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 ملخص البحث : 

يهدف البحث الى معرفة  اثر استراتيجية المنظمات المتقدمة  في اكتساب المفاهيم 
 النحوية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

 وقد وضع الباحثان الفرضية الصفرية االتية : 

( بين متوسط درجات طالبات 0...هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) ليس -
المجموعة التجريبية المواتي يدرسن مادة النحو باستعمال استراتيجية المنظمات المتقدمة 
ومتوسط درجت طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسن مادة النحو بالطريقة 

 اهيم النحوية. االعتيادية ) القياسية( في اكتساب المف
واختار الباحثان قصديًا ) متوسطة المغفرة لمبنات( التي تضم اربع شعب لمصف 
الثاني المتوسط، واختبرت عشوائيًا شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية في حين تمثل 

( طالبة .6( طالبة بواقع )36شعبة )ب( المجموعة الضابطة ، وبمغت عينة البحث )
 ( طالبة في المجموعة الضابطة . 66بية و )في المجموعة التجري



كوفئ بين طالبات مجموعتي البحث في المتغيرات االتية ) العمر الزمني ، 
ودرجات المغة العربية لمعام السابق والتحصيل الدراسي لالباء واالمهات(، ومن اجل  

ها قياس اكتساب طالبات مجموعتي البحث لممفاهيم النحوية في الموضوعات التي درس
 (66النحوية تألف من ) الباحثان حيث اعد الباحثان اختيار  بعديًا الكتساب المفاهيم

مجموعة من الخبراء لمتثبيت من فقرة من نوع االختبار وتحميل من متعدد وعرض عمى 
( .3االختبار وحساب تباينه، طبق عمى عينة بمغت )صدق االختبار وتحميل فقرات 

م البنين لمبنات(، وبعد تحميل نتائج اجابات طالبات طالبة  من طالبات ) متوسطة ا
العينة االستطالعية ومعالجتها  احصائيًا باستعمال  الوسائل االحصائية المناسبة ، وجد  

تجزئة ان فقرات االختبار جميعها صالحة ولحساب ثبات االختبار فقد استعممت طريقة 
ط بيرسون الذي صحح بمعادلة النصفية التي عالجت بياناتها باستعمال معامل ارتبا

( اسبوع طبق 21( ويعد انهاء التجربة التي استمرت )8,0.بروان فبمغ ) –سبيرمان 
االختبار البعدي عمى طالبات مجموعتي البحث، وبعد تحميل نتائج اجابات الطالبات 
ومعالجتها احصائيًا باستعمال االختبار التائي، اتضح وجود فرق ذو داللة احصائية بين 

لمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير االكتساب لمصمحة المجموعة التجريبية التي ا
 درست طالباتها باستراتيجية المنظمات المتقدمة. 

ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان ان استراتيجية المنظمات المتقدمة لها في 
ي الدراسة الحالية االثر الكبير في اكتساب المفاهيم النحوية ضمن حدود التي اجريت ف

 واصى الباحثان بعدد من التوصيات والمقترحات . 
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 الفصل االول
 اوالً : مشكلة البحث . 

 اهمية البحث .  :ثانياً 

 هدف البحث.  :ثالثاً 

 فرضية البحث . :رابعاً 

 حدود البحث .  :خامساً 

 تحديد المصطلحات .  :سادساً 

 

 

 

 

 الفصل االول

 لبحثا مشكلة –اوالً 

القواعد،  ان من ابرز مشكالت تعميم المغة العربية التي تحرص عمى سالمتيا  مشكمة
النحو، ولعدم قدرتيم عمى  ومن اوضح جوانب ىذه المشكمة ، الشكوى الدائمة لمطمبة من مادة
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مما جعل بعض   فيمو واالفادة من قواعده في تقويم حديثيم وكتابتيم في جميع مراحل التعميم،
حاولة فيمو الطمبة يعزفون عن مادة المغة العربية لما يالقونو من صعوبة في دراستيم لمقواعد وم

العموم عاجزة عن اداء رسالتيا ما وتطبيقو عمى المطالعة واالنشاء واالدب والبالغة، وتبقى ىذه 
 (169، ص1983لم تقرأ وتكب بمغة سميمة . )احمد ، 

وىذه مشكمة شائعة بين الطمبة في المراحل كافة فال تفارق اية مرحمة دراسية وصدى  
 (92، ص1981في كتاباتيم واحاديثيم . ) قورة، ىذه المشاكل كثرة االخطاء المغوية 

والشيء نفسو نجده عند ناشئة جميع الدول العربية فانيا ال تحسن النطق بالعربة نطقًا  
سميمًا وكانما اصيبت السنتيا  بشيء من االعوجاج واالنحراف جعميا ال تستطيع اداء العربية 

 (33، ص1986اداء صحيحًا. ) ضيف ، 

ون ىذه المشكمة لعدة اسباب منيا ضعف اختيار المدرس الطريقة وقد عزى الدارس 
( فالطريقة المفضمة في 66، ص1989واالسموب الذي يتناسب مع المادة العممية )سرحان، 

 تدريس القواعد ىي التي تحقق االىداف التربوية بايسر السبل واكثرىا فاعمية. 

 (57، ص1992) السعدي ، 

لذا يعتقد الباحثان ان الطريقة التدريسية والمادة العممية تقع في مقدمة ىذه االسباب  
فالطريقة والمادة العممية شيء واحد او شيئان مترابطان متالزمان ال يمكن االستغناء احدىم عن 
االخر، لذا وجب التفكير في استعمال استراتيجيات حديثة وطرائق واساليب لالسيام في ايجاد 

 ج ليذه المشكمة لذا حدد الباحثان مشكمة البحث الحالي في  االجابة عن السؤال االتي: عال

ىل ان استعمال استراتيجية المنظمات المتقدمة تساعد في رفع مستوى طالبات الصف  -
 الثاني المتوسط في اكتساب المفاىيم النحوية مقارنة بالطريقة االعتيادية ) القياسية(؟
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 ثانياً: اهمية البحث : 

َخلََق }كرم اهلل سبحانو تعالى االنسان بالمغة وميزة عن سائر المخموقات، قال تعالى: 

{َعلََّمُه اْلَبَياَن ،اإلِنَساَن 
والمغة تؤدي دورًا كبيرًا في حياة االمة النيا دعاء االفكار  (1)

ا ووسيمتيا في الحفاظ عمى والمشاعر فالمغة مرآة تفكير االمة واداة التعبير عن عقميتي
شخصيتيا وتراثيا االجمل فضاًل عما ليا من دور في تنشئة الفرد وكائنًا اجتماعيًا قادرًا عمى 

 التفاىم والتخاطب والتعبير في ذىنو من افكار ليتعامل بيا مع من يحيط بو .

 (18،ص2334) الوائمي،  

تكتسب المغة العربية اىميتيا بوصفيا الفكر نفسو وىي اداة تمقي المعرفة واداة التفكير 
، فيي متصمة  بعمم النفس وعمم االجتماع والفكر  السيكولوجيةدليا عالقة وطيدة مع المواقف 

نيا والثقافة كما ليا ابعاد عدة ابرزىا البعد الثقافي واالجتماعي والقوم، فاما البعد الثقافي  فال
تربط ثقافة الماضي بالحاضر واما االجتماعي فالنيا وسيمة التفاىم االجتماعي والتوصل بين 

 (232، ص1998االفراد واما البعد القومي فالنيا لغة االقطار العربية. ) كنعان ،

عندما تخصص العمماء في دراسة المغة العربية دراسة شاممة وتفرعت عموميا الى 
اني والنحو وغير ذلك من فروعيا ، ظيرت دراسات تفصيمية دقيقة، تحدد البالغة والنقد والمع

معاني االلفاظ ومدالوالتيا تحديدًا دقيقًا وكان النمو احد ىذه الفروع التي شممت الدراسات فيو 
عمم باحوال تعرف بيا احوال الكممات العربية من حيث االعراب والبناء، اي في حالة ىيئتيا، 

ان تكون عميو الكممة من رفع ونصب او جزم او لزم حالة واحدة بعد فيو تعرف ما يجب  
انتظاميا في الجممة، وكان الصرف قديمًا يدخل تحت اسم النحو، وكان يعرف النحو  بانو عمم 

 تعرف بو احوال الكممات العربية مفردة ومركبة. 

 (19، ص1966)الغاليبن، 

                                                           
 .4-3سورة الرحمن : االية   1
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ق تقاس بو الكممات في اثناء وضعيا في فالنحو  اىم فروع المغة العربية وىو مقياس دقي
الجمل كي يستقم المعنى، وبالنحو تبين اصول المقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من المفعول 

 (135، ص2333والمبتدأ من الخبر لواله لجيل اصل االفادة .) عاشور ومحمد، 

في معانيو  الن في اتقانو يكون الفيم دقيقًا والكالم بينًا ليس في مقاصده غموض، وال
 ابيام او قصور، وال في الفاظو، واساليبو وتراكيبو خطأ او عجز عن االبانة واالفصاح .

