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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ة المناقشة قرار لجن

" اثــــر الموســــومة الرســــالة أننــــا أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة، اطلعنــــا علــــى بنشــــهد  
المنظمــات المتقدمــة فــي تحصــیل طــالب الصــف الرابــع االدبــي فــي مــادة قواعــد اللغــة 

ــاظم (الطالــب التــي تقــدم بهــا  العربیــة واســتبقائها" ــز ك ــد العزی ناقشــنا ، وقــد ) ایمــن عب
أنهــا جــدیرة بــالقبول لنیــل درجــة ه عالقــة بهــا فوجــدنا الطالــب فــي محتویاتهــا وفــي مــا لــ

 . الماجستیر في التربیة ( طرائق تدریس اللغة العربیة ) بتقدیر (             ) 
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 االهداء 
 

 إىل : ...........

 من قال " اطلب العلم من املهد اىل اللحد" .... الرسول الكريم حممد (صلى ا عليه وسلم)  -

هيبةً واقتداء 

- .... والدي من كان هلما الفضل بعد ا 

 واحساناً . براً

 من كان يل سنداً وعوناً ... اخوتي اخواتي .... -

 وفاء واخالصاً .

 من كانت نبعاً للحنان وشاطئ األمان .... زوجيت .. -

 اخالصاً وامتناناً .                                     

 من يبقى األمل مستحيال من دونه .... ولدي حممد ... -

 حباً وحناناً .                                     

 يد العون واملساعدة ....   ايل مدكل من  -

 حباً وعرفاناً .                                    

 هذا اجلهد املتواضع .أهدي هلم مجيعاً 

 
 الباحث

 

    خ    
 



 شكر وامتنان
ســـــیدنا محمـــــد وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه  رب العـــــالمین والصـــــالة والســـــالم علـــــى هللالحمـــــد 
 .أجمعین

 
 وبعد 
ن مـــــن تمـــــام رّد الفضـــــل واالعتـــــراف بـــــه شـــــكر اصـــــحابه ، لـــــذا اتقـــــدم بالشـــــكر إ     

باالســتاذ المســاعد الــدكتور هم فـي إعــداد هـذه الرســالة بـدءًا اســإلـى كــل مـن  واالمتنـان
 عـــادل عبـــد الـــرحمن العـــزي ، واالســـتاذ المســـاعد الـــدكتور عـــالء حســـین الخالـــدي

هودهمـــا العلمیـــة وتوجیهاتهمـــا القیمـــة األثـــر إذ كـــان لج، المشـــرفین علـــى هـــذه الرســـالة 
 .، فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء الكبیر في انجاز هذه الرسالة 

أتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى اعضــاء لجنــة الســمنار لمــا قــدموه الــّي مــن توجیــه و      
ــدلیمي واالســتاذ رم : اونصــیحة وهــم األســاتذة األكــ ــدكتور عبــاس فاضــل ال االســتاذ ال

محمد علي غناوي واالستاذ الدكتورة اسماء كـاظم فنـدي واالسـتاذ المسـاعد  الدكتور
 . الدكتور عادل عبد الرحمن واالستاذ المساعد الدكتور ریاض حسین علي

ـــا مـــن و       ـــه لن ـــة االساســـیة لمـــا قدمت ـــة التربی ـــى عمـــادة كلی ســـاعدة مأتقـــدم بشـــكري إل
 وتسهیالت ساهمت في إكمال الرسالة .

الـدكتور جاسـم محمـد علـي والمــدرس لواجـب ان اتقـدم بالشـكر إلـى یملـي علـّي او     
والمدرس المساعد بشـرى عبـد  يجمیلالإیمان كاظم والمدرس المساعد باسمة أحمد 

 من توجیه ومساعدة . لما قدموه إليَّ  المهدي
دارة ومدرسین لمـا قـدموه مـن إعدادیة جمال عبد الناصر للبنین اإلى  وأتقدم بالشكر   

 عدة یسرت في تطبیق تجربة البحث .عون ومسا
هـذه ادامهـم  ةرسـالاللكـل مـن قـدم إلـّي عونـًا فـي إكمـال  وامتنـاني واخیرًا اقدم شـكري   

 اهللا جمیعًا منهًال لطالب العلم والمعرفة 
 

 الباحث

    د    
 



 ملخص الرسالة
 

    ملخص الرسالة

یهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر المنظمات المتقدمـة فـي تحصـیل طـالب الصـف      

 ولتحقیـــق هـــدف البحـــث طبــــق ،واســــتبقائها الرابـــع االدبـــي فـــي مــــادة قواعـــد اللغـــة العربیـــة 

بلـغ عـددهم الباحث تجربته على عینة من طالب الصف الرابع االدبي تمثلـت فـي شـعبتین 

إعدادیـة جمـال عبـد الناصـر للبنـین التـي طالب الصـف الرابـع األدبـي فـي من ) طالبًا ٧٢(

إحــــدى  نهاریــــة فــــي مركــــز قضــــاء بعقوبــــة واختــــاراختیارهــــا قصــــدیًا مــــن المــــدارس ال جــــرى

لتمثـــل المجموعـــة التجریبیـــة التـــي بلـــغ عـــدد الطـــالب شـــعبة (أ) الشـــعبتین بصـــورة عشـــوائیة 

ت المتقدمـــة ، وشـــعبة (ب) لتمثـــل المجموعـــة ) طالبـــًا درســـها باســـتراتیجیة المنظمــا٣٦(فیهــا

) طالبًا درسها بالطریقـة االعتیادیـة (االسـتقرائیة) ٣٦طالب فیها (الالضابطة التي بلغ عدد 

 ) طـالب ، اصـبح٣البـالغ عـددهم ( للعام السـابقجابات الطالب الراسبین إ، وبعد استبعاد 

ـــــة النهـــــائي ( ـــــاً ٦٩حجـــــم العین ـــــین طـــــالب ا ) طالب ـــــة كافـــــأ الباحـــــث ب لمجمـــــوعتین (التجریبی

) ومربـع كـاي فـي متغیـرات (العمـر t testوالضابطة) إحصائیًا باستعمال االختبـار التـائي (

التحصــــیل  –درجــــات اللغــــة العربیــــة للعــــام الدراســــي الســــابق  –الزمنــــي محســــوبًا بالشــــهور 

ـــة أإختبـــار القـــدرة اللغویـــة) ، وجـــد  –الدراســـي لألبـــوین  ـــم تكـــن هنـــاك فـــروق ذات دالل نـــه ل

 ) .٠,٠٥إحصائیة بین المجموعتین في هذه المتغیرات عند مستوى (

) موضـــوعات مـــن كتـــاب قواعـــد اللغـــة ٧وبعـــد تحدیـــد المـــادة العلمیـــة التـــي ضـــمت (      

كــــان ، صــــاغ الباحــــث االهــــداف الســــلوكیة للموضــــوعات و  األدبــــيالعربیــــة للصــــف الرابــــع 

براء والمتخصصین في اللغـة عرضها على نخبة من الخ جرى) هدفًا سلوكیًا ، ٨٥عددها (

العربیـــة وطرائــــق تدریســــها لبیــــان آرائهــــم فـــي صــــالحیتها ومــــدى مالءمتهــــا لمحتــــوى المــــادة 

 الدراسیة .

وبعــدها أعــّد الباحــث خططــًا تدریســیة علــى وفــق اســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة الــى      

تقرائیة) الـــى طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ، وعلـــى وفـــق خطـــوات الطریقـــة االعتیادیـــة (االســـ

 ر
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طالب المجموعة الضابطة عرض انموذجین منها على الخبراء والمتخصصین لبیان مـدى 

 صالحیتها.

) فقــرة اختباریــة مــن نــوع االختیــار ٣٠اختبــارًا تحصــیلیًا بعــدیًا تــألف مــن (الباحــث  أعــدَّ      

للتحقیــق مــن  ،لــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصــین، عرضــت عوتكمیــلمــن متعــدد ، 

وحســـاب ثباتـــه ،  هوفـــي ضـــوء آرائهـــم أجریـــت التعـــدیالت الالزمـــة ، ولتحلیـــل فقراتـــ صـــدقها

) طالبًا من طـالب ثانویـة بـالط الشـهداء فـي مركـز ٦٠طبق على عینة استطالعیة بلغت (

قضــاء بعقوبــة ، وبعــد تحلیــل نتــائج إجابــات طــالب العینــة ومعالجتهــا إحصــائیًا باســتعمال 

ئیة المناسبة ، وجـد أن فقـرات االختبـار جمیعهـا صـالحة ، ولحسـاب ثبـات الوسائل االحصا

االختبـــار فقـــد اســـتعمل طریقـــة التجزئـــة النصـــفیة التـــي عولجـــت بیاناتهـــا باســـتعمال معامـــل 

) وهــو معامــل ثبــات ٠,٨٠فبلــغ ( بــراون –ارتبــاط بیرســون الــذي صــحح بمعامــل ســبیرمان 

 .جید

، طبــق االختبــار التحصــیلي  كــامالً  اً دراســی صــالً وبعــد إنهــاء التجربــة التــي اســتمرت ف     

اختبــار االســتبقاء الباحــث طبــق  اســبوعین البعــدي علــى طــالب مجمــوعتي البحــث ، وبعــد

 (االحتفاظ) .

االحصـائیة  وبعد تحلیل نتائج إجابات الطالب ومعالجتها إحصائیًا باستعمال الوسائل     

 المالئمة ظهر اآلتي :

) بـین متوسـط تحصـیل طـالب ٠,٠٥یة عنـد مسـتوى (وجود فـرق ذي داللـة احصـائ -١

درســوا قواعــد اللغــة العربیــة باســتعمال المنظمــات المتقدمــة  الــذینمجمــوعتي البحــث 

 .ولمصلحة المجموعة التجریبیة

) بـین متوسـط تحصـیل طـالب ٠,٠٥عنـد مسـتوى ( إحصـائیةوجود فـرق ذي داللـة  -٢

درســــوا قواعــــد اللغــــة  الــــذینمجمــــوعتي البحــــث فــــي اختبــــار االســــتبقاء (االحتفــــاظ) 

 .ولمصلحة المجموعة التجریبیةالعربیة باستعمال المنظمات المتقدمة 

ز
   



 ملخص الرسالة
 

وفي ضوء نتائج البحث استنتج الباحث أن استعمال المنظمات المتقدمة في تـدریس قواعـد 

ضـــرورة ب وأوصـــى، وانتبـــاههم ســـهم فـــي زیـــادة دافعیـــة الطـــالب نحـــو المـــادة یاللغـــة العربیـــة 

واقتـــرح  فـــي تـــدریس مـــادة قواعـــد اللغـــة العربیـــة ، األخـــرىالتـــدریس  اتإســـتراتیجیاســـتعمال 

 .التحصیل في مراحل دراسیة مختلفة إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالیة على

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 س



 
 

       

     ثبت المحتویات
 رقم الصفحة الموضوع

 ب  اآلیة القرآنیة

 ت المشرفین إقرار

 ث الخبیر اللغوي إقرار

 ج إقرار الخبیر العلمي

 ح قرار لجنة المناقشة

 خ األهداء

 د شكر وامتنان

 س-ر ملخص الرسالة

 ض-ش ثبت المحتویات

 ط ثبت االشكال

 ظ ثبت الجداول 

 ع ثبت المالحق

 ٢١-١  –فصل األول : التعریف بالبحث ال

 ٤-٢ مشكلة البحثاوًال :

 ١٦-٥ والحاجة الیه أهمیة البحثثانیًا : 

 ١٦ هدف البحثثالثًا: 

 ١٧-١٦ رابعًا : فرضیتا البحث

 ١٧ حدود البحثخامسًا : 

 ٢١-١٧ تحدید المصطلحاتسادسًا : 

 ٦١-٢٣ نظریة ودراسات سابقة  جوانبالفصل الثاني : 

 ٤٢-٢٣ النظریة ، جوانب نظریة عن نظریة اوزوبل وتشمل : جوانبأ : ال

 ٢٤-٢٣ استراتیجیات ما قبل التدریس  -

 ش

 



 
 

       

 ٢٨-٢٤ نظریة التعلم ذو المعنى -

 ٣٢-٢٨ انواع التعلم ذو المعنى -

وظیفة الطالب والمعلم في أنموذج أوزوبل للتعلم اللفظي ذي  -
 المعنى

٣٣-٣٢ 

 ٣٦-٣٣ ظمات المتقدمة المن استراتیجیة -

 ٣٧-٣٦ خطوات استعمال المنظم التمهیدي (المتقدم) -

 ٣٨ مواصفات بناء أو تطویر المنظمات المتقدمة -

 ٣٩-٣٨ أهمیة المنظمات المتقدمة في العملیة التعلیمیة -

 ٣٩ األسس السیكولوجیة لنظریة اوزوبل -

 ٤١-٤٠ أنواع المنظمات المتقدمة -

 ٤٢-٤١ بطریقة المنظمات المتقدمةتنفیذ التدریس 

 ٦١-٤٣ دراسات سابقة -ثانیاً 

 ٥٠-٤٤ دراسات عربیة –أ

 ٤٤ م ١٩٨٨دراسة النجار  -١

 ٤٥-٤٤ م١٩٩٨دراسة الشمري  -٢

 ٤٦-٤٥ م٢٠٠٠دراسة الجنابي  -٣

 ٤٧-٤٦ م٢٠٠٣دراسة دحالن  -٤

 ٤٨-٤٧ م٢٠٠٤دراسة الحیالي  -٥

 ٤٩-٤٨ م٢٠٠٤دراسة العاني  -٦

 ٥٠-٤٩ م٢٠٠٦دراسة حمید  -٧

 ٥١-٥٠ : دراسات أجنبیة :ب

 ٥٠ )Tamthai, 1982دراسة ( -١

 ٥١ )Dennis, 1984دراسة ( -٢

 ٦٠-٥٢ الموازنة بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة -

 ص 



 
 

       

 ٦١ جوانب االفادة من الدراسات السابقة

 ٩٠-٦٢ الفصل الثالث : منهجیة البحث وٕاجراءاته

 ٦٤-٦٣ : التصمیم التجریبي للبحث اوالً 

 ٦٦-٦٤ ثانیًا : مجتمع البحث وعینته

 ٧١-٦٦ تكافؤ مجموعتي البحث: ثالثًا 

 ٧٥-٧١ رابعًا : ضبط المتغیرات الدخیلة

 ٨٦-٧٥ خامسًا : متطلبات البحث

 ٨٧-٨٦ تطبیق التجربة  :سادساً 

 ٩٠-٨٧ سابعًا : الوسائل األحصائیة

 ٩٥-٩١ لنتائج وتفسیرهاالفصل الرابع : عرض ا

 ٩٤-٩٢ عرض النتائج . -أ

 ٩٥-٩٤ تفسیر النتائج -ب

 ٩٩-٩٦ الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصیات والمقترحات

 ٩٧ أوًال : االستنتاجات .

 ٩٨ ثانیًا : التوصیات .

 ٩٩ ثالثًا : المقترحات

 ١١٣-١٠٠ قائمة المصادر العربیة واالجنبیة

 ١١٢-١٠١ العربیة أوًال : المصادر 

 ١١٣ ثانیًا : المصادر االجنبیة

 ١٦١-١١٤ المالحق

 A-B ملخص الرسالة بالغة االنكلیزیة
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 ثبت االشكال

 

رقم 
 الشكل

 رقم الصفحة عنوان الشكل

 ٣٠ اسالیب اكتساب المعرفة وطرائق استقبال المعلومات ١

 ٣٧ خطوات استعمال المنظم المتقدم ٢
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 ثبت الجداول 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 ٦٠-٥٨ والدراسة الحالیة الموازنة بین الدراسات السابقة ١

اسماء المدارس االعدادیة و الثانویة للبنین / الفرع االدبي  ٢
 ومواقعها في مركز قضاء بعقوبة

٦٥ 

 ٦٦ عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده  ٣

 ) لدرجات طالب مجموعتي البحثt. testئج االختبار التائي (نتا ٤
في مادة اللغة العربیة النهائیة للصف الثالث المتوسط للعام 

 )٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي (

٦٧ 

) للعمر الزمني لطالب مجموعتي t testنتائج االختبار التائي ( ٥
 البحث محسوبًا بالشهور

٦٨ 

الب مجموعتي البحث وقیمة تكرارات التحصیل الدراسي لآلباء ط ٦
 المحسوبة والجدولیة  ٢(كا)

٦٩ 

تكرارات التحصیل الدراسي لآلباء طالب مجموعتي البحث وقیمة  ٧
 المحسوبة والجدولیة  ٢(كا)

٧٠ 

) لمجموعتي البحث في اختبار القدرة t testنتائج االختبار التائي ( ٨
 اللغویة 

٧١ 

 ٧٤ بیة على مجموعتي البحث توزیع الحصص لمادة قواعد اللغة العر  ٩

موضوعات مادة القواعد اللغة العربیة للصف الرابع االدبي ،  ١٠
 المحددة للتجربة

٧٦ 

 ٨١ الخریطة االختباریة ١١

 
 
 

 ظ



 
 

       

 ثبت المالحق
رقم 

 الملحق
 رقم الصفحة عنوان الملحق

 ١١٥ كتاب تسهیل المهمة ١

یة للصف الثالث درجات طالب مجموعتي البحث في مادة اللغة العرب ٢
 )٢٠١٠-٢٠٠٩المتوسط للعام الدراسي (

١١٦ 

 ١١٧ اعمار طالب مجموعتي البحث محسوبًا بالشهور ٣

 ١٢٢-١١٨ اختبار القدرة اللغویة ٤

 ١٢٣ درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار القدرة اللغویة ٥

 ١٢٤ االهداف العامة لتدریس قواعد اللغة العربیة للصف الرابع االدبي  ٦

اسماء الخبراء الذین استعان الباحث بهم في اجراءات البحث مرتبة بحسب  ٧
 لقاب العلمیة والحروف الهجائیة األ 

١٢٦-١٢٥ 

 ١٣٣-١٢٧ االهداف السلوكیة بصیغتها النهائیة ٨

المتقدمة وعلى یة باستعمال استراتیجیة المنظمات خطة تدریسیة انموذج ٩
 المجموعة التجریبیة . وفق الطریقة االستقرائیة لطالب

١٤٣-١٣٤ 

خطة تدریسیة انموذجیة على وفق الطریقة االستقرائیة لطالب المجموعة  ١٠
 الضابطة

١٥٠-١٤٤ 

 ١٥٦-١٥١ فقرات االختبار التحصیلي بصیغته النهائیة ١١

 ١٥٧ االجوبة المعتمدة في تصحیح االختبار التحصیلي  ١٢

وة التمییزیة لفقرات االختبار معامل الصعوبة ومعامل السهولة والق ١٣
 التحصیلي

١٥٨ 

 ١٥٩ لفقرات السؤال األول في االختبار التحصیلي طأافعالیة البدائل الخ ١٤

 ١٦٠ درجات طالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي البعدي ١٥

 ١٦١ درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار االستبقاء بالتحصیل ١٦
 

 ع



 

       

٢ 

      البحث:مشكلة أوًال : 
كــاد تكــون مــن اعقــد المشــكالت التــي ظـاهرة الضــعف فــي القواعــد النحویــة تإن          

أصــــبحت القواعــــد النحویــــة مــــن الموضــــوعات التــــي ینفــــر منهــــا  إذتواجــــه التربــــویین ، 
 النفـور مـن اسـتعمال إلـىالطالب ، وال یستطیع أحـد إنكـار ذلـك ، وقـد أدت هـذه الحالـة 

 )١٠٦ص ،٢٠٠٧ ،الحوامدةو عاشور (                           . النحویة القواعد
رغبة ، ألن الكتاب المدرسي مهما  أوفنراهم یتلقونه من مدرسیهم بغیر دافعیة 

الدارسین اصرًا عن تنمیة الوعي اللغوي لدى كان إعداده المتكامل ومادته الوافرة یبقى ق
 )٢٤٨، ص ٢٠٠٠(مدكور ،                                           .

جذورًا  اولم یكن الشعور بصعوبة المادة النحویة ولید عصرنا ، إّنما نجُد له      
عد مضیعة یمنه  واإلكثارتدریس النحو هـ) أنَّ ٢٥٥یرى الجاحظ (ت  إذتاریخیة ، 

في إحدى رسائلِه :"وأما النحو فال ، جاء   للوقت ومشغلة للصبي عما هو أولى به
السالمة من فاحش اللحن . ومن  إلىإال بقدر ما یؤدي  –أي الصبي  –تشغل قلبه 

وشيء إن وصفه ، وما زاد  أنشده،وشعرًا أن  كتبه،مقدار جهل العوام في كتاب أن 
ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به ، ومن روایة المثل الشاهد . والخیر الصادق 

 )٣٩-٣٨، ص ١٩٧٩(الجاحظ ،                                . والتعبیر البارع"
تخلیص اللغة من القیود  إلىن یالمحدثبعض أما في عصرنا الحدیث فقد دعا    

رأى أّن الذي ُیَدّرس في مدارسنا لیس اللغة العربیة ، وٕانما هو شيء  ذإ،  واألغالل
 .غریب ، ال صلة بینه وبین الحیاة ، وال صلة بینه وبین عقل الطالب وشعوره 

 )٢٢٥ص ،٢٠٠٥ ،شیدير والالح (ص
اللغــة العربیــة  دریستــ ظــاهرة عامــة تنتشــر حیــث البوالضــعف فــي النحــو لــدى الطــ    

تیســیر النحــو إال  إلــىومــا المــؤتمرات والنــدوات والصــیحات الفردیــة التــي دعــت جمیعهــا 
 )٢٣١، ص ٢٠٠٢،  (عمار                                   دلیل على ذلك.   

 : أسبابلباحثین َأن الضعف في النحو یعود لعدة ویرى بعض ا
كـات عقلیـة مجـردة عـن واقـع الحیـاة العملیـة اجفاف النحو وصـعوبته ، وتأكیـده علـى مح

لتدقیق فـي الجمـل والتركیـب ؛ لـذا افهو یؤكد على التعلیل في كل قاعدة وشغله الشاغل 
ر دراسة تحلیلیـة لهـا وحفظ األمثلة والشواهد من غیجهد عقلي شاق ،  إلىیحتاج النحو 



 

       

٣ 

ـــك العقـــد العلمیـــة  فضـــًال عـــن،  ـــك األمـــور وغیرهـــا  مجتمعـــة . فـــي ذل تـــدریس النحـــو تل
القناعـة بـأّن النحـو عقـدة  إلىواستمرارها مدة طویلة الزمت الطالب في دراسته فأدت به 

عزوف الطالب عن دراسته وعلقوا آمـالهم علـى فـروع  إلىالعقد ال یمكن حلها مما أدى 
خــرى مــن أدب ، وٕانشــاء مطالعــة ونصــوص تغنــي درجــاتهم فیهــا عــن درجــات اللغــة األ

 )٢٠١-١٩٨، ص ١٩٧٢(الهاشمي ،                      .النحو 
لهــا  مســوغالنحویــة والمصـطلحات الغریبــة التـي ال  األبـوابذلـك كثــرة  فضـًال عــن

 . التقدیري واإلعرابكالتنازع واالشتقاق واالختصاص 
 ) ٣٢٩ص ،٢٠١٠ (طاهر،                    

 االســـــتقراءالمنطـــــق أو  العتمادهـــــافـــــي تعلمهـــــا ؛  البالطـــــممـــــا أضـــــعف رغبـــــة 
، وهـــي فعالیـــات  األحكـــام طواســـتنباواالســـتنتاج واســـتخالص القواعـــد واســـتخدام القیـــاس 

ن لـــم تمتـــزج مـــع مرونـــة الجانـــب التطبیقـــي مـــن الكـــالم أحیانـــا ، ومجـــردة إعقلیـــة جافـــة 
 )٤٠-٣٩، ص ٢٠٠٤،  الزجاجي(التمیمي و               .    المتفاعل مع الحیاة 

نصــــیبه ،  بحســــبالعملیــــة التدریســــیة ، كــــٌل  أطــــراففمشــــكلة القواعــــد تتــــوزع بــــین      
ي ، والطالــب الــذي أصــبح یهمــل مــادة القواعــد ویعتمــد مــالعل تأهیلــهفــالمعلم فــي ضــعف 

 .   اناالمتحالفروع األخرى في اللغة العربیة للحصول على درجة اجتیاز 
 )١٦٦، ص ١٩٨٦) ، (احمد ، ١٥٩، ص ٢٠٠٥(القبیالت ،                   

ن الطرائــق واألســالیب المتبعــة فــي المیــدان إوطریقــة التــدریس ومهــارة المــدرس ، إذ      
ــــدیم المعــــارف جــــاهزة للمتعلمــــین . ــــاء بتق ــــًا مــــا تســــودها الســــطحیة واالكتف ــــوي غالب             الترب

 )٢٣ص،  ٢٠٠٩) ، (عطیة ، ١٣٣ص ال ، د.ت ،(عبد الع
نمـا فـي كوننـا نـتعلم إ أن عقـدة األزمـة لیسـت فـي اللغـة ذاتهـا ، و وتؤكد بنـت الشـاطئ "   

تلقینیــــة صــــماء نتجرعهــــا تجرعــــًا عقیمــــًا بــــدًال مــــن أن  وٕاجــــراءاتالعربیــــة قواعــــد صــــنعة 
 )٢٠٩، ص ١٩٦٩(بنت الشاطئ ،                   .نتعلمها لسان أمة ولغة حیاة" 

ــذا هــو ففمــا زالــت المشــكلة قائمــة ،  األســبابیــرى الباحــث انــه مهمــا اختلفــت و  ل
ین أّن مشكلة الضعف فـي قواعـد اللغـة العربیـة تأخـذ بعـدفي یتفق مع الباحثین جمیعًا ، 

، والثــاني ، طرائــق التــدریس ، فالمــادة النحویــة المدروســة األول ، محتــوى المــادة النحویــة
دون مـن س المتبعـة فـي أغلبهـا تعتمـد االسـتظهار والتلقـین جافـة ومملـة ، وطرائـق التـدری
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صــعوبة فــي اســتیعاب القواعــد النحویــة واســـتبقاء یجــدون  البالطــ، وأن  واإلدراكالفهــم 
الطرائـق وأحسـنها  أفضـل تبـاعالحاجة ملحة  إلىالمعلومات التي یتعلمونها ؛ مما یشیر 

