             الزمن:
 اليوم:                                       الموضوع: الغراب العطشان 

 
 أوال: األهداف السلوكية 

 جعل تلميذ الصف الثاني الخاص قادرًا على ان:
 يصف الجرة والحجارة. -1

 يعرف فائدة الماء للحيوان. -2

 يفسر تصرف الغراب. -3

 يستوعب فائدة رمي الحجارة. -4

 يضع الحرف المفقود من الكلمة. -5

 
 يمية(ثانيًا: )الوسائل التعل

 السبورة واالقالم الملونة
 البطاقات المكتوبة
 الكتاب + الصور

 ثالثًا: )المقدمة(
 تهيئة أذهان التالميذ للموضوع الجديد بعد استذكار الموضوع السابق)مدرستي(. -1

 كتابة الموضوع الجديد بخط واضح على السبورة. -2

 .توجيه التالميذ لألنشطة التي سيقومون بها وتوزيع المهام عليهم -3

 )العرض(
يقوم المعلم بقراءة الموضوع )الغراب العطشان( بصورة واضحة امام التالميذ ويكرر القراءة, 
يحدد المعلم الكلمات الجديدة ويعتمدها ككلمات يتم التركيز عليها ويثير أسئلة عن الموضوع 

قابلة او على لمناقشتها وبعد اإلجابة عن األسئلة يتم تنظيم التالميذ في صورة ازواج ثنائية مت
 مقعدين متجاورين لتطبيق استراتيجية خاليا التعلم.
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يقوم التلميذ)أ( برفع ورقة او بطاقة كتب عليها احدى كلمات الموضوع )أحب  -1
 القراءة(.

 يقوم التلميذ)ب( بقراءة الكلمة الموجودة في البطاقة وكتابتها.
لنفس الموضوع يقوم يقوم التلميذ)ب( برفع ورقة او بطاقة كتب عليها كلمات أخرى  -2

 التلميذ)أ( بقراءة وكتابة الكلمة.

يستمر تبادل البطاقات وكتابة الكلمات الموجودة عليها بين أفراد المجموعات حتى  -3
 االنتهاء من البطاقات المحددة لموضوع الدرس.

يقوم المعلم بالتجوال بين التالميذ وتوجيههم وارشادهم ولتوفير التغذية الراجعة على  -4
 ت الصحيحة.اإلجابا

 )التقويم(
 يوجه المعلم األسئلة للتالميذ للتأكد من مدى فهمهم واستيعابهم للموضوع.

 )الواجب البيتي(
يكلف المعلم التالميذ بكتابة الموضوع )الغراب العطشان( على الدفتر البيتي, مع كتابة 

 الكلمات الجديدة التي على السبورة.
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 (4الملحق)
 جامعة الموصل

 كلية التربية األساسية
 قسم التربية الخاصة

 
 م/ استبانة أراء الخبراء حول صالحية األهداف السلوكية 

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

 تحية طيبة......
فيي تحصييل  )أثر استخدام استراتيجية خالييا اليتعلميروم الباحث اجراء البحث الموساوم        

ومان أجال التعارف علاى مادى صاالحية  تالميذ الصف الثاني/ تربية خاصية فيي ميادة القيراءة(
التطبيااق( ونظارًا لمااا -االساتيعاب-األهاداف السالوكية وماادى تمثيلهاا لمجااالت األهااداف )المعرفاة

تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا الموضوع فان الباحث يعرض علايكم األهاداف التاي توصال 
يها راجيا اطالعكم عليها وابداء ماتروناه مناسابا بخصاوص صاالحيتها مان تباديل او حاذف او ال

 تعديل خدمة للبحث العلمي.
 ولكم من الباحث الشكر واالمتنان

 
 

 الباحث         
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 يوضح األغراض السلوكية بصيغتها النهائية 

 جعل التلميذ قادرا على ان :
 )الغراب العطشان(

 صف الجرة والحجارة.ي -1

 يعرف فائدة الماء للحيوان. -2

 يفسر تصرف الغراب. -3

 يستوعب فائدة رمي الحجارة. -4

 يضع الحرف المفقود من الكلمة. -5

 )حكايات جدتي( 
 يعرف سبب فقر الفالح.-1
 يصف شكل الجدة.- 2

 يعرف الحكمة من الحكاية. -3

 يفسر لماذا اصطاد الفالح الوزة. -4

 ماذا قالت مريم. -5

 كلمة الطمع.يستخدم عكس  -6

 )البلبل والحرية(
 يعرف اين يعيش البلبل. -1

 يصف سجن البلبل. -2

 يميز السمكة والبلبل. -3

 يكمل االحرف الناقصة. -4

 )اليوم المدرسي(
 يعرف فائدة النوم المبكر. -1

 يعدد واجبات التلميذ. -2

 يسمي ناتج كتابته للواجب البيتي. -3

 يستوعب أهمية تنظيف االسنان. -4
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 عادة.يفسر تصرف غيث بشعوره بالس -5

 يطبق كتابة الموضوع على السبورة. -6

 )االرنب الوفي(
 يسمي كل من االرنب والسلحفاة. -1

 يعرف الحيوان الحزين. -2

 يعلل سبب حمل السلحفاة لألرنب. -3

 يفسر سبب وجود السلحفاة في الحفرة. -4

 يضع االحرف الناقصة في مكانها. -5

 )نصنع لعبَا(
 يعرف األلعاب التي تصنع من الورق. -1

 لية.يذكر اعمال مس -2

 يميز التلميذ الذي صنع زورقا. -3

 يضع االحرف المفقودة في الكلمة. -4
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 (6الملحق)                                         
 جامعة الموصل

 كلية التربية األساسية
 قسم التربية الخاصة

 
 م/ استبانة أراء الخبراء حول صالحية االختبار التحصيلي 

 
 

 ..................................المحترماألستاذ الفاضل ............
 

