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في تحصيل تالمذة الصف الخامس  أنموذج عرض موضوع أقسام الفعلأثر 
 في مادة قواعد اللغة العربية االبتدائي

 
 م.م عبدالحسين أحمد الخفاجي            

 جامعة ديالى                    
 

 الفصل األول
 مشكلة البحث

ى الورمم يختلفونن يوي أّن اناعود اللصوة  وعبة جايوة علو إّن جميع المربين ، ال
هوو ا الررابوور أسوواليي ممرايووة مماسووبة لموودار   تبووا انموون تروونر ررابوور التوودري  

من المشكالت التي تناجه التالم ة يي المدار  االبتدابيوة يوي العورار ، ، نالمتعلمين 
السويما تالموو ة ال ووا الخووام  االبتوودابي هووي مشووكلة يإووم ، ناووبر ، نإتاووان اناعوود 

 اللصة العربية . 
شووكلة التووي لإووا حووي نايوور يووي لصتمووا العربيووة هووي  ووعنبة ا عووراي إ  إِنَّ الم

نعدم ابر أناخر الكلموات التوي توإدل إلوى المعموى الما وند تماموام أن عودم يإموه ، 
نبإ ا يتبين أن المحن لم يكن بربيعته ليحفي أ نالم ناناعود ، نإمموا يإودل إلوى الفإوم 

يم الالوم ناللسوان نكو ل  االسوتما  السليم ، كما أن المحن هن اامنن تؤليا الكالم نتاون
 ( . 53، ص  0222نالمحادثة  ) رعيمة نآخرنن ، 

نيرى الباحث أن أبرز أسباي مشوكلة الاوعا النااوي يوي مسوتنى التالمو ة 
 نالرلبة عمنمام يي مادة اناعد اللصة العربية تعزى إلى األسباي اآلتية : ـ

  تإكوود علووى المحاكمووات جفوواا المحوون ن ووعنبته : إِنَّ ربيعووة الوودر  المحوونل
العالية المجردة عن النااع اللصنل المرلني ، ياالم عن نااوع الحيواة العمليوة 
، يإوون يإكوود علووى تعليووق يووي كووق ااعوودة نشووصله الشووامق التووداير يووي الجمووق ، 
نالتراكيي المعرية مناع الكلمة من ا عراي ، نابر حركاتإا نالتوداير يوي 

يي الحركات  اتإا ، لمحانلوة االهتودا   الحرنا لابر حركاتإا ، بق التداير
إلى حرنا مح نية بداللتإا ، بسوبي ا عوالق موثالم ، أن التوداير يوي الحورا 
مفسه لمحانلة إرجاعه إلى حرا آخر كما هن الحاق يي ا بداق ، ك ل  يإكود 
المحن على است كار الاناعد السواباة نيإوم الاناعود الجديودة ، ناالسوتعامة بإموا 

لتراكيي المكتنبة علوى السوبنرة ، أن يوي برونن الكتوي الممإجيوة لحق رمنز ا
نميرها . ل ا يإن المحن ، نالحالة ه ا ، يحتاج إلى جإد عالي شار ، بح ور 
الفكر ناالمتباا إلى حرنا  ّما  نحركوات يناإوا ، كموا يحتواج إلوى التركيوز 

ك ل  يإمه  على التعليق الممراي نالتحليق المفسي للصة نالمالحية نالمنازمة ،
 يحتاج إلى ثرنة لفيية نأساليي داياة . 

  جمند ررابور التودري  : إِّن جوّق ررابور التودري  تعتمود علوى حفوي الاناعود
المحنيووة حفيووام ، كمووا أمإووا تإكوود علووى أن تحفووي األمثلووة نالشووناهد موون ميوور 
دراسووة تحليليووة لإووا ، نال تربيوور ناسووع عليإووا ،.... كمووا تعتموود هوو ا الررابوور 

م الووربر بووين الااعوودة المحنيووة نالمعمووى حووين تدريسووإا نحووين حووق علووى عوود
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التمارين الخا ة بإا ، مما يحيق الدر  إلى جفاا ، نجمند ، نملوق ، نإلوى 
 كرا نمات . 

  موودر  المحوون : هوون ياووالم عوون التزامووه بووالررابر الجاموودة ، ال يفكوور تفكيوورام
الشونر إلوى مفون  جديام يي تيسوير المحون ، نال يوي كيفيوة إدخواق جون الفور  ن

الرلبووة عوون رريوور المووادة التدريسووية ، يووال تمإيوود نال مادمووة ، نال أمثلووة موون 
عمدا ليستمتج ممإا الااعدة ، نال إيوادة مون السوبنرة ، نال تشونير يوي الحوديث 
أن يووي أسوولني التوودري  ، نالموودر  عووادة ال يتجوواني مووع مناوونعه ، يووال 

مع رالبه ـ يال اهتموام لمودى  يمشر  له  درا ، نال مشار معه ، نال تجاني
يإمإم ، أن ت حيي أخرابإم ، أن امتاا  المايع لإم من المنان  نتر  موا ال 
يفيود ، أن محانلوة  ويامة الموادة العلميوة بموا يثيور الشونر نالمتعوة يوي مفون  
الرلبة ، ياالم عن اعا الكثير من المدرسوين بعلمإوم يوي المحون نال ورا 

ل ناي ، إ  المحون  وعي دايور ناسوع ) العيسونل ييدّرسنن الخرؤ بدالم من ا
 (. 072ـ 072،ص 0223نآخرنن، 

نأّن كووق موون يعووامي موون التوودري  يووي أياممووا يوورى أّن ال ووصار يمفوورنن موون در  
 (  0اناعد اللصة العربية لما يجدنن ييإا من التعدد نال عنبة )الشرتنمي،دت، ص 

ربيعووة دراسووة الاناعوود إّن مشووكالت توودري  المحوون كثيوورة ، ممإووا مووا يتعلوور ب
المحنية ب فة عاموة ، يلصوة  المبادئالعربية نمماهجإا ، نممإا ما يتعلر بربيعة تعليم 

الرفق التي اكتسبإا تختلا عن اللصة المعيارية ) الف حى ( ، ياالم عن عودم نجوند 
 الدايع عمد الرفق لتعلم الاناعد ب نرتإا التاليدية ، نعدم ربر الاناعود بنااوع التلميو 
اللصوونل ، نمووا شوواي المحوون موون شوونابي ـ تلوو  المشووكالت التووي كامووت نرا  اووعا 
المتعلمين يي الاناعد المحنية ـ أنسع من أن تن وا ، نأاوخم مون أن تعوالج ، نأن 

 ( 077، ص: 0223الالم ليحار كيا يتمانلإا ) العيسنل نآخرنن ، 
إوي ليسوت مون إّن لاناعد اللصة العربيوة سومات متعوددة مون أهمإوا التجريود ، ي

الحاوووابر المحسنسوووة التوووي يتعلمإوووا المتعلمووونن مووون رريووور االكتسووواي مووون البيبوووة 
االجتماعية ابق النلنج يوي محروات الوتعلم الرسومية يوي المودار  االبتدابيوة  وعندام 
للدراسوووات الجامعيوووة األنليوووة نالعليوووا ، يوووتعلم بوووااي العلووونم لوووه  ووولة أكيووودة بوووالنااع 

بيبة كوتعلم أسوما  بعول الحيناموات نالمباتوات نهلوم االجتماعي من ررير األسرة نال
جرا . لو ا يورى الباحوث أّن تعلويم ، نتعلوم اناعود اللصوة العربيوة ، السويما يوي ال وا 

الملحوور راووم الماتوور  الخووام  االبتوودابي يمكوون تيسوويرا باسووتعماق الت ووميم التجريبووي 
(1. ) 

 أهمية البحث
، يإووون يمثوووق الجاموووي إن االت ووواق اللصووونل أمووور اووورنرل يوووي حيووواة الفووورد 

االجتماعي نالسياسي ناالات ادل نالثاايي ، ياالم عن الدنر الكبير يي تممية اودرة 
 161، ص  0222األيعاق النييفية األساسية للمدرسة االبتدابية ) رعمه ، نمموا  ، 

. ) 
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اللصة يي شكق أ نات ممتيمة ، ن ات ماارع تتآلا ممإا الكلمات ، مون أهوم 
عيووة التووي أمتجإووا التروونر البشوورل ، نهووي بوو ل  تعوود بحوور السوومة اليووناهر االجتما