الخبــرات مرونـة بحیــث ال تهمــل  هــاوأكثر ، وأكثرهـا حداثــة لتــدریس قواعـد اللغــة العربیــة ، 
الســـابقة للطلبـــة وتســـهم فـــي توظیـــف تلـــك الخبـــرات فـــي تحصـــیلهم المعرفـــي؛ لـــذلك عمـــد 

أثر المنظمـات المتقدمـة فـي  " معرفة إلىتهدف  الدراسة الحالیة وهي إجراء إلىالباحث 
فـــي " ائها مـــادة قواعـــد اللغـــة العربیـــة واســـتبق تحصـــیل طـــالب الصـــف الرابـــع األدبـــي فـــي

 الحلول المناسبة لها . اولة لمعالجة المشكلة واقتراح جملة منمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 أهمیة البحث والحاجة إلیه :ثانیًا : 
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عزها ومفاخرهـا تعد اللغة إحدى مقومات األمم على اختالفها ، ومعلمًا من معالم       
، وســجل ورلفكریــة واألدبیــة فــي مختلــف العصــ، وهــي مــرآة صــادقة تعكــس حیــاة األمــة ا

ولوالهـا لمـا  اإلنسـانإلیـه  ا توصـلأمین لتطوراتها السیاسـیة واالجتماعیـة ، وهـي أرقـى مـ
ال وهـي واالتصـ والتعبیـر،أّنها وسیلة للتفكیر و  ،كانت هناك حضارة وال مدینة وال عمران

 .وسیلة للتعلم وحفظ التراث
 )  ٤٢، ص ١٩٩١(مدكور ، ) ٢٤، ص ١٩٨٤، والحمادي (ظافر                  

 أفكــار، ویسـتطیع بهـا أن یصــل إلـى  اإلنســانل اللغـة األداة التــي یفكـر بهـا ـوتمثـ
مجموعــــة مترابطــــة مــــن الكلمــــات واألصــــوات  نهــــاإوأن یفهمهــــم ویفهمــــوه ، إذ  اآلخــــرین

عـن  اإلنسـانالتـي یعبـر بهـا  واأللفـاظمفـردات ، وهـي التراكیـب فـي صـورة  المتفق علیها
                                 .وتربطـــــــه بـــــــالمجتمع األفـــــــرادبغیـــــــره مـــــــن  اإلنســـــــانتـــــــربط أّنهـــــــا األداة التـــــــي و نفســـــــه ، 

 )٢٣، ص ٢٠٠٥،  (الشمري والساموك
ـــأثر أحـــدهما  ـــداخالن یت واللغـــة لســـان العقـــل وطریـــق الفكـــر ، وهمـــا عنصـــران مت

ننـا ال إ ذهنیـة و صـورة ویؤثر فیه بحسب رأي أرسطو القائل "لیس ثمة فكـر بـدون  باآلخر
 )  ٣٩، ص ١٩٧٩(سمك ،                    بلفظة وال نتلفظ إال بفكر . إالر نفك

إذ  ،فهي مرآة األمـة العقلیـة ، والـدلیل علـى مـدى تقـدمها العلمـي والثقـافي والفكـري      
                                           المختلفــة.المجتمــع حفــظ تراثــه مــن علــم وفــن وأدب وجوانــب المعرفــة طتها یســتطیع اســبو 
 )٢٠، ص ١٩٩٩،  إسماعیل(

وهي وسیلة الفرد لتلبیة رغباته في المجتمع الذي یحیا فیه ، وعن طریقهـا یمكنـه 
 والمجتمعـــاتفـــي مجتمعـــه  اآلخـــرینع بنـــي جنســـه ، واالطـــالع علـــى تجـــارب مـــالتفـــاهم 
ــــأثیر فــــي عقــــول اآلخــــرین  األخــــرى ــــه الت  وٕاقنــــاعهمماضــــیًا وحاضــــرًا ، وبواســــطتها یمكن

 .لتجنب أمر من األمور  أومبدأ من المبادئ ،  عتناقال
 ) ١١، ص ١٩٨٠(السید ،                                         
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 حیـاتهم،فـي  البشـر، وأداة ال غنـى عنهـا للتعامـل بهـاإذن هي وسیلة التفاهم بین 
ات عـن لتوصـیل األفكـار واالنفعـاالت والرغبـ إطالقـًا،وهي وسیلة خالصة وغیـر غریزیـة 

 .طریق نظام من الرموز التي تصدر بطریقة إرادیة 
 )١٢٣ص ،١٩٨٩ (الضامن،                                               

وهــي أیضــًا وســیلة كلهــا المعــارف والفنــون  أنــواعوللغــة أهمیــة كبیــرة فــي اكتســاب 
محافظــة ولقــد نجحــت الحضــارة فــي تدوینــه والالحاضــر ،  إلــىلنقــل التــراث مــن الماضــي 

قوم في النفس قبل أن ینطقها اللسـان إّن المعاني ت: "  هـ)٦٧١(تل ابن هشام، قاعلیه 
 -أي بین الشـكل والمضـمون –أو یخطها القلم " فال یمكن في هذه الحالة الفصل بینها 

 .ألّن التحامها كالتحام الروح والجسد 
 )٧٣، ص ١٩٨٥وف ، (معر                                                      

نقطعــت الصــلة بــین المعلــم ، وال أن تحصــلولوالهــا لمــا أمكــن للعملیــة التعلیمیــة 
تینـة تـرتبط بواقـع الحیـاة العقلیـة الوسـیلة میسـرة ومتكون هذه  أن –إذن  –والمتعلم فالبّد 

اللغـــة الســـلیمة  إلــىلیـــوم تطـــورًا كبیــرًا فـــي حیاتنــا الفكریـــة ، فنحتـــاج ا، ذلــك ألننـــا نواجــه 
                                              .واإلتقــانلقــادرة علــى وصــل األفكــار بعضــها بــبعض وتناقــل المعرفــة علــى وجــه الدقــة ا

 )٦٨، ص ١٩٩٣(شحاتة ، 
 أشـعتهاویرى الباحـث ان اللغـة كالشـمس التـي سـطعت فـي سـماء البشـریة وبنـور 

ــــًا  ، وبــــردت  اإلنتــــاجعقــــول عــــن فلوالهــــا لتوقفــــت ال ،یتواصــــل جمیــــع البشــــر علمــــًا وأدب
 المشاعر عن العطاء وما كانت األمم وال الحضارات .

ء الثقافــة والمعــارف والعلــوم والحضــارة تنتشــر بقــوة اوألن اللغــة بمنظــور األمــة وعــ
، نهاامى في التمكین للغاتها فـي بلـداألمة ، وتنحسر بضعفها ، لذلك تتنافس األمم العظ

ا أوتیــت مـــن قـــوة سیاســیة ومالیـــة وبشـــریة ومادیـــة وفــي نشـــرها فـــي العــالم مســـخرة كـــل مـــ
، فإننــا نــا لســنا أقــل شــأنًا مــن تلــك األمــموتقنیــة لتحقیــق هــذا الهــدف ، وٕاذا كنــا نــؤمن بأن

 االعنایة بلغتنا العربیة ، وقد خصت بنقل خاتمة الرساالت عنایـة تمكـن لهـ إلىمدعوون 
 )٢٦، ص ٢٠٠٧ نان ،(الد              .في دارها وتنشرها بین العالمین
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أخــرى مضــافة تنبــع مــن كونهــا لغــة القــرآن الكــریم  أهمیــةوتكتســب اللغــة العربیــة 
البشریة ، وقد عـدت اللغـة  إلىلتبلیغ الرسالة المحمدیة التي اختارها اهللا سبحانه وتعالى 

مسـتوى الواجبـات  إلـىلمـام بهـا یرقیـان اإلسالمي نفسه ، ومعرفتها واإلالعربیة من الدین 
إال بفهـم العربیـة ؛ ففهمهـا واجـب ألنهـا السـبیل  حصـل، وفهـم المسـلم لدینـه ال ی الشـرعیة

ـــىالموصـــلة  ـــه فهـــو واجـــب إل ـــتم الواجـــب إال ب ـــاب والســـنة النبویـــة ، ومـــا ال ی                                              .فهـــم الكت
 )٣٢، ص ١٩٨٥(معروف ، 

في الشرف والخلود والنماء نالت درجًة أعلى من غیرها  أنهاذلك  فضًال عن

(سورة إِنَّا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تَعقلُونالقترانها بالقران الكریم كما قال تعالى:  ،والبقاء 

جل اهللا  أكرمفلغة العرب لها فضٌل على جمیع لغات األمم ، وقد ) ٢یوسف : اآلیة 
ر من ـكریم بلغتهم ، إذ تمتلك هذه اللغة الكثین الشأنه أمة العرب بأن انزل القـرآ

 الذي ال یوجد في غیرها من اللغات .  اإلیجازالخصائص وأولها 
 )١١، ص ١٩٦٨(السامرائي ،                                         

وأعلـم فیمـا هــ) بعـض خصـائص العربیـة فقـال : "٣٩٢وقد عرض (ابن جني ت 
والبحـث عـن هـذا الموضـع ، فأجـد الـدواعي  ، دائـم التنقیـر م الوقت، أنني على تقادبعد 

إذا تأملـت  أننـيوالخوالج قویة التجاذب لي ، مختلفة جهات التغـّول علـى فكـري ، وذلـك 
حال هذه اللغة الشریفة، الكریمة اللطیفة ، وجدت فیها من الحكمة والّدقـة ، واإلرهـاف ، 

                                      . "َغلـــــوِة الِســـــحر أمـــــامح بـــــِه حتـــــى یكـــــاد یطمـــــ الرقـــــة ، مـــــا یملـــــك علـــــي جانـــــب الفكـــــرو 
 )٤٨، ص ١٩٩٠(ابن جني ، 

جــدارة اللغــة العربیــة عنــدما كــان یتحــدث عــن قــدرة هــذه اللغــة  إلــىإرفــنج  أشــاروقــد      
مـا یمكـن و  العدیـدة هـذه الجـذور  أنعلى االشتقاق والتولید وخصوبة األلفـاظ والمفـردات 

تجعل مـن العربیـة إحـدى اللغـات العظمـى  "ها من تغیرات تعد على الحصریطرأ علی أن
بحــــق إحــــدى اللغــــات  نهــــاإفــــي العــــالم أجمــــع ومــــن أجــــل هــــذا فهــــي جــــدیرة بــــأن تعلــــم ، 

 ) Irving , 1970,p:82(                                         .العظیمة"
فظلـت ثابتـة  واألزمنـةر في تحـدي الصـعوبات عبـر العصـو  اللغاتوهي األقوى بین     

متطــورة متجــددة فــي حــین ، وصــامدة ومــا زالــت منــذ خمســة عشــر قرنــًا لغــة حیــة مشــرقة 
 )  ٩، ص ١٩٩٢(الكخن ،                .متعددة غیرها  انقرضت لغات 
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تعلیمهــا وغــرس الســبل إلیهــا  إلــىولــذا هــب كثیــر مــن البــاحثین فــي اللغــة العربیــة 
فــي تدریســها ومعالجــة ذلــك بالوســائل  اإلخفــاق أســباب فــي نفــوس أبنائهــا واالطــالع علــى

 ) ١٨، ص ١٩٧٧(الناقة ،                                     .ئمةالتي یرونها مال
یفخـر بهـا ، وأن علیـه أن  نأویرى الباحث أّنـه یحـق لكـل مـن یـتكلم باللغـة العربیـة      

ل مــن معینهــا الــذي ال علومهــا مــن نحــو وصــرف وبالغــة وأدب لینهــ أبــوابیســعى لفــتح 
فــل خلودهــا ؛ ألنهــا ســمة لقومیتنــا ، وأن العربیــة یكینضــب ، وأن یــدافع عنهــا علــى نحــو 

فــــروع حتــــى  لــــىعدراســــتها قســــمت  بــــین فروعهــــا ولكــــن كــــل متكامــــل ال یجــــوز الفصــــل
 لكل فرع منها . بالدراسةتخصص 

 ةختلفـة هـي القـراءتقسیم دراسة اللغة العربیة على فـروع م إلىولقد دأب الدارسون       
والمحفوظـات والنصـوص ، یخـتص  واألناشـید، والتعبیـر ، والقواعـد ،  واإلمالء، والخط 

المتقدمـة أو بالدراسـة الثانویـة  األساسـیةاألولیـة أو بالمراحـل  األساسـیةبعضها بالمراحـل 
 )٣٠، ص ٢٠٠٥، (الشمري والساموك              .

ة المـواد البـارزة بالنسـبة للغـة العربیـة ، فـالنحو هـو وتأتي القواعـد النحویـة فـي مقدمـ     
العلــوم  إلــىســالح اللغــوي وعمــاد البالغــي وأداة المشــرع ووســیلة المســتعرب ، والمــدخل 

 )٢، ص ١٩٧٥(حسن ،                           كافة . واإلسالمیةالعربیة 
ة بنیانًا محكمة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثیقًا ، مكون أبنیةوهي كذلك 

متكامًال متینًا ورصینًا ، وتمثل طائفة من المعاییر والضوابط المستنبطة من لغتنا 
 )٥٣، ص ٢٠٠٠(طعیمة ،           صحة اللغة وضبطها . علىحكم العربیة ، وی

والمطالعـة واألدب  فاإلنشـاءقواعد اللغة العربیة تعد العمود الفقري لهـذه المـادة ، 
رسـالتها مـا لـم تقـرأ وتكتـب بلغـة سـلیمة خالیـة مــن  أداءاجزة عـن والبالغـة والنقـد تظـل عـ

 )١٩٣، ص ٢٠٠٥،  (الدلیمي والوائلي                األخطاء النحویة .
 

أهمیة قواعد اللغة العربیة مـن بـین علـوم العربیـة ، مـا یـذهب إلیـه  إلىوما یشیر 
ركــان علــوم اللســان " أ أنالــذي یــرى هـــ) ٣٠٨(تعلماؤنــا القــدماء مــن مثــل ابــن خلــدون 

ذ بـه یتبـین إهم المقـدم منهـا هـو النحـو ؛ أربعة هي اللغة والنحو والبیان واألدب، وأنَّ األ
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أصـول المقاصــد بالداللــة فیعـرف الفاعــل مــن المفعـول والمبتــدأ مــن الخبـر ولوالهــا لجهــل 
 )٣٨٩، ص ١٩٨٦(ابن خلدون ،                     ." اإلفادةأصل 

الضمحالل والفساد وهو یبقي على في حفظ اللغة من اوللنحو أثٌر بلیغ 
 .أصالتها ویمكنها من الثبات أمام اللغات األخرى أو اللهجات المختلفة 

 ) ٣٢٧، ص ٢٠١٠(طاهر ،             
لعربـــي فـــي ضـــوء موضـــوعاته ومســـائله وخصائصـــه نظامـــًا مـــن اویؤلـــف النحـــو 

وینتقل فیها مـن الفهـم الغـامض غیـر  المفاهیم یتطلب تعلیمه عملیة نمو یمر بها المتعلم
 )٢٣٥، ص ١٩٨٩، وآخرون(خاطر     الفهم الواضح الدقیق.          إلىالمحدد 

وینبغـي أن تكـون دراســة قواعـد اللغـة العربیــة وسـیلة یفیـد منهــا الطالـب حتـى یقــرأ 
 صحیحًا ویكتب فصیحًا ، ویتكلم وهو قادر على التعبیر عن أفكاره بلغة سـلیمة مفهومـة

 )١٦٨،ص١٩٦٢(الجومرد،                                             .
فهـي وسـیلة لضــبط الكـالم وصــحة النطـق والكتابــة ولیسـت غایــة مقصـودة لــذاتها 

 .ن بقیة فروع اللغة غة تمیزها مفعلى المعلمین أال یبالغوا في تعلیمها مبال
 )٢٠٩، ص ١٩٩١وآخرون ،  (الرحیم                                   

اللغــة العربیــة ، كمــا وعلــى الــرغم مــن ذلــك ؛ فــإن للقواعــد أهمیــة كبیــرة بــین فــروع 
 أشـارفي فهم المقروء ، واالستماع والتعبیر السلیم شفهیًا وكتابیًا ، وقد  اً مهم أّن لها أثراً 

ة أهمیة النحو العدید من المفكـرین والبـاحثین القـدماء والمعاصـرین ، فأكـدوا أن منزلـ إلى
الحدیثـــة وهـــو دعامـــة العلـــوم  النحـــو فـــي العلـــوم اللســـانیة ، منزلـــة الدســـتور مـــن القـــوانین

 .وأصلها التي تستمد عونه وتستلهم روحُه 
 )٣٧، ص ٢٠٠٤،  التمیمي والزجاجي(                                           

 
  

الهجـریین  وأن علم النحو واحد من أهم العلوم التي ظهرت ونضجت فـي القـرنین
األول والثــــاني، وركــــن رئــــیس مــــن أركــــان النهضــــة العلمیــــة الواســــعة التــــي ظهــــرت بعــــد 

كونــه العلــم الــذي یصــون ل، واحتــل مكانــة رفیعــة ؛  اإلســالمیةاإلســالم وشــكلت الحضــارة 
 اللسان عن الخطأ ، ویمكن من إجادة لغة الدین والحضارة والعلم . 
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 )٩، ص ١٩٩٢(عالمة ،                     
انه یعتمد التحلیل واالستنتاج ، وفهم التراكیب الغامضـة والمعقـدة والتـدریب علـى 

 .دقة التفكیر ، والقیاس المنطقي ، والقدرة على التعلیل ودقة المالحظة 
 ) ٢٤٩، ص ١٩٩٩(البجة ،           

ومـــن ممیزاتـــه تنظـــیم المعلومـــات ، وتوضـــیح التراكیـــب الغامضـــة ، ومـــا یضـــرب 
 . الفصیحة  لمحاكاة أساساالطالب  اثلة یكون مقاییس یتخذهفیها من األم

 )٢٢ص(شریف ، د.ت ،            
علــم النحــو أثــٌر رائــع مــن  نّ إمــدكور مفــاده  إلبــراهیموینقــل الــدكتور محجــوب قــوًال 

آثار العقل العربي لما فیه من دقة في المالحظة ، ونشاط في جمیع ما تفـرق وهـو لهـذا 
 ى التقدیر ، وأنه یحق للعرب أن یفخروا به .یحمل المتأمل فیه عل

 )٦٤، ص ١٩٨٦(محجوب ،                 
، یة لهـا أهمیـة كبیـرة وفائـدة عظیمـةن قواعد اللغة العربإمع القول ویتفق الباحث 

مـن اللحـن وقلمهـم مـن الخطـأ ، وهـذه الفائـدة البـد أن  ألسـنتهمفهي تفیـد الطلبـة وتصـون 
اللغة العربیة وفروعها فحسب ، وٕانما في المواد الدراسیة تكون غیر مقتصرة على درس 

ـــدة ال تتحقـــق جمیعهـــا ال بمـــدرس مـــتمكن ، وطریقـــة تدریســـیة مشـــوقة ، إ، وٕان هـــذه الفائ
 ومادة دراسیة لیست جافة .

 اإلحاطــــةوان معرفـــة اللغـــة األساســـیة تقــــوم علـــى معرفـــة كلماتهــــا ومعانیهـــا مـــع 
ة دلمــات والقواعــد النحویــة لیســت مقصــو ن الك، وإ  ســتعمالها واشــتقاقها وتركیبهــابقواعــد ا

نهـا لـم تعـرف إال بعـد أن شـاع اللحـن ، ففـي إ بالذات ، بل هي وسیلة للـتكلم والتفـاهم ، و 
هـم حاجـة لعلـم النحـو بعلى وجه التحدید لم تكن  اإلسالموصدر  اإلسالمعصر ما قبل 

 .غة  ظهر هذا العلم فیما بعد للحفاظ على هذه اللوالصرف ، وٕاّنما 
 )٤٦، ص١٩٧٦(ثامر ،                                         

الخطى في تحقیق قـدرة المـتعلم علـى التحـدث بعربیـة سـلیمة تتجلـى فـي  أولىإن 
ـــل المرتكـــز  ـــة التـــي تمث فالخطـــأ فـــي ضـــبط  ،للغـــة  ياألساســـدراســـة قواعـــد اللغـــة العربی

 .فهمه  الكلمات یؤثر في نقل المعنى المقصود ویسبب الضجر في
 )٣٧٩، ص ١٩٧١(مجاور ،                             
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تنمــي أُسســًا دقیقــة للمحاكــاة قائمــة علــى ضــوابط ، وال  -إذن–فالقواعــد النحویــة 
 حین الشك واللبس . إلیهاغیر ضوابط والبد من قواعد یرجع  محاكاة صحیحة من

 ) ١٩٥، ص ١٩٧٢(الهاشمي ، 
تشـــتمل كـــل  ففـــي الوقـــت الـــذي،  اإلنســـانیةم وٕاّن النحـــو علـــٌم لـــیس كســـائر العلـــو 

الدارسـین والمتعلمـین ،  فهـامأ إلـىعلى وسائل تعلیمیـة تقربهـا  واإلنسانیةالعلوم الطبیعیة 
وتحوي الكثیر من عناصر الجذب والتشویق ، وتجذب الطالب لدراستها والتفاعـل معهـا 

 .هذه العناصر والمشوقات كلها   إلى، نجد علم النحو یفتقر 
 )٢٤، ص ٢٠٠٨(رّواي ،                                                 

الكثیر من العلماء في تعقید القواعد مما جعـل السـمة الغالبـة فیهـا الجفـاف  غالىلذا 
وٕادراكهـــم ألسســـها  البالطـــم والصـــعوبة ؛ ألنهـــا تتطلـــب قـــدراٍت عقلیـــة تعتمـــد علـــى فهـــ

ضـح القواعـد ، واالبد أن یكون سهل التناول عاصرون ، وأن النحو الذي یریده المجمیعاً 
                   .لشرح ، معبرًا عن روح العصروا مثلة ، بدیع العرضرائع الشواهد واأل

 )٢١٤، ص ٢٠٠١،  وآخرون (أحمد                           
، ر النحـو العربــي ، وتـذلیل صــعوباتهوعلـى الــرغم مـن المحــاوالت المسـتمرة لتیســی

فــي اللغــة  البالطــمنــه إذ بقــي التــذمر مســتمرًا مــن ضــعف فإنهــا لــم تــؤد الغایــة المرجــوة 
 . العربیة ، وكثرة أخطائهم النحویة فیها

 )٢٠٦، ص ١٩٨٩(خاطر وآخرون ،                                   
زالــوا یشــكون مــن  المتعلمــین مــان الكثیــر مــن إ :رأي القائــلویتفــق الباحــث مــع الــ

النحــو المقــّدم إلــیهم وصــعوبته فــي مراحــل التعلــیم المختلفــة ، وُیلحــظ علــیهم كثــرة جفــاف 
األخطــاء التــي یقعــون فیهــا ، كــذلك عــدم قــدرتهم علــى الضــبط الســلیم ألواخــر الكلمــات 

 نطقًا وكتابًة .
ویخیل الى الباحث ان الصعوبة والضعف في مادة قواعد اللغة العربیة ناشئة 

 وبال فعالیة،ن یب بصورة غیر مرضیة مما یجعلهم سلبیمن عرض المادة على الطال
تسهل  قاعدةوهنا یؤكد الباحث ضرورة تزوید الطالب بالخبرات الضروریة لتشكیل 

عملیة التعلم ، فعرض المادة العلمیة وعدم التأكد من امتالك المتعلمین المعرفة 
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ین وعدم قدرتهم المناسبة لها ، قد تسهم في زیادة االضطراب المعرفي عند المتعلم
 على فهم المادة العلمیة .

ظــاهرة عامــة ، تنتشــر حیــث ینتشــر  البالطــن ظــاهرة الضــعف فــي النحــو لــدى إ
 إلـىوما المؤتمرات والندوات والصیحات الفردیة التي دعـت جمیعـًا ، تعلیم اللغة العربیة 

وهــذه  تیســیر النحــو منــذ العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرین مــا هــي إال دلیــل علــى ذلــك ،
كثیـرة ومتشـابكة منهـا مـا یعـود  ألسـباب،  أیضاالقدماء  نالنحوییالظاهرة استرعت انتباه 

   .طرائق عرضها وتدریسها إلىطبیعة المادة النحویة ، ومنها ما یرجع  إلى
 )٢٣١، ص ٢٠٠٢(عمار ،                                         

، التـي المترابطة والمتسلسلة  واإلجراءاتة والطریقة التدریسیة مجموعة من األنشط     
ـــم أو المـــدرس ، وینفـــذها فـــي غرفـــة الـــدرس  ـــه  أویخطـــط لهـــا المعل خارجهـــا ، وتســـمح ل

 .أكمل وجه ممكن مجموعة أهداف معّینة ، على  أوبتحقیق هدف 
 )٢٧، ص ٢٠٠٧،  (الحصري والعنیزي      

 البالطـدة بشـكل یمّكـن لذا ترتكز أهمیة الطریقة في كیفیة اسـتثمار محتـوى المـا
الهــدف الــذي نســعى إلیــه فــي دراســة مــادة مــن المــواد ، ویصــبح مــن  إلــىمــن الوصــول 

الواجــب علــى المعلــم أن یأخــذ بیــد الطالــب مــن المســتوى الــذي وصــل إلیــه ، محــاوًال أن 
یصل به إلى الهدف المنشود ألن الطریقة تصـبح عدیمـة الجـدوى إذا لـم تصـل بالطالـب 

ب فیه ، ولذلك وجب علـى المعلـم أال یلتفـت إلـى الطرائـق الردیئـة بـل المرغو  إلى الهدف
 )٥٦، ص٢٠٠٣(الحیلة ،           .الطریقة الجیدة  إلىیسعى 

هــي التــي تبــین نجــاح المــدرس  –فــي أّي مــنهج مــن المنــاهج  -فالطریقــة الجیــدة 
 )٥٣ص،  ١٩٨١(عبد الدائم ،                  . البالطفي عملیة التدریس وتعلیم 

لــذا تعــد الطریقــة التــي یتبعهــا المــدرس مــن أهــم جوانــب العملیــة التعلیمیــة بــل هــي 
 )٧٦، ص ١٩٨٦(اللقاني ،    .ة التدریس كلة الرئیسة في مضمون العمل بمهنالمش

، لـتعلم شـيٍء مـا ، یعـد علمـًا وفنـاً ّن اختیار طریقة تدریس لـتالئم أفـرادًا معینـین وإ 
فطریقـة التـدریس تكمـن أهمیتهـا فـي ثالثـة جوانـب أساسـیة  ال یجیده أال المؤهلون لذلك ،

الطالـــــب، والمـــــادة الدراســـــیة ، ففیمـــــا یتعلـــــق بالمـــــدرس نجـــــد أن الطریقـــــة و : المـــــدرس ، 
، وأّمــا فیمــا یتعلــق  التدریسـیة تعینــه علــى الوصــول إلـى أهدافــه بوضــوح وتسلســل منطقـي
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بتـــدرج مـــریح ، وتـــوفر لهـــم  نهـــا تتـــیح لهـــم إمكانیـــة متابعـــة المـــادة الدراســـیة، فإ البالطبـــ
وأمـا مـن حیـث أهمیتهـا فیمـا یخـص المـادة  ،فرصة االنتقال المنظم من فقـرة إلـى أخـرى 

مــــن التعلــــیم كمــــا هــــو معــــروف هــــو نقــــل المــــادة أو  يالدراســــیة ، فــــإّن الهــــدف األساســــ
بهـــدف تنمیـــة شخصـــیاتهم  البالطـــ إلـــىالمعلومـــات أو المعـــارف أو العلـــم أو المهـــارات 

 نمیة المجتمع .   في ت لإلسهام
 )٤١، ص ١٩٩١،  د(محمد ومجی                             

ومصـــادر معلومـــاتهم ،  البالطـــخبـــرات الطریقـــة الحدیثـــة فـــي التـــدریس تعتمـــد و 
الــتعلم  فــي، إذ ُیَعــّد الطالــب محــور العملیــة التربویــة ، ممــا یزیــد مــن قابلیتــه ونشــاطاتهم

 .  لدراسيبشكل أفضل من أجل رفع مستوى تحصیله ا
 )٣٢، ص ١٩٨٦(مختار ،              

مـن ناحیـة ، وزیـادة  هوأسالیبلذا تسعى العملیة التعلیمیة لتحسین طرائق التدریس 
منهـا بطریقـة أفضـل  واإلفادةقدرة المتعلم العقلیة على االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها 

میة بتنظـیم المحتـوى التعلیمـي المناهج التعلی واضعو، وتبعًا لذلك ُعِنَي  أخرىمن ناحیة 
عملیــة اكتســاب مــع لطالــب بطریقــة تتفــق لومــا یتضــمنه مــن معــارف ومعلومــات وتقدیمــه 

المعرفة ، إذ تشیر الدراسات على أن الدماغ یحتفظ بالمعلومات بطریقة هرمیـة منتظمـة 
 ة تــؤدي إلــى فهــمبطریقــطــار المعلومــات العامــة إبحیــث تتــدرج المعلومــات الجزئیــة فــي 

)  Ausbeل (بــــقــــدم العــــالم االمریكــــي دایفــــد أوز  ، ومــــن هــــذا المنطلــــقوٕادراكــــه نــــى المع
ــاً  ــتفیــه نظریــة ( متكــامًال ، اذ بنــى أنموذجــًا تعلیمی لم ذو المعنــى) وفــي ضــوئها ابتكــر عال

طریقـــة فـــي تنظـــیم المعلومـــات یمكـــن ضـــمها الـــى البنیـــة المعرفیـــة اســـماها ( المنظمـــات 
 )٥، ص ٢٠٠٠( دروزة ،                          المتقدمة ).