 (289، ص2336)عطا،  

ال تنوع الموضوعات او  ولتدريس القواعد طرائق عدة متنوعة وسبب ىذا التنوع يعزى
الطريقة ان اختالف بعضيا عن بعض من حيث طبيعتيا ووعورتيا وتناوليا في التدريس، وعمى 

تبين العالقة بين المغة والقواعد اذ يعرف الطالب ان القاعدة ما ىي اال تفسير لمظاىرة المغوية 
 (89، ص1986التي تمارسيا وتكتب بيا. ) محجوب، 

لذا الطرائق الحديثة في مجال التربية والتعميم ىي تسيم بشكل كبير في تطوير البنية 
والتفكير من اجل التوصل الى االستنتاجات المعرفية لمعمم النيا تمثل طريقة عممي في البحث 

( ومن ىذا المنطق قدم العمم 133، ص2331واعطا الحمول المناسبة.)االحمد وعثمان، 
انموذجًا تعميميًا متكاماًل اذ بنى فيو نظرية ) التعمم ذو  (Ausbelوزبل )االمريكي دايفيد ا

المعنى( في ضوئيا ابتكر طريقة في تنظيم المعمومات يمكن ضميا الى البنية المعرفية اسماىا 
( اذ بواسطتيا بتدرج المعمم في عرضت المادة 5،ص2333) المنظمات المتقدمة(.)دروزه، 

الخاص ومن البسيط الى المركب، كذلك يتأكد العمم ان المعمومات التعميمية من العام الى 
السابقة المتعمقة بالموضوع المواد تدريسية موجودة في البناء المعرفي لممتعمم وان لم تكن فعميو 
القيام بتدريسيا ثم يقوم المعمم بعد ذلك بيان وجو الشبو واالختالف بين المعمومات السابقة 

 (49-48، ص1998والجديدة . )الحيمة، 
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عمى وجود عالقة موازاة بين طريقة تنظيم المادة الدراسية   (Ausbleيؤكد اوزبل )
والعمميات الفعمية التي يمارسيا المتعمم في معالجة ىذه المادة وتنظيميا في عقمو . 

(Ausuble, 1978,P:225) 

مرتبطة مع بعضيا النحوية ىي ابنية محكم فالمفاىيم اىمية في تعمم النحو الن القواعد 
ارتباطًا وثيقًا مكونة تباينًا مثبتًا ورحبتًا ومادة البناء الرئيسية ىي المفاىيم النحوية وجميع القواعد 
النحوية ومياراتيا المغوية تعتمد اعتمادًا كميًا عمى المفاىيم في تكوينيا واستعماليا واكتسابيا. ) 

 (286، ص2337عاشور والحوامدة،

ان لممفاىيم اىمية كبيرة ليس فقط في مادة المغة العربية وفروعيا، وانما ويعتقد الباحثان 
في عممية  بناء المناىج الدراسية وتطويرىا ومساعدة الطمبة عمى اجتياز الصعوبة التي تواجييم 
في فيم المفاىيم العممية، لذا فان محاولة الباحثين جاءت لعميا  تسيم في تذليل بعض 

الطمبة في دراسية فيم مادة قواعد المغة العربية وخصوصًا في المرحمة الصعوبات التي تواجو 
 المتوسطة باعتبارىا مرحمة النضج الفعمي والمغوي وتييئتيم لممرحمة االعدادية. 

 مما سبق تتجلى اىمية البحث الحالي فيما يأتي :  

 اىمية المغة عمى انيا وسيمة من وسائل االتصال والتبادل الثقافي .  .1
 المغة العربية، فيي لغة القران الكريم.  اىمية .2
 اىمية النحو اذ بو يعصم الطمبة من المحن في الحديث والكتابة.  .3
 اىمية المفاىيم في التعميم وفيم المفاىيم العممية في المرحمة المتوسطة .  .4
 افادة الجيات المختصة من نتائج البحث.  .5

 ثالثاً : هدف البحث : 

فة اثر استراتيجية المنظمات المتقدمة في اكتساب المفاىيم ييدف البحث الحالي الى معر 
 النحوية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط . 
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 رابعاً: فرضية البحث :

( بين متوسط  درجات طالبات 3.35ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )
لمنظمات المتقدمة المجموعة التجريبية المواتي يدرسن مادة النحو باستعمال استراتيجية  ا

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسن مادة النحو بالطريقة االعتيادية 
 )القياسية( في اكتساب المفاىيم النحوية. 

 خامساً : حدود البحث : 

 يقتصر البحث الحالي على : 
 احدى المدارس المتوسطة او الثانوية في قضاء بعقوبة.  .1
 م . 2313-2312عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط لمعام الدراسي .2
موضوعات كتاب القواعد المغة العربية المقرر تدريسو لمصف الثاني المتوسط البالغة  .3

 م . 2313-2312( موضوعات لمعام الدراسي 6)
 م .2313-2312الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي  .4

  

 -سادساً : تحديد المصطلحات :

 االستراتيجية : 

بانيا : ) مجموعة االفكاروالمبادئ التي تتناول مجااًل من  :(الياشمي والدليميعرفيا  ) .1
المجاالت المعرفية االنسانية بصورة شاممة ومتكاممة تطمق نحو تحقيق اىداف ثم نضع 
اساليب التقويم المناسبة لنعرف مدى نجاحيا وتحقيقيا لالىداف التي حددتيا من قبل 

 (19، ص2338الياشمي والدليمي، ) (.
بانيا ) مجموعة من اجراءات التدريس المخططة سمفًا  :(الخزاعلة واخرون عرفيا ) .2

 والموجية لتنفيذ التدريس بغية تحقيق اىداف معينة وفق ما ىو متوافر من االمكانات(. 

 (256، ص2311) الخزاعمة و اخرون ، 
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ىي مجموعة من االجراءات والممارسات التي يتبعيا الباحثان  التعريف االجرائي :
والطالبات في المواقف التعميمية بغية جعل التعمم اكثر سيولة لموصول الى نخرجات في 
ضوء  االىداف التي وضعيا الباحثان والتي تضم مجموعة من االساليب والوسائل 

 ى اخر. واالنشطة واساليب التقويم ويمكن ان تنتقل من موقف ال

 ة : ـــــالمنظمات المتقدم

)الحقائق الكبرى او الكميات او القواعد العامة او   عرفيا ) حمدان( بانيا : .1
النظريات التي ترتبط بموضوع مادة دراسية وسميت بالمتقدمة النيا تعطى  لمطمبة 

 في مقدمة الدرس قبل شرحو والخوض في تفاصيل الدرس(. 

 (87، ص1985) حمدان ، 

بانيا ) موجيات اولية يعتمد عمييا الطمبة في تكوين المفاىيم  ) الشرقاوي(: عرفيا .2
واالفكار والتي عمى اساسيا يتم االرتباط بينيا وبين المعمومات الجديدة المراد تعمميا( 

 (196، ص1991.)لشرقاوي ، 

 التعريف االجرائي : 

ن تعطى لطالبات مجموعة من المقدمات والمخططات التوضيحية التي اعدىا الباحثا
الصف الثاني المتوسط من افراد المجموعة التجريبية قبل تعمم مادة قواعد المغة العربية وتكون 

 عمى درجة عالية من الشمول والتجريد والعمومية وبعبارات سيمة وواضحة . 

 االكتساب : لغة 

سبة ) الكسب طمب الرزق واصمو الجمع وكسب واكتسب بمعنى وفالت طيب الكسب والمك
بكسر السين والكسبو بكسر الكاف كمو، بمعنى وكسبت اىمي خيرًا ووكسبتو مااًل فكسبو()الرازي، 

 (321،ص2312
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 اً : ــــاصطالح

) متعمق بالصفات واالستجابات التي لم يولد بيا الفرد ولكنيا  عرفي ) الحنفي( بانو : .1
 (14، ص1978معو في حياتو وتعمميا في بيئتو() الحنفي ، 

عممية تتضمن ممارسة شيء ما يؤدي ىذه الممارسة الى  بانو ) :(Wetepeyعرفو ) .2
تنمية االثر الناتج عن الحدث في الجياز العصبي لمكائن الحي، وكثيرًا ما يوصف 

 (155،ص1984)وتبيج،  (االكتساب بانو عممية مدخالت التعميم

 

 

 

 التعريف االجرائي:

عن فقرتين من اجل ثالث فقرات   قدرة طالبات المجموعة التجريبية من االجابة
المعرفية الثالث من معرفة المفيوم وتميزه وتطبيقو التي اعدت لكل  التي تقيس الجوانب

مفيوم تحوي الوارد في المنيج المقرر تدريسو لمصف الثاني المتوسط مما يدل عمى 
درجة مدى قدرة طالبات المجموعة التجريبية من اكتساب تمك المفاىيم بشكل ايجابي وب

 عالية من فاعمية والشمول والتجريد . 