 (. 57،ص 0223الفريدة التي إمماز بإا الجم  البشرل ) العيسنل نآخرنن، 
مووه بإووا ، نلوونال اللصووة لتعسوورت  نهووي هبووة إلإيووة خووص ن بإووا ا مسووان نكرَّ

عوودمت عمليووة الإدايووة بنسووارة األمبيووا  نالمرسوولين بشووتى  وونرها نأسوواليبإا ، نالم
عمليوة التفكيوور أ ووالم ا ألن التفكيور ميوور ممكوون بودنن لصووة نال ديوون بودنن لصووة ، اوواق 

ُ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي تعالى َن لَُهْم َفُيِضلُّ َّللاا َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إاِلا بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبيِّ
 َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

(1)
عريوة ، نال علوم ، نال يون ، نال أدي ، نال ، نال م

)         يلسوووفة بووودنن لصوووـة ا ألن اللصوووة هوووي األداة المعبووورة عووون كوووق هووو ا األموووـنر
 ( . 10، ص  0226األم ارل ، 

ناد ارتبرت اللصة با مسان أشود ارتبوار ممو  موابر الع ونر ، يكاموت متمفسوه 
را  ا مسوان أن يعويد داخوق نكامت الاماة التوي تمور ييإوا ماا ودا ، نعلوى هو ا اسوت

بيت اللصة نيترعر  ييإا ، بق كامت هي النجوند الورابر بوين أموة نأخورى ، نالممبوا 
عن الصابوي   الموتكلم ، بوق النسوير بيموه نبوين الحااور   المتلاوي ، نلموا يرون لو ل  
نعرا أمه باللصة يستريع خرر كق الحناجز اتخ ها يي أحايين كثيرة لتحاير أهدايوه 

المكر ، نالخدا  باللسان ، نمإموا يكون مون أمور يوإن هو ا المسوميات هوي  عن ررير
التي يتحت  راعيإا لكق من يريد أن يبحوث يوي اللصوة ، نيسوتجلي معوامي مفرداتإوا ا 
إن كان من العامة نإن كان من الخا ة ، نمن هموا تبونأت اللصوة يوي جميوع األبحواث 

كان البحث يي اللصة ، نيي جامبإا  ممزلة متميزة ، يصدت من األبحاث المعادة ، نلبن
الداللي خا ة منجندام عمد الفالسفة الادما  نعلموا  الودين نكو ا األ ونليين نالمحواة 
نالبالميين ، من العري نمير العري ، يإمه يجي أن مإكد على أن البحوث يوي اللصوة 

يوي ، بشكق عام ، نيي الداللوة علوى نجوه الخ ونص ، اود تبلونر ممإجوام اابموام ب اتوه 
الارنن المتؤخرة من البحث ،  ل  أن البحث يي اللصة يي الع نر المتادمة اود ملوي 
عليه الرابع العادل أكثر ، بيمما تخلص منعام ما البحث اللصـنل يي الارنن المتوؤخرة 
من ه ا السمة ، نأ وبي يبحوث يوي الخلفيوـات المعرييوـة   ا بستمنلوـنجية أكثور مون 

 ( .  7، ص  0222أل شي  آخـر) زراق ، 
إّن للسووان أثوورام نااووحام علووى سووابر أعاووا  الجسوود ، يإوون المعبوور لمووا يكمووه 

 ا مسان نما تختلجه مكمنماته ، ااق الشاعر :
 يال تحمدن الدهر ياهر  فحٍة       من المر  ما لم تبق ما لي  ييإر
 يما المر  إال األ صران :لسامه       نمعانله ، نالجسم خلـر م نر

 يي ثني تراا نإمما        يزيـن الفتى مخبنرا حين يخـبر نما الزين
 (166،ص1)الجاحي ،د.ت، ج                                                

نلي  مريبام حيمما يعجوي ريموان أشود العجوي مون سوعة امتشوار اللصوة العربيوة 
للصووة يياوونق : )) موون أمووري مووا ناووع يووي توواري  البشوور ، ن ووعي حووق سوورا امتشووار ا

لمووت بوودت لمووا علووى مايووة موون  العربيووة ا ياوود كامووت يووي البوود  ميوور معرنيووة ، نمموو  ع 
الكماق ، سلسةم مميةم متكاملةم ، بحيوث لوم يودخق عليإوا ممو   لو  العإود إلوى ينمموا هو ا 

                                                 

  . 4( سورة إبراهيم ، اآلية الكريمة : 1)
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أدمى تعديق مإم ، نلم معإد اٌر يتنحام أعيم من يتن  العربية ، نال أشد سورعة ممإوا 
 ( 16، ص  1222، خال ة شاببة (( ) ريمان ، ، نبايت حايية لكيامإا 
مختلووا اللصووات  ووالحة بربيعتإووا للتنييووا يووي  مثووق بوواايناللصووة العربيووة 

 ا دعوووا اتجاهاتإوووا نمماحيإوووا ، ن تمووون  الووورمم مووون علوووىاألخووورى العلووونم  تمجووواال
خوواق موون المَّ ووفة نتعوونزا الحجووة  إدعووا با وونرها أن عجزهووا عوون أدا  هوو ا الوودنر 

ما اررا باحثنن آخرنن يوي هو ا الشوؤن ، مون أن )) الودعنة إلوى إلى ني هي الباحث 
اسووتعماق اللصووات ميوور العربيووة يووي دراسووة العلوونم لووم تمبعووث موون عوودم إمكووان تيسووير 

يوي العلونم الجديودة ، نال هوي رّد يعوق علوى مناوا متوين يوي استعماق اللصوة العربيوة 
ة مون دايوع مفسوي أعمور ، الديا  عن الف حى بمفإنمإم الاير لإا ، إمما هي ممبعثو

نهن مدى اعا إدراكإم لكيامإم العربي نمدى رمبوتإم يوي الحفواي عليوه نتمميتوه . 
إّن منافإم ال يمبعث من اعتاادهم بعجز اللصة العربية بادر موا هون مون إعجواي ي وق 

 ( . 172، ص  1221) العلي ،  ((إلى حد االستسالم للحاارة الصربية
ثق مرحلة من مراحوق الحيواة المدرسوية ال تاوق أهميوة إّن المدرسة االبتدابية تم

عن المراحق التي تسباإا نالتي تليإا . نهو ا المرحلوة تترلوي عمايوة نداوة يوي تحديود 
هديإا نتستحر اليورنا الكاملوة المموا  حياتإوا ، ن اتيتإوا ، نموا يجوي أن يتبوع ييإوا 

 ( 151، ص : 1237من أسلني يمي ) نزارة المعارا البريرامية ، 
ناد أ بي من المعرنا أن نسابق التامية الحديثوة تعوين علوى الوتعلم السوليم ، 
نتتووويي الفر وووة للموووتعلم ليكووورر التووودريبات بشوووكق يوووردل بموووا يتماسوووي موووع ادراتوووه 
الشخ ية ا حتى يتمكن من اكتساي المإارة دنن أن يسبي  ل  يي إعااة المجمنعة 

جعووق موون هوو ا النسووابق جووز ام موون عوون متابعووة تعلمإووا ، نلوو ا يووإّن علووى المموواهج أن ت
العمليووة التعليميووة ا يتعمووق علووى اسووتعماق األسوواليي التاميووة الحديثووة يووي تعلووم اللصووة ، 
كؤشررة التسجيق نالفيدين نبرامج الحاسني نالمختبرات اللصنية نأجإزة العورل ) 

 (.  36،ص : 0212م رفى ، 
فحات الدنسوويات إّن الرلبووة يفاوولنن األلوونان يووي الكتووي المدرسووية ، نيووي  وو 

المختبريووة ، أن يووي شوورابي ، أن شووفايات أدنات العوورل ، نيووإدل اسووتعماق األلوونان 
يي إمتاج المناد التعليمية ، سنا  أكامت مكتنبة أم مرسنمة أم مكتنبة نمرسنمة معوام 
إلوووى ربووور المووودركات الحسوووية بمووودلناللتإا نإيإوووار العما ووور األساسوووية المكنموووة 

نإافا  ال بصة الجماليوة عليوه ، مموا يزيود مون توؤثيرا  للمنان  نتنايي أجزابه ،
، ص :  0222يووي عمليووات التشوونير نا ثووارة أثمووا  اسووتعماله يووي التعلوويم ) الحيلووة ، 

031 )  
 هدف البحث

يووي  أمموون ج عوورل مناوون  أاسووام الفعووقيإوودا البحووث إلووى معريووة أثوور 
 عربية .تح يق تالم ة ال ا الخام  االبتدابي يي مادة اناعد اللصة ال

 البحث اتفرضي
  : ـ  ةاآلتي ةال فري اتلتحاير هدا البحث ناع الباحث الفراي

بووين متنسوور  (2، 23)  ينجوود يوورر  ن داللووة إح ووابية عموود مسووتنى داللووة ال .1
بووؤممن ج عوورل تح وويق التالميوو  الوو ين يدرسوونن مووادة اناعوود اللصووة العربيووة 
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ادة الاناعوود بالررياووة ، نبووين التالميوو  الوو ين يدرسوونن موو مناوون  أاسووام الفعووق
 االعتيادية .