 
ویرى الباحث ان الطریقة هي مزیج بین الفعالیات والنشاطات واالسالیب  

التعلیمیة المختلفة والمتعددة التي تكون ذات عالقة متبادلة بین المدرس وطالبه في 
داف تربویة مرسومة ومحددة ، لذا غرفة الدرس لتحقیق العملیة التعلیمیة في ضوء اه

الذي ال یستغنى عنه في التدریس ، الن نجاح التعلیم مرتبط ارتباطًا هي العنصر 



 

       

١٤ 

المنهج وصعوبة الكتاب او المادة الدراسیة او  جفافكبیرًا بها فهي تعالج الكثیر من 
 وهي بمثابة الملح الذي یعطي مذاقا لكل شيء ویصلح ما یفسد . البالطضعف 

كونها الوسیلة و یة التعلیمیة لان العنایة بطریقة التدریس تظهر لنا اهمیة العم
االساسیة لتحقیق اهداف التعلم بشكل منظم ومقصود ومن هنا تأتي اهمیة التعلم في 

 )٣، ص ١٩٨٥(حمدان ،                         تقریر خطط التدریس وتوجیهه .
وخطط ما قبل التدریس مفهوم تعلیم یقصد بها : الطریقة التي یتبعها المدرسون 

تشویقهم وشد و طلبتهم اعدادًا قبلیًا للدرس الجدید ، الستثارة دافعیتهم  لكي یعدوا
                                              انتباههم عن طریق استعمال انماط التعلم المتقدمة التي اشار الیها أوزوبل .

 ) ٢١،ص ٢٠٠٣(سالمة ، 
ي التعلم ذي المعنى هو البنیة لقد أكد اوزوبل ان العامل االساسي الذي یؤثر ف     

المعرفیة للتعلم ، ویمكن استعمال استراتیجیة خاصة للتأثیر فیها تتمثل في استعمال 
ر مواد تمهیدیة ذات عالقة خاصة یسمیها اوزوبل " منظمات متقدمة " وظیفتها توفی

مقدمة لمادة التعلم نفسها یمكن ان تكون تكون ة مادة اضافیة معرفیة واضحة وثابت
 عامة وشاملة بالقدر الكافي الذي یسهل ادخال مادة التعلم واالستبقاء بها .

 ) ٧٦، ص ١٩٩٦، وآخرون (الخلیلي 
ویرى اوزوبل ایضًا ان المنظمات المتقدمة فیها تنظیم اهم االفكار والمفاهیم 
والمبادئ العامة في المادة العلمیة بطریقة هرمیة على نحو یتوافق والعملیات المعرفیة 

طتها یتدرج المعلم في عرض المادة التعلیمیة من العام الى الخاص المتعلم ، اذ بوسل
ان المعلومات السابقة المتعلقة  ومن البسیط الى المركب ، كذلك یتأكد المعلم

كن فعلیه القیام البناء المعرفي للمتعلم وان لم ت بالموضوع المراد تدریسه موجودة في
ذلك ببیان وجه الشبه واالختالف بین المعلومات السابقة  ها ثم یقوم المعلم بعدسبتدری

 ) ٤٩-٤٨، ص ١٩٩٨( الحیلة ،                     والجدیدة .
مكنهم من دمج باالساس المعرفي الضروري الذي یولتزوید المتعلمین 

المعلومات الجدیدة في بنائهم المعرفي ، اقترح اوزوبل استخدام " المنظمات المتقدمة" 
، ربطها بالمعرفة والخبرات السابقةالى ان المتعلم یستقبل المعلومات اللفظیة وی مشیراً 

تعطى معلومات اكثر عمومیة وشموًال  وهي عبارة عن مقدمات عامة تنطوي على
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للمتعلم قبل تقدیم هذه المادة ، لتعمل كمبادئ او قواعد او تصمیمات تسهل اندماج 
 .المعرفیة للمتعلم المادة التعلیمیة الجدیدة في البنیة 

 ) ٣٦٥، ص ١٩٨٤(نشواتي ، ) ،  ٣٣٤، ص ٢٠٠١( ملحم ، 
وقد اختار الباحث المرحلة االعدادیة الن الطالب في هذه المرحلة قد وصلوا 
الى مستوى مناسب من النضج العقلي والمعرفي واللغوي وان بمقدورهم في هذه 

لى الخبرات او المعلومات المرحلة خزن المعلومات بشكل هرمي ومتسلسل معتمدین ع
هم في المرحلة المتوسطة ، وكذلك قدرتهم على االبتكار واالبداع بالسابقة التي مرت 

 مما یزید لدیهم التفكیر المجرد واالبتكاري وتزداد قدرتهم على التحصیل .
على فاعلیة استعمال  واان یحكم ینولما كان من الصعوبة على الباحث

لتعرف لقبلیة في التدریس ، فقد اجریت البحوث والتجارب خطة كالمنظمات المتقدمة 
التعلم في مواد دراسیة متفرعة وجاءت النتائج و  التعلیمفاعلیتها في تیسیر عملیة على 

هذا البحث ما المنظمات المتقدمة و  ةصلحممتباینة في مجال استعمالها ولكن اغلبها ل
 مدى فاعلیة المنظمات المتقدمة رب التي اجریت لمعرفةحلقة مكملة لسلسلة التجااال 

   .في تحصیل طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها
بعض صعوبات مادة قواعد اللغة  یللومحاولته جاءت لعلها ستسهم في تذ

العربیة یمكن للجهات المختصة االفادة من نتائجها في تطویر طرائق التدریس وبرنامج 
 جل رفع المستوى العلمي للطلبة في هذه المادة .االعداد ال
 
 

لتحقیق التعلم ذي المعنى الذي یزود به  "المنظم المتقدم"لذا اقترح اوزوبل 
المعلم طلبته من مقدمة او مادة تمهیدیة مختصرة ، تقدم في بدایة الموقف التعلیمي 

، تعلم من قبلالم سافة ودمجها بین ما یعرفهبشأن بنیة الموضوع من خالل ربط الم
 ) ١٧٢، ص ٢٠٠٢(مرعي والحیلة ،                     وما یحتاج الى معرفته .
 تتجلى فیما یأتي : البحثویرى الباحث ان اهمیة 

 اهمیة اللغة العربیة بوصفها لغة القرآن الكریم . -١



 

       

١٦ 

 اهمیة القواعد بوصفها مادة دراسیة لها عالقة بفروع اللغة االخرى . -٢

دریس في تمكین المدرس من القیام بواجبه التعلیمي لتحقیق اهمیة طرائق الت -٣
 اهداف محددة .

ما قبل التدریس  یجیاتاستراتاحدى اهمیة المنظمات المتقدمة بوصفها  -٤
لتهیئة الظروف الصحیحة لعملیة استیعاب المعارف التي تساعد على فهم 

 واستبقاء المادة الدراسیة على نحو اعمق .

علم الباحث في معرفة اثر المنظمات المتقدمة في حد  فيانها اول دراسة  -٥
تحصیل طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها 

. 

 هدف البحث :ثالثًا : 
یهدف البحث الى معرفة أثر المنظمات المتقدمة في تحصیل طالب الصف 

 الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها .
 

 فرضیتا البحث :ابعًا : ر 
 الفرضیة االولى -١

) بین متوسط تحصیل ٠,٠٥لیس هناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (     
المنظمات المتقدمة استراتیجیة  عمالالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة العربیة باست

من  ةبالطریقة االعتیادیالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة العربیة  لومتوسط تحصی
 المنظمات المتقدمة في االختبار البعدي .  عمال استراتیجیةاست غیر

 الفرضیة الثانیة -٢

) بین متوسط تحصیل ٠,٠٥لیس هناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (    
 ،استراتیجیة المنظمات المتقدمة استعمالالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة العربیة ب

من بالطریقة االعتیادیة لغة العربیة یدرسون قواعد ال ومتوسط تحصیل الطالب الذین
 .االستبقاء)( ارفي اختباستعمال المنظمات المتقدمة  غیر
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 : یتحدد هذا البحث بـ : حدود البحثخامسًا : 
 طالب الصف الرابع االدبي .: الحدود البشریة  -١

 اعدادیة جمال عبد الناصر للبنین مركز محافظة دیالى :الحدود المكانیة  -٢
 قضاء بعقوبة .

الدراسة الصباحیة ـ الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  :الحدود الزمانیة  -٣
)٢٠١١-٢٠١٠. ( 

سبعة موضوعات من كتاب قواعد اللغة العربیة للصف الرابع  :الحدود العلمیة  -٤
 ) ٢٠١١-٢٠١٠االدبي المقرر تدریسه للعام (

 تحدید المصطلحات سادسًا : 
 یذكر الباحث منها ما یأتي :عدة عرفت تعریفات  ة :: المنظمات المتقدم أ

القواعد العامة  تلك الحقائق الكبرى او الكلیات او" : بأنها عرفها (حمدان)    -١
بط بموضوع او مادة دراسیة وهي تعطى في مقدمة الدرس تاوالنظریات التي تر 

 . "قبل شرحه والخوض بتفاصیل الموضوع 

 )  ٨٧، ص ١٩٨٥(حمدان ، 
مفاهیم او افكار تقدم الى الطالب قبل تقدیم  ": بأنها (االزیرجاوي) عرفها   -٢

المادة التي سیتعلمها فعال ، ویمكن ان تتخذ اشكاال متنوعة ووظیفتها توضیح 
 ."قدرة الطالب على تنظیم المادة الجدیدة وسهولة تعلمها وتذكرها 

 )٣٥٨، ص١٩٩١جاوي ،(االزیر 
واد تمهیدیة على مستوى عاٍل من م": بأنها ) وآمال عرفها (ابو حطب  -٣

العمومیة والشمولیة تعرض على المتعلم قبل التعلم بحیث یظهر بوضوح 
 )٣٢٥، ص ١٩٩٦وآمال، ابو حطب (                 ."ارتباطا بهذه المادة

مجموعة من العبارات التنظیمیة التي تكون على درجة  " :بأنهاعرفها (ملحم)  -٤
التي تستوجب او تضم موضوعًا ما وتتصف و  العمومیةو عالیة من التجرید 

 ."بمستوى عاٍل من الشمول والعمومیة والتجرید 

 )٣٣٥،ص ٢٠٠١(ملحم ، 
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ستخدمها المدرس ی یةاستراتیجیة تعلیم"  :بأنهاعرفها (العدوان والحوامدة )   -٥
 ."قبل عرض المادة الجدیدة للدرسوتمثل ملخص الكالم الذي یعده المدرس 

 )١٢٧، ص ٢٠٠٨،  دة(العدوان والحوام
 التعریف االجرائي للمنظمات المتقدمة :

في  للمجموعة التجریبیةمادة تمهیدیة مختصرة یقدمها الباحث  أووهي مقدمة 
وهي على مستوى عاٍل من التجرید والعمومیة وتكون منظمة ، بدایة الموقف التعلیمي 

درسها الباحث  تسهیل تدریس موضوعات قواعد اللغة العربیة التيلهرمي  نحوٍ ب
 لطالب الصف الرابع االدبي .

 
 التحصیل -ب 
 :التحصیل لغة -
ما سواه یكون من الحساب  من كل شيء ما بقي وثََبَت وَذهب حصل : الحاصل"

ل حصوًال ، والتحصیل تمیز ما یحصل ، صواالعمال ونحوها ، حصل الشيء یح
 ."ه الى محصولهدُّ رَ  ت ، وتحصل الكالمواالسم الحصیلة ، وتحصل الشيء تجمع وثب

 )، مادة ح ص ل ١٤٣، ص ٢٠٠٥، ٤ مجلد (ابن منظور ، 
 
 

 :الحًا طاصالتحصیل -
 یذكر الباحث منها ما یأتي :عدة تعریفات  طالحاً عرف ( التحصیل ) اص

" عملیة اكتساب المعلومات وایصالها الى الذهن وقد  :بأنهعرفه ( معروف )  -١
                    فظ " .یكون مقصودًا عن طریق القیام بالح

 )٢٩، ص ١٩٧٤معروف ،(    

درجة االكتساب التي یحققها الفرد او مستوى النجاح الذي  ":بأنه )عالمعرفه( -٢
                                       . "ة او مجال تعلیمي او تدریسي معینیحرزه او یصل الیه في مادة دراسی
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 )٣٠٥، ص٢٠٠٠(عالم ،   

مقدار ما یحصل علیه الطالب من معلومات ": بأنه ته والنجار ) عرفه (شحا -٣
كل یمكن او معارف او مهارات معبرًا عنها بدرجات في االختبار المعد بش

 )٨٩، ص ٢٠٠٣، (شحاته والنجار             . قیاس المستویات المحددة"

برات لخما یتعلمه الطالب بعد مروره بامحصلة  ":بأنه عرفه(الزغلول والمحامید) -٤
التعلیمیة ، ویمكن قیاسه بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في االختبار 
التحصیلي وذلك لمعرفة مدى نجاح االستراتیجیة التي یضعها ویخطط لها 

                       ."المدرس لیحقق اهدافه وما یصل الیه الطالب من معرفة تترجم الى درجات 
 ) ١٨٣، ص٢٠٠٧،(الزغلول والمحامید

 التعریف االجرائي للتحصیل :
هو ما یحصل علیه الطالب ـ عینة البحث ـ من درجات في االختبار 
التحصیلي البعدي الذي یعده الباحث في موضوعات قواعد اللغة العربیة للصف الرابع 

 االدبي .
 
 
 
 

 : قواعد اللغة العربیة  ت
 لغة :القاعدة  -

: وقواعـد البیـت اساسـه وفـي التنزیـل س ،االسـا: سِّ القاعـدة ، والقواعـد أصل األُ 

ُيلاعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو وفیـه)١٢٧(سـورة البقـرة : االیـة ،:    أَتَـى اللّـه

ي البناء التـ ساطینُ أَ  دُ واعِ قال الزجاج : القَ ) ، ٢٦(سورة النحل : االیة بنيانَهم من الْقَواعد

 ه .دُ عمِ تَ 
 )، مادة ق ع د ١٥٠، ص ٢٠٠٥، ١٢(ابن منظور ، المجلد  
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 القاعدة اصطالحًا: -
 تعریفات عدة یذكر الباحث منها ما یأتي : عرفت ( قواعد اللغة العربیة )

مصطلح محدد الداللة یشمل قواعد النحو " : بأنهاعرفها ( ظافر وحمادي )  -١
ات فیها ووظائفها من ناحیة والصرف وتنظیم هندسة الجملة ومواقع الكلم

المعنى وما یرتبط بها من اوضاع اعرابیة تسمى علم النحو ومجموعة القواعد 
 الناحیة الصرفیة تسمى علم الصرف "التي تعنى ببنیة الكلمة وصیغها ووزنها و 

 )٢٨١، ص ١٩٨٤(ظافر وحمادي ،                           .
حث في الجملة واجزائها وأنواعها ونظام العلم الذي یب " : بأنهاعرفها (مطر)  -٢

 " .تركیبها واثر كل جزء في االخر وعالقته به وادوات الربط بینهما 

 ) ٧٥، ص ١٩٨٥(مطر، 
القاعـــدة االســـاس التـــي تحتـــوي علـــى االحكـــام الكاملـــة " : بأنهـــاعرفهـــا ( عطـــا)  -٣

ًا صحیح والمنحـرف : صـرفیًا ونحویـوتساعد الطالب على التمییز بین التركیب ال
 )٢٦٨، ص ٢٠٠٦عطا ، (                                     . "

 التعریف االجرائي للقواعد :
لطــالب الصــف الرابــع  اعــد اللغــة العربیــة المقــرر تدریســهوهــو مــا یتضــمنه كتــاب قو     

 .) من موضوعات نحویة وصرفیة٢٠١١- ٢٠١٠الدراسیة (  االدبي للسنة
 
 

  اء ) تعریفات عدة یذكر الباحث منها ما یأتي :: عرف ( االستبق: االستبقاء ث
ي الخبـــرة الماضـــیة والمكـــون االساســـ البـــاقي مــنبأنـــه : " االثـــر عرفــه (عاقـــل )   -١

   )٩٨، ص ١٩٧٩،  عاقل(              . لتعلم والتذكر وانتقال المهارات " ل
بِه من خبرات وبما حصله من  " احتفاظ الفرد بما مرَّ عرفه (ناصر ) بأنه :  -٢

 )٨٢، ص ١٩٨٨( ناصر ،        .معلومات وكسبه من عادات ومهارات " 
" عملیة االحتفاظ التي تتخلل ما بین عملیة االكتساب عرفه (قطامي) بأنه :  -٣

 واالسترجاع ، ویطلق علیها ایضًا عملیة التخزین التي تتضمن ما اكتسب " .

 ) ١٠٧، ص ١٩٨٩(قطامي ، 
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 ة الطالب على االحتفاظ بالمادة الدراسیة بعد" مدى مقدر عرفه (ابو فلجة) بأنه : -٤
 لها مقاسة بواسطة اختبار تحصیلي "  مدة من دراسته

 ) ٣٠٠، ص ١٩٩٦(ابو فلجة ، 
"خزن وحفظ االنطباعات في الذاكرة عـن طریـق  عرفه (الكبیسي والداهري) بأنه: -٥

 تكوین ارتباطات فیما بینها ، لتشكل وحدات من المعاني "

 )٨٩، ص٢٠٠٠ي ، الكبیسي والداهر (
" عملیـــة اســـتبقاء المـــادة المتعلمـــة فـــي الـــذاكرة عرفـــه ( عـــدس وقطـــامي ) بأنـــه :  -٦

 )٩٥، ص ٢٠٠٢(عدس وقطامي ،       واستحضارها عند الحاجة الیها " .
 التعریف االجرائي لالستبقاء :

طالب  بیة عندوهو مقدار ما یبقى من المعلومات من مادة قواعد اللغة العر 
االدبي ـ عینة البحث ـ ممثًال بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في  الصف الرابع

مدة زمنیة ال تقل عن اسبوعین عن  البعدي الذي یعاد تطبیقه بعداالختبار التحصیلي 
 التطبیق االول .

 : الصف الرابع االدبي :ج 
حدد نظام المدارس الثانویة في العراق المرحلة االعدادیة على النحو االتي : " 
هي المرحلة الدراسیة التي تلي المرحلة المتوسطة ، ومدة الدراسة فیها ثالث سنوات ، 

 ". عدادًا للحیاة العملیة االنتاجیةًا وامظینتمهیدًا لمواصلة الدراسة العالیة او ت
 )٤، ص ١٩٧٧(وزارة التربیة ، 
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  الفصل الثاني
  نظریة ودراسات سابقة  جوانب

   بل وتشمل :و جوانب نظریة عن نظریة اوز  وًال :أ
  استراتیجیات ما قبل التدریس

تعــــرف اســــتراتیجیات التــــدریس ، بأنهــــا مجموعــــة مــــن االجــــراءات والوســــائل التــــي 
ـــم ویـــؤدي اســـتتعملیســـ ن ها الـــى تمكـــین المتعلمـــین مـــن االفـــادة مـــعمالها المـــدرس أو المعل

 الخبرات التعلیمیة المخطط لها وبلوغ االهداف التربویة المنشودة .
 )  ٢١، ص ٢٠٠٥وآخرون ،  (شبر                                      

ــــادئ التــــي تتنــــاول مجــــاًال مــــن  واالســــتراتیجیات هــــي مجموعــــة مــــن االفكــــار والمب
خطـــة منظمـــة یمكـــن مجـــاالت المعرفـــة اإلنســـانیة بصـــورة شـــاملة ومتكاملـــة ، وهـــي أیضـــًا 

تعدیلها ومتابعتها ، والهدف منها تحسین األداء وأّما على صـعید التعلـیم فهـي : مجموعـة 
والممارسـات التـي یتبعهـا المـدرس للوصـول إلـى مخرجـات فـي ضـوء األهـداف  اإلجراءات

والوســـائل  واألنشـــطة األســـالیبالتـــي وضـــعها ، وتتضـــمن فـــي هـــذه الحالـــة مجموعـــة مـــن 
 . األهدافتحقیق  فية والتقویم للمساعد

 )  ١٥، ص ٢٠٠٩(الدلیمي ،                                                          
تعــد اســتراتیجیات مــا قبــل التــدریس مــن متطلبــات التــدریس الجیــد الــذي ال یتحقــق و 

، یات التــدریس وٕاســتراتیجیة التقــویماال مــن خــالل تفاعــل هــذه االســتراتیجیات مــع اســتراتیج
مـــا قبـــل التـــدریس ال تقـــل أهمیـــة عـــن اســـتراتیجیات التـــدریس فـــي تســـهیل  ســـتراتیجیةإوٕان 

بفكــرة أو الطــالب وظیفتهــا التوقعیــة والتقدمیــة ؛ ألنَّهــا تــزود فــي عملیــة الــتعلم وتوضــیحها 
 منظور شامل وعام لتهیئتهم نفسیًا لما سوف ُیَدّرُس لهم في الصف .