 ة ــــــلغ -المفهوم :

جاء في الصحاح : ) فيمت الشيء فيمًا وفيامية: عممتو وتفيم الكالم : اذا 
 (2335، ص5فيمو شيئًا بعد شيء( ) الجواىري ، د.ت، ج

) مجموعة الفئات التي بتدرج في اطارىا عدد من العناصر  عرفو )دروزه( بانو :
 (5، ص1995تشابية ذات الخصائص المشتركة() دروزه، الم
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: ) مجموعة من الصفات المميزة والمشتركة التي يمتقي عندىا  بانو عرفو ) الطبطي(
 جميع عناصر الصف الواحد في اسم او مصطمح ذي داللة لفظية(

 (45، ص2334)الطبطي، 

 لغة  -النمو :

) نما نموه( ، اي قصد قصده جاء في الصحاح : ) النمو القصد والطريق، يقال 
 ، ونما بصره اليو اي حرف، وباييما عدا والنمو اعراب الكالم العربي( .

  (653،ص2312) الرازي، 

 

 اصطالحاً : 

: ) العمم المستخرج بالمقايس المستنبطة من استقراء كالم عرفو ) االشموني( بانو 
 منيا(.العرب الموصمة الى معرفة احكام اجزائو التي ائتمف 

 (5، ص1955)االشموني ، 

) عمم البحث في التراكيب وما يرتبط بيا من خواص عرفو ) عاشور والحوامدة( بانو : 
 كما انو يتناول العالقات بين الكممات في الجممة وبين الجمل في العبارة( 

 (133، ص2337) عاشور والحوامدة، 

 

  يعرف الباحثان المفاىيم بانيا:مو في ضوء التعريفات السابقة لمصطلحي المفيوم والن
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مصطمحات واضحة المعاني تدل عمى دالالت معينة بموضوعات كتاب قواعد 
المغة العربية المقرر تدريسو لمصف الثاني المتوسط التي يبحث فييا عن صوت المسان 
من الوقوع في المحن والكتابة وبناء عمى ما تتوصل اليو طالبات المجموعة التجريبية من 

الحقائق  والمعمومات المقدمة اليين مما يساعد عمى ادراك مقاصدىا واكتسابين ربط 
 ليذه الحقائق والمعمومات بصورة يمكن تطبيقيا في القراءة والكتابة بصورة صحيحة .

 : الصف الثاني المتوسط

ىو الصف الثاني من صفوف المرحمة المتوسطة التي تون مدة الدراسة فييا ثالث 
 بعد الدراسة االبتدائية وتسبق الدراسة االعدادية.  سنوات وىي تأتي



   

 الفصل الثاني
 

 دراسات سابقة
 دراسات العربية -اولا 

 دراسات أجنبية –ثانياا 

 .موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية -



 الدراسات السابقة

ً-دراساتًالعربيةً:ً-اولاً

 -( :1991دراسة الخفاجي )  -1

فة أثر وىدفت الى معر أجريت ىذه الدراسة في العراق في جامعة الموصل       
استخدام المنظمات المتقدمة في تحصيل طبلب الصف الرابع الثانوي العام في مادة 

( طالبا من مرحمة الثانوي في 06الجغرافية العمة . تكونت عينة الدراسة من )
المدرسة ثانوية المصمى وثانوية أبن خمدون في كركوك توزعت عينة الدراسة عمى 

 ،ة بالتجريبية درست بطرقة المنظمات المتقدمة مجموعتين المجموعة االولى المتمثم
عَد الباحث اختبارًا ،والمجموعة الثانية الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 

وبعد تطبيق االختبار ،( فقرة من نوع االختبار من متعدد 54تحصيميا مكونًا من )
فروق ذات داللة إحصائيًا أظيرت النتائج االتية وجود التحصيمي ومعالجة البيانات 

إحصائية بين متوسط تحصيل المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل المجموعة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ،الضابطة ولمصمحة المجموعة التجريبية 

وجود فروق ذاد داللة إحصائية ،تحصيل المجموعتين في المستوى المعرفة متوسط 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ،لفيم بين متوسط تحصيل المجموعتين في مستوى ا
 (141-5ص ،1331،)الخفاجي      بين متوسط المجموعتين في مستوى التطبيق.

 

 

 

 -: (2007دراسة العبيدي ) -2



ىدفت ،جامعة بغداد ،اجريت ىذه الدراسة في العراق في كمية التربية أبن رشد       
ضير القبمي في التحصيل لمعرفة اثر استخدام المنظمات المتقدمة واسئمة التح

اختار الباحث مدرسة من بين ،الدراسي لطبلب الصف الرابع العام في مادة التاريخ 
( طالبا 25المدارس الثانوية في بغداد وبصورة عشوائية اختيرت عينة مكونة من )

وقد درست  ،( طالب الكل مجموعة 82وزعوا عشوائيا عمى ثبلث مجموعات بواقع )
 ،والمجموعة الثانية بأسئمة التحضير القبمي  ،بالمنظمات المتقدمة المجموعة االولى 

ًأعُد الباحث اختبارا بعديًا مكونًا من ،اما المجموعة الثالثة درست بالطريقة االعتيادية 
استخدام الباحث الرسائل االحصائية ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد 46)

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  ،ة ومعامل االتي،المبلئمة من تحميل التباين 
( بين المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الضابطة في 6.64مستوى داللة )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية ولمصمحة المجموعة  ،االختبار التحصيمي البعدي 
( بين 6.64يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ،التجريبية 

 ح(-ت، 8661،)العبيدي . صمحة المجموعة التجريبية الثانية مالمجموعتين ول

 -(:2011دراسة التميمي ) -3

 ،جامعة ديالى ،اجريت ىذه الدراسة في العراق في كمية التربية االساسية        
وىدفت الدراسة الى معرفة اثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طبلب الصف الرابع 

( طالبا 03تكونت عينة الدراسة من ) ،لعربية واشقائيا االدبي في مادة قواعد المغة ا
موزعة عمى مجموعتين المجموعة االولى التجريبية ،من طبلب الصف الرابع االدبي 

والمجموعة الثانية  ،طالبا والتي درست بطريقة المنظمات المتقدمة  (54تكونت )
الباحث اعدادية  اختار ،( طالبا درست الطريقة االعتيادية 55الضابطة تكونت من )

جمال عبدالناصر لمبنين في تطبيق التجربة عُد الباحث اختبارًا تحصيميا مكونًا من 
( فقرة من نوع االختبار من متعدد واكمل الفراغات موزعة عمى سؤالين في كل 56)



وبعد تطبيق االختبار ومعالجة البيانات احصائيًا باستعمال الوسائل ،( فقرة 14سؤال )
لمبلئمة من مربع كاي واالختبار الثاني معامل ارتباط بيرسون أظيرت االحصائية ا

وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسط تحصيل المجموعة  ،النتائج االتية 
 ،ومتوسط تحصيل المجموعة الضابطة ولمصمحة المجموعة التجريبية   التجريبية

تجريبية ومتوسط احصائية بين متوسط تحصيل المجموعة ال  وجود فرق ذو داللة 
.  تحصيل المجموعة الضابطة في استيفاء المادة ولمصمحة المجموعة التجريبية

 (33-8ص، 8611،)التميمي 

ً-دراسةًأجنبيةً:ً-ثانيا

 ،(Ausubel1970) :-دراسة 

وىدفت الى معرفة اثر  ،أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية      
وبمغت عينة  ،موضوعات العممية واالحتفاظ لدى الطمبة المنظم المتقدم في تعميم ال

وقًدم  ،مجموعتين متكافئتين وزعت العينة الى  ،( طالبًا جامعياً 186الدراسة من )
الباحث الى المجموعة التجريبية منظمًا متقدمًا من النوع الشارح حول موضوع 

لشمول من المادة والتجريد وا،استعمال المعادن وقد كانت عمى مستوى من العمومية 
اوزبل مقدمة تاريخية عن استخراج  اما المجموعة الضابطة فقدم ليا ، العممية

وبعد  ،( دقيقة 54المعادن كانت مدة التجربة حصة تدريسية واحدة فقط ولمدة )
 وباستعمال االختبار التائيقدم اوزبل االختبار البعدي الفوري ،مرور ثبلثة اريام 

(T.test) اظيرت النتائج الى وجود فرق دال احصائيا عند  ،قمتين مست  لعينتين
مستوى الداللة ولمصمحة المجموعة التجريبية التي استعممت المنظم المتقدم 

1970,p267-272).(Ausubel، 

 -موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :



 االىداف -1

ظمات المتقدمة عمى جميع الدراسات ىدفت الى معرفة اثر استعمال المن       
مستوى التحصيل وكل حسب اختصاصِو اما الدراسة الحالية فقد ىدفت الى معرفة 
استراتيجية المنظمات المتقدمة في اكتساب المفاىيم النحوية لدى طالبات المرحمة 

                                           المتوسطة .