( بووين متنسوور 2، 23ال ينجوود يوورر  ن داللووة إح ووابية عموود مسووتنى داللووة )  .0
بوؤممن ج عورل تح يق التلميو ات اللوناتي يدرسون موادة اناعود اللصوة العربيوة 

، نبين التلميو ات اللوناتي يدرسون موادة الاناعود بالررياوة  منان  أاسام الفعق
 االعتيادية .

( بووين متنسوور 2، 23يوورر  ن داللووة إح ووابية عموود مسووتنى داللووة )  ال ينجوود .3
بوؤممن ج تح يق التالمي  نالتلمي ات ال ين يدرسونن موادة اناعود اللصوة العربيوة 

 عرل منان  أاسام الفعق.

 حدود البحث .4
 يتحدد البحث الحالي بـ : ـ

إموا عيمة من تالم ة مدرستين ابتدابيتين من مدار  بعانبوة ـ اريوة الإنيودر يي .1
 ال ا الخام  االبتدابي يتكنن من شعبتين أن أكثر .

 . 0210ـ  0211الف ق الدراسي األنق من العام الدراسي  .0

 . 0211منان  أاسام الفعق من كتاي اناعد اللصة العربية لسمة  .5

 تحديد المصطلحات
 األثر 

آثونر األثر باية الشوي  نالجموع آثوار نهـ ( : ) 711عريه ابن ممينر ) ت : أ . لصةم 
أثرا أل بعدا ، ناألثر بالتحري  : ما باوي مون رسوم الشوي  إثرا نيي ، نخرجت يي 

ابوون مميوونر ، )  ، نأّثوور يوي الشووي  : توور  ييوه أثوورام  نالتوؤثير إباووا  األثوور يوي الشووي 
 (. 3، ص  5، ج 0223
ا وورالحام : عالمووة أن رسووم متخلووا موون شووي  مووا يووإدل إلووى تصييوورات ) معمووة ي. 

 ( .6ص :  ، 0221نآخرنن ، 
التعريا ا جرابي : باا  ما تعلمه التالم ة من اناعد اللصة العربيوة نتنييفوه يوي ت. 

 المرر الف يي نالكتابة ال حيحة .
  التحصيل

ح ق : الحا ق من كق شي  : ما باي نثبت ن هي ما سناا )ابن مميونر أ . لصة : 
 (. 062، ص  6، ج 0223، 

ممإووا : ) المعلنمووات نالمإووارات المكتسووبة  عريووت بتعوواريا كثيوورة ي . ا وورالحا :
من ابق المتعلموين كمتيجوة لدراسوة مناون  ، أن نحودة دراسوية محوددة ( ) سومارة ، 

 ( . 30، ص :  0222نالعديلي ، 
ت. التعريوووا ا جرابوووي : الووودرجات التوووي يح وووق عليإوووا تالمووو ة ال وووا الخوووام  

 االبتدابي يي مادة اناعد اللصة العربية .
 
 

 انيالفصل الث
 دراسات سابقة
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يتامن ه ا الف ق عراام لدراسات ساباة  ات عالاة بمنان  البحث التوي 
ارلع عليإا الباحث با ود ا يوادة ممإوا يوي جناموي كثيورة ) ممإجيوة البحوث ـ األداة ـ 

ـ الم وادر نالمراجوع ـ كيفيوة تفسوير المتوابج ( ، نتموانق الباحوث  ا ح ابيةالنسابق 
رابور تودري  اناعود اللصوة العربيوة ناعتمود علوى اسوم ممإوا دراسات ساباة تمانلوت ر

 على نير شرنر المشر بعدد ال فحات .
 (م 8991)أوالً : دراسة التكريتي 

رمت ه ا الدراسوة تعورا أثور تودري  اناعود اللصوة العربيوة باسوتخدام الرسونم  .1
 البيامية يي التح يق ناستباا  المعلنمات نتجمي الخرؤ المحنل .

مدرسة الشريا الكايمية ـ دراسة يي جمإنرية العرار ـ بصداد ـ ه ا ال أجريت .0
 الراي االبتدابية المختلرة .

تجريبيوووة ة مجمنعووو( تلميووو ام نتلميووو ةم مووونزعين علوووى  72)بلوووج حجوووم العيموووة  .5
 اابرة .مجمنعة ن

الباحثووة بووين أيووراد المجموونعتين يووي العموور الزممووي نتح وويق النالوودين  تكايووؤ .1
 نالمعلنمات الساباة .

 تمدت الباحثة الممإج التجريبي .اع .3

الباحثة النسابق ا ح ابية اآلتية ) االختبار التوابي نمعاموق االرتبوار  عملتاست .6
 بيرسن نمربع كال ( .

 أعدت الباحثة اختبارام تح يليام يتميز ب داه نثباته . .7

بعد ثالثة أسابيع مون تواري  إجورا   تربير االختبار البعدل نإعادة االختباربعد  .2
 تبار البعدل تفنر المجمنعة التجريبية على المجمنعة الاابرة .االخ

 م( 4004ثانياً : دراسة العزاوي )
رمت ه ا الدراسة تعرا أثر تلنين المفواهيم المحنيوة يوي تح ويق اناعود  .1

 اللصة العربية ناالحتفاي به لدى تالمي  ال ا الخام  االبتدابي.

لى ـ جديدة الشر ـ مدرسوة أجريت ه ا الدراسة يي جمإنرية العرار ـ ديا .0
 .للبميناالبتدابية  مم نرية الشر

( تلميو ام مونزعين علوى مجمنعوة تجريبيوة نمجمنعوة 76بلج حجم العيمة ) .5
 اابرة .

كايؤ الباحث بين أيراد المجمونعتين يوي العمور الزمموي نتح ويق النالودين  .1
 ندرجات اللصة العربية يي العام السابر .

 بي .اعتمد الباحث الممإج التجري .3

اسووتعمق الباحووث النسووابق ا ح ووابية اآلتيووة ) االختبووار التووابي نمعامووق  .6
 االرتبار بيرسن نمربع كال ( .

 أعد الباحث اختبارام تح يليام يتميز ب داه نثباته . .7

تفنر المجمنعة التجريبيوة تربير االختبار يي التح يق ناالحتفاي به بعد  .2
 على المجمنعة الاابرة .

 م(4080فاجي )ثالثاً : دراسة الخ
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رمت ه ا الدراسة تعرا أثر الجدانق ناللنحات الملنموة يوي تح ويق تالميو   .1
 .يي مادة الاناعد ناالحتفاي به ال ا الخام  االبتدابي

مدرسوتي أجريت ه ا الدراسة يوي جمإنريوة العورار ـ ديوالى ـ جديودة الشور ـ  .0
 .األاالم نالحسمى االبتدابيتين للبمين

تين مووون تجووريبي تينلميوو ام مووونزعين علووى مجمووونع( ت113بلووج حجووم العيموووة ) .5
مون مدرسوة نمجمنعة اابرة  ( تلمي ام لكق شعبة ،52مدرسة األاالم بنااع )

 .( تلمي ام 52الحسمى شعبة ـ ي ـ بنااع ) 

 كايؤ الباحث بين أيراد المجمنعتين يي العمر الزممي نتح يق النالدين. .1

 اعتمد الباحث الممإج التجريبي . .3

النسابق ا ح ابية اآلتية ) االختبار التابي نمعاموق االرتبوار  استعمق الباحث .6
 ( .، نسبيرمان برانن ، نتنكينمربع كال ، بيرسن 

 أعد الباحث اختبارام تح يليام يتميز ب داه نثباته . .7

تين تفوووونر المجموووونعيووووي التح وووويق ناالحتفوووواي بووووه بعوووود تربيوووور االختبووووار  .2
مجمنعووة اللنحووات الملنمووة ، نتفوونر  علووى المجمنعووة الاووابرة التجووريبيتين

 . التجريبية على مجمنعة الجدانق التجريبية يي التح يق

 موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية:
المومإج التجريبوي نكو ل  الدراسوة  الدراسات الساباة التي  كرت آمفام اعتمودت .1

 الحالية .