                                          (Hartly and Davies , 1976 , p :239) 
 بــه التدریســیة المســار التربــوي الــذي یســتعین المعلــم أو المــدرس اإلســتراتیجیةوتعــد 

فــي هــدى فلســفة تربویــة مــن جهــة ، وسیاســیة تربویــة مــن جهــة أخــرى ، وتتمیــز بالشــمول 
ـــــــة ؛ وهكـــــــذا یتضـــــــح اّن  ـــــــب الكمیـــــــة والنوعی ـــــــرابط فـــــــي الجوان والتكامـــــــل والمرونـــــــة  والت

 :اتیجیات التدریسیة على نوعین همااالستر 
   استراتیجیات ما قبل التدریس وهي : -١
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 االختبارات القبلیة (أسئلة تستوفي الموضوع لمعرفة مستوى الطالب) . -
 االهداف السلوكیة . معرفة -
 . لما سیجري تعلیمه للطالب) یسیر(مختصر الملخصات العامة  -
 ) أسئلة في موضوع ما .٥إلى  ٢ئلة من (أسئلة التحضیر القبلیة وهي أس -
المنظمات المتقدمة وهي مختصر یسیر لمـا سـیتعلمه الطـالب مثـل رسـم صـورة أو فلـم  -

 أو نقل أفكار بدقة وسهولة .
 اثناء التدریس وتشمل :في استراتیجیات  -٢
 التعلم التعاوني . -
 االسئلة الصفیة . -
 لعب االدوار . -
 العصف الذهني . -
 ریس المنفرد .                                    التد -

 )٣٠-٢٩، ص ٢٠١٠(التمیمي ، 
ــــل التــــدریس تســــاعد        ــــاههم  الطــــالبإن اســــتراتیجیات مــــا قب ــــارة انتب ــــة وٕاث ــــى تهیئ عل

واهتمامهم لما سوف یدرس لهم فـي الـدرس القابـل ، مـن خـالل أثرهـا التـوقعي أو التقـدمي 
كــرة أو منظـور عـام وشـامل ممـا ســوف ُیشـَرح لـه فـي الصــف ألنهـا تـزود الطالـب مقـدمًا بف

وتهیئتـــه ، ویســـتطیع أن یحـــدد مـــا ســـوف یشـــرحه ، وبالتـــالي فهـــي تعطیـــه مؤشـــرات وأدلـــة 
 على تصمیم الدرس وتحلیله وتقویمه .                                              

 )١٦٥-١٦٤، ص ١٩٩٠،  وآخرون (رمضان
 :ى نظریة التعلم ذو المعن

اهتم علمـاء الـنفس المعرفیـون بدراسـة البنیـة المعرفیـة للفـرد والعملیـات المعرفیـة التـي      
فــي التعلــیم اللفظــي ذي المعنــى مــن  Ausubleتحــدث داخــل العقــل وتعــد نظریــة أوزوبــل 

أبــــرز النظریــــات المعرفیــــة التــــي ثبتــــت فاعلیــــة تطبیقاتهــــا التربویــــة فــــي المنــــاهج وطرائــــق 
 )١٩٩، ص ٢٠٠٣، الفار (                                 .  التدریس بصفة عامة
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فقــد اقتـــرح أوزوبــل أفكـــارًا متطــورة تـــدعو إلـــى تحویــل عملیـــة الــتعلم إلـــى عملیـــة ذات      
ربــط  عـن طریـقلمـدى امعنـى ، والتأكـد مـن الــتعلم واالحتفـاظ بالمعلومـات احتفاظـًا طویــل 

 لمتوافرة عند الطلبة .           خبرات التعلم الجدیدة مع الخبرات السابقة ا
 )٢١٠، ص ٢٠١٠(عطا اهللا ، 

یعد التعلم ذو المعنى من المفاهیم الرئیسة لنظریة أوزوبل ویمثل إطـارًا عامـًا وهـدفًا       
عملیـة الــتعلم ومــن المعلـوم أن اسـتراتیجیًا لعملیـات التصـمیم التعلیمــي فـي اوسـع معانیـه ، 

لهـا صـلة من البیئة الخارجیة إلى الـذاكرة ، إذ یكـون  تحدث نتیجة دخول معلومات جدیدة
بالمعلومـــات المختزنـــة فـــي البنیـــة المعرفیـــة للمـــتعلم ویؤكـــد أوزوبـــل علـــى ضـــرورة انـــدماج 
المعلومـــات الجدیـــدة وارتباطهـــا بـــوعي وادراك مـــن المـــتعلم مـــع مـــا یمثلهـــا مـــن معلومـــات 

 )٩٨، ص ٢٠٠٧، (سرایا                     مختزنة في البنیة المعرفیة .
والعملیـــة التعلیمیـــة تســـعى جاهـــدة لتحســـین اســـتراتیجیات التعلـــیم مـــن ناحیـــة ، وزیـــادة     

فــادة منهــا بطریقــة واســترجاعها واالمقــدرة المــتعلم العقلیــة علــى خــزن المعلومــات المتعلقــة 
أفضل من ناحیة أخرى ، وتبعـًا لـذلك اهـتم مصـممو المنـاهج التعلیمیـة وواضـعوها بتنظـیم 

مـع توى التعلیمي وما یتضـمنه مـن معـارف ومعلومـات وتقدیمـه للمـتعلم بطریقـة تتفـق المح
 )٢٧٩، ص ٢٠٠٤دروزة ،            عملیة خزن المعلومات في دماغه . 

ویــــرى اوزوبــــل ان عمـــــل مصــــمم المنـــــاهج یــــتلخص فــــي تحدیـــــد المعــــارف المنظمـــــة     
ــــة ، وع ــــوم المختلف ــــألف منهــــا العل ــــل هــــذه المســــتقرة الواضــــحة التــــي تت ــــم ان ینق مــــل المعل

المعـــارف بطریقـــة تمكـــن المـــتعلم مـــن اســـتیعابها وفهمهـــا وادراك معانیهـــا ، أي ان اوزوبـــل 
ة التعلیمیــة دیؤكــد اهمیــة الــتعلم االســتقبالي ذي المعنــى الــذي یشــیر الــى عملیــة تنظــیم المــا

بنیـة ي بشكل منطقي ومتسلسل وتقدیمها للمتعلم بصورتها النهائیة فیقوم بفهمها ودمجها فـ
 )٢٠٠ص،  ٢٠٠٣ار ، (الف             المعرفیة .                             

ونظـــرًا ألن البنیـــة المعرفیـــة الحالیـــة للمـــتعلم تشـــكل عامـــل حســـم فـــي تحدیـــد معنـــى 
المعـــارف والمعلومـــات التعلیمیـــة الجدیـــدة وتســـهل عملیـــة اكتســـابها واالحتفـــاظ بهـــا ، فـــإن 

جودة فـي البنیـة المعرفیـة للمـتعلم هـي محاولـة تصـحیحها إذا لسابقة المو اعمل المعلومات 
 )٢٤٦-٢٤٥، ص ٢٠٠٥وآخرون ،  (شبر             كانت غیر متوافقة معها.
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لقــد وضــع اوزوبــل نظریتــه فــي الــتعلم اللفظــي ذي المعنــى وضــمنها مجموعــة مــن 
ظریـة الـى ، ویشیر أوزوبل في هذه الن في التعلم الصفي لهااتعمالمضامین التي یمكن اس

أن تعلـــم المفهـــوم أو الموضـــوع یكتســـب معنـــى نفســـیًا عنـــدما یـــرتبط أو ینـــدمج فـــي مفهـــوم 
ســابق معـــروف لـــدى الفـــرد او خبــرة ســـبق وأن تعلمهـــا (تعلـــم ســابق) موجـــود لـــدى الفـــرد ، 

نــه ینبغــي ان یحصــل الــتعلم " أالــتعلم اللفظــي ذو المعنــى: " ویفتــرض اوزوبــل فــي نظریتــه 
منظمـة متسلسـلة ن على المعلمـین تقـدیم المـادة التعلیمیـة بصـورة إذ عملیة االستقبال إ في

                             ومرتبــــــة االمــــــر الــــــذي یمكــــــن الطلبــــــة مــــــن اســــــتقبال المــــــادة التعلیمیــــــة االكثــــــر اهمیــــــة .       
 )١١٩، ص ٢٠٠٧(الزغول والمحامید ، 

ـــتعلم ذو المعنـــى جـــوهر نظریـــة اوزوبـــل ، فلقـــد       ـــتعلم ذي فـــرَّ ُیعـــدُّ ال ق اوزوبـــل بـــین ال
وفــي هــذا الصــدد حــدد  ،القــائم علــى الحفــظ واالســتظهار  ) االلــيالصــم(المعنــى والــتعلم 
لتعلم هما : بعد التعلم االستقبالي واالستكشـافي ، وبعـد الـتعلم ذي المعنـى لاوزوبل بعدین 

ستكشــافي ، وجــد ، وعنــد اجــراء مقارنــة بــین الــتعلم االســتقبالي والــتعلم اال) الصــم (والــتعلم 
أنه في حالة التعلم باالستقبال تقدم المعلومات المراد تعلمهـا للمـتعلم فـي شـكلها النهـائي ، 
ویكــون المطلــوب منــه فقــط هــو اســتیعابها ودمجهــا فــي بنیتــه المعرفیــة ، لكــي یســهل علیــه 

ــتعلم االس  : أن یكتشــفتكشــافي فإنــه علــى المــتعلم : أوالً اســترجاعها مســتقبًال ، امــا فــي ال
د اوزوبـــل تعلمـــًا لـــیس نـــالمعنـــى ع االمعلومـــة وثانیـــًا : أن یســـتوعبها ، وعلیـــه فـــان الـــتعلم ذ

فقـــد  )الصـــم(ولكنـــه انـــدماج حقیقـــي لمعلومـــة جدیـــدة للفـــرد ، امـــا الـــتعلم حرفیـــًا أو قهریـــًا ، 
دیـــدة بصـــورة حقیقیـــة فـــي البنیـــة جوصـــفه بانـــه حرفـــي وقهـــري وال تنـــدمج فیـــه المعلومـــة ال

                         المعرفیة للفرد .
 )١٥٠-١٤٨، ص ١٩٩٦، وآخرون(الخلیلي 

یقــوم مفهــوم الــتعلم ذي المعنــى عنــد اوزوبــل علــى أســاس أن كــل فــرد منــا یمتلــك 
ب یجــتسلسـًال فریـدًا مـن خبـرات العلـم ، لـذا نجــد أن أوزوبـل یؤكـد أن تعلـم معـارف جدیـدة 

رطین اساسـیین لحـدوث الـتعلم أن یرتكز على معارف المتعلم السابقة ، ویضـع اوزوبـل شـ
 )١٥٠، ص ١٩٩٦،  وآخرون (الخلیلي             ذي المعنى هما : 

 



                 

          

٢٧ 

أن یكــون الطالــب مســتعدًا ذهنیــًا لمثــل هــذا النــوع مــن الــتعلم وٕاال فــأن الطالــب ســینظر  )١
 .لمات اللفظیة الخالیة من أي معنىالى المعلومة الجدیدة على أنها مجموعة من ، الك

ــــتعلم ، وذلــــك عــــن طریــــق ربطهــــا بكــــون المعلو تأن  )٢ ــــمــــة ذات معنــــى بالنســــبة لل ة البنی
ي أساســـًا وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون الـــتعلم المجـــدالمعرفیـــة ربطـــًا جوهریـــًا غیـــر تعســـفي ، 

 للتعلم الالحق.                                          

 )٢٠٧-٢٠٦، ص ٢٠٠٧(محمد ، 
الـــــتعلم ســـــتعمال  نفس المؤیـــــدین الواحـــــدًا مـــــن علمـــــاء الـــــ Ausubelیمثـــــل أوزوبـــــل     

المعرفي في صیاغة مبادئ التـدریس ، وهـو یعطـي أهمیـة مركزیـة للعملیـات المعرفیـة فـي 
التخطــیط التدریســي، ویعتقــد أوزوبــل بــان هنــاك توازیــًا بــین طریقــة تنظــیم مــادة الموضــوع 

فـي  ویفتـرض أوزوبـل –بنیـتهم المعرفیـة  –وطریقة تنظیم االشخاص للمعرفة فـي عقـولهم 
انهـــا تحتـــوي علـــى مفـــاهیم  إذنظریتـــه ان البنیـــة العقلیـــة للمـــتعلم منظمـــة تنظیمـــًا هرمیـــًا ، 

 وحقائق وافكار ثابتة على مستوى عاٍل من العمومیة والشمول .                      
 )٢٥، ص ١٩٩١(محمد ومجید ، 

ض ویــــرى اوزوبــــل أّن المعرفــــة یجــــب أن تعــــرض بصــــورة منظمــــة ، ویجــــب أن تعــــر      
 المعرفة األكثر شموًال في البدایة ثم تنتقل الى العارف األقل شمولیة .  

 )٣١٥، ص ٢٠٠٥(الهویدي ، 
ى أوزوبل الى دراسة البنیة المعرفیة لدى المـتعلم ، العملیـات العقلیـة العلیـا ، مـن عیس    

مـات أجل تحقیق تعلم ذي معنى ، وزیادة مستوى فاعلیة عملیات المعالجـة الذهنیـة للمعلو 
 )٣٤، ص ٢٠٠٩ندار ، ز .                                   (عفانة والخ

 المعنى یتحدد في : ارى أوزوبل ان التعلم ذیو     
یتعلـــق بطریـــق تقـــدیم المعلومـــات أي ان المـــتعلم یكتســـب المعلومـــات عـــن طریـــق األول : 

ها المتعلم لـدمج عملست: یتعلق باالسالیب التي ی والثانيالتعلم باالستقبال وباالستكشاف ، 
ذلك عـن طریـق معـالج المعلومـات  ویحصل المعلومات الجدیدة أو ربطها بالبنیة المعرفیة

دون ربطهـــا بالبنیـــة المعرفیـــة أو عـــن مـــن أمـــا بشـــكل اســـتظهاري أي عـــن طریـــق الحفـــظ 
تعلم ذي المعنـــى إذ یقـــوم المـــتعلم بـــربط المـــادة التعلیمیـــة بطریقـــة منظمـــة وغیـــر الـــطریـــق 

 )٢١٠، ص ٢٠٠٩.                              (حمادات ، عشوائیة 



                 

          

٢٨ 

 نموذج أوزوبل بطریقتین رئیستین هما :ا فيالمعرفة  اكتساب یحصلوبذلك 
ــتعلم االستكشــافي ، وذلــك بحســب طرائــق تــوفیر المعلومــات للمــتعلم الــتعلم االســت قبالي وال

ــــق معالجــــ ــــك بحســــب طرائ ــــى ، وذل ــــًا أو ذا معن ة المــــتعلم لهــــذه كمــــا یمكــــن أن یكــــون آلی
 )٢٨٠، ص ١٩٩٨المعلومات .                                        (ابو جادو ، 

 أنواع التعلم ذي المعنى :
یصـــنف أوزوبـــل انـــواع الـــتعلم ذي المعنـــى الـــى اربـــع فئـــات اساســـیة مرتبـــة ترتیبـــًا 

 هرمیًا من االدنى الى االعلى على النحو اآلتي :
 ) التعلم التمثیلي :١

هو الذي یظهر فـي تعلـم معنـى الرمـوز المنفصـلة ، ویعـد مـن أكثـر األنشـطة             
 )٤١٣، ص ٢٠١٠ل ، امآ(ابو حطب و                 . المعرفیة أهمیة عند الطالب

 ) تعلم المفاهیم :٢
یمیــز أوزوبــل بــین مــرحلتین فــي المفهــوم : المرحلــة االولــى : هــي تكــوین المفهــوم 

لخصـــائص المحكیـــة (الفاصـــلة) لفئـــة المثیـــرات إذ ال لاالســـتقرائي وهـــي عملیـــة االكتشـــاف 
مرحلـة لمـه ، والعة المفهوم في هذه المرحلة على الرغم من انـه قـد تییستطیع الطالب تسم

الثانیــة : تســمیة المفهــوم وهــو نــوع مــن الــتعلم التمثیلــي إذ یــتعلم الطالــب ان لفظــة الكلمــة 
الولـــى وهنـــا تكتســـب الكلمـــة خاصـــیة المفهـــوم تمثـــل المفهـــوم الـــذي اكتســـبه فـــي المرحلـــة ا

 )٧٠، ص ٢٠٠٩فیكون لها معنى داللي .                        (الیماني ، 
 
 ) تعلم القضایا :٣

أو مبــدأ او قــانون ومــن أمثلتهــا فــي اللغــة الجملــة  ةالقضــیة هــي فــي جوهرهــا قاعــد
ین مفهـومین أو أكثـر غة تدل علـى عالقـة بـیالمفیدة وقد تشمل التعمیم الذي یشیر الى ص

كـون القضـایا قـد ال تومثال ذلك الجملة المفیدة اآلتیـة ((یكتـب الطالـب الـدرس)) إال َأّن  ،
ومــن ذلــك جملــة ((لــن یكتــب لطالــب الــدرس)) وفــي كلتــا الحــالتین  ،فــي صــورة تعمیمــات 

 تكون مهمة التعلم أن یفهم الطالب معنى الفكـرة المركبـة التـي تعبـر عنهـا الجملـة مـن هنـا
تنشأ أهمیة اإلعـراب الـذي یشـمل القواعـد التـي یسـتخدمها النـاطقون باللغـة فـي الـربط بـین 
الكلمات في جملة مفیدة ، ویرى اوزوبل انه لكي یكون تعلم القضایا معتمدًا على المعنـى 



                 

          

٢٩ 

تعلمهـــا یجـــب ربطهـــا باالفكـــار الراهنـــة عنـــد الطالـــب فـــي بنیتـــه  یحصـــل فـــان الجملـــة التـــي
 )٤١٦، ص ٢٠١٠ل ، امآابو حطب و (                           المعرفیة .  

 ) التعلم بالتعرض (الشرح والتوضیح) :٤
یرى اوزوبل أن التعلم القائم على المعنى لیست مهمة سهلة سـواء بالنسـبة للمـتعلم 
(الذي یجب أن یستوعب المادة الجدیدة) أو للمعلم (الذي علیه ان یختار وینظم ویعـرض 

أوزوبـــل العملیـــة الناجمـــة عـــن ذلـــك بــــ (الـــتعلم بـــالتعرض) أو الـــتعلم ویصـــف  ،المحتـــوى) 
الـــتعلم االســـتقبالي وهـــو نـــوع مـــن العـــرض الموجـــه توجیهـــًا منظمـــًا ، فـــالتعلم بـــالتعرض أو 

االستقبالي ال یؤدي الى الحفظ اآللي واالستظهاري وال یشـجع علـى سـلبیة المـتعلم ، وهـذا 
التتـــابع الـــدقیق للخبـــرات التعلیمیـــة ودرجـــة  مـــدیعتأســـلوب التعلـــیم الـــذي اســـتعمال  یعتمـــد 

االتصــال بــین البنیــة المعرفیــة الراهنــة ومــادة الــتعلم الجدیــدة هــو مــا یجعــل اســلوب التعلــیم 
فعــاًال أو غیــر فعــال (ســواء كــان باالكتشــاف أو التعــرض) وهكــذا یتفاعــل اســلوب التعلــیم 

و غیـر ذات معنـى) لینـتج (االكتشاف والتعرض) مع طبیعة المادة المتعلمة (ذات معنـى أ
 عن ذلك أربعة انواع من التعلم ، هي :

 )٤١٧-٤١٦، ص ٢٠١٠ل ، آما(أبو حطب و                                     
 التعلم االستقبالي ذو المعنى : )١

، قــدیمها للمــتعلم بصــورتها النهائیــةوهـي عملیــة تنظــیم المعلومــات بشــكل منطقـي وت
 )١٣٤، ص ٢٠٠٣(الحیلة ،            ته المعرفیة .فیقوم بربطها ودمجها في بنی

 ) التعلم االستقبالي اآللي :٢
یحــدث هــذا النــوع مــن الــتعلم عنــدما یعــرض المعلــم علــى المــتعلم المعلومــات التــي     

یجري إعدادها بطریقة منتظمة ، مرتبة ، تامة ، فیقوم المتعلم بحفظ هـذه المـادة كمـا هـي 
جهـــا بمـــا لدیـــه مـــن رصـــید معرفـــي أو خبـــرات ســـابقة ، ولـــذلك دون التأمـــل فیهـــا ، أو إدما

یصــعب علیــه اســترجاعها فــي المســتقبل ، ویحــدث هــذا عنــدما یقــوم المــتعلم بحفــظ المــادة 
التعلیمیـــة دون ان یربطهـــا فـــي بنیتـــه المعرفیـــة ، وقـــد یســـتوعب المـــتعلم المعلومـــات التـــي 

 ها . تعرض علیه بطریقة تعسفیة مثل حفظ مقاطع شعریة ال معنى ل
 )٢١٠ص،  ٢٠٠٩،(حمادات ،  )٢٩٩، ص ١٩٩٨(قطامي وقطامي ،               

 ) التعلم االكتشافي ذو المعنى :٣



                 

          

٣٠ 

یحدث هذا النوع من الـتعلم عنـدما یطلـب مـن المـتعلم اكتشـاف المعلومـات االساسـیة      
 .ة المعرفیةنیالبللمادة المتعلمة، ومن ثم العمل على ربطها بطریقة منظمة ب

 )١٧٢، ص ٢٠٠٦(عبد الرحمن والصافي ،                                     
لجدیــدة المستخلصــة مــن هــذه األفكــار والمعلومــات بخبراتــه اثــم یقــوم بــربط خبراتــه 

 )١٨٩، ص ١٩٩١(الشرقاوي ،              السابقة ودمجها في بنیته المعرفیة .    
 التعلم االكتشافي اآللي :) ٤

، كتشــاف المعلومــات جزئیــًا أو كلیــاً ا النــوع مــن الــتعلم عنــد قیــام المــتعلم بایحــدث هــذ     
 دون ربطها أو دمجها في بنیته المعرفیة .من ومن ثم قیامه بحفظها عن ظهر قلب 

 )٣٦٢،ص ٢٠٠٣ي ، (نشوات                                                   
فـي  عمالهامتعلم الـى القـدرة علـى اسـتوفـق هـذه الطریقـة ال یـؤدي بـالعلـى التفكیر و 

 )٣٠١، ص١٩٩٨قطامي وقطامي ،                   مواقف جدیدة أو مستقبلیة .   
لیب اكتســــاب المعرفــــة وطرائــــق اأســــ لیبــــین االتــــيالشــــكل صــــمم الباحــــث  ولتوضــــیح ذلــــك

 استقبال المعلومات ومعالجاتها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١شكل (
 أسالیب اكتساب المعرفة

 مكن القول إن نظریة التعلم ذي المعنى تمتاز بعدة مزایا منها :وعلیه ی

تعلم اكتشافي 
 آلي

تعلم اكتشافي ذو  تعلم آلي تعلم ذو معنى
 معنى

 طرائق تقدیم المعلومات

 تعلم استقبالي تعلم استكشافي

طرائق استقبال المعلومات 
 ومعالجتھا

المعلومات  طرائق استكشاف
 ومعالجتھا
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 المتعلم لمدة طویلة.تساعد على االحتفاظ بأغلب المعلومات والمفاهیم التي اكتسبها  )١
 تزید من كفاءة المتعلم في استیعاب معلومات جدیدة بقدرة عالیة . )٢

ن نحـو المـادة الدراسـیة ساعد التعلم ذو المعنى في زیادة میول واتجاهات المتعلمـییقد  )٣
 فاعلیة .أكثر بشكل 

 )٩٨، ص ٢٠٠٧(سرایا ،                                                   
یحــدث الــتعلم مــن وجهــة نظــر اوزوبــل باالســتقبال واالستكشــاف ، ویعتقــد اوزوبــل ان     

لوب المعنـى المدرس یستطیع ان یدخل المعلومات الجدیدة الـى بنـاء المـتعلم المعرفـي باسـ
وباسلوب الحفظ والـتعلم بـالمعنى مـن وجهـة نظـر اوزوبـل افضـل مـن الـتعلم بـالحفظ سـواًء 

 باالستقبال أو باالستكشاف .                                         
 )١٧٣، ص ٢٠٠٢(مرعي والحیلة ، 

یقـي وغیـر ویوضح أوزوبل َأّن المـادة التعلیمیـة تكـون ذات معنـى بمـدى ارتباطهـا الحق    
العشوائي بالمبادئ والمفاهیم ذات العالقة بها التي تكونت قبُل في البنیة المعرفیة للمـتعلم 
وبــذلك یصــبح الــتعلم ذا معنــى ، وعلــى العكــس اذا لــم تــرتبط هــذه المــادة بالبنیــة المعرفیــة 

              على نحو حقیقي وغیر عشوائي فیصبح التعلم آلي .               
)Novak , 1979 , p:485( 

كــــان (دافیــــد اوزوبــــل) صــــاحب نظریــــة مــــنظم الخبــــرة المتقدمــــة یــــرى فــــي خمســــینات 
لیسـت فعالـة  -حینذاك –وستینات القرن العشرین ان كثیرًا من الطرائق الحدیثة المشهورة 

اســتراتیجیة لتقــدیم محتــوى  ١٩٦٣م عــام وال ذات كفــاءة فــي ترســیخ تعلــم ذي معنــى ، وقــدَّ 
 ة إستنادًا إلى مبدأین هما :المادة التعلیمی

 التفاضل المتوالي : )١
یعني ذلك تنظیم المادة التعلیمیـة بحیـث تقـدم أوًال االفكـار األكثـر عمومیـة ، ثـم یجـري 

لقمــة ثــم ابعــد ذلــك تقــدیم التفاصــیل والتخصــیص بــالتوالي ، أي المفــاهیم الكبــرى تــأتي فــي 
 لمتباینة .یلي ذلك تدریجیًا المفاهیم والحقائق األقل شمولیة وا

 
 ) التوفیق التكاملي :٢
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ویقصــد بــه العمــل علــى تكامــل وتوافــق المعلومــات الجدیــدة التــي تــأتي بــالتوالي مــع     
أن أوزوبــل ال  باإلشــارةالــتعلم نفســها ، وجــدیر المعلومــات الســابق تعلمهــا فــي فــروع مــادة 

الفــرع  اءز جــأالمــواد الدراســیة ، بــل یؤكــد علــى تكامــل یحــث علــى فكــرة تكامــل بنیــات فــروع 
 )٧٤، ص ٢٠٠٩(عبید ،          القاع .  إلىنفسه من خالل البناء من القمة 

اوزوبـــل یســـهم  أنمـــوذج أنأمـــا فیمـــا یتعلـــق بالتطبیقـــات التربویـــة فقـــد بـــات واضـــحًا       
، وفــي تعلــم الخبــرات فــي مواقــف الــتعلم ذي المعنــى ، وذلــك  سالتــدریإســهامًا فــاعًال فــي 

تعلم االستقبالي اللفظـي ذي المعنـى ، ومـن ابـرز التطبیقـات التربویـة أنموذج الاستعمال  ب
 أّنه یحدد وظیفة كل من الطالب والمعلم .                               األنموذجلهذا 

 )٣٤٣، ص ٢٠٠٣جادو ،  أبو(
 اوزوبل للتعلم اللفظي ذي المعنى  أنموذجي فوظیفة الطالب والمعلم 

 : أتيكما ی) وظیفة الطالب ٣٣٧، ص ١٩٩٨حدد (قطامي ، وقطامي ، 
 استقبال المعرفة واكتشافها . -
 تخزین المعرفة وادماجها وتكاملها . -

وعي العالقات بین االفكار والمفاهیم الجدیـدة ومـن ثـم ربطهـا بالمعـارف والخبـرات  -
 السابقة .

 اعتماد الركائز المعرفیة في خبرة الفرد لعملیة الدمج . -

 ختالف بین الخبرات السابقة والالحقة .ایجاد أوجه الشبه واال -

 التعلیمیة االستقبالیة والمكتشفة ذات المعنى .الفهم والتعمیم للخبرات  -

 : أتيما یك) وظیفة المعلم ٣٤٤- ٣٤٣، ص ٢٠٠٣وقد حدد (أبو جادو ، 
 توضیح اهداف الدرس والمادة التعلیمیة في اذهان المتعلمین . -
 عناصر األمثلة .تحدید السمات والخصائص الممیزة ل -

 تقدیم المنظم المتقدم المناسب الشارح أو المقارن . -

تقــدیم خبــرات الــتعلم الجدیــد بصــورة مرتبــة ومتسلســلة وموضــحة فــي اثنــاء عملیــات  -
 العرض والشرح .