 حجم العينة -2

( ومتفقة في حجم 8611(والتميمي )1331خفاجي )جاء دراسة كل من ال        
( فكان 1331( طالبا اما في دراسة العبيدي )06العينة واذا بمغ حجم الدراستين )

( طالبة وطالبا اما 186) (Ausubel 1970ودراسة )( طالبا 25حجم العينة )
    . ( طالبة05الدراسة الحالية فكان حجم العينة )

 جنس العينة -3
( والتميمي 1331( والعبيدي )1331قت دراسة كل من الخفاجي )اتف        

فكان  (Ausubel 1970)لجنس اذا كان ذكورًا اما الدراسة في متغير ا (8611)
                                                                              الجنس ىو االناث .متغير الجنس ذكورًا واناثًا اما الدراسة الحالية فمتغير 

 مرحمة الدراسية -4
جاءت الدراسات السابقة في اتخاذىا المرحمة االعدادية اتطبيق تجاربيا كما        

(اما في 8611(والتميمي )1331( ودراسة العبيدي )1331في دراسة الخفاجي )
فكان المرحمة الجامعية اما الدراسة الحالية فأنيا تقتصر  (Ausubel 1970) دراسة

                  ى المرحمة الثاني المتوسط .عم
 منيج البحث -5



جميع الدراسات استعممت المنيج التجريبي وقد اتفقت الدراسة الحالية مع ىذه       
 الدراسات .

 اداة البحث -6
استعممت معظم الدراسات السابقة اداة االختبار المحددة لقياس المتغيرات          

ت التابعة لممجموعات التجريبية والضابطة طبقت بعد االنتياء المنحمة في المتغيرا
الباحثات اختبارًا تحصيميًا بعدما من  من التجربة مباشرة اما الدراسة الحالية فقد اعدُ 
  .  نوع االختبار من متعدد لقياس اكتساب المفاىيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث



 منهجية البحث وإجراءاته  
 ي ميم التجريبصالت -اولا 
 مجتمع البحث وعينة -ثانياا 
 تكافؤ مجموعتي البحث -ثالثاا 
 تحديد المادة العلمية  -رابعاا 
 صياغة الهداف السلوكية -خامساا 
 اعداد الخطط التدريسية  -سادسا
 اعداد اداة البحث -سابعاا 
 تطبيق التجربة  -ثامناا 
 الوسائل الحصائية -تاسعاا 



 اجراءات البحث

فصل وصفا إلجراءات البحث المتمثمة باختبار التصميم التجريبي يتناول ىذا ال      
وتحديد مجتمع البحث واختبار العينة وتكافؤ المجموعتين واالدوات المستعممة في 

 اضافة الى اسموب تطبيق التجربة والوسائل االحصائية المعتمدة . ،البحث 
 

 اواًل: التصميم التجريبي :
 فجاء،جريبيا ذا ضبظ جزئي مبلئم لظروف البحث اعتمد الباحثان تصميمًا ت     

 ( والذي يوضح ذلك .1التصميم كما في الجدول )
 (1جدول )

 المجموعة المتغير المستقل المتغير التابع

 االكتساب
 التجريبية المنظمات المتقدمة

الطريقة االعتيادية 
 )القياسية(

 الضابطة

 
عة التي تتعرض طالباتيا لممتغير يقصد بالمجموعة التجريبية : المجمو         

المستقل )المنظمات المتقدمة( والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية 
في حين يقصد بالمتغير التابع ىو المتغير الذي يقاس بوساطة اختبار ،)القياسية(

 موحد لطالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة .
 

 :ثانيًا: مجتمع البحث وعينة 
احدة من بين المدارس من متطمبات البحث الحالي اختيار مدرسة و         

ومن مدارس البنات فقط بحيث ال يقل  ،في محافظة ديالى   الثانويةالمتوسطة او 
وقد عمد الباحثان لبلختيار القصدي  ،عدد شعب الصف الثاني المتوسط عن شعبتين



المدرسة من سكن الباحثان فضبًل عن فختارا متوسطة )المغفرة لمبنات( بسبب موقع  ،
باال ضافة ان المدرسة ،اباء ادارة المدرسة رغبتيا الجادة في التعاون من الباحثان 

    تضم شعبتان لمصف الثاني متوسط.
                            

لتمثيل المجموعة التجريبية  وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحثان شعبة)أ(       
ومثمت شعبة )ب(  ،ستدرس النحو عمى وفق استراتيجية المنظمات المتقدمة  والتي

  المجموعة الضابطة التي ستدرس النحو عمى وفق الطريقة االعتيادية )القياسية(.
                             

طالبة في  (55بواقع )(طالبًة 16بمغ العدد الكمي ألفراد عينة البحث )      
طالبة في المجموعة الضابطة .استبعد الباحثان الطالبات  (50بية و)المجموعة التجري

طالبة في المجموعة  (5طالبة في المجموعة التجريبية و) (5وعددىن )،الراسبات 
طالبة في  (56(طالبة بواقع )05وبذلك اصبح عدد افراد العينة النيائي )،الضابطة 

( يوضح 8والجدول ) ،ضابطة طالبة في المجموعة ال (55و) ،المجموعة التجريبية 
 ذلك .                        



 (2جدول )

 عدد طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده  
عدد الطالبات 

 بعد االستبعاد
عدد الطالبات 

 الراسبات
عدد الطالبات 

 المجموعة الشعبة قبل االستبعاد

 التجريبية أ 55 5 56
 ضابطةال ب 50 5 55
 المجموع  16 1 05

 
ان سبب استبعاد الطالبات الراسبات اعتقاد الباحثان بأنين يمتمكن معرفة سابقة       

وىذِه الخبرة تؤثر في دقة نتائج  ،عن الموضوعات التي ستدرس اثناء مدة التجربة 
 التجربة .

 
 ثالثًا: تكافؤ مجموعتي البحث :

االسموب العشوائي في اختبار طالبات  عمى الرغم من اتباع الباحثان       
مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(اال ان الباحثين حرصا عمى تكافؤ 

 المجموعتين في بعض المتغيرات التي قد تؤثر عمى نتائج البحث والمتغيرات ىي:
 العمر الزمني لمطالبات محسوبًا باألشير: -أ

لعمر الزمني لمطالبات فمن البطاقة تم الحصول عمى المعمومات المتعمقة با       
إذ بمغ متوسط اعمار طالبات المجموعة التجريبية محسوبا ،المدرسية لكل طالبة 

ومتوسط اعمار طالبات المجموعة الضابطة  ،(شيرًا 115.0باألشير )
لعينتي مستقمتين لمعرفة ( T.test) وعند استعمال االختبار التائي، (شيراً 118.18)

اتضح ان الفرق ليس القيمة  ،ن اعمار طالبات مجموعتي البحث داللة الفروق بي
( 01(بدرجة )1.33( اصغر من القيمة التائية الجدولية )6.80التائية المحسوبة )



وىذا يعني انو ال يوجد فرق ذو داللة احصائية في متوسط اعمار بين طالبات 
ان المجموعتين  وىذا يدل عمى،المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة  الضابطة 

( يوضح 5ر الزمني . والجدول )التجريبة والضابطة متكافئتان إحصائيا في العم
 .ذلك

 (3جدول )
 نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في العمر الزمني

الداللة االحصائية عند 
 0005مستوى

درجة  القيمة التائية
 ريةالح

االنحراف  التباين
 المعياري

المتوسط 
 سابيالح

عدد 
افراد 
 العينة

 المجموعة
 المحسوبة الجدولية

غير             دالة         
 احصائيا

 التجريبية 56 115.0 18.14 108.15 01 6.80 1.33

 الضابطة 55 118.18 15.55 864.54    

 
درجات مادة المغة العربية في االمتحان النيائي )لمصف االول متوسط( لمعام  -ب

  2012-2011سي الدرا
تم الحصول عمى الدرجة النيائية لكل طالبة من طالبات عينة البحث في مادة       

بمغ المتوسط الحسابي لدرجات افراد المجموعة  ،من سجبلت المدرسة المغة العربية 
( درجة والمتوسط الحسابي لدرجات افارد المجموعة الضابطة 00.55التجريبية )

ظير انو  ( T.test)االختبار التائي لعينتي مستقمتين  باستعمال،درجة  (04.41)
  إذ كانت القيمة التائية ،( 6.64ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

مما  ،(01وبدرجة حرية ) (1.33( اقل من القيمة التائية الجدولية )6.51المحسوبة )
( 5والجدول )،ر مجموعتي البحث متكافئتان احصائيا في ىذا المتغييدل عمى ان 
 يوضح ذلك .

 



 (4جدول )
نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في االمتحان النيائي )لمصف 

 2012-2011االول المتوسط ( لمعام الدراسي 

الداللة االحصائية عن 
 (0005مستوى )

درجة   القيمة التائية 
االنحراف  التبارين  الحرية 

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

د عد
افراد 
 العينة

 المجموعة
  المحسوبة الجدولية 

غير             دالة         
 التجريبية  30 66033 9054 91005 61 0031 1099 احصائيا

 الضابطة 33 65051 11008 122094    

 

 التحصيل الدراسي لآلباء: -جـ 

بات المجموعتين لمعرفة داللة الفرق بين التحصيل الدراسي آلباء طال        
استعمل مربع كاي .إذ كانت قيمة مربع كاي المحسوبة  ،التجريبية والضابطة 

( وبمستوى 5( بدرجة حرية )3.52( وىي اقل من قيمة كاي)كأ( الجدولية )8.28)
(يوضح ذلك 4والجدول ) ،( وىذا يعني ان الفروق ليست دالة إحصائياً 6.64داللة )

. 