يوي  قأممون ج عورل مناون  أاسوام الفعومعريوة أثور رمت الدراسة الحاليوة  .0
أمووا  تح ويق تالمو ة ال ووا الخوام  االبتودابي يووي موادة اناعود اللصووة العربيوة

م ( رموت تعورا أثور تودري  اناعود اللصوة العربيوة 1222دراسة ) التكريتوي 
باسووتخدام الرسوونم البياميووة يووي التح وويق ناسووتباا  المعلنمووات نتجمووي الخرووؤ 

المفوواهيم م ( رمووت تعوورا أثوور تلوونين 0221المحوونل ، ندراسووة ) العووزانل 
المحنيووة يووي تح وويق اناعوود اللصووة العربيووة ناالحتفوواي بووه لوودى تالميوو  ال ووا 

م ( رموت تعورا أثور الجوودانق 0212، ندراسوة )الخفوواجي الخوام  االبتودابي
ناللنحووات الملنمووة يووي تح وويق تالميوو  ال ووا الخووام  االبتوودابي يووي مووادة 

 الاناعد ناالحتفاي به.

( 125إ  بلصووت عيمووة الدراسووة الحاليووة ) تبوواين حجووم العيمووة نالدراسووة الحاليووة .5
( تلميوو ام نتلميوو ةم ، ندراسووة العووزانل 72أمووا دراسووة التكريتووي ) نتلميوو ةٍ  تلميوو ٍ 

 ( تلمي ام .113( تلمي ام ، ندراسة الخفاجي)76)

 الدراسات الساباة المعتمدة نالحالية اتبعت الممإج التجريبي . .1

 الت ميم التجريبي المماسي .الدراسات الساباة المعتمدة نالحالية اعتمدت  .3

 در  الباحثنن أمفسإم أيراد المجمنعات التجريبية نالاابرة . .6

دراسة التكريتي ربات علوى المودار  االبتدابيوة المختلروة ندراسوة العوزانل  .7
موودار  النالخفوواجي علووى الموودار  االبتدابيووة للبمووين نالدراسووة الحاليووة علووى 

 االبتدابية للبمين نالبمات .
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دراسووات السوواباة المعتموودة نالدراسووة الحاليووة النسووابق ا ح ووابية اعتموودت ال .2
 المماسبة مثق ) االختبار التابي نمربع كال نمعامق ارتبار بيرسن ( .

الدراسووات السوواباة التووي اعتموودت نالدراسووة الحاليووة اسووتمرت ي ووالم دراسوويام  .2
 كامالم .

ليام نكوو ل  أعوود البوواحثنن يووي الدراسووات السوواباة المعتموودة اختبووارام تح ووي  .12
 الدراسة الحالية .

تفونر أيوراد المجمنعوة التجريبيوة علوى المجمنعوة الاوابرة يوي الدراسوات  .11
 الساباة المعتمدة نالدراسة الحالية .

دراسة التكريتي من الدراسات الساباة المعتمودة رباوت يوي بصوداد نالدراسوة  .10
رباوت يوي الحالية ندراسة العزانل نالخفاجي من الدراسات الساباة المعتمدة 

  ديالى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 واجراءاته منهجية البحث

 أواًل : منهج البحث 
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اتبووع الباحووث الموومإج التجريبووي يووي إجوورا  دراسووته ا ألمووه الموومإج المماسووي 
لتحاير هدا البحث ، نألمه مبمي عق األسلني العلمي إ  يبدأ بمشوكلة تناجوه البحوث 

ا ناليوورنا التووي أدت إليإووا ، ن لوو  عوون رريوور إجوورا  تترلووي ممووه تعوورا أسووبابإ
 ( . 016، ص  1222التجاري العلمية ) حما نحسين ، 

 ثانيًا : التصميم التجريبي 
يعد اختيوار الت وميم التجريبوي أنلوى الخرونات التوي تاوع علوى عواتر الباحوث 
عمود إجوورا  تجربوة علميووة ، إ  أن سوالمة الت ووميم ن وحته همووا : الاومان األسووا  

 ( . 32، ص  1221،  نالصمام للن نق إلى متابج سليمة نداياة ) الزنبعي
نيعمي الت وميم التجريبوي ناوع هيكوق أسوا  التجربوة ، نتخروير اليورنا 
نالعنامق المحيرة بالياهرة التي تدرسإا بررر معيموة ، نمالحيوة موا يحودث ) حموا 

يكووق السووليم ( ، نلووه أهميووة كبيوورة ياوومن للباحووث الإ 036، ص  1222نحسووين ، 
 المماسي ال ل ين ق إلى متابج يمكن االعتماد عليإا .

ل ل  اعتمود الباحوث ت وميمام تجريبيوام  ا اوبر جزبوي مالبوم ليورنا البحوث 
 يجا  على المحن اآلتي : ـ

 المتصير التابع المتصير المستاق المجمنعة

أممن ج عرل استعماق  التجريبية تالمي 
 منان  أاسام الفعق

 
 التح يق
 

 التجريبية تلمي ات

 الررياة االعتيادية الاابرة تالمي 

 الاابرة تلمي ات

 ثالثاً : مجتمع البحث
إن تحديوود مجتمووع البحووث أموور اوورنرل نمإووم يووي البحوونث التربنيووة ا ألمووه 

 1221يساعد يي اختيار عيمة البحث على نير األسلني العلمي األمثق ) أبن شوبق ، 
 تمع البحث من تالم ة ال ا الخام  االبتدابي للمودار ( ل ل  تكنن مج 02، ص 

 .0210 ـ 0211للعام الدراسي  بعانبة ـ ااا  االبتدابية يي محايية ديالى ـ

 عينة البحث
اختار الباحث مدرسة الإنيدر االبتدابية للبمين نمدرسة الإبة         االبتدابية 

الباحث نلربيعة دنام المدرسوتين للبمات النااعتين يي ارية الإنيدر لاربإما من سكن 
الإنيوودر االبتدابيووة للبمووين ) الوو ل ال يتعووارل مووع دنام الباحووث يكووان دنام مدرسووة 

األحووود ناالثموووين  وووباحام ( نمدرسوووة الإبوووة االبتدابيوووة للبموووات ) الثالثوووا  ناألربعوووا  
نالخمووي   ووباحام (إ  كووان م وويي التجربووة يوونم األحوود لمدرسووة الإنيوودر ناألربعووا  

ة الإبووة موون كووق أسووبن  ، ناوود بلووج عوودد التالموو ة يووي المجموونعتين التجريبووة لمدرسوو
( تلميوو ةم للمجموونعتين  01( تلميوو ام ن ) 02بنااووع )  نتلميوو ةٍ  ( تلميوو ٍ 125نالاووابرة )

   .الاابرتين ( تلمي ةم للمجمنعتين 01( تلمي ام ن )  07التجريبيتين ن) 

 رابعًا : الخطط التدريسية
لوو ل يعرووي الشوور  الموونجز لكووق مووا يووراد امجووازا يووي الخروور هووي العموونان ا

ال وا نالنسوويلة المعميوة التووي تسوتخدم لإوو ا الصوورل بن وفإا متيجووة لموا يحوودث موون 
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،  ( 071، ص :  1222الفعاليووات يووي أثمووا  عوورل المووادة الدراسووية ) الوودليمي ، 
يالخرة الدراسية ت ونر عالوي ي وا موا ياونم بوه المعلوم مون إجورا ات نممارسوات 

ت نما يستخدمه من نسابق نأدنات تعليمية  مجاز مإام معيمة لتحايور أهوداا  ااأدن
( ، إ  كتي الباحوث خرروام  33، ص :  1222سبر تحديدها ) اللاامي نعبدالجناد ، 

أممووون ج عووورل تدريسوووية أليوووراد المجمووونعتين التجريبيوووة نالاوووابرة علوووى نيووور 
، نعراووت هوو ا الخروور  ( 0) الملحوور  نالررياووة االعتياديووة مناوون  أاسووام الفعووق
 ( . 5ملحر ال)  على مخبة من الخبرا 

 طريقة التدريس
الررابور التدريسوية متمنعوة نمتعوددة ، يإموا  ررابور تودري  عاموة نأخورى 
خا ة ، نلكق ممإا أسلنبإا الخاص بإا لإ ا على المدر  أن يحسن اختيار الررياة 

نيامن لمفسه المجا  يي مإمتوه ) المماسبة يي تدري  المادة للرلبة متى يؤمن العما  
أممن ج عرل منان  أاسوام ناد اعتمد الباحث  ( . 12، ص :  1222اآللنسي ، 

يووي توودري  المجمنعوة التجريبيووة نالررياووة االعتياديوة يووي توودري  المجمنعووة  الفعوق
 الاابرة .