تدعیم النظام المعرفي الذي یصوره المتعلم عن طریق عملیات الربط التي یجریهـا  -
 یدة وتقویمه .بین الخبرات السابقة والخبرات الجد
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، لهــا فائــدة مــن جــانبینمـن كــل مــا تقــدم یــرى الباحــث أن نظریــة الــتعلم ذي المعنــى    
الجانـب األول تمــنح الطالــب قــدرة ذاتیــة لــتعلم مــادة أخــرى وعلــى العمــوم یســتطیع المــدرس 
ــــة التعلــــیم بتدریجــــه للمعلومــــات والمفــــاهیم مــــن الخــــاص الــــى العــــام أو مــــن  تســــهیل عملی

لیات ، وهذا یعتمد على طریقـة تقـدیم المـادة التعلیمیـة ، والجانـب اآلخـر الجزئیات الى الك
یؤكـــــد اســـــتالم المـــــتعلم للمـــــادة التعلیمیـــــة وٕامكانیتـــــه علـــــى ربـــــط المعلومـــــات الجدیـــــدة مـــــع 

 المعلومات السابقة التي مرت به في بنیته المعرفیة وبصورة منظمة غیر عشوائیة .
إذ یقـــول : إن البنیـــة المعرفیـــة للمـــتعلم  وقـــد أكـــد اوزوبـــل أهمیـــة البنیـــة المعرفیـــة ،

ینبغي أن تشتمل علـى المحتـوى الفكـري المناسـب والقـدرات المطلوبـة ، وبـذلك فـإّن مغـزى 
                                           المــادة العلمیــة ومعناهــا یختلفــان بــاختالف عمــر المــتعلم ونســبة ذكائــه والمــادة الدراســیة .   

 )١٦٠، ص ٢٠٠٤(الزند ، 
 المنظمات المتقدمة  استراتیجیة

فــي مجموعــة مــن المقــاالت العملیــة التــي نشــرها ظهــرت بــدایات هــذه االســتراتیجیة 
بعنـــوان  ١٩٦٣، ثـــم نظـــم أفكـــاره فـــي كتـــاب صـــدر عـــام  ١٩٦٠أوزوبـــل أبتـــداًء مـــن عـــام 

ظهــرت الطبعــة االولــى مــن  ١٩٦٨(ســیكولوجیة الــتعلم اللفظــي ذي المعنــى) ، وفــي عــام 
نشـــر هـــو  ١٩٦٩بـــه المهـــم (علـــم الـــنفس التربـــوي وجهـــة نظـــر معرفیـــة) ، وفـــي عـــام كتا

 االســتراتیجیةاال ان بعنــوان (الــتعلم المدرســي)  االسـتراتیجیةوتلمیـذه روبنســون كتابــًا یبســط 
علـى افتـراض  اوهرهجفي  االستراتیجیة هعتمد هذلم تشع إال منذ منتصف السبعینات ، وت

ثیرًا فــــي الــــتعلم هــــو مقــــدار المعرفــــة الراهنــــة ووضــــوحها مهــــم هــــو ان العامــــل األكثــــر تــــأ
وتنظیمها عند المتعلم ، وهذه المعرفة الراهنة التي تتألف من الحقـائق والمفـاهیم والقضـایا 

للمتعلم في لحظة ما ، وهـي مـا یسـمیه فر االمعطیات االدراكیة الخام التي تتو و والنظریات 
مــواد الــتعلم الجدیــدة التــي یتعــرض لهــا الفــرد اوزوبــل ((البنیــة المعرفیــة)) وتختلــف طبیعــة 

بنیتـه المعرفیـة وهـذه االرتباطیـة تـؤدي المن حیث درجـة ارتباطهـا ارتباطـًا معقـوًال ومفهومـًا 
 الى ما یسمیه اوزوبل "التعلم ذو المعنى" .

 
 ولكي تحقق االرتباطیة هذا الهدف یجب أن تتوافر فیها خاصیتان هما :
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ویقصـــد بـــذلك ان العالقـــة ال تتغیـــر إذا أعیـــد التعبیـــر  ان یكـــون االرتبـــاط جوهریـــاً  -١
 عنها بصیغ مختلفة من البنیة المعرفیة للمتعلم .

أن یكـــون االرتبـــاط طبیعیـــًا غیـــر تعســـفي غیـــر اعتبـــاطي ومعنـــى ذلـــك أن العالقـــة  -٢
بین العنصر التعلیمي الجدید والعناصر المرتبطة به في البنیة المعرفیـة یجـب اال 

                          تكون قسریة .      

 )٤١٢-٤١١، ص ٢٠١٠ل ، آما(ابو حطب و 
ولــــذا اقتــــرح اوزوبــــل المنظمــــات المتقدمــــة لــــربط المعرفــــة الجدیــــدة بالمفــــاهیم ذات 

، بقصــد تحقیــق الــتعلم ذي المعنــى بدرجــة الصــلة ، والمخزونــة فــي بنیــة المــتعلم المعرفیــة 
نظمــات المتقدمــة بأنهــا : ملخصــات اكثــر مــن الســهولة والفاعلیــة ، وقــد عــّرف اوزوبــل الم

مركـــزة للمـــادة المـــراد تقـــدیمها للطالـــب تعطـــى لهـــا مقـــدمات بصـــیغة شـــفویة او تحریریـــة ، 
 الشمولیة والعمومیة .                                     و وتكون على درجة عالیة من التجرید 

 )٤٢، ص ٢٠٠٨(عطیة ، 
ا لتســـهیل عمالهالتـــي یمكـــن اســـت اتاالســـتراتیجیالمنظمـــات المتقدمـــة إحـــدى  وتعـــد

، الـتعلم ، وتتـألف مـن مقدمـة شـاملة التعلم ذي المعنى ، كما انها صـممت لهـذا النـوع مـن
 ومادة تمهیدیة ، تقدم الى المتعلم قبیل تعلم المادة الجدیدة .                              

 )٢١٤، ص ٢٠٠٩(حمادات ، 
ومــات مــن وجهــة نظــر اوزوبــل ان التجمــع والمنطــق الــذي یقــوم علیــه تنظــیم المعل

أن إذ  التراكمي هو االساس الذي تسیر علیه عملیة خـزن المعلومـات فـي ذاكـرة المـتعلم ،
ـــة فاألقـــل ، هـــي  ـــى األقـــل عمومی تـــراكم المعلومـــات بشـــكل هرمـــي مـــن االفكـــار العامـــة ال

 )١٤٧ص،  ٢٠٠٠(دروزة ، .           الطریقة نفسها التي تعمل بها ذاكرة المتعلم 
یمكـــن ان یأخـــذ مـــنظم الخبـــرة المتقـــدم اشـــكاًال كثیـــرة كمـــا یمكـــن ان یقـــدم بطرائـــق 

ـــك  ـــي ذل ـــه یجـــب أن یتضـــمن المـــواد التـــي تل ـــع الحـــاالت فإن وتســـاعد متعـــددة ، وفـــي جمی
ـــداً  الطالـــب فـــي تنظـــیم تلـــك المـــواد، ویجـــب ان یكـــون  كـــل مـــنظم خبـــرة متقـــدم أكثـــر تجری

ي ینظمها ، وهـذا یـؤدي إلـى أن الطـالب البـد ان وعمومیة وشمولیة من محتوى المادة الت
یكونوا على درجة كافیـة مـن النضـوج العقلـي للتعامـل مـع معلومـات تتطلـب مسـتوى عالیـًا 

 )٩٢-٩٠، ص ١٩٨٦بل ،  (فردریك هـ .             من العملیات العقلیة .
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فكــرة ینبغــي أن یــتم بنــاء المــنظم بأســلوب یســتطیع المــتعلم معــه إدراك هدفــه ، أو ال
المـنظم یتصـف  نَّ وجودة في موقف التعلم نفسـه ، إذ إِ المتمیزة عن المعلومات الشاملة الم

ن النظـــرة التمهیدیـــة العامـــة ، التـــي التجریـــد ، وهـــذا مـــا یمیـــز المـــنظم مـــ بدرجـــة عالیـــة مـــن
 .                       یجري نقلها عن طریق الشرح أو الكتابة بمستوى التجرید نفسه 

 )٦١، ص ٢٠٠٨،  (السلیتي 
اقتــــرح اوزوبــــل اســــتراتیجیة المــــنظم االســــتهاللي أو المتقــــدم الــــذي یســــمح للمــــتعلم 
باسترجاع وربط المعرفة السابقة بالمعلومـات الجدیـدة المقدمـة وترتكـز نظریتـه علـى الفكـرة 
القائلــة " إن الــتعلم یصــبح ســهًال إذا مــا وجــد المــتعلم معنــى فــي المعلومــات الجدیــدة " كمــا 

ضــًا أنـــه لــو حــدث ارتبـــاط بــین المعلومـــات الجدیــدة ، والمعرفــة الســـابقة فــإن خبـــرة قــرر ای
الـــــتعلم ســـــتكون ذات معنـــــى أو یصـــــبح أكثـــــر معنـــــى للمـــــتعلم ، وبالتـــــالي یتحصـــــل تعلـــــم 

 )١٢٧، ص ٢٠٠٨(العدوان والحوامدة ،                        المعلومات الجدیدة .
الطـالب ببنیـة لیسـتطیعوا فهـم كـل جـزء والهدف من أنمـوذج المـنظم المتقـدم تزویـد 

 معرفة في الدرس .                         لمن التنظیم الهرمي ل
 )٢٢٨، ص ٢٠٠٨(الهاشمي والدلیمي ، 

فقـــد افتـــرض اوزوبـــل ان عقـــل المـــتعلم یخـــزن المعلومـــات بطریقـــة متسلســـلة ، مـــن 
ة ویســر البــد مــن العــام الــى الخــاص، وحتــى یســهل تعلمهــا بفعالیــة ، واســترجاعها بســهول

 شامل .  ، على هیئة ملخص مجرد ، ومعمم ، و تعلیمها بطریقة مناسبة 
 )١٧٢، ص ٢٠٠٢(مرعي والحیلة ، 

سـهمت فـي تنظـیم األفكـار ألذا تعد المنظمات المتقدمة أهم انجـازات اوزوبـل التـي 
لعملیـات وافـق واوالمفاهیم والمبادئ العامة فـي المـادة التعلیمیـة بطریقـة هرمیـة ، وبشـكل یت

ببنیتـــه المعرفیـــة ، كمـــا ســـاعدت المـــتعلم علـــى دمـــج المعلومـــات الجدیـــدة المعرفیـــة للمـــتعلم
 )٣٠، ص ٢٠١٠بشكل أسهل .                                 (التمیمي ، 

وقــــد أكــــدت بعــــض الدراســــات اآلثــــار األیجابیــــة للمنظمــــات المتقدمــــة علــــى الــــتعلم 
 (Driscoll , 1994 , p: 126)                  به . واالحتفاظلیتها على التعلم اوفع
تمهیدیـــة تعـــرض علـــى المـــتعلم فـــي بدایـــة الـــدرس لزیـــادة  إســـتراتیجیةفـــالمنظم المتقـــدم     

مســـتوى الـــتعلم مـــن خـــالل الـــربط بـــین الـــتعلم الجدیـــد والـــتعلم الســـابق ، وتكـــون فـــي صـــورة 
بالمنظمــات المتقدمــة حقــائق كبــرى أو كلیــات أو نظریــات أو قواعــد عامــة ، اطلــق علیهــا 
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اسـتعمال  الشرح والـدخول فـي تفاصـیل الموضـوع ، أن ألنها تعطى في مقدمة الدرس قبل 
المنظمات المتقدمة مّر بمراحل تطور فیها ووضـعت مواصـفات للمـنظم المتقـدم فلـو عـدنا 

نـه یبـدأ بـذكر إمـنظم المتقـدم إذ أسـلوب ال تعملالى ألفیة ابـن مالـك فـي النحـو نجـد أنـه اسـ
 )٢٥٠-٢٤٩، ص ٢٠٠٨(عطیة ، نظم ثم یتلوه بالشرح واألمثلة .مال

 كما في قوله :
 اسٌم َوَفْعٌل ثُمَّ َحْرٌف الَكِلْم و ْم     كالُمَنا َلْفٌظ ُمْفیٌد كاْسَتقِ      

 ثم ینتقل شارحًا فیقول :
 بالجرِّ والَتْنویِن واّلِنَدا وأل    َوُمسَنٍد لالْسِم َتمییٌز َحَصلْ      

 )١٩-١٦، ص ٢٠٠٤،  ابن عقیل(                      
مــــادة دراســــیة یمكــــن تنظیمهــــا بحیــــث تتكــــون مــــن مفــــاهیم  ةویؤكــــد أوزوبــــل أن أیــــ

ومبادئ أساسیة یمكن تعلمها من ِقَبل المتعلم لتصبح جزءًا مـن بنائـه الفكـري واالدراكـي ، 
 العلمیـة وتقـدیمها لمـوادلم المدرسـي فـي رأیـه ((تتمیـز بإیجـاد مفـاهیم واضـحة یومهمـة التعلـ

 بناءة)) .                                          للمتعلم بصیغ مفیدة و 
 )٨٩، ص ٢٠٠٧،  العنیزي  (الحصري و 

بحیــث تتضــمن أهــم المفــاهیم والمبــادئ العامــة الرئیســة المجــردة الشــاملة للمحتــوى 
هرمیـة ومنطقیـة ، بحیـث  التعلیمي المراد تعلمه ، وتترابط فیها المعلومـات وتتـراكم بطریقـة

أوًال ثم االفكار االقل عمومیـة  تقدم للمتعلم على نحو تدریجي تقدم االفكار العامة الشاملة
 )٦، ص ٢٠٠٠(دروزة ،                                                . 

وقـد تطــورت الــنظم حتـى اصــبحت لهــا محـددات واســالیب وشــروط البـد مــن االخــذ 
 )٢٥٠، ص ٢٠٠٨(عطیة ،               ها طریقة في التدریس .   بها عند اعتماد

 هیدي (المتقدم) خطوات استعمال المنظم التم
المــــنظم اســــتعمال  یــــرى أوزوبــــل أن هنــــاك ثــــالث خطــــوات یجــــب أن یســــیر فیهــــا 

 المتقدم لیكون فعاًال في التعلم بالعرض أو باالستقبال ، وهي :
 :  الخطوة من ثالثة أنشطة رئیسة هي وتتألف هذهعرض المنظم التمهیدي (المتقدم)  -أ
 ) توضیح الهدف من الدرس .١
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) تقــدیم المــنظم التمهیــدي (المتقــدم) ویشــمل ذلــك تحدیــد الســمات الممیــزة وأعطــاء أمثلــة ٢
 علیه ، وتقدیم سیاقات متعددة یعمل فیها وعرض فئات التصنیف من خالله .

لدرس التـي تتـوافر لـدى المـتعلم ابطة بموضوع تر ) إثارة الوعي بالمعلومات والخبرات الم٣
. 
والحفـاظ عرض مهام التعلم ومواده : ویتم ذلك بترتیب وتتـابع منطقـي یدركـه المـتعلم  -ب

 انتباهه على مادة التعلم . وجعل تنظیم المادة واضحًا له .على 
 التنظیم المعرفي : ةتقوی -ت

یم الـتعلم االسـتقبالي النشـط مبادئ التوفیق التكاملي وتـدعاستعمال  ویتضمن ذلك 
واالیجابي من جانـب الـتعلم وتنمیـة مهـارات التفكیـر الناقـد لدیـه ، للحكـم علـى مـادة الـتعلم 

 لهذه المادة .                         األدراك الواضح الى وتقویمها والوصول به 
 )٤٢١، ص ٢٠١٠،  آمال(ابو حطب و 

   ین خطوات استعمال  المنظم المتقدملیباالتي الشكل ولتوضیح ذلك صمم الباحث 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) ٢شكل (

 المنظم المتقدماستعمال  یوضح خطوات 
 اء أو تطویر المنظمات المتقدمة :مواصفات بن

 :  ویلخصها باآلتيوضع أوزوبل مواصفات خاصة لبناء أو تطویر المنظمات المتقدمة 

 العرض المنظم

 اثارة تقدیم توضیح

 التعلم وموادهعرض مھام 

 تقویة التنظیم المعرفي
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مـــــن المفـــــاهیم والمبـــــادئ والحقـــــائق األصـــــالة : ویقصـــــد بهـــــا تمثیـــــل المنظمـــــات المتقدمـــــة  -
 االساسیة للموضوع ، وأن یسمح باستنتاج العالقات المنطقیة المترابطة .

 الوضوح وكمال المعنى : وهذه مهمة لغویة على المعلم مراعاتها . -

الشمول : وهـو اتصـاف المنظمـات المتقدمـة بالقـدرة االسـتیعابیة والتمثیلیـة لكافـة الجزئیـات  -
 تعلق بالمادة التي یجري تدریسها .والتفاصیل التي ت

ــــي أن تكــــون المنظمــــات المتقدمــــة مــــن مجموعــــة مــــوجزة أو قصــــیرة مــــن اإلیجــــاز  - : ویعن
 المعلومات اللفظیة أو المرئیة .

العمومیـــة : وهـــي أن ال یحتـــوي المـــنظم شـــیئًا محـــددًا أو مخصصـــًا مـــن المعلومـــات التـــي  -
 ومعناه ومحتواه .سیجري تدریسها فیما بعد ، بل یكون عامًا في لغته 

التأثیر : هو أن یكون للمنظم قوة تأثیریة على عملیة تنظیم المعلومات في العقل  -
 ) ٤٨٨، ص ١٩٨١،  ندا(حم                                         اإلنساني .

 أهمیة المنظمات المتقدمة في العملیة التعلیمیة :
 تعطي مخططًا عامًا للمادة التي ستعلم . -
 التعلم وتزید من سرعته .                       تسهل  -

 )٢١٦، ص ٢٠٠٩،  تداا(حم
تســاعد علــى مراجعــة الخبــرات التعلیمیــة الســابقة ، التــي ســبق للطلبــة دراســتها فــي  -

 دروس سابقة .

 تزید من اهتمامات الطلبة وتشوقهم للتعلم الجدید .      -

 )٢١٠، ص ٢٠١٠(عطا اهللا ، 
 وٕاثارة االهتمام عند التعلم . االنتباه جیهتعمل على تو  -

تعمــل علــى زیــادة فهــم مــا یتعلمــه الطالــب وتقلیــل عملیــة الفهــم الخطــأ للمفــاهیم ،  -
 وذلك عن طریق تقدیم تعمیمات وأطر للمفاهیم الصحیحة .      

 ) ١٨٣، ص ٢٠٠٨(الكبیسي ، 

 تساعد الطالب على وضع أفكارهم بحسب طریقتهم الخاصة .  -

 )٢٨٦، ص ١٩٩٨نقد الذاتي لدى الطلبة .  (ابو جادو ، تنمي االستقاللیة وال -
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تمــنح المــدرس حالــة عالیــة مــن الثقــة بنفســه وبقدراتــه وأعطــاء المرونــة الكافیــة فــي  -
 )١٤١، ص ٢٠٠١األحمد وحذام ، (           عرض المادة في الدرس .   

 تساعد على اكتساب كمیات كبیرة من المعلومات بطریقة فعالة ومعقولة . -

 )٣٤٠، ص ٢٠٠٣(ابو جادو ،                                             
  

 األسس السیكولوجیة لنظریة اوزوبل :
المـنظم سـتعمال  هناك عـدد مـن األسـس السـیكولوجیة یفترضـها اوزوبـل فـي تحدیـده ال

 المتقدم لتطویر التعلم لدى الطالب ومنها :
إذ یقــــــوم بخــــــزن لــــــتعلم ، فــــــي موقــــــف ا –عــــــادة  –یكــــــون ذهــــــن المــــــتعلم  نشــــــطًا  -

 رمیة متسلسلة ، من العام الشامل إلى الخاص المحدد .المعلومات بطریقة ه
ــــى یتســــنى  - ــــد مــــن أن تقــــّدم لــــه لحت لمــــتعلم معالجــــة المعلومــــات ذهنیــــًا ، فإنــــه الب

 المعلومات بطریقة مناسبة .

شـاملة فـي بدایـة الموقـف یتضمن المنظم المتقدم تقدیم المعلومات ملخصة مجردة  -
 لتعلیمي .ا

نظم المتقــــدم ، الوضــــوح والشــــمول والتسلســــل المنطقــــي مــــینبغــــي أن یتــــوافر فــــي ال -
 والعمومیة مع االیجاز .

الكثـــر فاعلیـــة هـــو الـــذي یســـتخدم مفـــاهیم ومصـــطلحات وقضـــایا االمـــنظم المتقـــدم  -
 موجودة ومألوفة لدى المتعلم ، ویتضمن توضیحات وتشبیهات مناسبة .

ات مهمــة یحتــاج إلیهــا المــتعلم ، یمكــن أن یتضــمن یتضــمن المــنظم المتقــدم معلومــ -
 جمًال خبّریة تصف عالقة بین مفهومین أو أكثر . 

 )٣٣٦ – ٣٣٥، ص ٢٠٠٣(ابو جادو ،                                    
 
 
 
 

 أنواع المنظمات المتقدمة :
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 : المنظمات المتقدمة المكتوبة : أوالً 
 المنظمات الشارحة : -أ

ـــر هـــذا  عملیســـت النـــوع مـــن المنظمـــات عنـــدما تكـــون المـــادة التعلیمیـــة الجدیـــدة غی
باالفكــار مألوفـة للمـتعلم ، وفــي هـذه الحالـة فــان المـنظم الشــارح یـوفر افكـارًا شــاملة تـرتبط 

 تعلمها .                         لعقلیة للمتعلم وبالمادة المراد الموجودة في البنیة ا
 ) ١٦٥، ص ٢٠٠٩(الیماني ، 

تــزود المــتعلم بنــاًء تصــوریًا لموضــوع الــتعلم حتــى یــتمكن المــتعلم مــن ربطــه  بحیــث
 بتفاصیل ذلك الموضوع .                                               

 ) ٣٣٦-٣٣٥، ص ٢٠٠١(ملحم ، 
وفي هذه الحالة فإن المنظم الشارح یوفر أفكارًا شاملة ، ترتبط باألفكـار الموجـودة 

 یة للمتعلم وبالمادة المراد تعلمها .                        العقلفي البنیة 
 )٢١٦، ص ٢٠٠٩(حمادات ، 

 المنظمات المقارنة : -ب
جدیــدة مألوفــة هــذا النــوع مــن المنظمــات عنــدما تكــون المــادة التعلیمیــة ال ملعیســت

ـــدة نســـبیًا لـــدى المـــتعلم ، فیعمـــل المـــنظم المقـــارن علـــى تكامـــل األفكـــار والمعلومـــات الجدی
ودمجها مع المفاهیم االساسیة المشابهة لها في البناء المعرفي للمـتعلم ، كمـا یعمـل علـى 

واألفكـــار الموجـــودة فـــي البنـــاء المعرفـــي للمـــتعلم ، زیـــادة التمییـــز بـــین األفكـــار الموجـــودة 
       ویطلق أوزوبل على المنظم المقارن اسم منظمات التمثیل بالقیاس أو التشبیه .                      

 )١٢٥، ص ٢٠٠٧(سرایا ، 
فیسهم هذا المنظم في دمـج المعلومـات الجدیـدة وتمیزهـا مـن سـابقاتها وتثبیتهـا فـي 

 أوجه الشبه واالختالف بینهما .                 نسق عقلي منظم من خالل
 ) ١٨٣، ص ٢٠٠٨(الكبیسي ، 

 
 
 

 ثانیًا : المنظمات المتقدمة غیر المكتوبة :



                 

          

٤١ 

 صریة :المنظمات الب -أ

 الصور . و هي تلك المنظمات التي تستعمل الوسائل البصریة مثل االفالم 
 )٢١٦، ص ٢٠٠٩(حمادات ،                                                     

 المنظمات السمعیة :ب ـ 
 هي تلك المنظمات التي تستخدم فیها الوسائل السمعیة كالشرائط المسجلة .

 )١٨٦، ص ١٩٨٧(زكري ،           
 منظمات الرسوم البیانیة (التخطیطیة) : -ت 

وهي عبارة عن رموز بصـریة تبـرز طبیعـة العالقـة بـین المتغیـرات واالعـداد والبیانـات 
ـــــــ ـــــــة أو االحصـــــــائیة ، وتســـــــتخدم احیان ـــــــة لتوضـــــــیح الموضـــــــوعاتالكمی .                                   ًا رســـــــومًا خطی

 )١٤١-١٣٧، ص ٢٠٠٧(سرایا ، 
المنظمـــــات المتقدمـــــة مـــــن  عـــــدویـــــرى الباحـــــث مـــــن جمیـــــع مـــــا ســـــبق أّنـــــه یمكـــــن 

تسـاعد المـدرس والطالـب فـي  ، ألنهـااالستراتیجیات المناسبة لتدریس قواعد اللغة العربیـة 
ظـر الـى المنظمـات المتقدمـة ، وعلـى الـرغم مـن أنـه كـان ینوبنائهـا لمادة التعلیمیة تنظیم ا

تكــون إذ  جیة لفظیــة ، وذلــك بتقــدیم مــادة تعلیمیــة جدیــدةفــي أول األمــر علــى أنهــا اســتراتی
على شكل محاضرة اال ان النظرة إلیها اختلفت كلیًا ، فأصبحت تقدم فـي سـیاق عـروض 

 .اقشات جماعیة ، أو انموذج توضیحيعملیة أو من
 

 ذ التدریس بطریقة المنظمات المتقدمةیتنف
  

مراحل متسلسلة على النحو ة وفق طریقة المنظمات المتقدمعلى یتضمن التدریس 
 :اآلتي

ثـــارة دافعیـــة المتعلمـــین : هـــذه الدافعیـــة یوفرهـــا المعلـــم عـــن طریـــق توضـــیح االهـــداف ا )١
التعلیمیــة التــي ینتظــر مــن المتعلمــین تحقیقهــا ، فعنــدما ُیعــّرف المعلــم المتعلمــین علــى 

اطهم مــا ُینتظــر مــنهم معرفتــه وفهمــه والقیــام بــه یصــبحون أكثــر انتباهــًا ویوجهــون نشــ
 نحو هذه الغایات .