 تحية طيبة......
)أثر استخدام استراتيجية خالييا اليتعلم فيي تحصييل تالمييذ يروم الباحث اجراء البحث الموسوم 

ولغاارض تحقيااق اهااداف البحااث اعااد الباحااث  الصييف الثيياني/ تربييية خاصيية فييي مييادة القييراءة(
ميااذ الصااف الثاااني/ تربيااة خاصااة وفقااا لألهااداف الساالوكية اختبااارا تحصاايليا فااي مااادة القااراءة لتال

ونظاارًا لمااا تتمتعااون بااه ماان خباارة ودرايااة فااي هااذا المجااال فااان الباحااث يعاارض علاايكم االختبااار 
مناسااابا بخصاااوص صاااالحيتها مااان  هبصااايغته االولياااة راجياااا اطالعكااام عليهاااا واباااداء ماااا ترونااا

 للتطبيق خدمة للبحث العلمي.
 واالمتنانولكم من الباحث الشكر 

 
 

 الباحث         
 
 



 م.م. حارث حممد صربي حسني          أثر اسرتاتيجية خاليا التعلم يف حتصيل تالميذ الصف الثاني تربية خاصة يف مادة القراءة 

 762 

 (7الملحق)                                            
يوضح فقرات االختبار التحصيلي بصيغته النهائية حول اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات 

 التالية لكل مما يأتي:
 الموضوع األول

 )الغراب العطشان(
 رمى الغراب........في الجرة. -1

 الحصاة-الخيار    ج-ب العنب  -أ
 عندما رمى الحصاة في الجرة.......الماء-2
 شرب-انخفض   ج-ارتفع   ب-أ

 تعلم الغراب ان ......... ويعمل.-3
 يأكل-يلعب   ج-يفكر   ب-أ

 ال...راب()الحرف.........يكمل معنى كلمة -4
 ر -غ   ج-س     ب - أ

 
 الموضوع الثاني
 )حكايات جدتي(

 نه..........كان الفالح فقيرا أل-5
 كبير-كسول     ج-خمول     ب - أ

 القناعة.......-6
 غم-كنز   ج-هم     ب-أ

 الطمع والكسل......-7
 مزعجان-محبوبان   ج-مكروهان    ب-أ

 ظن الفالح في بطن الوزة.......-8
 لحما-ذهبا    ج-بيضا   ب-أ

 من جد وجد ومن زرع........-9
 حصد-دفع   ج-وقع   ب-أ
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 لطمع........عكس كلمة ا-10

 الكره-السخاء    ج-الجشع   ب-أ

 الموضوع الثالث

 )البلبل والحرية(

 يقف البلبل على........الشجرة.-11

 تحت -بيت   ج-غصن    ب-أ

 مرض البلبل الحزين وسكت عن........-12

 الغناء-البكاء   ج-الدواء   ب-أ

 طار البلبل في .........-13

 الدواء-الهواء ج-الفضاء   ب-أ

 ماهو الحرف الناقص )...ريتي(-14

 ح-م        ج-د         ب-أ

 الموضوع الرابع

 )اليوم المدرسي(

 غيث مسرور ألنه......-15

 تعبان-مجتهد   ج-كسول    ب-أ

 انام مبكرا و..... مبكرا.-16

 وانهض-وارجع    ج-واذهب      ب - أ

 نذهب الى المغاسل لكي ........ أيدينا.-17

 نغلق-ج  نضرب -نغسل   ب-أ

 ننظف اسناننا.......-18

 بالفرشاة-بالقلم ج-بالكتاب   ب - أ

 نتناول الفطور بعد.......ايدينا.-19

 دهن-غسل   ج-مسح   ب - أ

 اعد تجميع االحرف المد...سة.-20

 ن -و    ج -ر    ب - أ
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The effect strategy cell learning n the achievement of 2
nd

 –

class students/special education in reading 
Assist.Lec. Hareth Mohammad Sabri 

Abstract 

 

To achieve the objectives of the research, the following three 

hypothesis has been formed: 

There is no statistical significant differences at a significant level 

(0.05) between the mean of the second –class student's 

degree/special education in the achieving test for the two research 

groups. 

The researches have adopted the experimental design with the 

equivalent groups: the group and a control one. The researches 

sample includes (IV) students as (9) students for the first 

experimental group who were taught according to the strategy of 

learning cells.(8) students for the control group who were taught  

according to the traditional method. The researches has made the 

equivalence among the three research groups in the following 

variables: chronological age, reading degree, the general average of 

the second-class degrees, the academic level of their fathers and 

mothers).  

To test the research hypothesis The researches have prepared an 

achieving test (multi options) to measure the achievement of the 2
nd

 

–class students/ special education in reading. The validity of the 

scale is verified by presenting it to the specialists. The reliability of 

the test has been prove by using Quodor-Ritcardson 20 equation. 

Thus, the reliability coefficient is about to (0.87). By using the 

equation of yats and test of Man-Witney, The researchers have 

conclude the following: 

There is a statistical significant deference at a significant level 

(0.05) between the mean of the 2
nd

 –class student's degree/special 

education in the achieving test and to the benefit of the experimental 

group. 

In the light of these results, the researchers have presented a group 

of results, recommendations and suggestions. 

 