 

 

 

 

 



 (5جدول)

ل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كأ( المحسوبة تكرارات التحصي
 والجدولية

 المجموعة

عدد 
افراد 
 العينة

  الدراسي التحصيل  مستوى
بكالوريوس 

 فما فوق
درجة 
 الحرية

 الداللة االحصائية  كأ قيمة
يقرأ 

 معيد اعدادية متوسطة ويكتب
عند مستوى  الجدولية المحسوبة

(0005) 
      ةوابتدائي

غير                 5 5 6 8 6 30 التجريبية
دالة         

 احصائيا
  9048 2082 4 8 6 5 6 8 33 الضابطة

     13 11 11 14 14 63 المجموع

 التحصيل الدراسي لؤلميات : -د

لمعرفة داللة الفرق بين التحصيل الدراسي ألميات طالبات المجموعتين       
استعمل مربع كاي )كأ( .إذ كانت قيمة كاي المحسوبة  ،طة التجريبية والضاب

( وبمستوى داللة 5( بدرجة حرية )3.52( وىي اقل من قيمة كاي الجدولية )6.40)
 يوضح ذلك .      (0والجدول ) ،وىذا يعني ان الفروق ليست دالة إحصائياً  ،(6.64)

 

 

 

 

 (6دول )ج



عتي البحث وقيمة )كأ( المحسوبة طالبات مجمو  مياتتكرارات التحصيل الدراسي أل
 والجدولية

 المجموعة

عدد 
افراد 
 العينة

  الدراسي التحصيل  مستوى 

درجة 
 الحرية

 الداللة االحصائية  كأ قيمة

يقرأ 
 معيد اعدادية متوسطة ابتدائية ويكتب

عند مستوى  الجدولية المحسوبة
(0005) 

       
        غير         6 5 6 7 6 30 التجريبية

دالة         
 احصائيا

  9048 0056 4 6 5 7 6 9 33 الضابطة

     12 10 13 13 15 63 المجموع

 

 رابعًا: تحديد المادة العممية :

حدد الباحثان المادة العممية التي سيدرسانيا لطالبات مجموعتي البحث في        
المغة العربية المقرر ( االولى من كتاب قواعد 0اثناء التجربة وىي الموضوعات )

وكذلك ، 8615-8618تدريسو لطالبات الصف الثاني المتوسط لمعام الدراسي 
حددت المفاىيم النحوية الواردة في ىذه الموضوعات وعرضت ىذه المفاىيم عمى 
الخبراء المتخصصين لمتثبيت من صحتيا واستيفائيا لممحتوى كما يوضحيا 

 (.1جدول)

 

 

 

 (7جدول )



 وية لموضوعات قواعد المغة العربية لمصف الثاني المتوسطفاىيم النحالم

 المفاىيم ت المفاىيم ت
 الممحق بجميع المذكر السالم 1 المنقوص 1
 جمع المؤنث السالم 2 المقصور 8
 الممحق بجمع المؤنث السالم 3 الممدود 5
 جمع التكسير 16 المثنى 5
 الممنوع من الصرف 11 الممحق بالمثنى  4
   مذكر السالمجمع  0

 

 خامسًا : صياغة االىداف السموكية :

اختبارية تصف وصفا مفصبل ماذا يوسع تعرف االىداف السموكية بانيا جممة         
المتعمم ان يظيره بعد تعممو المفيوم أو المبدأ أو حقيقة تدرس في مدة زمنية قصيرة نسبيا 

 ( . 884-885ص  ،8666،)مرعي محمد  ،كحصة دراسية 

ألنيا تساعد ،تعد صياغة االىداف السموكية ألي برنامج الخطوة االساس في بنائو       
والعمل عمى تنظيميا . واختبار الطرائق  ،المدرس عمى تحديد محتوى المادة المتعممة 

واالساليب التدريسية واالدوات والوسائل واالنشطة المناسبة . وتمثل المعيار االساس في 
 . (151-  156ص، 1320،عميمية . )مقمد تتقويم العممية ال

وان صياغة االىداف السموكية في عبارة قصيرة واضحة تبين انماط السموك المار        
اعتمد الباحثان في صياغة االىداف عمى  ،تنميتيا لدى الطالبات وتغطي محتوى المادة 

 يق( .التطب ،الفيم  ،(في مجال )تذكرbloom)مستويات الثبلث من تصنيف بموم



( ىدفا سموكيا عرضت عمى عدد من المتخصصين بالمغة 16لذا صاغ الباحثان )        
 (.1ممحق ) ،والعموم التربوية والنفسية  ،العربية وطرائق تدريسيا 

وابقى عمى ،اجريت التعديبلت البلزمة  ،بعد طبلع الباحث عمى اراء المحكمين        
وبذلك اصبح عدد  ،فما فوق  (%26ة موافقة )االىداف السموكية التي حصمت عمى نسب

( ىدفا لمستوى التذاكر 85واقع ) ،( ىدفا سموكيا 00االىداف السموكية بصيغتيا النيائية )
 ( ىدفا لمستو ى التطبيق .86( ىدفا لمستوى الفيم و)88و)،

 سادسًا: اعداد الخطط التدريسية 0

عممية تحتاج الى تخطيط واعداد والسيما ان التدريس ليست عممية ارتجالية وانما ىي        
لسابقة فقط وانما ايضا االستعانة بعد ان اصبح من الخطأ اعتماد المدرس عمى طرقِو ا

ولما كان اعداد الخطط التدريسية واحدًا من متطمبات التدريس ،بمدرسي المادة في المدرسة 
العربية والمقرر تدريسيا  الناجح فقد اعد الباحثان خططًا تدريسية لموضوعات قواعد المغة

باتباع استراتيجية المنظمات المتقدمة لطالبات المجموعة التجريبية ،خبلل مدة التجربة 
وبالطريقة االعتيادية )القياسية ( لطالبات المجموعة الضابطة وقد عرض نماذج من ىذه ،

وطرائق  من الخبراء والمحكمين والمتخصصين في مجال المغة العربيةالخطط عمى مجموعة 
تدريسيا والعموم التربوية والنفسية وفي ضوء آرائيم ومبلحظاتيم اجريت التعديبلت البلزمة 

 واصبحت جاىزة لمتنفيذ .           

 

 

 

 



 سابعًا: اعداد اداة البحث 0

اعداد اختبار المعرفة اكتساب المفاىيم النحوية لدى ،من متطمبات البحث الحالي       
ولعدم توفر اختبار جاىز تتصف بالصدق والثبات ويغطي طالبات عينة البحث .

اعد الباحثان اختبارا ،الموضوعات الستة من كتاب المغة العربية لمصف الثاني المتوسط 
لقياس اثر المنظمات المتقدمة من موازنة بالطريقة االعتيادية )القياسية (في اكتساب  

ء االىداف السموكية ومستوياتيا  المفاىيم النحوية لدى طالبات مجموعتي البحث في ضو 
 ومحتوى المادة العممية المحددة لمتجربة . ،الثبلث االولى 

 اعداد فقرات اختبار االكتساب وصياغتيا : -أ

فضل الباحثان االختبارات الموضوعية لكونيا تتصف بالشمول وليا الفكرة عمى        
  .اسرعتغطية اكبر قدر من المادة ويمكن االجابة عنيا بصورة 

  ( 115ص ، 1304،واش واخرون  ،ج،)رايتشون   

(. فقرة اختبارية من نوع االختبار 55لذا حدد الباحثان عدد فقرات االختبار البعدي )      
من متعدد بأربعة بدائل حيث صاغ الباحثان ثبلث فقرات لكل مفيوم من المفاىيم النحوية 

 .  ميزه وتطبيقو (( مفيوما تقيس )تعريف المفيوم وت11البالغة )

 صدق االختبار :

بعد صدق االختبار من الخصائص الميمة التي يجب ان يتأكد منيا مصمم االختبار     
حين يريد بناء اختباره لمحكم عمى صبلحيتو وقدرتو عمى قياس الظاىرة التي يريد دراستيا 

 (800ص،8668،.)ممحم 

دق الظاىري من خبلل عرض فقرات ولمتحقق من صدق االختبار اعتمد الباحثان الص    
( لمحكم عمى 8ممحق)االختبار عمى مجموعة من الخبراء في المغة العربية وطرائق تدريسيا 



مدى صبلحية الفقرات ومناسبتيا لؤلىداف السموكية وسبلمة صياغتيا ووفقا آلرائيم عدلت 
 بعض الفقرات  وبعض البدائل . 