                 

          

٤٢ 

تقــــدیم المــــنظم المتقــــدم : فــــالمنظم المتقــــدم هــــو مــــادة مجــــردة ، وبالتــــالي یختلــــف عــــن  )٢
مجموعــــة الحقــــائق التــــي تتضــــمنها المــــادة الدراســــیة ألنهــــا أقــــل تجریــــدًا منــــه ، إال أّن 

ائق ألنــه یتطلــب الشــرح والتوضــیح ، تــدریس المــنظم ال یختلــف كثیــرًا مــن تــدریس الحقــ
وأن یبسطه لهم ، ویعطـي  ،وعلى المعلم أن یشرح هذا المنظم بلغة مألوفة للمتعلمین 

 األمثلة علیه ویكرره باشكال متعددة .
تقدیم المادة التعلیمیة : وهذا یتضمن تقدیم الحقـائق المختلفـة والمفـاهیم المتضـمنة فـي  )٣

ویترتـــب علـــى ذلـــك أن ینتبـــه المعلـــم دائمـــًا علـــى ، م المـــنظم المتقـــدم األساســـي أو العـــا
یضـمن المعلـم  لكـيمسألة انتباه المتعلمین ومتابعتهم في اثناء تقدیم المادة العلمیة ، و 

ن یعمـــل علـــى إثـــارة االســـتقبال النشـــط عنـــدهم ویعنـــي اال یـــدعهم ســـلبیین أذلـــك علیـــه 
ن طریـق طـرح العدیـد مستمعین فقط ، فعلى المعلم أن یسـتثیر فـیهم النشـاط العقلـي عـ

 .ومناقشتها السابقة عرفیةمجدیدة ببنیتهم المن األسئلة بشأن ارتباط المعارف ال
ـــة التنظـــیم المعرفـــي : تهـــتم هـــذه الخطـــوة  )٤ ـــدة التـــي یتلقاهـــا تقوی بإدخـــال المعرفـــة الجدی

المــتعلم فــي بنیتــه المعرفیــة العامــة ، ویعمــل هــذا االدخــال علــى إعــادة صــیاغة البنیــة 
متعلم مما یسمح لـه بحـل المشـكالت علـى نحـو أفضـل ، ویمكـن المعلـم ان المعرفیة لل

یحقق هذه الخطوة عن طریق دمج المادة الجدیدة فـي البنیـة المعرفیـة للمـتعلم وتحقیـق 
هـــــذا الـــــدمج مـــــن خـــــالل تـــــذكیر المتعلمـــــین بمعلومـــــاتهم وتكـــــرار التعریفـــــات المحـــــددة 

دیـــد ، وٕافســـاح المجـــال أمـــام والمفـــاهیم وتلخـــیص االفكـــار الرئیســـة فـــي الموضـــوع الج
 تساؤالت المتعلمین . 

 )١٠٤-١٠٠، ص٢٠٠٧(الحصري والعنیزي ،                                    
 
 
 
 
 
 



                 

          

٤٣ 

 :
ً
 دراسات سابقة ثانيا

أ : دراسات عربية :

 

  
  
  
  
  
  



 ب : دراسة أجنبية :
 Tamthai, 1982

 Dennis, 1984 
- 

-  










                 

          

٤٤ 

 دراسات عربیة :أ: 
 : ١٩٨٨دراسة النجار  -١

واحتفـاظ الطلبـة بمفـاهیم راسة الى معرفـة (أثـر المـنظم المتقـدم فـي تعلـم هدفت هذه الد
اجریــت هــذه الدراســة فــي االردن ، تكونــت عینــة  ،نحویــة فــي الصــف الثالــث االعــدادي) 

، العـدادي فـي مـدارس الغـوث األردنیـة) طالبـًا وطالبـة لمرحلـة الثالـث ا٢٥٥الدراسة من (
) طالبــــًا وطالبــــة لكــــل ٨٥ســــاویة بواقــــع (ثــــالث مجموعــــات مت بــــینوزعــــت عینــــة الدراســــة 

بنــاًء علــى درجــاتهم فــي قواعــد اللغــة العربیــة فــي امتحــان النصــف كافــأ الباحــث مجموعــة 
) فقــرة مــن ٣٠عــدَّ الباحــث اختبــارًا تحصــیلیًا مكونــًا مــن (أاالول مــن الفصــل الثــاني ، وقــد 
بحــث وذلــك لمــة لالباحــث الوســائل االحصــائیة المالئ عملنــوع االختیــار مــن متعــدد ، واســت

تحلیل التبـاین االحـادي ألختبـار الفرضـیات والمقارنـة بـین المجموعـات الـثالث استعمال  ب
یًا أظهـر في التحصیل الفوري والمؤجل ، وبعد تطبیـق االختبـار ومعالجـة البیانـات إحصـائ

 البحث النتائج اآلتیة :
لتــي تلقــت وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائیة لمصــلحة المجموعــة التجریبیــة األولــى ا -١

 منظمًا متقدمًا .
آلنـي لقیـاس وجود فرق ذي داللة إحصائیة في أداء الطلبة في االختبـار البعـدي ا -٢

 .المنظم المتقدم عملموعة التي تستالمدى ولمصلحة المج االحتفاظ قصیر
وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائیة فـــي أداء الطلبـــة فـــي االختبـــار البعـــدي المؤجـــل  -٣

 .المنظم المتقدم تعملموعة التي تسولمصلحة المجلقیاس االحتفاظ طویل المدى 
 )٥٠-٨،  ١٩٨٨(النجار ،                                                     

 : ١٩٩٨دراسة الشمري  -٢
اســتراتیجیتین قبلیتــین لتــدریس األدب  خداماســتهــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة (أثــر       

عـام) ، اجریـت هـذه الدراسـة فـي العـراق بجامعـة والنصوص فـي تحصـیل طالبـات الرابـع ال
كلیـــة التربیـــة ابـــن رشـــد ، اختـــارت الباحثـــة بالطریقـــة العشـــوائیة اعدادیـــة الهـــدى  –بغـــداد 

ثـــالث مجموعـــات بواقـــع  بـــین ن) طالبـــة وزعـــ١٠١للبنـــات ، وبلـــغ عـــدد طالبـــات التجربـــة (
منظمـات المتقدمـة ال  خداماسـت) طالبة في المجموعـة األولـى التجریبیـة التـي درسـت ب٣٥(

اســئلة التحضــیر القبلیــة ،   خداماســت) طالبــة فــي المجموعــة الثانیــة التــي درســت ب٣٥، و(



                 

          

٤٥ 

) طالبــة فــي الجموعــة الثالثــة التــي درســت بالطریقــة االعتیادیــة ، كافــأت الباحثــة بــین ٣١(
مجموعــات البحــث الــثالث فــي متغیــرات (العمــر الزمنــي محســوبًا بالشــهور ،درجــات اللغــة 

للعـــام الســـابق (للصـــف الثالـــث المتوســـط) ، والتحصـــیل الدراســـي لألبـــوین) ، وقـــد  العربیـــة
ار مـــن متعـــدد ، ) فقـــرة مـــن نـــوع االختیـــ٣٠كونـــًا مـــن (عـــدَّت الباحثـــة اختبـــارًا تحصـــیلیًا م

وتكمیل ، ومطابقة واستخدمت الباحثـة الوسـائل االحصـائیة منهـا (معامـل ارتبـاط بیرسـون 
ســـــبیرمان بـــــراون ، ومعادلـــــة كودرورستیشاردســـــون ،  ، ومعامـــــل االرتبـــــاط ٢، ومربـــــع كـــــا

ـــات إحصـــائیًا أظهـــر  ـــاین االحـــادي) ، وبعـــد تطبیـــق االختبـــار ومعالجـــة البیان وتحلیـــل التب
 البحث النتائج اآلتیة : 

اســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة علــى الطریقــة االعتیادیــة   خداماســتتفــوق اســلوب  -١
 في تدریس مادة األدب والنصوص .

اســــــتراتیجیة اســــــئلة التحضــــــیر القبلــــــي علــــــى الطریقــــــة   اســــــتخدامب تفــــــوق أســــــلو  -٢
 االعتیادیة في تدریس مادة االدب والنصوص .

المنظمــات المتقدمــة وأســئلة التحضــیر القبلیــة   اســتخداملــم یكــن هنــاك فــرق بــین  -٣
 بوصفهما استراتیجیتین قبلیتین في تدریس االدب والنصوص .

 د) –، أ  ١٩٩٨(الشمري ،                                                    
 : ٢٠٠٠دراسة الجنابي  -٣

هدفت هذه الدراسة على معرفـة (أثـر اسـتراتیجیة المنظمـات المتقدمـة فـي تحصـیل 
) ، ُأجریـت هـذه تالوتـه ومعانیـه طالبات الصف الخامس االعدادي في مادة القرآن الكـریم

ــ –الدراســة فــي العــراق بجامعــة بغــداد  ة ابــن رشــد ، إذ بلــغ عــدد عینــة الدراســة كلیــة التربی
اســــــتعمال  ) طالبــــــة فــــــي المجموعــــــة التجریبیــــــة التــــــي درســــــت ب٣٣) طالبــــــة بواقــــــع (٦٥(

) طالبــــة فــــي المجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بالطریقــــة ٣٢المنظمــــات المتقدمــــة ، و(
االعتیادیــــة ، كافــــأت الباحثــــة بــــین طالبــــات المجمــــوعتین فــــي المتغیــــرات (العمــــر الزمنــــي 

وبًا بالشـــهور ، ودرجـــات العـــام الســـابق ، وتحصـــیل األبـــوین) ، وقـــد عـــّدت الباحثـــة محســـ
 ) فقرة من نوع االختبار من متعدد وتكمیل .٥٠اختبارًا تحصیلیًا مكونًا من (



                 

          

٤٦ 

،   t testختبــار التــائي واســتخدمت الباحثــة الوســائل االحصــائیة المناســبة وهــي (اال    
، ومعامـــل ارتبـــاط ســـبیرمان بـــراون) وبعـــد تطبیـــق  ٢ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون ، ومربـــع كـــا

 حصائیًا ظهرت النتیجة اآلتیة :تحصیلي البعدي ومعالجة البیانات إاالختبار ال
اســـتراتیجیة المنظمـــات اســـتعمال  تفـــوق طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة الالتـــي درســـن ب -

وذلـــك ، یــة المتقدمــة علــى طالبــات المجموعــة الضـــابطة الالتــي درســن بالطریقــة االعتیاد
عتین التجریبیة والضابطة وكانـت لمصـلحة و الى وجود فرق ذو داللة احصائیة بین المجم

 هـ) –، ج  ٢٠٠٠(الجنابي ،                       المجموعة التجریبیة . 
 : ٢٠٠٣دراسة دحالن  -٤

المنظمـــات المتقدمـــة علـــى التحصـــیل  خداماســـتالدراســـة الـــى معرفـــة (أثـــر هـــدفت هـــذه     
ــتعلم فــي مــادة النحــو لــدى طــالب الصــف الثــامن االساســي) ، اجریــت هــذه وبقــا ء أثــر ال

ختار الباحث بصـورة قصـدیة مدرسـة اجامعة االسالمیة في غزة ، الالدراسة في فلسطین ب
) طالبــًا ١٠٦عبــد اهللا صــیام االساســیة العلیــا للبنــین ، إذ بلــغ العــدد الكلــي لعینــة الدراســة (

) مـــــوزعین علـــــى ١٠٠بین اصـــــبح عـــــدد عینـــــة الدراســـــة (وبعـــــد اســـــتبعاد الطـــــالب الراســـــ
  تخداماســــــ)  طالبــــــًا فــــــي المجموعــــــة التجریبیــــــة التــــــي درســــــت ب٥٠مجمــــــوعتین ، بواقــــــع (

ــــة ٥٠المنظمــــات المتقدمــــة ، و( ــــي المجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بالطریق ــــًا ف ) طالب
خبـرات السـابقة ار الجموعتین في (العمر الزمنـي ، واختبـاالعتیادیة ، وقد كافأ الباحث الم

، والتحصــیل العــام ، والتحصــیل فــي اللغــة العربیــة) ، وقــد عــدَّ الباحــث اختبــارًا تحصــیلیًا 
ار لـي ، وبعـدي ، ومؤجـل ، مـن نـوع اختیـ) فقرة ، إذ طبقـه ثـالث مـرات قب٤٠مكونًا من (

 . tمــن متعــدد ، واســتخدم الباحــث الوســائل االحصــائیة المناســبة هــي (االختبــار التــائي 

tast ، ـــومعادل ) وعنــد ٢، ومربــع كــا امل ارتبــاط بیرســونــــون ، ومعــــتشاردتری –ر دة كــو ــــــ
الــى االختبــار التحصــیلي البعــدي ، وبعــد نفســها تنفیــذ االختبــار تــم اخضــاع المجمــوعتین 

اخضـــــاع المجمــــوعتین الـــــى االختبـــــار التحصــــیلي المؤجـــــل ، وبعـــــد تطبیـــــق  جـــــرىشــــهر 
 أظهر البحث النتائج االتیة : یاً االختبار ومعالجة البیانات إحصائ

 
وجــود فــروق ذات داللـــة إحصــائیة بـــین متوســط درجــات تحصـــیل الطــالب الـــذین  -١

المنظمــــــات المتقدمــــــة فــــــي المجموعــــــة التجریبیــــــة ، ومتوســــــط   خداماســــــتدرســـــوا ب



                 

          

٤٧ 

تحصـــــیل اقـــــرانهم الـــــذین درســـــوا بالطریقـــــة االعتیادیـــــة فـــــي المجموعـــــة الضـــــابطة 
 ولمصلحة المجموعة التجریبیة .

ود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط تحصــیل الطــالب ذوي التحصــیل وجــ -٢
ــــي المجموعــــة  ــــرانهم ف ــــة ، ومتوســــط تحصــــیل اق ــــي المجموعــــة التجریبی ــــع ف المرتف

 صلحة المجموعة التجریبیة .مالضابطة ول

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط تحصــیل الطــالب ذوي التحصــیل  -٣
، ومتوســـط تحصـــیل اقـــرانهم فـــي المجموعـــة المـــنخفض فـــي المجموعـــة التجریبیـــة 

 الضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیة .

وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط تحصــــیل طــــالب المجمــــوعتین  -٤
التجریبیــة والضــابطة ذوي التحصــیل المرتفــع فــي التطبیــق البعــدي المؤجــل لقیــاس 

 بقاء أثر التعلم ولمصلحة المجموعة التجریبیة .

ذات داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل طالب المجموعتین  وجود فروق -٥
التجریبیة والضابطة ذوي التحصیل المنخفض في التطبیق البعدي المؤجل 

 لقیاس بقاء أثر التعلم ولمصلحة المجموعة التجریبیة .   

 )١٠٢-٨،  ٢٠٠٣(دحالن ،                     
 : ٢٠٠٤دراسة الحیالي  -٥

طریقتـي المنظمـات المتقدمـة والمناقشـة   خداماسـتالى معرفة (أثر  هذه الدراسةهدفت     
فـــي تحصـــیل واســـتبقاء مـــادة النقـــد االدبـــي الحـــدیث لـــدى طلبـــة الصـــف الرابـــع قســـم اللغـــة 

 اتجاهاتهم نحوها) العربیة وتنمیة 
كلیــة التربیــة ، إذ بلــغ عــدد عینــة  –أجریــت هــذه الدراســة فــي العــراق بجامعــة الموصــل    

ثــالث مجموعــات ، مجموعتــان تجریبیتــان  بــینمــوزعین  اتوطالبــ ) طــالب١٠٤الدراســة (
) طالبـــًا وطالبـــة فـــي المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى التـــي ٣٤ومجموعـــة ضـــابطة ، وبواقـــع (
) طالبـــًا وطالبـــة فـــي المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي ٣٨درســـت بطریقـــة المناقشـــة ، و(

ـــــة المنظمـــــات المتقدمـــــة ، و( ـــــة فـــــي المجموعـــــة الثالثـــــة ) طال٣٢درســـــت بطریق بـــــًا وطالب
الضـــابطة التـــي درســـت بالطریقـــة االعتیادیـــة، وقـــد كافـــأ الباحـــث بـــین مجموعـــات البحـــث 



                 

          

٤٨ 

الــثالث فــي المتغیــرات وهــي (العمــر الزمنــي، والجــنس ، والمعــدل العــام ، ودرجــات النقــد 
 األدبي القدیم) .

اعده الباحث والمكـون  وتطلب تحقیق البحث اداتین األولى االختبار التحصیلي الذي    
تنوعـت بــین نمطــین الموضـوعي والمقــالي ، واالداة الثانیـة مقیــاس االتجــاه  ة) فقــر ٤٥مـن (

،  فقــــرة )٥٨فســــه مكونــــة مــــن (ننحــــو مــــادة النقــــد االدبــــي الحــــدیث والتــــي عــــّدها الباحــــث 
ومعامــــل ارتبــــاط ،  ٢واســــتخدم الباحــــث الوســــائل االحصــــائیة المناســــبة وهــــي : (مربــــع كــــا

ة البیانــات إحصـــائیًا وتحلیــل التبـــاین االحــادي) وبعـــد تطبیــق االختبــار ومعالجـــ بیرســون ،
 النتائج اآلتیة :أظهر البحث 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط تحصــیل مجموعــات البحــث  -١
 الثالث في مادة النقد االدبي الحدیث .

البحـــث عــدم وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة بــین متوســط اســـتبقاء مجموعــات  -٢
 الثالث في مادة النقد االدبي الحدیث .

وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسـط اتجـاه مجموعـات البحـث الـثالث نحـو  -٣
مـــادة النقـــد االدبـــي الحـــدیث ولمصـــلحة المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت 

 بطریقة المناقشة .

 )٨٧ –، د  ٢٠٠٤(الحیالي ،                                       
 : ٢٠٠٤دراسة العاني  -٦

هدفت هذه الدراسة الى معرفة (أثر المنظمات المتقدمة فـي تحصـیل طـالب الصـف      
الخـــــامس االدبـــــي فـــــي مـــــادة البالغـــــة) ، ُأجریـــــت هـــــذه الدراســـــة فـــــي العـــــراق بالجامعـــــة 

ختار الباحث عشـوائیًا إعدادیـة المثنـى بـن حارثـة الشـیباني اكلیة التربیة ،  –المستنصریة 
) طالبـــًا ، ٥٠الرصـــافة األولـــى ، بلـــغ عـــدد عینـــة الدراســـة ( –للبنـــین فـــي محافظـــة بغـــداد 

ـــًا فـــي المجموعـــة األولـــى التجریبیـــة ٢٥بواقـــع (مجمـــوعتین  بـــینمـــوزعین  ) ٢٥، و() طالب
ذ درَس الباحـث إطالبًا في المجموعة الثانیة الضـابطة ، مـن طـالب المرحلـة االعدادیـة ، 

ع المنظمــــات المتقدمــــة ، ودرَس المجموعــــة الضــــابطة باتبــــاع المجموعــــة التجریبیــــة باتبــــا
الطریقـــــة االعتیادیـــــة ، كافـــــأ الباحـــــث بـــــین طـــــالب المجمـــــوعتین (التجریبیـــــة والضـــــابطة) 
بـــالمتغیرات اآلتیـــة : (العمـــر الزمنـــي للطـــالب محســـوبًا بالشـــهور ، درجـــات اللغـــة العربیـــة 



                 

          

٤٩ 

ختبــارًا تحصــیلیًا اوقــد عــدَّ الباحــث النهائیــة للعــام الســابق ، التحصــیل الدراســي لألبــوین) ، 
) فقــرة موزعــة علــى ثالثــة أســئلة مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد ، ومطابقــة ٣٠مكونــًا مــن (

بحـــث وهـــي (االختبــــار ل، وقـــد اســـتخدم الباحـــث الوســــائل االحصـــائیة المناســـبة ل تكمیـــلو 
ون) ، بــرا –، ومعامــل ارتبــاط بیرســون ، ومعادلــة ســبیرمان  ٢ومربــع كــا  t testالتــائي 

 وبعد تطبیق االختبار ومعالجة البیانات إحصائیًا أظهر البحث النتیجة اآلتیة :
بــین متوسـط درجــات طــالب ) ٠,٠١(ظهـور فــرق ذي داللـة إحصــائیة عنــد مسـتوى (     

المجموعــة التجریبیــة ومتوســط درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة ولمصــلحة المجموعــة 
 )  ٦٨-، ب ٢٠٠٤(العاني ،            التجریبیة) .                       

 : ٢٠٠٦دراسة حمید  -٧
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة (أثر المنظمات المتقدمة فـي تحصـیل طـالب الصـف      

الثـــــاني المتوســــــط فـــــي مــــــادة األمـــــالء) ، أجریــــــت هـــــذه الدراســــــة فـــــي العــــــراق بالجامعــــــة 
المحمودیـة للبنـین ، إذ بلـغ كلیة التربیـة ، أختـار الباحـث قصـدیًا متوسـطة  –المستنصریة 

) طالبًا في المجموعـة ٢٥) طالبًا موزعین على مجموعتین بواقع (٥٠عدد عینة الدراسة (
ـــًا فـــي المجموعـــة الثانیـــة الضـــابطة ، ٢٥االولـــى التجریبیـــة ، و( كافـــأ الباحـــث بـــین ) طالب

طــالب طــالب المجمــوعتین (التجریبیــة والضــابطة) بــالمتغیرات اآلتیــة : (العمــر الزمنــي لل
ـــة للعـــام الســـابق ، التحصـــیل الدراســـي  ـــة النهائی محســـوبًا بالشـــهور ، درجـــات اللغـــة العربی

أذ درَس الباحــــث المجموعــــة التجریبیــــة باتبــــاع المنظمــــات المتقدمــــة ، ودرَس ،  لألبــــوین)
ختبـــارًا تحصـــیلیًا االمجموعـــة الضـــابطة باتبـــاع الطریقـــة االعتیادیـــة ، ، وقـــد عـــدَّ الباحـــث 

وع االختیـار مـن متعـدد ، ومطابقـة ــــــن نـ) فقرة موزعة علـى اربعـة أسـئلة مـ٢٠ن (ـمكونًا م
وكلمـــة یـــتم ادخالهـــا فـــي ثـــالث فقـــرات ، واذكـــر الســـبب ، وقـــد اســـتخدم الباحـــث الوســـائل 

، ومعامـل ارتبـاط ٢ومربـع كـا  t testبحـث وهـي (االختبـار التـائي لاالحصـائیة المناسـبة ل
ـــار وم عالجـــة البیانـــات إحصـــائیًا أظهـــر البحـــث النتیجـــة بیرســـون ) ، وبعـــد تطبیـــق االختب

 اآلتیة :
) بــین متوســط تحصــیل ٠,٠٥(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة (    

طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط تحصـــیل طـــالب المجموعـــة الضـــابطة ولمصـــلحة 
 )٩٧ص –، ح ٢٠٠٦(حمید ،                     .المجموعة التجریبیة)  
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 : الدراسات األجنبیة :ب 
 : )Tamthai 1982دراسة تامثاي ( -١

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة (أثر المنظم االستهاللي المتقدم على تحصیل الطلبـة      
أجریــت  وبقــدرة اكادیمیــة معتدلــة)فــي مــادة العلــوم لطلبــة الصــف الثــامن فــي مدرســة تایلنــد 

) طالبـًا وطالبـة أختیـروا مـن ثـالث ١٨٨دراسـة (غ عدد عینة اللذ باهذه الدراسة في تایلند 
مـــدارس تجریبیـــة وتـــم تـــوزیعهم عشـــوائیًا الـــى مجمـــوعتین متكـــافئتین فـــي القابلیـــة فـــي تعلـــم 
ـــى  ـــم صـــنفوا ضـــمن كـــل مجموعـــة إل ـــاءة ، والجـــنس ، ث ـــار الكف ـــوم التـــي قیســـت باختب العل

حـــــث مجموعـــــة علیـــــا ، ومجموعـــــة دنیـــــا حســـــب درجـــــاتهم فـــــي االختبـــــار ، واســـــتخدم البا
ذ تلقــى طلبـة المجموعــة التجریبیـة منظمــًا ا ةحــداهما تجریبیـة واالخــرى ضـابطامجمـوعتین 

، امـا طلبـة المجموعـة الضـابطة فتلقـوا مقدمـة تاریخیـة قدمًا ثم موضوعًا في مـادة العلـوممت
ـــذي عـــ ـــم الموضـــوع نفســـه ال ذ اســـتخدم الباحـــث رض علـــى طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة إث

ـــد ـــارًا تحصـــیلیًا بعـــدیًا واســـتخدم الباحـــث مًا) منظمـــًا اســـتهاللیًا (متق ـــوم واختب فـــي مـــادة العل
ــــائي ( ) الختبــــار فرضــــیة البحــــث ، وبعــــد تطبیــــق االختبــــار ومعالجــــة t.testاالختبــــار الت

 البیانات إحصائیًا أظهر البحث النتیجة اآلتیة :
(وجــود فــرق ذي داللــة احصــائیة بــین متوســطي درجــات طلبــة المجمــوعتین التجریبیــة     

والضابطة في االختبار البعـدي وقـد وجـد أن المـنظم االسـتهاللي (المتقـدم) لـیس لـه تـأثیر 
الــدنیا ومــع ذلــك فــأن هنــاك تــأثیرًا ســواء فــي المجمــوعتین العلیــا أو تحصــیل الطــالب  فــي

                               بســیطًا علــى تحصـــیل الطالبــات مــن المجموعـــة الــدنیا فــي مـــادة العلــوم للصــف الثـــامن .
)Tamthai, 1982 , p5098-5099( 
 
 
 
 
 : ( Dennis 1984)دراسة دنیس  -٢

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة (أثــر المنظمــات المتقدمــة والتكــرار (االعــادة) علــى      
التحصــیل لطــالب المـــدارس الثانویــة فـــي مــادة علــوم الحیـــاة) ، اجریــت هـــذه الدراســة فـــي 
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) طالبــًا مــن طــالب الصــف ٧٢غ عــدد عینــة الدراســة (الوالیــات المتحــدة االمریكیــة ، اذ بلــ
العاشر المسـجلین فـي صـفوف علـوم الحیـاة المتقدمـة ، وتـم توزیـع أفـراد العینـة علـى أربـع 

) طالبــًا فــي كــل مجموعــة وقــد كافــأ الباحــث بــین المجموعــات علــى ١٨مجموعــات بواقــع (
، اذ وزع ف العلـوملتحصیل فـي صـفو لالیفورنیا أساس الدرجات التي سجلوها في اختبار ك

الطــالب علــى أربــع مجموعــات ، ثالثــة منهــا تجریبیــة والرابعــة ضــابطة ، اذ تلقــى طــالب 
ح فلمیــة مــرتین ئلشــرا اً ختبــارًا قبلیــًا ومنظمــات متقدمــة وعرضــاالمجوعــة التجریبیــة األولــى 

تقدمـة ختبـارًا قبلیـًا ومنظمـات ماواختبارًا بعدیًا ، وتلقـى طـالب المجموعـة التجریبیـة الثانیـة 
لشریحة فلمیـة مـرة واحـدة واختبـارًا بعـدیًا ، أمـا طـالب المجموعـة التجریبیـة الثالثـة  اً وعرض