 المادة العلمية
هووي البحووث علووى موودى التجربووة  اإن المووادة العلميووة التووي ستدرسووإا مجمنعتوو

منان  أاسام الفعق التي خ  ت لمادة الاناعد لكتاي اناعد اللصة العربية لل وا 

 . الخام  االبتدابي
 أداة البحث

اللصوة العربيوة  أنالم : بعد ارال  الباحث على عرل المنانعات يي كتاي اناعد
لل ا الخام  االبتودابي نجودها تفتاور إلوى عم ور التشونير ، نبموا م علوى 
 لوو  أعوود أممن جووام علووى نيوور األدبيووات التووي تإكوود علووى اوورنرة تاوومين 

(  ، 1المناوونعات التووي توودر  للتالموو ة علووى عم وور التشوونير ) الملحوور 
 .المتصير التابع لدى تالم ة مجمنعات البحثلايا  

)  أعد الباحث اختبارام ألمرال البحث عراه على مجمنعوة مون الخبورا  ثاميام : 
( ، ناعتمووود المايوووا  مفسوووه علوووى مجمنعوووات البحوووث التجريبيوووة 5الملحووور 

 نالاابرة يي نات ناحد .
  

 
 تحليل المحتوى
حث بتحليق المادة الدراسية إلى أهداا تعليمية ، ي وا  ثماميوة أهوداا ااام الب

يووي أثمووا  التجربووة ، نللتحاوور موون  ووالحية هوو ا األهووداا اووام تعليميووة يمكوون تحاياإووا 
الباحوووث بعراوووإا علوووى مجمنعوووة مووون الخبووورا  نالمتخ  وووين يوووي اللصوووة العربيوووة 

  ل  . ان( يناح5( ن )0نالملحاان )، نررابر التدري  
 األهداف السلوكية
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 ا  الباحث ثماميوة أهوداا سولنكية اعتموادام علوى األهوداا العاموة نمحتونى 
  ال ل سيدر  يي التجربة منزعة على المسوتنيات الثالثوة األنلوى للمجواق المنان

 ( .1الملحر ) المعريي يي ت ميا بلنم ) الت كر ، الفإم ، التربير ( 
 الوسائل اإلحصائية

 ( 062، ص : 1277االختبار التابي ) البياتي ،  .1
 0ـ   1                           

 ـــــ            ت =   ـــــــــــــــــــــــ
 1           1        ×  1ـ  0  + ن×  1ن ـ         
 ــــــــــــــــ     ـــ  +    ـــ       

 ن           ن              0ـ  0+ ن 1ن               

 ( 111، ص  0222معامق ارتبار بيرسنن )عندة نالخليلي ،  .0
 (ن مج   ص ـ ) مج   ( ) مج ص             

 ر =   ــــــــــــــــــــــــ
}) ن مج         

0
ـ ) مج   (   

0
{ }) ن مج ص 

0
ـ ) مج ص (  

0
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج

البحوث نهديوه يتامن هو ا الف وق عراوام لمتوابج التجربوة يوي اون  مشوكلة 
 نإجرا اته نتفسير المتابج نممااشتإا.

 األنلى الفرايةأنالم: 
أممون ج عورل ت هما  يرنر يوي التح ويق الدراسوي علوى نيور متصيور ليس

نلتحايوور هوو ا الإوودا تووم اسووتعماق االختبووار التووابي لفبتووين مناوون  أاسووام الفعووق ، 
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أمموون ج عوورل مسووتالتين حيووث كووان المتنسوور الحسووابي لتح وويق التالميوو  بررياووة 
نسر الحسوابي ييما بلج المت 7،75نتباين مادارا  7،07يسانل منان  أاسام الفعق 

نالجودنق  7،07نبتباين مادارا  6لتح يق التالمي  بررياة الممإج المدرسي يسانل 
 ( يناي  ل  .1رام )

 (1جدنق رام )

المتنسر  الررياة
 الحسابي

الايمة التابية  التباين
 المحسنبة

 الايمة الجدنلية

أممن ج عرل 
منان  أاسام 

 الفعق

7،07 7،75 0،51 
 
 
 

1،22 

الكتاي 
 سيالمدر

6 7،07 

 
نهوي أكبور مون  0،51نمن الجدنق يتاي أن الايمة التابية المحسنبة تسانل 

مما يعمي أن هموا   2،23نمستنى داللة  21الايمة التابية الجدنلية عمد درجة حرية 
 .أممن ج عرل منان  أاسام الفعقيرناام  ات داللة إح ابية ل الي 

 ثاميام : الفراية الثامية
داللة إح ابية يي تح يق التالم ة على نير متصير الجوم   ال ينجد يرر  ن

لل كنر نا مواث نلتحايور هو ا الإودا توم اسوتعماق االختبوار التوابي لعيمتوين مسوتالتين 
 6،02نبتبواين ماودارا  7،02المتنسر الحسابي لتح ويق التالميو  الو كنر حيث كان 

نالجودنق  2،76دارا نبتبواين ماو 6،02ييما بلج المتنسور الحسوابي لتح ويق ا مواث 
 ( يناي  ل .0رام )

 (0جدنق رام )

المتنسر  الجم 
 الحسابي

الايمة التابية  التباين
 المحسنبة

 الايمة الجدنلية

 1،21 6،02 7،02 ال كنر
 
 

1،22 

 2،76 02،6 ا ماث

 
نهي أ وصر مون  1،21من الجدنق يتاي أن الايمة التابية المحسنبة تسانل 

مما يشوير إلوى أن ليسوت  2،23نبمستنى داللة  21درجة حرية الايمة الجدنلية عمد 
 هما  يرناام يي التح يق بين ال كنر نا ماث .

 ثالثام : تفسير المتابج 
أيإوورت المتووابج تفوونر تالموو ة المجموونعتين التجووريبيتين علووى تالموو ة المجمنعووة 

التجربوة . الاابرة يي االختبار التح يلي البعودل الو ل توم إجوراإا بعود امتإوا  مودة 
 ـ :اآلتية   نه ا التفنر يعزى على نير رأل الباحث إلى ناحد أن أكثر من األسباي 
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يسواعد علوى جعوق المعلنموات أممن ج عرل منان  أاسوام الفعوق ق عمااست .1
 مميمة نمتسلسلة مما يديع التالم ة إلى ت كر المعلنمات .

اوات الاابموة يسوإم بتحديود العالأممن ج عرل منان  أاسام الفعق استعماق  .0
بين األيكار ، نتحديد الماار البارزة ، نالتمييز بين الماار ، ناأليكار الربيسوة 

 ، نالثامنية ، نكان له األثر البالج يي استيعاي المعلنمات نيإمإا .

يي تممية مناهي التالم ة نمينلإم أممن ج عرل منان  أاسام الفعق يسإم  .5
لتالموو ة كالحينامووات ل وونر المحببووة نإبرازهووا ، السوويما إ ا كووان مووإررام بال

 . نهلم جراناللعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات
 يي ان  المتابج ، يستمتج الباحث : ـ

بال وونر ناألشووكاق  نبام م ووح اناعوود اللصووة العربيووةمناوونعات إن عوورل  .1
 يي التعليم نالتعلم. ماتعةمن األساليي الالمحببة للتالم ة هن 

ا ألمه يبث ييإم التشنر ، نيسإق يإوم اناعود تفاعق التالم ة مع ه ا األسلني  .0
 . اللصة العربية

 التوصيات
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 ين ي الباحث يي : ـ
ن ناألشوكاق نالرسونم نال ونر المحببوة للتالمو ة االتؤكيد علوى اسوتعماق األلون .1

 يخإا .نترس اناعد اللصة العربيةلما لإا من أثر يي يإم 

ا عوداد  أاسوامالتؤكيد علوى هو ا األسواليي يوي الودنرات التربنيوة التوي تايمإوا  .0
 التربية . اتنالتدريي التابعة لمديري

 المقترحات
 ياتر  الباحث الايام بـ : ـ

 دراسة مماثلة للدراسة الحالية يي مراحق دراسية أخرى . .1

 دراسة مماثلة للدراسة الحالية يي مناد دراسية أخرى . .0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

توجيهااات عامااة فااي طرائااا تاادريس اللغااة اآللنسووي ، عبوودالجبار عبوودن :  .1
م 1222، مربعة نزارة التربية ، بصداد ،  العربية المرحلة الدراسية الثانوية

. 