 صياغة تعميمات االختبار : -ب

 ضع الباحثان التعميمات االتية .و         

 تعميمات االجابة: -1

 ،وكيفية االجابة عنيا  ،وضع الباحثان تعميمات االجابة عمى فقرات االختبار            
 وطمبا منين قراءة فقرات االختبار بدقة فإن قبل االجابة عنيا وبما تراُه صحيحا ومناسبا .

 تعميمات التصحيح : -2

تشير وخصص درجة واحدة لمفقرة التي  ،اجابة نموذجية لفقرات االختبار تم وضع          
وعوممت الفقرة المتروكة والتي تحمل اكثر  ،الى االجابة الصحيحة وصفر لئلجابة الخاطئة 

  من اجابة معاممة الفقرة الخاطئة .

 التطبيق االستطبلعي لبلختبار : -ت

( طالبة من طالبات 06بلعية مكونة من )طبق الباحثان االختبار عمى عينة استط       
الصف الثاني متوسط في متوسطة )ام المبنيين لمبنات ( بعد ان تاكد الباحثان من انياء 

وقد  ،تدريس الموضوعات المحددة . وبعد تصحيح اجابات الطالبات رتبت درجاتين تنازليا 
وازنة بين %( منيا بوصفيا افضل نسبة يمكن اخذىا لمم81اختيرت اعمى واوطأ )

وكان ىدف ،(طالبة 58المجموعتين .وبمغ عدد الطالبات في المجموعتين العميا والدنيا )
 : يأتالباحثان من العينة االستطبلعية ما ي

 



 معرفة الفقرات غير الواضحة لغرض اعادة صياغتيا.  -1

فعالية و  ،ايجاد معامل الصعوبة ومعامل السيولة  القوة التميزية  لمفقرات االختبار  -8
 البدائل الخاطئة .

فقد سجل الباحثان الوقت المستغرق لكل طالبة ومن  ،حساب الوقت المستغرق لبلختبار  -5
ثم جمع االوقات الكمية لمطالبات وتقسيميا عمى افراد العينة االستطبلعية والمعادلة االتية 

 توضح ذلك .

 45=  = زمن االختبار = 

 دقيقة 54الوقت الفعمي بالدقائق =

 التحميل االحصائي لفقرات االختبار : -ث

ىي عممية فحص او اختبار استجابات االفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار          
وتتضمن ىذه العممية معرفة مدى صعوبة او سيولة كل فقرة ومدى فعاليتيا او قدرتيا عمى 

كما يمكن الكشف عن مدى فعالية البدائل ،فة المراد قياسيا التميز في الفروق الفردية لمص
 الخاطئة في فقرات اختبار وخاصة في فقرات االختبار من متعدد.

 (01ص،8661،)العجيمي           

 

 

 

 :رة من الفقرات االختبار كما يأتيلذلك تم حساب مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فق     



 مستوى صعوبة الفقرات : -1

 (.6.12()6.42وجد انيا تتراوح بين )،بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة االختبار      

 قوة تمييز الفقرات : -2

 (.6.16()6.51وجد انيا تتراوح بين) ،بعد تمييز قوة كل فقرة من فقرات االختبار      

 فعالية البدائل الخاطئة : -3

كل فقرة من فقرات االختبار من متعدد بعد حساب فعالية البدائل غير الصحيحة ا        
(وىذا يعني ان البدائل غير الصحيحة قد 6.51-()6.8-انيا تتراوح بين )،وجد الباحثان ،

لذا تم ،جذبت الييا عددا من طالبات المجموعة الدنيا اكبر من عدد طالبات المجموعة العميا 
 ر .االبقاء عمى البدائل غير الصحيحة عمى ماىي عميو من دون تغي

 حساب معامل الثبات :-جـ 

ان ىذه الطريقة ،ثبات االختبار النصفية في حساب  التجزئةاستعمل الباحثان طريقة         
تعد من اكثر الطرائق شيوعا في ايجاد ثبات االختبار؛ النيا تجنب الفاحص مشكمة اعادة 

ممية والنفسية والتي وايضا تمغي االثر الذي يطرأ عمى حالة الطالبة الع ،الفحص مرة اخرى 
 (805ص،8663،تؤثر عمى مستوى اداء االختبار .)ممحم 

اعتمد الباحثان درجات التطبيق االستطبلعي في متوسطة )ام المبنيين لمبنات ( واستعمل    
(ثم صحح بمعادلة سبيرمان براون وبمغ 6،12معامل ارتباط بيرسون اليجاد الثبات فبمغ )

 . ولة بالنسبة لبلختبارات غير المقننة( وىي قيمة مقب6.24الثبات )

 ثامنًا :تطبيق التجربة :

 اتبع الباحثان في تطبيق التجربة ما يأتي :                                                 



باشر بتطبيق التجربة عمى افراد مجموعتي البحث يوم االحد الموافق  -1
موعة واستمر التدريس (حصص اسبوعيا لكل مج5وذلك بتدريس )،1/16/8618

 . 1/1/8615اليوم االثنين الموافق
استراتيجية المنظمات المتقدمة ،استعمبل درس الباحثان مجموعتي البحث اذا  -8

والطريقة االعتيادية )القياسية ( الى  ،لتدريس طالبات المجموعة التجريبية 
سي طالبات المجموعة الضابطة واستمر التدريس لفصل االول من العام الدرا

8618-1615. 
طبق  اختبار اكتساب المفاىيم النحوية عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية  -5

 2:54م الساعة 1/1/8615والضابطة في وقت واحد يوم االثنين الموافق 
 صباحًا لقياس اكتساب المفاىيم .

 تاسعًا: الوسائل االحصائية 

 استعمل الباحثان الوسائل االحصائية االتية :     

 ( لعينتين مستقمتين .T.TESTختبار التائي )اال -1

بين مجموعتي البحث في بعض المتغيرات وفي استعممت ىذه الوسيمة الجراءات التكافؤ 
 حساب داللة الفروق بينيما.

 

 

 

 مربع كاي  -8



استعممت ىذه الوسيمة لمتحقق من داللة الفروق االحصائية بين مجموعتي البحث في 
 بويين .متغير التحصيل الدراسي لؤل

 

  كأ =   

 (884ص،1324،)الصوفي 
 

 معامل الصعوبة : -5
 استعممت ىذه الوسيمة في حساب صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار االكتساب .

 

 ص= 

 (551ص،8662،)غباري وابو شعيرة 
 معامل تمييز الفقرة : -5

 قرات اختبار االكتساب .استعممت ىذه الوسيمة في حساب قوة تمييز كل فقرة من ف

  ت = 

 (13ص،8662،)العزاوي 

 

 

 



 معامل ارتباط بيرسون  -5

 استعممت ىذه الوسيمة في حساب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة  النصفية .      

 

 معامل سبيرمان بروان  -6

 استعممت ىذه الوسيمة لتصحيح معامل ثبات االختبار .    

   ثبات االختبار =  معامل    

 (854ص،8663،)عبلم 

 النسبة المئوية  -7

 استعممت لمعرفة اكتساب المفاىيم النحوية لدى طالبات مجموعتي البحث .        

 النسبة المئوية %  =

 (163ص،1333،)التكريتي والعبيدي 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع 
 

 عرض النتيجة وتفسيرها
 عرض النتيجة  أولا:

 ثانياا: تفسير النتيجة 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتيجة وتفسيرها



يتضمن ىذا الفصل عرض النتيجة التي توصل إلييا البحث الحالي وتفسيرىا لمعرفة 
اثر استراتيجية المنظمات المتقدمة في اكتساب المفاىيم النحوية لدى طالبات المرحمة 

ة الفرق االحصائي بين متوسطات مجموعتي البحث لمتثبيت المتوسطة من خبلل معرفة دالل
 من فرضة البحث .

 اواًل: عرض النتيجة :

بعد مقارنة نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار االكتساب البعدي كما        
( تبين ان المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية التي درست 5( وممحق )5يشير ممحق )

والمتوسط الحسابي لممجموعة ،( 80.50ل استراتيجية المنظمات المتقدمة بمغ )باستعما
( لعينتين مستقمتين لممقارنة T.testوباستعمال االختبار التائي )،( 88،41الضابطة بمغ )

( اكبر من القيمة 8.11ظير ان القيمة التائية المحسوبة ) ،بيت المتوسطين الحسابين 
( وجدول يوضح ذلك 01( ودرجة حرية )6.64داللة )د مستوى ( عن1.33الجدولية البالغة )

. 

 

 

 

 

 

 (8جدول )

المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 
 لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاىيم النحوية البعدي



     
 المجموعة

حجم 
 العينة 

المتوسط 
 ي الحساب

 التباين 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  التائية القيمة 
االحصائية 

عند مستوى 
 الجدولية المحسوبة (6.64)

  5.55 12.20 80.50 56 التجريبية 
  

 

 0.31 51.22 88.41 55 الضابطة 
دالة  1.33 2071 01

 احصائية

 

البلتي درسًن باستعمال استراتيجية  ىذا يدل عمى تفوق طالبات المجموعة التجريبية
المنظمات المتقدمة عمى طالبات المجموعة الضابطة البلتي درسًن بالطريقة االعتيادية 

في ضوء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى ان )ليس ىناك  ،)القياسية (
ف الثاني ( بين متوسط درجات طالبات الص6.64فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

المتوسط البلتي درسًن المفاىيم النحوية باستراتيجية المنظمات المتقدمة ومتوسط درجات 
طالبات الصف الثاني البلتي درسًن المفاىيم النحوية بالطريقة االعتيادية )القياسية( في 

 اكتساب المفاىيم ( .