فتلقــوا اختبــارًا قبلیــًا وعــرض لشــریحة فلمیــة مــرتین واختبــارًا بعــدیًا ، أمــا طــالب المجموعــة 
ضــمنت لشــریحة فلمیــة واحــدة واختبــارًا بعــدیًا ، وت اً الضــابطة فقــد تلقــوا اختبــارًا قبلیــًا وعرضــ

علــــى مـــدى ثالثـــة أیـــام واســــتخدم  تالشـــریحة ثالثـــة مفــــاهیم وراثیـــة والتـــي عرضـــ اً عرضـــ
الباحــــث االختبــــار المرجعــــي بداللــــة المحــــك الــــذي یعــــده المــــدرس كــــاداة للبحــــث لتحدیــــد 

فـــــي االختبـــــارین القبلـــــي والبعـــــدي ، والوســـــیلة االحصـــــائیة التـــــي الزیـــــادات التـــــي تســـــجل 
 .ن من متغیرات متعددة)حلیل التبایاستخدمها الباحث هي (ت

 یًا أظهر البحث النتائج االتیة :وبعد تطبیق االختبار ومعالجته إحصائ
داللــة إحصــائیة بــین المجموعــات فــي المتغیــرین التــابعین وتقتــرح  عــدم وجــود تفاعــل ذي

النتائج أن جمیع المتغیـرات المسـتقلة ولـدت نتـائج مـؤثرة علـى مسـتوى دال احصـائیًا علـى 
بعـــة وكـــان اداء الطـــالب فـــي المجموعـــة الضـــابطة بقـــدر اداء الطـــالب فـــي المتغیـــرات التا

المجموعــة التجریبیــة واشــارت النتــائج ایضــًا الــى زیــادات فــي التحصــیل لــدى الطــالب فــي 
 من االختبارات القبلیة الى االختبارات البعدیة .كافة المجموعات 

(Dennis, 1984, A – 2056) 
 
 

 الحالیة : ةلدراساسات السابقة واموازنة بین الدر 
بعــــد أن اطلــــع الباحــــث علــــى عــــدد مــــن الدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت اســــتراتیجیة    

 ، منها:الیةالمنظمات المتقدمة توصل إلى عدَّة مالحظات من موازنتها مع الدراسة الح
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 مكان اجراء الدراسة : -١

) ١٩٨٨جـار (الن : ، فقد أجریت دراسات إجرائهااماكن  تباینت الدراسات السابقة في
كـــل مـــن  ) فـــي فلســـطین ، وقـــد أجریـــت دراســـات٢٠٠٣و دراســـة (دحـــالن ردن ، فـــي األ

) ، ٢٠٠٤) ، ودراســـــــة (الحیـــــــالي ، ٢٠٠٠) ، و دراســـــــة (الجنـــــــابي ، ١٩٩٨(الشـــــــمري 
دراســـــة  وأجریـــــت ،) فـــــي العـــــراق ٢٠٠٦) ، ودراســـــة (حمیـــــد ، ٢٠٠٤(العـــــاني،ودراســـــة 

)Tamthai , 1982) فــي تایلنــد ، ودراســة (Dennis, 1984 فــي الوالیــات المتحــدة (
 أما الدراسة الحالیة فقد أجریت في العراق .، االمریكیة 

 هدف الدراسة : -٢

ســــات الســــابقة إلــــى معرفــــة أثــــر المنظمــــات المتقدمــــة فــــي تــــدریس اهــــدفت معظــــم الدر 
) والتــي هــدفت الــى ١٩٨٨الموضــوعات والتحصــیل الدراســي ، كمــا فــي دراســة (النجــار ، 

المتقــدم فــي تعلــم واحتفــاظ الطلبــة بمفــاهیم نحویــة فــي الصــف الثالــث  معرفــة أثــر المــنظم
 إسـتراتیجیتین  اسـتتخدام) الى معرفة أثر ١٩٩٨االعدادي ، بینما هدفت دراسة (الشمري 

قبلیتــین لتــدریس األدب والنصــوص فــي تحصــیل طالبــات الرابــع العــام ، فــي حــین هــدفت 
ة المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تحصـــیل ) الـــى معرفـــة أثـــر اســـتراتیجی٢٠٠٠دراســـة (الجنـــابي 

، وهـدفت دراسـة تالوتـه ومعانیـهطالبات الصف الخامس االعدادي في مادة القرآن الكریم 
المنظمات المتقدمـة علـى التحصـیل وبقـاء أثـر   خداماست) الى معرفة أثر ٢٠٠٣(دحالن 

ــتعلم فــي مــادة النحــو لــدى طــالب الصــف الثــامن االساســي  ، وهــدفت دراســة (الحیــالي ال
طریقتــي المنظمــات المتقدمــة والمناقشــة فــي تحصــیل اســتعمال  ) الــى معرفــة أثــر ٢٠٠٤

واســتبقاء مــادة النقــد االدبــي الحــدیث لــدى طلبــة الصــف الرابــع قســم اللغــة العربیــة وتنمیــة 
) الـى معرفـة أثـر المنظمـات المتقدمـة ٢٠٠٤اتجاهاتهم نحوها ، وهدفت دراسة (العـاني ، 

االدبــي فــي مــادة البالغــة ، وهــدفت دراســة (حمیــد  فــي تحصــیل طــالب الصــف الخــامس
) الى معرفة أثر المنظمات المتقدمـة فـي تحصـیل طـالب الصـف الثـاني المتوسـط ٢٠٠٦

أثـر المـنظم ) الـى معرفـة Tamthai , 1982في مادة األمالء ، في حـین هـدفت دراسـة (
من فـي مدرسـة االستهاللي المتقدم على تحصیل الطلبة في مادة العلوم لطلبة الصف الثا

) الـى معرفـة  Dennis 1984تایلنـد التجریبیـة وبقـدرة اكادیمیـة معتدلـة ، وهـدفت دراسـة (
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أثر المنظمـات المتقدمـة والتكـرار (االعـادة) علـى التحصـیل لطـالب المـدارس الثانویـة فـي 
 مادة علوم الحیاة .

تحصـــیل  أمـــا الدراســـة الحالیـــة فقـــد هـــدفت إلـــى معرفـــة أثـــر المنظمـــات المتقدمـــة فـــي    
 اللغة العربیة واستبقائها .طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد 

 
 المتغیر المستقل : -٣

وفیما یخص المتغیر المستقل فقد كانـت المنظمـات المتقدمـة هـي القاسـم المشـترك 
) ، ودراســة (الجنــابي ، ١٩٨٨الســابقة ، كمــا فــي دراســة (النجــار ، فــي معظــم الدراســات 

) ، ودراســــــة (حمیــــــد ، ٢٠٠٤) ، ودراســــــة (العــــــاني،٢٠٠٣الن ) ، ودراســــــة (دحــــــ٢٠٠٠
لمتقدمـة افضًال عن المنظمـات  –) فقد ضمت ١٩٩٨) . اما في دراسة (الشمري ٢٠٠٦

فضــًال عــن المنظمــات  –) ضــمت ٢٠٠٤اســئلة التحضــیر القبلیــة . ودراســة (الحیــالي  –
فضـًال  –ضـمت ) فقـد Tamthai , 1982طریقة المناقشة . امـا فـي دراسـة ( –المتقدمة 

عــرض شـــرائح فلمیــة . فــي حـــین كــان المتغیـــر المســتقل فـــي  –عــن المنظمــات المتقدمـــة 
 ) المنظمات المتقدمة . Dennis 1984دراسة (

 
 أما الدراسة الحالیة فقد استعملت المنظمات المتقدمة كمتغیر مستقل فیها .

 غیر التابع :المت -٤
فقـد كـان المتغیـر التـابع التحصـیل  تباینت المتغیرات التابعـة فـي الدراسـات السـابقة

) ، ودراسـة (الجنـابي ١٩٩٨هو القاسم المشترك في معظم الدراسات ، كدراسـة (الشـمري 
) ، ودراســــة (حمیــــد ، ٢٠٠٤) ، ودراســــة (العــــاني،٢٠٠٣) ، ودراســــة (دحــــالن ٢٠٠٠، 

ضـــمت (االحتفـــاظ) بوصـــفه متغیـــرًا تابعـــًا إذ  )١٩٨٨) ، امـــا فـــي دراســـة (النجـــار ٢٠٠٦
) التــي ضــمت (مقیــاس االتجــاه نحــو ٢٠٠٤عــن التحصــیل . ودراســة (الحیــالي ،  فضــالً 

فقــد كــان  )Tamthai , 1982المـادة) متغیــرًا تابعـًا فضــًال عـن التحصــیل . امــا دراسـة (
فقـد ضـمت (عـرض  ) Dennis 1984التحصیل المتغیر التابع فیهـا . فـي حـین دراسـة (

 شریحة فلمیة) فضًال عن التحصیل .
 سة الحالیة فكان االستبقاء الى جانب التحصیل كمتغیر تابع للبحث .أما الدرا
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 المرحلة الدراسیة : -٥
مرحلــة الدراســیة التــي طبقــت علیهــا تجاربهــا مــا بــین التباینــت الدراســات الســابقة فــي 

) ، ودراسـة ٢٠٠٣المتوسطة واالعدادیة والجامعیة ، إذ طبقت دراسـة كـل مـن (دحـالن ، 
) فـي المرحلـة المتوسـطة . أمـا دراسـة Tamthai , 1982() ، ودراسـة ٢٠٠٦(حمیـد ، 

) ، ٢٠٠٠) ، ودراســـة (الجنـــابي ، ١٩٩٨) ، ودراســـة (الشــمري ١٩٨٨كــل مـــن (النجــار 
) ، فـي المرحلـة االعدادیـة ، فـي  Dennis 1984) ، و دراسـة (٢٠٠٤ودراسـة (العـاني،

 ) في المرحلة الجامعیة .٢٠٠٤حین طبقت دراسة (الحیالي 
ة الحالیة فكانـت المرحلـة االعدادیـة میـدانًا للدراسـة وبالتحدیـد الصـف الرابـع اما الدراس

 األدبي .
   المواد التعلیمیة : -٦

ــ تفقــت دراســتا اار المــواد التعلیمیــة علــى النحــو اآلتــي : تباینــت الدراســات فــي اختی
) ١٩٩٨) علـــى مـــادة النحـــو . امـــا دراســـة (الشـــمري ٢٠٠٣)، و(دحـــالن ١٩٨٨(النجـــار 
) فـي مـادة القـران الكـریم ، ودراسـة ٢٠٠٠االدب والنصوص، ودراسة (الجنـابي  ففي مادة
) فـــي مـــادة ٢٠٠٤) فـــي مـــادة النقـــد االدبـــي الحـــدیث ، ودراســـة (العـــاني ٢٠٠٤(الحیـــالي 
 , Tamthai، فــي حــین دراســتا ( ) فــي مــادة األمــالء٢٠٠٦، ودراســة (حمیــد البالغــة 

 )في مادة العلوم. Dennis 1984) و(1982
 الدراسة الحالیة كانت مادتها الدراسیة قواعد اللغة العربیة .أما 

 حجم العینة : -٧
) طالبــًا وطالبــة ٢٥٥بلــغ (إذ  تباینــت الدراســات الســابقة فــي حجــم عینــة البحــث ،

) ٦٥) ، و(١٩٩٨) طالبـــة فـــي دراســـة (الشـــمري ١٠١) ، و(١٩٨٨فـــي دراســـة (النجـــار 
) ، ٢٠٠٣لبــــًا فــــي دراســــة (دحــــالن ) طا١٠٠) ، و(٢٠٠٠لجنــــابي (اطالبــــة فــــي دراســــة 

(العـاني  ) طالبـًا فـي دراسـة ٥٠) ، و(٢٠٠٤) طالبًا وطالبة في دراسـة (الحیـالي ١٠٤و(
) طالبــًا وطالبــة فــي دراســة ١٨٨() ، و٢٠٠٦) طالبــًا فــي دراســة (حمیــد ٥٠) ، و(٢٠٠٤

)Tamthai , 1982)طالبًا في دراسة (٧٢) ، و (Dennis 1984 .( 
 ) طالبًا .٦٩الیة فكانت (أما عینة البحث الح

 الجنس : -٨
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 علمین ، وكانت على النحو االتي :تباینت الدراسات السابقة في جنس المت
 , Tamthai) ، و دراســة (٢٠٠٤) ، ودراســة (الحیــالي ١٩٨٨تفقــت دراســة (النجــار ا

ـــــت دراســـــة (الشـــــمري 1982 ـــــاث . واتفق ـــــذكور واألن ـــــى جـــــنس ال ودراســـــة  ،) ١٩٩٨) عل
ــــابي (الج ــــي حــــ) ٢٠٠٠ن ــــاث . ف ــــى جــــنس األن ــــت دراســــة (دحــــالن عل ) ، ٢٠٠٣ین اتفق

) علـى  Dennis 1984) ، ودراسـة (٢٠٠٦) ، ودراسـة (حمیـد ٢٠٠٤ودراسـة (العـاني 
 جنس الذكور .

 اختارت جنس الذكور .فقد اما الدراسة الحالیة 
 التكافؤ : -٩

ة (النجار ي دراسفتباینت الدراسات السابقة في عملیة التكافؤ بین المجموعات ، ف
) فقد كافأ الباحث بناًء على درجـات اللغـة العربیـة فـي امتحـان النصـف االول مـن ١٩٨٨

كافــــأت الباحثــــة فــــي متغیــــرات (العمــــر ) فقــــد ١٩٩٨الفصــــل الثــــاني . ودراســــة (الشــــمري 
الزمنــــي محســــوبًا بالشــــهور ،درجــــات اللغــــة العربیــــة للعــــام الســــابق ، والتحصــــیل الدراســــي 

) فقد كافأت الباحثـة فـي المتغیـرات (العمـر الزمنـي ٢٠٠٠(الجنابي لألبوین) . أما دراسة 
) فقـــد كافـــأ ٢٠٠٣، ودرجـــات العـــام الســـابق ، وتحصـــیل األبـــوین) . أمـــا دراســـة (دحـــالن 

ــ الباحــث فــي ار الخبــرات الســابقة ، والتحصــیل العــام ، المتغیــرات (العمــر الزمنــي ، واختب
) فقــــد كافــــأ الباحــــث فــــي ٢٠٠٤یــــالي والتحصــــیل فــــي اللغــــة العربیــــة) . أمــــا دراســــة (الح

المتغیرات (العمر الزمنـي، والجـنس ، والمعـدل العـام ، ودرجـات النقـد األدبـي القـدیم) فیمـا 
) فـــي المتغیـــرات (العمـــر الزمنـــي ٢٠٠٦) ، ودراســـة (حمیـــد٢٠٠٤اتفقـــت دراســـتا (العـــاني 

ـــــي دراســـــة ـــــوین) . امـــــا ف  للطـــــالب ، درجـــــات العـــــام الســـــابق ، التحصـــــیل الدراســـــي لألب
)Tamthai , 1982 ، الجـنس) . فـي و ) فقد كافأ الباحـث فـي المتغیـرات (اختبـار الكفـاءة

درجات المســجلة مــن اختبــار الــ) فقــد كافــأ الباحــث فــي ( Dennis 1984حــین دراســة (
 كالیفورنیا للتحصیل) .

فــي الدراســة الحالیــة فقــد كافــأ الباحــث فــي المتغیــرات (العمــر الزمنــي محســوبًا امــا 
رجـــات اللغـــة العربیـــة للعـــام الســـابق ، والتحصـــیل الدراســـي لألبـــوین ، والقـــدرة بالشــهور ، د

 اللغویة) .
 القائم بالتجربة : -١٠
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تولى مهمة التدریس الباحث نفسه ، راسات السابقة جمیعها على أن من اتفقت الد
 .وكذلك الدراسة الحالیة اتفقت مع الدراسات السابقة

 البحث : أداة -١١
اســـات الســـابقة فـــي قیـــاس أثـــر المتغیـــر المســـتقل فـــي المتغیـــر اعتمـــدت معظـــم الدر 

اعده الباحثون انفسهم تدور ما بـین اسـئلة االختیـار مـن  اً موضوعی اً تحصیلی اً التابع اختبار 
) ، فانهــا اعتمــدت الــى جانــب ٢٠٠٤مــا عــدا دراســة (الحیــالي ، متعــدد وأكمــل الفراغــات 

 .لتحصیلي الموضوعي مقیاس االتجاه االختبار ا
الموضـــوعي البعـــدي التحصـــیلي الدراســـة الحالیـــة فســـیعتمد الباحـــث االختبـــار مـــا أ

كأداة البحث إذ تنوعت فقراته مـا بـین االختیـار مـن متعـدد وأكمـل الفراغـات أعـده الباحـث 
 بنفسه .

 ئل االحصائیة :الوسا -١٢
الســـابقة وســـائل إحصـــائیة مختلفـــة علـــى وفـــق طبیعـــة البحـــث  اســـتعملت الدراســـات

مربـــع كـــاي ، ومعامـــل ارتبـــاط ت بـــین (تحلیـــل التبـــاین ، واالختبـــار التـــائي ، و والتـــي تنوعـــ
 ریتشاردسون) . –براون ، ومعادلة كودر  –ومعادلة سبیرمان  برسون ،

اما الدراسة الحالیة فاستعملت االختبار التائي ، ومعامـل ارتبـاط بیرسـون ، ومربـع 
 براون . –كاي ، ومعادلة سبیرمان 

 النتائج : -١٣
قــت جمیــع الدراســات فــي فاعلیــة المنظمــات المتقدمــة مــا عــدا دراســة (الحیــالي اتف

) التــي لــم تشــر الــى وجــود فــروق بــین المجموعــات الــثالث فــي مــادة النقــد االدبــي ٢٠٠٤
) التــي لــم تشــر الــى وجــود فــروق بــین المجموعــات Dennis, 1984الحــدیث ، ودراســة (

 في المتغیرین التابعین .
تم اإلشــارة إلیهــا فــي الفصــل الرابــع (تحلیــل النتــائج) فیمــا امــا فــي هــذا البحــث فســی

) یوضح هـذه الموازنـة ١یتعلق باتفاق النتائج أو أختالفها مع الدراسات السابقة والجدول (
. 
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 )١جدول (

 والدراسة الحالیة موازنة بین الدراسات السابقة
 المتغیر  ف الدراسةهد مكان اجراء  الدراسة وال ت

 المستقل
 المتغیر

 التابع 
 المرحلة 
 الدراسیة

 المواد
 التعلیمیة 

 حجم 
 العینة

 القائم التكافؤ الجنس
 بالتجربة 

 النتائج الوسائل االحصائیة اداة البحث

النجار  ١
١٩٨٨ 

أثر المنظم المتقدم في تعلم  األردن
واحتفاظ الطلبة بمفاهیم 

نحویة في الصف الثالث 
 دادياالع

المنظم 
 المتقدم

ذكور  ٢٥٥ النحو االعدادیة التحصیل
 وأناث

في درجات اللغة 
العربیة للنصف األول 

 من الفصل الثاني 

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

أفضلیة استعمال المنظم المتقدم في  تحلیل التباین
 المجموعات الثالث 

الشمري  ٢
١٩٩٨ 

أثر استخدام استراتیجیتین  العراق
بلیتین لتدریس األدب ق

والنصوص في تحصیل 
 طالبات الرابع العام

المنظمات 
المتقدمة 
واسئلة 

التحضیر 
 القبلیة 

األدب  االعدادیة التحصیل
 والنصوص

العمر الزمني - أناث ١٠١
 محسوبًا بالشهور

 درجات العام السابق -
التحصیل الدراسي -

 لألبوین

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

 رتباط بیرسونمعامل  -
 مربع كاي -
 معادلة سبیرمان  -
 -معادلة كورد رتشادتون -

 تحلیل التباین 

تفوق  استراتیجیة المنظمات المتقدمة على 
 الطریقة االعتیادیة

تفوق  استراتیجیة اسئلة التحضیر القبلي 
 على الطریقة االعتیادیة

 لم یكن هناك فرق بین االستراتیجتین  -

 الجنابي ٣
٢٠٠٠  

أثر استراتیجیة المنظمات  عراقال
المتقدمة في تحصیل 

طالبات الصف الخامس 
االعدادي في مادة القرآن 

 تالوته ومعانیه الكریم

المنظمات 
 المتقدمة

القران  االعدادیة التحصیل
 الكریم

العمر الزمني - اناث ٦٥
 محسوبًا بالشهور

 درجات العام السابق -
التحصیل الدراسي -

 لألبوین 

ختبار اال الباحث
التحصیلي 
 موضوعي 

  T-testاالختبار التائي -
 معامل رتباط بیرسون-

 مربع كاي
 براون .–معادلة سبیرومان 

 

افضلیة المنظمات المتقدمة على الطریقة -
 االعتیادیة ولمصلحة المجموعة التجریبیة 

 

دحالن  ٤
٢٠٠٣ 

أثر استخدام المنظمات  فلسطین
المتقدمة على التحصیل 

لتعلم في مادة وبقاء أثر ا
النحو لدى طالب الصف 

 الثامن االساسي

المنظمات 
 المتقدمة

 
 
 

 العمر الزمني- ذكور ١٠٠ النحو متوسطة التحصیل
اختبار الخبرات -

 السابقة
 التحصیل العام-
اللغة التحصیل في -
 ربیة الع

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

 T-testاالختبار التائي -
 -معادلة كورد -

 ردتون ریتشا
 مربع كاي-

افضلیة استخدام المنظمات المتقدمة على 
 الطریقة االعتیادیة 

ود فروق ذات داللة احصائیة في جو 
التطبیق البعدي المؤجل لقیاس أثر التعلم 

 ولمصلحة المجموعة لتجریبیة .

داللة احصائیة وق ذات وجود فر عدم  - مربع كاي -االختبار  الباحث العمر الزمني- ذكور  ١٠٤النقد االدبي   جامعیة التحصیلالمنظمات أثر استخدام طریقتي  العراقالحیالي  ٥

ودراسات  ةنظری جوانب                                                                                                  الفصل الثاني  
 قة

 ودراسات سابقة ةنظری جوانب                                                                                الفصل الثاني  



                 

          

٥٩ 
المنظمات المتقدمة  ٢٠٠٤

والمناقشة في تحصیل 
قاء مادة النقد االدبي واستب

الحدیث لدى طلبة الصف 
الرابع قسم اللغة العربیة 
 وتنمیة اتجاهاتهم نحوها

المتقدمة 
 والمناقشة .

 

واستبقاء 
المادة 

واالتجاه 
 نحوها

 الجنس- واناث  الحدیث
 المعدل العام-

دبي درجات النقد اال
 القدیم

التحصیلي 
 موضوعي

 معامل ارتباط بیرسون 
  تحلیل التباین االحادي -

في تحصیل مجموعات البحث في مادة 
 النقد االدبي  .

وجود فروق ذات داللة احصائیة  عدم-
 بین متوسط استبقاء مجموعات البحث .

فرق ذا داللة احصائیة بین  وجود -
متوسط اتجاه مجموعات البحث الثالث 
 ولمصلحة المجموعة التجریبیة االولى.

 

 العاني ٦
 ٢٠٠٤ 

أثر المنظمات المتقدمة في  العراق 
تحصیل طالب الصف 

الخامس االدبي في مادة 
 البالغة

المنظمات 
 المتقدمة 

 العمر الزمني- ذكور ٥٠ بالغة االعدادیة  التحصیل
درجات اللغة العربیة -

 للعام السابق 
 تحصیل االبوین-

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

 T-testاالختبار التائي -
 مربع كاي -

معامل ارتباط بیرسون 
 ومعادلة سبیرمان

وجود فرق ذي داللة احصائیة بین  -
المجموعتین ولمصلحة المجموعة 

 التجریببیة

 حمید  ٧
٢٠٠٦ 

ت المتقدمة في أثر المنظما العراق
تحصیل طالب الصف 

الثاني المتوسط في مادة 
 األمالء

المنظمات 
 المتقدمة 

 العمر الزمني- ذكور  ٥٠ االمالء متوسطة التحصیل
درجات اللغة العربیة -

 للعام السابق 
 تحصیل االبوین-

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

 
 T-testاالختبار التائي -
 مربع كاي -

بیرسون  معامل ارتباط
 ومعادلة سبیرمان

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین 
متوسط تحصیل طالب المجموعة 
التجریبیة ومتوسط تحصیل طالب 

المجموعة الضابطة ولمصلحة المجموعة 
 التجریبیة .