، ممشوونرات دار الكتووي العلميووة ،  لسااان العاار جموواق الوودين : ابوون مميوونر ،  .0
 م .0223هـ ـ 1106ة محمد علي بيانن ، بيرنت ، مإسس

،  0، ر اإلحصاااء النفسااي واالجتماااعي والتربااويأبوون شووبق ، محموود السوويد :  .5
 م .1221مربعة الخامجي ، الااهرة ، 
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اإلحصااااء الوصااافي واالساااتداللي فاااي التربياااة وعلااام البيووواتي ، عبووودالجبار :  .1
 م.1277،  ، كلية اآلداي ، الجامعة المستم رية ، بصدادالنفس 

 ، دار الجيق ، بيرنت، د . ت . البيان والتبيينالجاحي ،عمرن بن بحر :  .3
، دار الحكمووة ، مناااهج البحااث العلمااي حمووا نحسووين ، داند عزيووز ،نأموونر :  .6

 م .1222المن ق ، 

،  1، ر أساسيات تصاميم وإنتااج الوساائل التعليمياةالحيلة ، محمد محمند :  .7
 م .0222هـ ـ 1102لرباعة ، عّمان ، دار المسيرة للمشر نالتنزيع نا

 م .1222، بيرنت ،  تاريخ اللغات الساميةريمان ، إسرابيق نلفمسنن :  .2

الظاااهرة الدالليااة عنااد علماااء العربيااة القاادام  حتاا  زراق ،  ووال  الوودين :  .2
، ممشنرات االختالا ، الجزابر ، مروابع الودار  نهاية القرن الرابع الهجري

 م .0222هـ ـ 1102ت ، العربية للعلنم ، بيرن

،  منااهج البحاث فاي التربيااةنمحمود أحمود : الزنبعوي نالصموام ، عبودالجليق  .12
 م.1221بصداد ، مربعة العامي ، 

مفاهيم ومصاطلحات سمارة نالعديلي ، مناا أحمد ، ن عبدالسالم منسى :  .11
، دار المسووويرة للمشووور نالتنزيوووع نالرباعوووة ، عموووان ، فاااي العلاااوم التربوياااة 

 م .0222هـ ـ 1102

مبااادا العربيااة فااي الصاارف والنحااو لتالمااذة الساانة الشوورتنمي ، رشوويد :  .10
 ، المربعة الكاثنليكية ، بيرنت ، د ت .االبتدائية 

تدريس اللغة العربية في التعلايم رعمه ، رشيد أحمد نمحمند السيد مما  :  .15
 م .0222، دار الفكر العربي ، بيرنت ، العام ، نظرية وتطبيا 

،  تعليم العربية والدين بين العلم والفانل أحمد ، نآخرنن : رعيمة ، رشد .11
 م .0222هـ ـ 1101دار الفكر العربي ، مديمة م ر ، الااهرة ، 

، موون   أساالو  الكتابااة والهويااة الثقافيااة القوميااةالعلووي ،  ووالي أحموود :  .13
مجمنعة بحنث نمااالت  ادرة عن مركز دراسات النحودة العربيوة بعمونان 

((
بية نالنعي الانمي اللصة العر 

))
 م .  1221، بيرنت ،  

اإلحصاااء للباحااث فااي عووندة نالخليلووي ، أحموود سووليمان نخليووق ينسووا :  .16
، دار األموووق للمشووور نالتنزيوووع ، األردن ،  0، ر التربياااة والعلاااوم اإلنساااانية

 م.0222

أساااالي  تااادريس الماااواد اللاوووامي نعبووودالجناد ، أحمووود حسوووين نعوووندة :  .17
 م .1262ر الثااية ، عمان ، ، مكتبة دا االجتماعية

، دار المسيرة للمشور  5، ر مهارات اللغة العربيةم رفى ، عبدن علي :  .12
 م .0212هـ ـ 1152نالتنزيع نالرباعة ، عّمان ، 

12.  

طرا تدريس اللغة العربية بمرحلة العيسنل ، جماق م رفى نآخرنن  :  .02
ربووي ، ا مووارات ، دار الكتوواي الع التعلاايم األساسااي بااين النظريااة والتطبيااا

 م .0223هـ ـ 1106العربية المتحدة ، 
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، دار  0، ر المنجد في اللغة العربياة المعاصارةمعمة نآخرنن ، أمرنان :  .01
 م .0221المشرر ، بيرنت ، 

، تعريوووي نزارة المعوووارا  مرشاااد المعلااامنزارة المعوووارا البريراميوووة :  .00
 . م1237هـ ـ 1577، مربعة العامي ، بصداد ،  5العرااية ، ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1ملحر ) 

 ت ميم تجريبي ماتر 
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 ( 0ملحر ) 
أنموذج عرض خطة تدرٌسٌة أنموذجٌة لتدرٌس موضوع أقسام الفعل باستعمال 

 الصف الخامس االبتدائً ةلتالمذ أقسام الفعل
 
 

 ٌخ :الٌوم :                                                 التار
 الصف والشعبة :                                    الدرس :

 
 م/ أقسام الفعل ) الماضً ــ المضارع ــ األمر (

 : األهداف العامة
طرٌق  تدرٌب التالمذة على فهم أقسام الفعل ، وتلمس ما بٌنها من فروق عن

ألفعال التً تطرح ا تمكٌنهم من قواعد اللغة العربٌة ،لٌستطٌعوا التعبٌر السلٌم عن
علٌهم ، واإلفادة منها فً تركٌب الجمل بشكل سلٌم ، وتمكن السامع والقارئ من 

 الفهم الصحٌح ،والمعنى الواضح من غٌر لبس ، أو غموض.
 الهدف الخاص:

مساعدة التالمذة على أن ٌفهموا أقسام الفعل ، وأن ٌعرفوا كٌفٌة استعمالها فً  
 القراءة والكتابة .

 : السلوكيةاألهداف 
 على أن: ٌنقادر ةمذجعل التال

 أقسام الفعل . ونٌعدد .1

 تعرٌفاً للفعل الماضً . ٌعطون .2

 تعرٌفاً للفعل المضارع . ونٌعط .3

 تعرٌفاً لفعل األمر . ونٌعط .4

 بٌن أقسام الفعل الثالثة . ونٌمٌز .5

 أمثلة جدٌدة عن الفعل الماضً . ونٌعط .6

 أمثلة جدٌدة عن الفعل المضارع . ونٌعط .7

 أمثلة جدٌدة عن فعل األمر . نوٌعط .8

 أقسام الفعل فً الحدٌث والكتابة استعماالً صحٌحاً . ونٌستعمل .9

 الوسائل التعليمية

أقسام الفعل واالستعانة بالكتاب المدرسً فً حل  أنموذج عرض .1
 التمارٌن .

 السبورة وحسن استعمالها . .2

 الطباشٌر الملون واألبٌض . .3

 :خطوات الدرس 
 ق( دقائ 5)  التمهيد .1
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عن التدرٌبات اللغوٌة التً درسوها  ةأمهد للدرس بتوجٌه أسئلة متنوعة للتالمذ
فً العام الماضً ، على أن تكون سهلة ومما هو موجود فً محٌطهم لكً 

 تستهوٌهم دراسة الموضوع الحالً  مثل :
 . ) لعب ) فعل ٌقوم به التلمٌذ لٌمارس هوٌته 

  ( .ٌأكل ) فعل ٌقوم به التلمٌذ عندما ٌجوع 

 . ) اقرأ ) فعل ٌقوم به التلمٌذ عندما ٌطلب منه المعلم أن ٌقرأ 

 دقٌقة (  22)  العرض ،والربط ، والموازنة.  3. و  2
الموزع علٌهم  أنموذج عرض أقسام الفعلأن ٌنظروا إلى  ةأدعو التالمذ

وأقول : )علٌنا أن نالحظ أن الفعل ٌقسم من حٌث الزمان على ثالثة أقسام ،كما هو 
 األشكالله لون مختلف عن  شكلوضح أمامكم فً األنموذج ، وكل فعل وضع فً م

األخرى ، وهذه األقسام ؛ ماض ،   ومضارع ،  وأمر ، وكما ترون فإن الفعل كتب 
، ودرس ٌدالن على عمل قد حصل سابقاً أي فً الزمن الماضً فسمً الفعل 