 ثانيًا: تفسير النتيجة :

البحث الحالي عمى وفق الفرضية الصفرية يمكن تفسير النتيجة التي تمحض عنيا      
 وعمى النحو االتي : 

تفوق طالبات المجموعة التجريبية في مدى اكتساب المفاىيم النحوية البلتي درسن     
باستعمال استراتيجية المنظمات المتقدمة عمى طالبات المجموعة الضابطة البلتي درسن 

ما تم فرز المفاىيم النحوية عن بعضيا من بعد ،باستعمال الطريقة االعتيادية )القياسية(
حيث فقرات قياس كل عمى وفق االستدالل عمى اكتسابيا بداللة كل من )تعريف المفيوم 

تطبيق المفيوم ( وطالما اعطيت درجة واحدة لكل فقرة من الفقرات ،تمييز المفيوم ،



ثبلث لكل مفيوم االستدالل عمى المفيوم وحصول الطالبة عمى درجتين من بين الدرجات ال
( ومعيارًا الكتساب المفيوم في ضوء ذلك تم حساب عدد الطالبات 00.0اي اعتماد نسبة )

( والنسبة المئوية الكتساب الطالبات من 5( وممحق )5البلتي اكتسبًن كل مفيوم  ممحق )
 ( يوضح ذلك3جدول ) ،المجموعتين التجريبية والضابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9جدول )

المكتسبات لكل مفيوم من المفاىيم النحوية لمجموعتي البحث ومدى عدد الطالبات 
 االكتساب معبرًا عنو بالنسبة المئوية

 المفاىيم النحوية ت
 الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة

 النسبة المئويةعدد الطالبات       النسبة المئويةالطالبات       عدد



 المكتسبات المفيوم المفيوم  المكتسبات

 %15 85 %35 82 االسم المنقوص  1

 %24 82 %35 82 االسم المقصور 8

 %10 84 %31 83 االسم الممدود  5

 %24 82 %31 83 المثنى 5

 %24 82 %31 83 الممحق المثنى  4

 %22 83 %31 83 جمع المذكر السالم 0

 %52 10 %25 84 الممحق بجمع المذكر السالم 1

 %01 86 %21 80 جمع المؤنث السالم  2

 %48 11 %25 84 الممحق بالجمع المؤنث السالم  3

 %52 10 %11 85 جمع التكسير  16

 %58 15 %06 12 الممنوع من الصرف  11

ان ىناك فروقًا في مدى اكتساب المفاىيم النحوية لطالبات  (3يبين الجدول)
وىذا يعني  ،لنحوية المجموعتين ولمصمحة طالبات المجموعة التجريبية في اكثر المفاىيم ا

ان مدى اكتساب المفاىيم النحوية لطالبات المجموعة التجريبية البلتي درسن المفاىيم 
النحوية باستراتيجيات المنظمات المتقدمة  اكبر من مدى اكتساب المفاىيم النحوية لطالبات 

 . )القياسية( المجموعة الضابطة البلتي درسًن المفاىيم النحوية باستعمال الطريقة االعتيادية

وبيذا تم االجابة عن السؤال الذي طرح في مشكمة البحث ، ان استراتيجية المنظمات 
المتقدمة ساعدت في رفع مستوى  طالبات الصف الثاني المتوسط في اكتساب المفاىيم 

 النحوية مقارنة بالطريقة االعتيادية ) القياسية(.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 



 

 تاجات اولا: الستن

 ات صيثانياا: التو

 ثالثاا: المقترحات



 اولا: الستنتاجات 

 في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث الحالي يمكن استنتاج ما يأتي :         

فاعمية المنظمات المتقدمة في التدريس وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطالبات  .1
 ريقة االعتيادية .في مادة قواعد المغة العربية موازنة بالط

ان استراتيجية المنظمات المتقدمة تمتاز بانيا اكثر شمولية في تدريس مادة قواعد  .8
 المغة العربية .

ان استعمال استراتيجية المنظمات المتقدمة في تدريس مادة قواعد المغة العربية  .5
 اضافيين اكثر مما ىو في الطريقة االعتيادية . ووقتاً  يتطمب جيداً 

 

 ثانياا: التوصيات

 يوصي الباحثان باالتي : ،في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث الحالي        

ضرورة استعمال المنظمات المتقدمة في تدريس مواد المغة العربية باعتبارىا  .1
 استراتيجية حديثة في التدريس .

قبل ادخال المدرسين والمعممين في دورات تتضمن استراتيجيات التدريس بنوعييا ما  .8
 التدريس ومنيا المنظمات المتقدمة واثناء التدريس .

تزويد المدرسين والمعممين بدليل يتضمن كيفية استعمال ىذه االستراتيجية  في  .5
 التدريس .

 

 

 



 ثالثاا: المقترحات

 استكمااًل لمبحث الحالي يقترح الباحثان اجراء الدراسات االتية :  

 ي استراتيجيات ما قبل التدريس اخرى .اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية ف .1
 .حل دراسة متقدمة اعدادية وجامعيةاجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مرا .8
اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في اكتساب المفاىيم النحوية لدى الطبلب  .5

 )الذكور(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادر ـــــالمص

 
 المصادر العربية  -

 جنبيةالمصادر ال -

 

 

 

 

 

 

 العربية :  ادرــــــــــــالمص -

 القران الكريم .-



، مكتبة النيضة المصرية ،  طرق تدريس المغة العربيةحمد ، محمد عبدالقادر ،1 .1
 . 1325القاىرة ،

، دار المناىج لمطباعة والنشر، 1،ط طرائق التدريساالحمد ،ردينة ، وحذام عثمان ، .8
 م.  8661االردن ،

شرح االشموني عمي القبة ابن مالك نورالدين عمي بن محمد ،  االشموني ،ابو الحسن .5
،تحقق محمد محي الدين عبدالحميد، 1،ج1،ط المسمى منيج السالكالى القبة ابن مالك

 مكتبة النيضة المصرية . 
االحصاء الوصفي واالستداللي في البياتي ، عبدالجبار توفيق وزكريا اثناسبوس .  .5

 .1311مؤسسة الثقافة العالمية ،بغداد ،، مطبعة  التربية وعمم النفس
التطبيقات االحصائية التكريتي ، وديع ياسين محمد ، وحسن حمد عبد العبيدي .  .4

، دار الكتب لمطباعة والنشر، واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية 
 .1333الموصل ، العراق ،

ة في تحصيل طبلب الصف  اثر المنظمات المتقدمالتميمي ، أيمن عبدالعزيز كاظم .  .0
، كمية التربية االساسية ، جامعة  الرابع االدبي في مادة قواعد المغة العربية واستبقائيا

 .8611ديالى ، )رسالة ماجستير غير منشورة (، 
،تحقيق  4، ج الصماح تاج المغة وصماح العربيةالجوىري ، اسماعيل بن حماد ، .1

 ربية ،مصر ، د.ت.عبدالغفور عطار ، مطابع دار الكتب الع
، دار التربية الحديثة ،عمان  طرق منيجية لمتدريس الحديثحمدان ، محمد زياد .  .2

،1324. 
الحنفي ،عبدالمنعم ،موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ، دار العودة ، بيروت ،  .3

1312. 
، دار المسيرة  1، ط التصميم التعميمي نظرية وممارسةالحيمة ، محمد محمود .  .16

 . 1332والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن ، لمنشر



،دار صفاء  1، ط طرائق التدريس الفعالالخزاعمة ، محمد سممان فياض وآخرون .  .11
 .8611لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،

اثر استخدام المنظمات المتقدمة في تحصيل الخفاجي ، طالب محمود ياسين . .18
،)رسالة ماجستير غير منشورة (، ي مادة الجغرافية العامة طبلب الرابع الثانوي العام ف

 . 1331كمية التربية ، جامعة الموصل ،
، جامعة النجاح الوطنية ، 8، ط اجراءات في تصميم المناىجدروزة ، افات نظير ، .15

 .1334نابمس ،
،دار الشروق لمنشر 1،ط النظرية في التدريس  وترجمتيا عممياً دروزة ، افنان نظير.  .15

 م.8666توزيع ، عمان ، االردن، وال
، دار االنصار لمنشر والتوزيع ، سورية  مختار الصماحالرازي ،محمد بن ابي بكر ،  .14

 ،8618. 
، ترجمة وىيب سمعان ،  التقويم في التربية الحديثةرايتشون ،ج .واين واخرون .  .10

 م .1304مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ،
س المغة العربية والتربية االسبلمية في الدار اصول تدريسرحان ،محي ىبلل .  .11