 كلم ( .الماضً وهو ) ما دل على حصول عمل فً زمن مضى قبل الت
نظروا إلى األنموذج مجدداً وال حظوا الفعل ٌفهم ، وٌذهب، ولتوضٌح الفعل ا

إلى المدرسة ،  ًأذكر بعض األمثلة فأقول : ) ٌفهم محمد الدرس ، أو ٌذهب عل
بالنهوض والسٌر باتجاه السبورة وأذكر لهم  ةوأقرب المعنى بتكلٌف بعض التالمذ

السبورة ، وعندما ٌعود إلى مكانه أقول : ٌرجع  فعل التلمٌذ قائالً : ٌسٌر جعفر نحو
جعفر إلى مكانه ، وهذا ٌعنً أن كل فعل بفعله اإلنسان وٌستمر فٌه إلى ما بعد زمن 

، إذن الفعل المضارع هو ) ما دل على حصول عمل  اً مضارع التكلم ٌسمى فعالً 
روا إلى أن ٌنظ ةفً زمن التكلم أو بعده ( ، أما فعل األمر فأطلب من التالمذ

أن  ةاألمثلة التً ذكر فٌها فعل األمر وأطلب من أحد التالمذ ااألنموذج مجدداً لٌرو
جلس ، وهذا ٌعنً أن فعل األمر هو)ما اٌنهض قائالً : انهض ٌا محمد ، ثم أقول له 

 ٌطلب به حصول عمل من األعمال فً الحاضر أو المستقبل( .
فً إٌضاح األفعال فأطلب منه أن لتنفٌذ أمثلة عملٌة أحد التالمذة ثم أدعو 

ماذا فعل ؟ الجواب كتب  ةٌكتب اسمه على السبورة  ، وأوقفه جانباً وأسأل التالمذ
اسمه . ماذا نسمً هذا الفعل ؟ فعل ماض ) أصحح األجوبة الخاطئة ( وأطلب منه 

وهو ٌقوم بالمسح ماذا ٌفعل زمٌلكم ؟ الجواب  ةأن ٌمسح السبورة وأسأل التالمذ
السبورة . وماذا نسمً الفعل ٌمسح ؟ فعل مضارع ) أصحح األجوبة الخاطئة ٌمسح 

جلس ؟ اماذا نسمً الفعل  ةجلس ، وأسأل التالمذا( ، ثم أطلب منه الجلوس  قائالً : 
 فعل أمر ) أصحح األجوبة الخاطئة ( .

 دقائق ( 5)  استنتاج القاعدة.  4
، وباإلشارة لها كما  فً ذلك ةأستنتج القاعدة عن طرٌق إشراك التالمذ

 ، وعلى النحو اآلتً : ــ أنموذج عرض أقسام الفعلموضحاً فً 
 ٌقسم الفعل من حٌث الزمان على ثالثة أقسام : ) ماٍض ، مضارع ، أمر ( .

      الفعل الماضً : ما دل على حصول عمل فً زمن مضى قبل التكلم . مثل
 ) درس ، كتب ( .
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 صول عمل فً زمن التكلم أو بعده ) الحال الفعل المضارع : ما ٌدل على ح
 ، واالستقبال ( مثل ) ٌلعب ، ٌذهب (.

   فعل األمر : ما ٌطلب به حصول عمل من األعمال فً الحاضر ، أو
 كتب ( .احفظ ، االمستقبل مثل  ) 

 دقائق ( 12)  التطبيق.  5
 / ما مسمٌات األفعال اآلتٌة ؟  1س

 جلس كتب ، ٌلعب، انهض ، ٌشرب ، اركض ، 
 : ركض ، فعل ماض . أحد التالمذة
 كتب ، فعل أمر .ا: أحد التالمذة
 : ٌلعب ، فعل مضارع .أحد التالمذة
 : انهض : فعل أمر .أحد التالمذة
 : ٌشرب : فعل مضارع .أحد التالمذة
 : فعل ماض . : جلس أحد التالمذة

 / مٌز الفعل فً الجمل اآلتٌة ، ثم بٌن نوعه ؟ 2س
  فً الساحة .ٌلعب التالمٌذ 

 . كتب علً الدرس 

 . اذهب إلى المدرسة 

 نوع الفعل الفعل الجملة ت

 مضارع ٌلعب ٌلعب التالمٌذ فً الحدٌقة 1

 ماض كتب كتب علً الدرس 2

 أمر اذهب اذهب إلى المدرسة 3

(  7أن ٌنظروا إلى التمرٌن المحلول فً الكتاب الصفحة )  ةاآلن أطلب من التالمذ
ؤال : هات الفعل الماضً والفعل المضارع وفعل األمر من وأقرأ منطوق الس

 األسماء اآلتٌة :
 الركوب ــ اللعب ــ الشرب ــ النجاح ــ القراءة

أن ٌقرأ وأنبه إلى تغٌر االسم الركوب إلى ثالثة أفعال كما   ةوأطلب من أحد التالمذ
 موضح فً التمرٌن المحلول 

  فعل األمر                        الفعل المضارع                      الفعل الماضً   

 ركبا         ركب                                  ٌركب                            
فً قراءة الحل لألسماء األربعة الباقٌة ، ومن ثم  ةوأشرك أكبر عدد من التالمذ

 اب .أساعد التالمٌذ على حل التمرٌن األول والثانً فً الكت
: أعٌن التمرٌن الثالث والرابع لحله فً دفتر القواعد عند الرجوع  الواجب البيتي

     إلى البٌت .
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خطة تدرٌسٌة أنموذجٌة لتدرٌس موضوع أقسام الفعل بالطرٌقة االعتٌادٌة لتالمذة 
 الصف الخامس االبتدائً

 
 

 لتارٌخ :الٌوم :                                                 ا
 الصف والشعبة :                                    الدرس :

 
 م/ أقسام الفعل ) الماضً ــ المضارع ــ األمر (

 : األهداف العامة
تدرٌب التالمذة على فهم أقسام الفعل ، وتلمس ما بٌنها من فروق عن طرٌق 

عن األفعال التً تطرح تمكٌنهم من قواعد اللغة العربٌة ،لٌستطٌعوا التعبٌر السلٌم 
علٌهم ، واإلفادة منها فً تركٌب الجمل بشكل سلٌم ، وتمكن السامع والقارئ من 

 الفهم الصحٌح ،والمعنى الواضح من غٌر لبس ، أو غموض.
 الهدف الخاص:

مساعدة التالمذة على أن ٌفهموا أقسام الفعل ، وأن ٌعرفوا كٌفٌة استعمالها فً  
 القراءة والكتابة .

 : داف السلوكيةاأله
 قادراً على أن: ةمذجعل التال

 أقسام الفعل . ونٌعدد .1
 تعرٌفاً للفعل الماضً . ونٌعط .2

 تعرٌفاً للفعل المضارع . ونٌعط .3

 تعرٌفاً لفعل األمر . ونٌعط .4

 بٌن أقسام الفعل الثالثة . ونٌمٌز .5

 أمثلة جدٌدة عن الفعل الماضً . ونٌعط .6

 أمثلة جدٌدة عن الفعل المضارع . ونٌعط .7

 أمثلة جدٌدة عن فعل األمر . ونٌعط .8

 أقسام الفعل فً الحدٌث والكتابة استعماالً صحٌحاً . ونٌستعمل .9

 الوسائل التعلٌمٌة:

 الكتاب المدرسً . .1

 السبورة وحسن استعمالها . .2

 الطباشٌر الملون واألبٌض . .3

 :خطوات الدرس 

 ( دقائق 5)  التمهيد .1
التدرٌبات اللغوٌة التً درسوها عن  ةأمهد للدرس بتوجٌه أسئلة متنوعة للتالمذ

فً العام الماضً ، على أن تكون سهلة ومما هو موجود فً محٌطهم لكً 
 تستهوٌهم دراسة الموضوع الحالً  مثل :

 . ) لعب ) فعل ٌقوم به التلمٌذ لٌمارس هوٌته 
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 . ) ٌأكل ) فعل ٌقوم به التلمٌذ عندما ٌجوع 

 المعلم أن ٌقرأ ( . اقرأ ) فعل ٌقوم به التلمٌذ عندما ٌطلب منه 

 دقٌقة (  22)  العرض ،والربط ، والموازنة.  3. و  2

أن ٌنظروا إلى الكتاب المدرسً وأقول : ) علٌنا أن نالحظ أن  ةأدعو التالمذ
الفعل ٌقسم من حٌث الزمان على ثالثة أقسام ،كما هو موضح أمامكم فً الكتاب ، 

ما ترون فإن الفعل كتب ، ودرس وهذه األقسام ؛ ماض ،   ومضارع ،  وأمر ، وك
ٌدالن على عمل قد حصل سابقاً أي فً الزمن الماضً فسمً الفعل الماضً وهو  

 ) ما دل على حصول عمل فً زمن مضى قبل التكلم ( .
أنظروا إلى الكتاب مجدداً وال حظوا الفعل ٌفهم ، وٌذهب، ولتوضٌح الفعل 

، أو ٌذهب على إلى المدرسة ،  أذكر بعض األمثلة فأقول : ) ٌفهم محمد الدرس
بالنهوض والسٌر باتجاه السبورة وأذكر لهم  ةوأقرب المعنى بتكلٌف بعض التالمذ

فعل التلمٌذ قائالً : ٌسٌر جعفر نحو السبورة ، وعندما ٌعود إلى مكانه أقول : ٌرجع 
ن جعفر إلى مكانه ، وهذا ٌعنً أن كل فعل بفعله اإلنسان وٌستمر فٌه إلى ما بعد زم

التكلم ٌسمى فعل مضارع ، إذن الفعل المضارع هو  ) ما دل على حصول عمل فً 
أن ٌنظروا إلى الكتاب  ةزمن التكلم أو بعده ( ، أما فعل األمر فأطلب من التالمذ

أن ٌنهض قائالً  ةمجدداً لٌرو األمثلة التً ذكر فٌها فعل األمر وأطلب من أحد التالمذ
أجلس ، وهذا ٌعنً أن فعل األمر هو ) ما ٌطلب به  : انهض ٌا محمد ، ثم أقول له

 حصول عمل من األعمال فً الحاضر أو المستقبل ( .
ثم أدعو تلمٌذ آخر لتنفٌذ أمثلة عملٌة فً إٌضاح األفعال فأطلب منه أن ٌكتب 

ماذا فعل ؟ الجواب كتب اسمه .  ةاسمه على السبورة  ، وأوقفه جانباً وأسأل التالمذ
الفعل ؟ فعل ماض ) أصحح األجوبة الخاطئة ( وأطلب منه أن  ماذا نسمً هذا

وهو ٌقوم بالمسح ماذا ٌفعل زمٌلكم ؟ الجواب ٌمسح  ةٌمسح السبورة وأسأل التالمذ
السبورة . وماذا نسمً الفعل ٌمسح ؟ فعل مضارع ) أصحح األجوبة الخاطئة ( ، ثم 

نسمً الفعل أجلس ؟ فعل  ماذا ةأطلب منه الجلوس  قائالً : أجلس ، وأسأل التالمذ
 أمر ) أصحح األجوبة الخاطئة ( .

 دقائق ( 5)  استنتاج القاعدة.  4
فً ذلك ، وباإلشارة لها كما موضحاً فً  ةأستنتج القاعدة عن طرٌق إشراك التالمذ

 ، وعلى النحو اآلتً : ــ الكتاب المدرسً
 ع ، أمر ( .ٌقسم الفعل من حٌث الزمان على ثالثة أقسام : ) ماٍض ، مضار

  الفعل الماضً : ما دل على حصول عمل فً زمن مضى قبل التكلم . مثل
 ) درس ، كتب ( .

  الفعل المضارع : ما ٌدل على حصول عمل فً زمن التكلم أو بعده ) الحال
 ، واالستقبال ( مثل ) ٌلعب ، ٌذهب (.

   فعل األمر : ما ٌطلب به حصول عمل من األعمال فً الحاضر ، أو
 قبل مثل  ) أحفظ ، أكتب ( .المست

 دقائق ( 12)  التطبيق.  5

 / ما مسمٌات األفعال اآلتٌة ؟  1س
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 ركض ، أكتب ، ٌلعب، انهض ، ٌشرب ، جلس 
 : ركض ، فعل ماض . أحد التالمذة
 : أكتب ، فعل أمر .أحد التالمذة
 : ٌلعب ، فعل مضارع .أحد التالمذة
 : انهض : فعل أمر .أحد التالمذة

 : ٌشرب : فعل مضارع .المذةأحد الت
 : فعل ماض . : جلس أحد التالمذة

 / مٌز الفعل فً الجمل اآلتٌة ، ثم بٌن نوعه ؟ 2س
 . ٌلعب التالمٌذ فً الساحة 
 . كتب علً الدرس 

 . اذهب إلى المدرسة 

 نوع الفعل الفعل الجملة ت

 مضارع ٌلعب ٌلعب التالمٌذ فً الحدٌقة 1

 ماض كتب كتب علً الدرس 2

 أمر اذهب اذهب إلى المدرسة 3

 

(  7أن ٌنظروا إلى التمرٌن المحلول فً الكتاب الصفحة )  ةاآلن أطلب من التالمذ
وأقرأ منطوق السؤال : هات الفعل الماضً والفعل المضارع وفعل األمر من 

 األسماء اآلتٌة :
 الركوب ــ اللعب ــ الشرب ــ النجاح ــ القراءة

أن ٌقرأ وأنبه إلى تغٌر االسم الركوب إلى ثالثة أفعال كما   ةوأطلب من أحد التالمذ
 موضح فً التمرٌن المحلول 

  فعل األمر                      الفعل المضارع                     الفعل الماضً   
 ركب                                ٌركب                                 اركب     

فً قراءة الحل لألسماء األربعة الباقٌة ، ومن ثم  ةعدد من التالمذ وأشرك أكبر
 أساعد التالمٌذ على حل التمرٌن األول والثانً فً الكتاب .

: أعٌن التمرٌن الثالث والرابع لحله فً دفتر القواعد عند الرجوع  الواجب البيتي
 إلى البٌت .    
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 (5ملحر )
 علمي نالحرنا الإجابيةأسما  الخبرا  حسي اللاي ال

 مكان العمق التخ ص اللاي االسم ت

ر. ت . اللصة  أ . د أسما  كايم يمدل 1
 العربية

جامعة ديالى   كلية 
 التربية األساسية

 = = أ . د عادق عبدالرحمن العزل 0

 = ياه لصة أ . د محمد علي ممانل 5

ر. ت . اللصة  أ . م . د ريال حسين علي  1
 العربية

= 

 = محن أ . م . د مازن عبدالرسنق سلمان 3

  
 
 
 
 
 (1ملحر )

  الحية أهداا سلنكية

الإدا السلنكي جعق التلمي  اادرام  ت
 على أن 

مير   الي المستنى
  الي

 التعديق

    ت كر ي كر الفعق المااي 1

    ت كر ي كر الفعق الماار  0

    ت كر ي كر يعق األمر 5

    يإم يميز بين أاسام الفعق 1

    يإم يحدد من  الفعق يي المص 3

    تربير يعري مثاالم للفعق المااي 6

    تربير اار يعري مثاالم للفعق الم 7

    تربير ألمرلفعق امثاالم يعري  2
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 ( 3ملحر ) 
 أسما  الخبرا  حسي اللاي العلمي نالحرنا الإجابية

األهداا  التخ ص مكان العمق االسم ت
 لسلنكيةا

الخرة 
 التدريسية

االختبار 
 التح يلي

جامعووووووووووووووة  أ.د ليث كريم حمد 1
ديووووووووووووالى   
كلية التربية 

 األساسية

 *  * علم المف 

أسما  كايم أ.د  0
 يمدل

جامعووووووووووووووة 
ديووووووووووووالى   
كلية التربية 

 األساسية

ررابووووووووور 
 * * * التدري 

عادق أ.د  5
 عبدالرحمن العزل

 . تر =
.اللصة 
 العربية

* * * 

حمد علي مأ.د  1
 ممانل

  *  ياه لصة =

ريال أ. م.د  3
 حسين علي

ر. ت  =
.اللصة 
 العربية

* * * 

مازن أ.م.د  6
 عبدالرسنق سلمان

 * *  محن =
أ.م.د حاتم جاسم  7

 عزيز
يلسفة  =

 *  * تربية
م.د حمزة هاشم  2

 مجيد
جامعة بابوق 
  كليوووووووووووووووة 
التربيوووووووووووووة 

 األساسية

ر. ت 
.اللصة 
 العربية

*  * 

جامعووووووووووووووة  ل  برلم.د يخر 2
ديووووووووووووالى   
كلية التربية 

 األساسية

 *  * علم المف 

 

 