 .1323،مطبعة رشاد وبغداد ، الثانوية
 ، دار االمل لمنشر1اساليب المغة العربية ،طالسعدي ، عامر توفيق واخرون .  .12

 .1338،االردن ،
،مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة  5،طالتعميم نظريات وتطبيقات الشرقاوي ، انور .  .13

 ،1331 . 
،  اختبار )كأ( واستخداماتو في التحميل االحصائيوفي ، عبد المجيد رشيد . الص .86

 .1324، دار النضال لمطباعة والنشر ، بغداد ،1ط
،دار المعارف  يسير النحو التعميمي قديمًا وحديثًا مع منيج تجديدهُ . ضيف ،شوقي  .81

 . 1320،مصر ،



،دار 1تعمميا وتعميميا ، طالطبطي ، محمد حمد ، البنية المعرفة الكتساب المفاىيم  .88
 .8665االمل لمنشر والتوزيع ،االردن ،

، 8، ط اساليب تدريس المغة العربيةعاشور ، راتب قاسم ، ومحمد فؤاد الحوامدة .  .85
 م .8661دار المسيرة ، عمان ،

اساليب المغة العربية بين النظرية عاشور ،راتب قاسم ، ومحمد فؤاد الحوامدة .  .85
 م .8665سيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،، دار الم والتطبيق

اثر استراتيجيتين قبميتين لمدريس في تحصيل طبلب العبيدي ، شاكر جاسم محمد .  .84
،جامعة بغداد ،كمية التربية ابن رشد ،)اطروحة الصف الرابع العام في مادة التاريخ 

 .1331دكتوراه غير منشورة(
،مكتبة  1،ط ياس والتقويم التربويمبادئ القالعجيمي ،صباح حسن ، واخرون.  .80

 م .8661الوطنية ،بغداد ،
 1م ،ط8662،  القياس والتقويم في العممية التربويةالعزاوي ، رحيم يونس كرو،  .81

 ،دار دجمة ، عمان ،االردن .
، 1، ط القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسيةعبلم ، صبلح الدين محمود.  .82

 م .8663يع ،عمان ،االردن ،دار المسيرة لمنشر والتوز 
،المطبعة 1، ط القياس والتقويم في عمم النفس التربويعودة ، احمد سميمان .  .83

 . 1324الوطنية ، جامعة اليرموك ،عمان ،
، مكتبة 1، ط عمم النفس التربوي وتطبيقاتو الصفيةغباري ،ثائر وخالد ابو شعيرة .  .56

 م .8662، المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عمان ،االردن
،دار العمم لممبلبين بيروت 1،ط جامع الدروس العربيةالغبلسيتي ، السيخ مصطفى ، .51

 . 1300، لبنان ،
دراسات تحميمية ومواقف تطبيقية في تعمم المغة العربية  والدين قورة ،حسين ،  .58

 .1321دار المعارف ، القاىرة ،  ، االسبلمي



المختصين بين الواقع والطموح دراسة  كنعان ،احمد عمي ،"تدريس المغة العربية لغير .55
مجمة تقويمية  لدى طبلب السنة االخيرة في الكميات العممية واالنسانية ،جامعة دمشق ،

 .1333، 15،العدد14، مجمد جامعة دمشق لآلداب والعموم االنسانية والتربوية
 .1328، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، نمو المفاىيم العمميةلبيب ،رشدي .  .55
 1320،دار الثقافة ، مصر ،1، ط مشكبلت تعمم المغة العربيةمحجوب عباس . .54
المناىج الحديثة مفاىيميا (. 8666مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود الحيمة ) .50

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،االردن . 1، ط وعناصرىا واسسيا وعممياتيا
ميميًا سموكيًا ؟ تطبيق في مجال المغة مقمد ،محمد محمود ،"كيف تصوغ ىدفًا تع .51

 م. 1320، سمطنة عمان ، مجمة رسمة التربيةالعربية " 
،دار المسيرة لمطباعة  القياس والتقويم في التربية وعمم النفسممحم ، سامي محمد ، .52

 . 8668، 8ط 8والنشر ، عمان 
لمسيرة عمان ،دار ا 5،ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفسممحم ،سامي محمد . .53

 م .8663،
استراتيجيات حديثة في فن الياشمي ، عبدالرحمن وطو عمي حسين الدليمي .  .56

 . 8662، دار المناىج لمنشر ، عمان ،  التدريس
، دار 1،ط طرائق تدريس االدب والببلغة والتعبيرالوائمي .سعاد عبد الكريم .  .51

 . 8665،الشروق وعمان
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 (8مبلحق)

اسماء الخبراء الذين استعان الباحثان بيم في اجراءات البحث مرئية بحسب االلقاب العممية 
 والحروف اليجائية 

اسم الخبير والمقب  ت
 العممي

ان مك التخصص
 العمل 

صبلحية 
االىداف 
 السموكية

صبلحية 
الخطط 
 التدريسية

صبلحية 
االختبار 
 التحصيمي

1       

8       

5       

5       

4       

0       

 

 



 

 (5ممحق )

درجات طالبات المجموعة التجريبية لكل مفيوم من المفاىيم النحوية ومجموع درجات 
 نحوية مجتمعة مع النسبة المئوية لبلكتساب اكتساب لكل مفيوم من المفاىيم ال

     ت
الم
فاى
 يم

     

مجموع  
درجات 

المفاىيم 
 المكتسبة

النسبة 
المئوية 

 لالكتساب

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1   

1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 30 91% 
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 25 100% 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 30 100% 
4 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 22 82% 
5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 23 91% 
6 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 27 100% 
7 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 26 82% 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 
9 3 3 3 3 3 2 1 1 3 0 1 23 64% 

10 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 24 100% 
11 0 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 24 82% 
12 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 23 55% 
13 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 23 64% 
14 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 25 82% 



15 3 3 3 3 2 3 2 0 2 2 1 24 82% 
16 2 3 3 2 2 2 2 0 1 2 1 20 73% 
17 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 25 100% 
18 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 25 82% 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 30 100% 
21 3 2 3 3 3 2 1 2 3 1 0 23 70% 
22 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15 55% 
23 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 25 91% 
24 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 91% 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 100% 
26 2 3 3 2 3 3 2 2 3 0 3 26 91% 
27 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 30 100% 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 100% 
29 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 30 100% 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 

عدد 
الطالبات 

البلتي 
اكتسبَن كل 

 مفيوم

2
8 

2
8 

2
9 

2
9 

2
9 

2
9 

2
5 

2
6 

2
5 

2
3 

1
8 

791 88% 

مجموع 
درجات كل 

مفيوم 
 مكتسب

7
8 

7
9 

8
2 

7
9 

8
2 

7
4 

6
5 

6
5 

6
9 

6
3 

6
0 

  



 

 

 

 (5ممحق )

درجات طالبات المجوعة الضابطة لطل مفيوم من المفاىيم النحوية ومجموع درجات 
 اكتساب لكل مفيوم من المفاىيم النحوية مجتمعة مع النسبة المئوية لبلكتساب 

     ت
الم
فاى
 يم

     

مجموع  
درجات 

المفاىيم 
 المكتسبة

النسبة 
المئوية 

 لالكتساب

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1   

1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 16 55% 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 29 91% 
5 2 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 12 27% 
6 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 24 64% 
7 3 2 3 3 3 2 0 1 0 0 1 18 55% 
8 0 0 1 3 2 3 0 1 1 1 3 15 36% 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 100% 

10 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 0 23 82% 
11 1 3 2 3 3 2 0 1 1 1 1 18 45% 



12 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 24 64% 
13 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 29 91% 
14 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 27 91% 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 30 91% 
16 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 0 25 82% 
17 2 2 1 3 3 1 0 1 1 1 0 17 45% 
18 3 3 1 3 3 3 0 3 3 1 1 24 64% 
19 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 23 64% 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 31 91% 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 100% 
22 2 1 3 0 1 2 0 0 2 0 2 13 45% 
23 3 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 15 36% 
24 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 0 23 82% 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 31 91% 
26 3 2 2 1 2 3 1 3 1 3 0 21 64% 
27 2 2 0 2 3 2 1 3 1 0 2 18 64% 
28 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 25 82% 
29 1 3 0 3 3 2 3 3 3 3 2 26 82% 
30 0 3 3 0 1 0 1 3 1 1 2 15 36% 
31 2 0 0 0 2 2 2 3 1 1 2 15 55% 
32 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 10 27% 
33 1 1 1 1 3 3 1 1 1 0 2 15 18% 

عدد 
الطالبات 

البلتي 

2
4 

2
8 

2
5 

2
8 

2
8 

2
9 

1
6 

2
9 

1
7 

1
6 

1
4 

743 2220     
67% 



اكتسبَن كل 
 مفيوم

مجموع 
درجات كل 

مفيوم 
 مكتسب

7
4 

7
8 

7
6 

7
8 

8
1 

7
8 

5
3 

6
4 

6
2 

5
3 

4
6   

 