تامثاي  ٨
١٩٨٢ 

أثر المنظم االستهاللي  تایلند
المتقدم على تحصیل 
الطلبة في مادة العلوم 

ن في لطلبة الصف الثام
مدرسة تایلند التجریبیة 
 وبقدرة اكادیمیة معتدلة 

 
 
 

المنظم 
االستهاللي 

 المتقدم

ذكور  ١٨٨ العلوم  متوسطة التحصیل
 واناث 

 اختبارالكفاءة 
 الجنس -

اختیار  الباحث
تحصیلي 

 بعدي

وجود فرق ذي داللة احصائیة بین - t-testاختبار التائي 
 ي متوسطي المجموعتین في االختبار البعد

على التحصیل  لیس للمنظم المتقدم تأثیر
 والطالب

عدم وجود تفاعل ذات داللة احصائیة  -تحلیل التباین من متغیرات االختبار  الباحثكالیفورنیا  اختبار ذكور ٧٢ العلوم ثانویة التحصیلالمنظمات أثر المنظمات المتقدمة الوالیات  دنیس  ٩

 ودراسات سابقة ةجوانب نظری                                                                               الفصل الثاني  



                 

          

٦٠ 
 ١٩٨٤ 

 
المتحدة 
 االمریكیة

والتكرار (االعادة) على 
التحصیل لطالب المدارس 

الثانویة في مادة علوم 
 الحیاة

المتقدمة 
والتكرار 

 (االعادة) 

رجعي مال التحصیل
 بداللة المحك

 بین المجموعات في المتغیرین التابعین  متعددة 
زیادة في التحصیل لدى الطالب في -

من اختبارات القلبیة الى كافة المجموعات 
 ة االتبارات البعدی

 التمیمي ١٠
٢٠١١ 

اثر المنظمات المتقدمة في  العراق
تحصیل طالب الصف 
الرابع االدبي في مادة 

قواعد اللغة العربیة 
 واستبقائها

 المنظمات 
 المتقدمة

التحصیل 
 واالستبقاء

قواعد اللغة  االعدادیة
 العربیة

درجات اللغة  - ذكور ٦٩
العربیة للعام 

 السابق 

العمر الزمني  -
 هور محسوبًا بالش

التحصیل  -
 الدراسي لالبوین 

اختبار القدرة  -
 اللغویة

االختبار  الباحث
التحصیلي 
 موضوعي

   T.testاالختبار التائي -
 معامل ارتباط بیرسون-
 مربع كاي -
 معادلة سبیرمان بروان -

 سیتم عرضها في الفصل الرابع
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 من الدراسات السابقة : اإلفادةجوانب 
 قة أفاد منها في األمور اآلتیة :الباحث على الدراسات الساببعد أن اطلع 

 مجتمع البحث وعینته . ي اختیارالدقة ف -١
 االطالع على التصامیم التجریبیة لتحدید التصمیم المناسب للبحث الحالي . -٢
 الوسائل االحصائیة المناسبة الجراءات البحث الحالي .اختیار  -٣
 فؤ بین عینات البحث الحالي .االفادة من اجراء التكا - ٤

 االطالع على نماذج االختبارات ساعدت في اختیار أداة البحث . - ٥

 كیفیة عرض النتائج التي توصل الیها الباحث وتفسیرها .  -٦
 





       

٦٣ 

    الفصل الثالث
  منهجیة البحث وٕاجراءاته

یتنــاول هــذا الفصــل وصــفًا لإلجــراءات المتبعــة فــي هــذا البحــث مــن حیــث اعتمــاد 
التصـــمیم التجریبـــي المناســـب ، وتحدیـــد مجتمـــع البحـــث واختیـــار عینتـــه ، واجـــراء عملیـــة 

فـي بـین مجمـوعتي البحـث ، وضـبط المتغیـرات الدخیلـة التـي قـد تـؤثر  اإلحصائيالتكافؤ 
، وكیفیــة تطبیقهــا ، وتحدیــد الوســائل  وأدواتــهســالمة التجربــة ، وعرضــًا لمتطلبــات البحــث 

 المناسبة للبحث ، وفیما یأتي تفصیل لإلجراءات المذكورة آنفًا : اإلحصائیة
   أوًال : التصمیم التجریبي :

ن التصــمیم الــذي یحســن الباحــث اختیــاره ووضــعه وصــیاغته ، یضــمن لــه الهیكــل إ     
المناســبة التــي تضــبط لــه بحثــه وتوصــله إلــى نتــائج یمكــن التعویــل  واإلســتراتیجیةســلیم، ال

األسـئلة التـي طرحتهـا مشـكلة البحـث وفروضـه ، فالتصـمیم یقتـرح  عـن اإلجابـةعلیها فـي 
، ه أن یتبعـهوم بهـا ، واألسـلوب الـذي ینبغـي لـأن یقعلى الباحث المالحظات التي ینبغي 

ي یجمعهـــــا ، المناســـــبة ، وكیفیـــــة تحلیـــــل المـــــادة التـــــ حصـــــائیةاإلقتـــــرح علیـــــه االدوات ی و
 ي یمكن أن یستخلصها من التحلیل .والنتائج المحتملة الت

 )١٠٢، ص ١٩٨١(الزوبعي والغنام ، 
 اتخــذتتبقــى عملیــة الضــبط فــي مثــل هــذه البحــوث جزئیــة ، مهمــا ونتیجــة لمــا ســبق     

 .ها في الظاهرة التربویةت كلّ افیها من إجراءات ، بسبب صعوبة التحكم في المتغیر 
 )٢٥٠، ص ١٩٩٠، وانور(داود 

الباحث إلى استعمال تصمیم تجریبي یقع في حقل التصامیم التجریبیة  وهذا ما دفع    
 . بط الجزئي الذي یتناسب وظروف البحثذات الض

 : ألتياكفجاء التصمیم 

 االداة المتغیر التابع المتغیر المستقل المجموعة

 المنظمات المتقدمة  التجریبیة
  التحصیل
 واالستبقاء

الطریقة االعتیادیة  الضابطة االختبار التحصیلي
)االستقرائیة(  
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ویقصـــد بالمجموعـــة التجریبیـــة : المجموعـــة التـــي یتعـــرض طالبهـــا للمتغیـــر المســـتقل     
 (المنظمات المتقدمة) عند تدریس مادة قواعد اللغة العربیة .

س عـرض طالبهـا للمتغیـر المسـتقل وتــدر : المجموعـة التـي ال یت والمجموعـة الضـابطة    
 مادة القواعد اللغة العربیة بالطریقة االعتیادیة (االستقرائیة) .

ویقصـد بالتحصــیل : المتغیــر التــابع الــذي یقــاس بوســاطة اختبــار تحصــیلي بعــدي لمعرفــة 
جریبیـة والضـابطة ر المتغیر المستقل (المنظمات المتقدمة) على طالب المجمـوعتین التثا
. 

ویقصــــد باالســــتبقاء : المتغیــــر التــــابع الثــــاني الــــذي یقــــاس بوســــاطة إعــــادة االختبــــار     
التحصـــیلي البعـــدي نفســـه علـــى طـــالب مجمـــوعتي البحـــث التجریبیـــة والضـــابطة بعـــد مـــدة 

 زمنیة ال تقل عن اسبوعین من التطبیق األول .
 مجتمع البحث وعینته : : ثانیا

 : تهالمدارس وعینمجتمع  - أ
امـــر مهـــم فـــي البحـــوث التربویـــة ، ألنـــُه یســـاعد فـــي  البحـــثتحدیـــد مجتمـــع  إنَّ        

 ار عینة المجتمع على وفق األسلوب العلمي األمثل .یاخت
 )٢٠، ص ١٩٨٤(ابو النیل ، 

ویتطلـب البحــث الحــالي تحدیــد مدرســة واحــدة مــن المــدارس الثانویــة واالعدادیــة    
م صـفوفًا تضـ ي، مركـز قضـاء بعقوبـة والتـلى امة لتربیـة دیـللبنین التابعة للمدیریة العا

فـي المدیریـة المـذكورة  واإلحصـاءذ زار الباحث قسم التخطـیط لدراسة الفرع األدبي ، إ
وســـجل اســـماء المـــدارس الثانویـــة واالعدادیـــة للبنـــین ومواقعهـــا فـــي محافظـــة دیـــالى / 

 ) یوضح ذلك .٢قضاء بعقوبة . والجدول (
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  )٢جدول  (
رس االعدادیة و الثانویة للبنین / الفرع االدبي ومواقعها في مركز قضاء ااسماء المد

 بعقوبة 

 الموقع اسم المدرسة ت

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 

 حي المعلمین للبنین ثانویة
 الشریف الرضي للبنین اعدادیة

 المركزیة للبنبن  عدادیةاال
 السالم للبنین ثانویة

 الشام للبنین ثانویة 
 جمال عبد الناصر اعدادیة 
 دیالى للبنین  اعدادیة 
 المعارف للبنین اعدادیة 
 المحسن للبنین ثانویة 
 الجواهري للبنین ثانویة 

 الطلع النضید للبنین اعدادیة

 حي المعلمین 
 بعقوبة الجدیدة
 التكیة االولى

 المجمع الصناعي
 حي الیرموك
 التكیة الثانیة
 حي التحریر

 حي المصطفى
 الزراعیندور 

 التكیة االولى
 حي الیرموك

 
اختار الباحث قصـدیًا إعدادیـة جمـال عبـد الناصـر للبنـین الواقعـة فـي مركـز قضـاء و      

 لتكیة الثانیة) لألسباب اآلتیة :بعقوبة (ا
 المدرسة المذكورة تحتوي على شعبتین للصف الرابع الفرع االدبي . أنَّ  -١
س المـــادة مـــع الباحـــث فـــي تطبیـــق رّ دومـــدارة المدرســـة إتعـــاون وجـــود الرغبـــة فـــي  -٢

 التجربة .
 قرب المدرسة من سكن الباحث . -٣

 :وعینته الطالب  مجتمع -ب
، للبنــین التــي ســیطبق فیهــا التجربــة بعــد أن حــدد الباحــث مدرســة جمــال عبــد الناصــر    

زار المدرسة ومعه كتاب تسهیل المهمة الصادر مـن المدیریـة العامـة لتربیـة دیـالى ملحـق 
بلـغ عـدد طـالب المجمـوعتین وكانت المدرسة تضـم شـعبتین للصـف الرابـع األدبـي  ) ،١(

ثــل ، اختــار بطریقــة الســحب العشــوائي شــعبة (أ) لتم) طالبــًا ٧٢(التجریبیــة والضــابطة) (
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رس قواعـد اللغـة العربیـة باسـتراتیجیة المنظمـات المتقدمـة ، المجموعة التجریبیـة التـي سـتد
ابطة التــي ســتدرس المــادة نفســها بالطریقــة االعتیادیــة ومثلــت شــعبة (ب) المجموعــة الضــ

) طالبـــًا فـــي المجموعـــة ٣٦) طالبـــًا فـــي المجموعـــة التجریبیـــة و(٣٦بواقـــع ((االســـتقرائیة) 
مــن نتــائج التجربــة  للعــام السـابق الضـابطة ، وبعــد ذلــك اســتبعد الباحـث الطــالب الراســبین

عات التـي تـدرس علـى مـدى وقـت ه انهم یمتلكون خبرة سابقة عن الموضو توقعإحصائیًا ل
التجربــة ممــا قــد یــؤثر فــي الســالمة الداخلیــة للتجربــة مــع ابقــائهم فــي الصــف حفاظــًا علــى 

) طالـب للمجموعـة الضـابطة ٢طالـب للمجموعـة التجریبیـة و( )١بواقـع (النظام المدرسي 
. 

 ) طالبـــًا للمجموعـــة٣٥) طالبـــًا بواقـــع (٦٩اصـــبحت عینـــة البحـــث بشـــكلها النهـــائي(     
 ) یوضح ذلك .٣) طالبًا للمجموعة الضابطة والجدول (٣٤التجریبیة و(

 
 ) ٣الجدول (

 عدد طالب مجوعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالب قبل  الشعبة المجموعة
 االستبعاد

عدد الطالب 
 المستبعدین

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد

 ٣٥ ١ ٣٦ أ التجریبیة

 ٣٤ ٢ ٣٦ ب الضابطة

 ٦٩ ٣ ٧٢ المجموع

 
 :تكافؤ مجموعتي البحث  ثالثًا :

وضــمانًا لســالمتها أجــرى الباحــث تكــافؤًا بــین مجمــوعتي  قبــل الشــروع بالتجربــة ،        
تــائج التجربــة ، فقــد كافــأ الباحــث أّنهــا قــد تــؤثر فــي ن یتوقــعالبحــث لضــبط المتغیــرات التــي 

 المتغیرات اآلتیة :في 
 (الصف الثالث المتوسط) ٢٠١٠-٢٠٠٩درجات اللغة العربیة للعام السابق  -١
 العمر الزمني محسوبًا بالشهور . -٢
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 التحصیل الدراسي لألباء . -٣

 التحصیل الدراسي لألمهات . -٤

 اختبار القدرة اللغویة . -٥
 

 درجات اللغة العربیة في االمتحان النهائي للصف الثالث المتوسط -١
ـــى درجـــات طـــالب مجمـــوعتي البحـــث فـــي مـــادة        اللغـــة العربیـــة حصـــل الباحـــث عل

إدارة المدرســة  تحفظـه للصـف الثالـث المتوسـط للعـام السـابق مــن سـجالت الـدرجات الـذي
العربیـــة النهائیـــة للصـــف وعنـــد حســـاب المتوســـط الحســـابي لـــدرجات اللغـــة  ) ،٢ملحـــق (
) ، والمتوســــط ٦٠,٣٤بلــــغ المتوســــط الحســــابي لــــدرجات المجموعــــة التجریبیــــة ( الثالــــث ،

 .T) ، وعنـد اسـتعمال االختبـار التـائي (٥٩,٦٥عـة الضـابطة (الحسابي لدرجات المجمو 

test لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة داللــة الفـــروق االحصــائیة، اتضــح ان الفــرق لــیس بـــذي (
) أصـغر ٠,٤٦) ، إذ كانت القیمة التائیـة المحسـوبة (٠,٠٥داللة إحصائیة عند مستوى (

 ان ) . وهــــــذا یــــــدل علــــــى٦٧) ، وبدرجــــــة حریــــــة (١,٩٩مــــــن القیمــــــة التائیــــــة الجدولیــــــة (
مجمــوعتي البحــث متكافئتــان إحصــائیًا فــي درجــات اللغــة العربیــة الصــف الثالــث المتوســط 

 ) یوضح ذلك .٤والجدول ( ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام السابق 
 

 ) ٤الجدول (
في مادة اللغة العربیة  ) لدرجات طالب مجموعتي البحثt testنتائج االختبار التائي (

 )٢٠١٠-٢٠٠٩المتوسط للعام الدراسي ( النهائیة للصف الثالث

حجم  المجموعة
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  التباین
 الحریة

مستوى  القیمة التائیة
الداللة 

)٠,٠٥( 
 الجدولیة المحسوبة

ل دا غیر ١,٩٩ ٠,٤٦ ٦٧ ٣٨,٩٤ ٦,٢٤ ٦٠,٣٤ ٣٥ التجریبیة
 ٣٥,٧٨ ٥,٩٩ ٥٩,٦٥ ٣٤ الضابطة اً احصائی
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 العمر الزمني محسوبًا بالشهور : -٢
ر الطــــالب وبالتعــــاون مــــع ادارة اعمــــأحصــــل الباحــــث علــــى المعلومــــات المتعلقــــة ب      

 ) ،٣الــب ومــن الطــالب انفســهم ملحــق (المدرســة مــن البطاقــة المدرســیة الخاصــة بكــل ط
ـــد حســـاب متوســـط العمـــر الزمنـــي لطـــالب مجمـــوعتي البحـــث  ـــغ متوســـط اعمـــ ،وعن ار بل

طـــــالب المجموعـــــة  أعمـــــار) شـــــهرًا ، ومتوســـــط ١٩٨,٤٣طـــــالب المجموعـــــة التجریبیـــــة (
) لعینتـین مسـتقلتین t.test) شهرًا ، وعنـد اسـتعمال االختبـار التـائي (١٩٩,٢١الضابطة (

، اتضـــح ان الفــــرق لـــیس بـــذي داللـــة احصـــائیة عنــــد لمعرفـــة داللـــة الفـــروق االحصـــائیة 
) اصــغر مــن القیمــة ٠,٢٥٤مــة التائیــة المحســوبة () ، إذ كانــت القی٠,٠٥مســتوى داللــة (

) . وهــذا یـــدل علــى ان مجمــوعتي البحـــث ٦٧)، وبدرجـــة حریــة (١,٩٩التائیــة الجدولیــة (
 ) یوضح ذلك .٥متكافئتان إحصائیًا في العمر الزمني . والجدول (

 ) ٥الجدول (
 سوباً ) للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محt. testنتائج االختبار التائي (

 بالشهور

حجم  المجموعة
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  التباین
 الحریة

مستوى  القیمة التائیة
الداللة 

)٠,٠٥( 
 الجدولیة المحسوبة

غیر دال  ١,٩٩ ٠,٢٥٤ ٦٧ ١٣٠,٤٣ ١١,٤٢ ١٩٨,٤٣ ٣٥ التجریبیة
 ١٨٣,٦٢ ١٣,٥٥ ١٩٩,٢١ ٣٤ الضابطة احصائیاً 

 
 لتحصیل الدراسي لآلباء :ا-٣

عینـــة  الطـــالب حصـــل الباحـــث علـــى البیانـــات الخاصـــة بالتحصـــیل الدراســـي آلبـــاء      
وذلــــك بتوزیعــــه علــــیهم  الطــــالب انفســــهم ؛ فضــــًال عــــنالبحــــث مــــن البطاقــــة المدرســــیة ، 

ن مجمـــوعتي البحـــث أ) ٦المعلومـــات الخاصـــة بهـــم ، یبـــدو مـــن الجـــدول ( اســـتمارة لمـــلء
ًا فـــي تكـــرارات التحصـــیل الدراســـي لآلبـــاء ، إذ ظهـــرت نتـــائج البیانـــات متكافئتـــان إحصـــائی
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 ٢) اصــــغر مــــن قیمــــة (كــــا)١,٤٥١المحســــوبة ( ٢باســــتعمال مربــــع كــــاي ، أن قیمــــة (كــــا)
 ) .٣) ، ودرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٧,٨١٥الجدولیة (

 ) ٦الجدول (
 ٢ة (كا)طالب مجموعتي البحث وقیم باءآلتكرارات التحصیل الدراسي 

 المحسوبة والجدولیة 

حجم  المجموعة
 العینة

درجة  مستوى التحصیل الدراسي
 )*(١الحریة

مستوى  ٢قیمة (كا)
الداللة 

)٠,٠٥( 
یقرا 
 ویكتب

لوریوس ابك معهد اعدادیة متوسطة ابتدائیة
 فما فوق

 الجدولیة المحسوبة

دال غیر  ٧,٨١٥ ١,٤٥١ ٣ ٨ ٣ ٥ ٧ ١٠ ٢ ٣٥ التجریبیة
 ٦ ٤ ٦ ١٠ ٧ ١ ٣٤ الضابطة  ◌ً احصائیا

 تحصیل الدراسي لألمهات :-٤

عینـــة الطــالب ألمهـــات بیانــات الخاصـــة بالتحصــیل الدراســي حصــل الباحــث علـــى ال    
وذلــــك بتوزیعــــه علــــیهم  الطــــالب انفســــهم ؛ فضــــًال عــــنالبحــــث مــــن البطاقــــة المدرســــیة ، 

ن مجمــوعتي البحــث ) أ٧ن الجــدول (یبــدو مــو المعلومــات الخاصــة بهــم ،  اســتمارة لمــلء
ذ ظهـرت نتـائج البیانـات ارات التحصـیل الدراسـي لألمهـات ، إمتكافئتـان إحصـائیًا فـي تكـر 

 ٢) اصــــغر مــــن قیمــــة (كــــا)٠,٧٩١المحســــوبة ( ٢ربــــع كــــاي ، أن قیمــــة (كــــا)مباســــتعمال 
 ) .٤) ، ودرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٩,٤٩الجدولیة (

 
 
 
 
 

تان (یقرأ ویكتب وابتدائیة) في خلیة واحـدة ، والخلیتـان (معهـد وبكلوریـوس فمـا فـوق) فـي خلیـة واحـدة دمجت الخلی (*)
 ) .٣) ، ودرجة حریة (٥ألن التكرار المتوقع في الخالیا المذكورة اقل من (
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 ) ٧الجدول (
 ٢طالب مجموعتي البحث وقیمة (كا) مهاتألرارات التحصیل الدراسي تك

 المحسوبة والجدولیة 
حجم  المجموعة

 العینة
درجة  مستوى التحصیل الدراسي

 الحریة
١)*( 

 قیمة 
 ۲(كا)

مستوى 
الداللة 

یقرا  )۰,۰٥(
 ویكتب

لوریوس ابك معھد اعدادیة متوسطة ابتدائیة
 فما فوق

 لجدولیةا المحسوبة

غیر دال  ۹,٤۹ ۰,۷۹۱ ٤ ٤ ٤ ٦ ٥ ۱۰ ٦ ۳٥ التجریبیة
 احصائیا

 ۲ ٤ ۸ ٦ ۹ ٥ ۳٤ الضابطة

 
 اختبار القدرة اللغویة : -٥

، استعمل الباحث اختبار فهـم للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في القدرة اللغویة      
) . ٤ن متعــدد ، الملحــق (المعــاني اللغویــة المكــون مــن عشــرین فقــرة مــن نــوع االختیــار مــ

) ، وحـــدد درجـــة واحـــدة لكـــل اجابـــة صـــحیحة مـــن ١٤٩-١٤٤، ص ٢٠٠٥(الهاشـــمي ، 
) ، ٥فقــرات االختبــار و(صــفر) لإلجابــة غیــر الصــحیحة مــن فقــرات االختبــار ، ملحــق (

وبعد تطبیق االختبـار علـى عینـة البحـث وتصـحیح االجابـات ومعالجـة البیانـات إحصـائیًا 
ـــــة ( حســـــاب المتوســـــط جـــــرى،  ـــــة للمجموعـــــة التجریبی ) ، ١٠,٩٤الحســـــابي للقـــــدرة اللغوی

 .t) ، وباســتعمال االختبــار التــائي ( ١٠,٧٦والمتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة (

testعینتین مستقلتین للتحقـق مـن تكـافؤ مجمـوعتي البحـث فـي اختبـار القـدرة اللغویـة ، ) ل
) ٠,٠٥حصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (د فرق ذو داللـة ایوجظهرت نتائج االختبار انه ال وا

) ١,٩٩) اصــغر مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة (٠,٤٦، إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة (
 ) یوضح ذلك .٨) ، والجدول (٦٧وبدرجة حریة (

 

. وبدرجـة  )٥دمجت الخلیتان (معهد وبكلوریوس فما فوق) في خلیـة واحـدة ، كـون التكـرار المتوقـع فیهـا اقـل مـن ((*)
 ) .٤حریة (
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 ) ٨الجدول (
 ) لمجموعتي البحث في اختبار القدرة اللغویة t. testنتائج االختبار التائي (

حجم  المجموعة
 ةالعین

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  التباین
 الحریة

مستوى  القیمة التائیة
الداللة 

)٠,٠٥( 
 الجدولیة المحسوبة

غیر دال  ١,٩٩ ٠,٤٦ ٦٧ ٣,٢٣ ١,٨ ١٠,٩٤ ٣٥ التجریبیة
 ١,٧٠١ ١,٣٠ ١٠,٧٦ ٣٤ الضابطة احصائیاً 

 
 ابعًا : ضبط المتغیرات الدخیلة :ر 

 العمــــل التجریبــــي فــــي مفهومــــه العملــــي ، أن یكــــون عمــــالً اهــــم خصــــائص  مــــن         
هـــا ال تتمثـــل فـــي مجـــرد أن یـــتحكم نَّ إمر الهـــّین ، إذ مضـــبوطًا وضـــبط التجربـــة لـــیس بـــاال

ّنمـا یتمثـل كـذلك فـي المالحظـة یـرات لیـرى اثـره فـي متغیـر اخـر ، وإ في احد المتغالباحث 
ت االخــرى التـــي قــد تـــؤثر فــي المتغیـــر المضــبوطة وفــي التعـــرف والســیطرة علـــى المتغیــرا

التابع ، سواء مـا كـان یتصـل منهـا بـافراد التجربـة او بمادتهـا ، او بـاالجراءات واألسـالیب 
 التجریبیة ، أو بالظروف المتضمنة والمحیطة بالتجربة .

 )٩١، ص ١٩٨١(الزوبعي والغنام ، 
مجمــوعتي البحــث فــي  بــین اإلحصــائيوزیــادة علــى مــا تقــدم مــن إجــراء التكــافؤ          

 خمسة من المتغیرات ذات التأثیر في المتغیر التابع (التحصیل واالستبقاء) .
قـــــدر االمكـــــان تفـــــادي أثـــــر بعـــــض المتغیـــــرات الدخیلـــــة (غیـــــر ، حـــــاول الباحـــــث 

 التجریبیة) في سیر التجربة ، ألن ضبطها یؤدي إلى نتائج دقیقة .
 )٣٨٠، ص ١٩٨٥(فان دالین ، 

 عض هذه المتغیرات وكیفیة ضبطها :وفیما یأتي عرض لب
 روف التجربة والحوادث المصاحبة :ظ -١

ـــالحوادث المصـــاحبة الحـــوادث الطبیعیـــة التـــي یمكـــن          حـــدوثها فـــي اثنـــاء یقصـــد ب
) والحــوادث االخــرى كــالحروب واألعاصــیركــوارث (الفیضــانات ، والــزالزل ، مــن التجربــة
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ربـة ولـم تتعـرض التجربـة فـي البحـث الحـالي واالضطرابات ، وغیرها مما یعرقل سیر التج
 ث یمكنه ان یؤثر على نتائج التجربة .دالى أي ظرف طارئ أو ح

 االندثار التجریبي : -٢
، ن للتجربـة أو انقطـاعهم عـن الـدوامالطـالب الخاضـعی قسم منوالمقصود به ترك        

 ثیر في النتائج .أمما یترتب على هذا الترك أو االنقطاع ت
 ) ٩٨، ص ١٩٨١عي والغنام ، (الزوب

ب الفردیــة التــي تتعــرض لهــا بحــث إلــى ذلــك عــدا حــاالت الغیــالولــم یتعــرض أفــراد عینــة ا
البحـث بنسـب ضـئیلة جـدًا ومتسـاویة تقریبـًا وهـذا متـأٍت مـن حـرص االدارة ومـن  مجموعتا
 .والتزام الطالب الملحوظ استدعاء اولیاء األمور  فيحزمها 

 راد العینة :الفروق في اختیار اف -٣
من العوامل التي تؤثر في البحوث التجریبیة الطریقـة التـي تختـار بهـا عینـة البحـث       

داخل هــذا المتغیــر فــي نتــائج البحــث، مــن ، حــاول الباحــث قــدر االمكــان معرفــة تــأثیر تــ
التكافؤ اإلحصائي بـین طـالب مجمـوعتي البحـث فـي خمسـة متغیـرات یمكـن  خالل إجراء

ــــداخله ــــام الباحــــث أن یكــــون لت ــــابع ، إذ ق ــــي المتغیــــر الت ــــأثیر ف ا مــــع المتغیــــر المســــتقل ت
باالختیــــار العشــــوائي لطــــالب عینــــة البحــــث فضــــًال عــــن أن الطــــالب ینتمــــون الــــى بیئــــة 

 اجتماعیة واقتصادیة متشابهة تقریبًا.
 العملیات المتعلقة بالنضج : -٤

فـي ث فـي أفـراد التجربـة ویقصد بها عملیات النمو البیولوجي والنفسي التـي قـد تحـد      
 استجاباتهم .  فياثناء إجرائها مما یؤثر 

 )٩٥، ص ١٩٨١(الزوبعي والغنام ، 
وهذه العملیات لم تؤثر في التجربة ، إذ كانت مدة التجربـة موحـدة بـین مجمـوعتي البحـث 

 (التجریبیة والضابطة) .
 اداة القیاس : -٥

حصـیلي فـي قواعـد اللغـة العربیـة لقیـاس اختبـار ت –استعمل الباحث أداة موحـدة          
 التحصیل واالستبقاء لدى طالب مجموعتي البحث (التجریبیة و الضابطة) .
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 أثر االجراءات التجریبیة : -٦
ربـة قـدر المسـتطاع وتمثـل ذلـك عمل الباحث على الحد من أثر هذا العامل في سیر التج

 في :
 سریة البحث : -أ

بحــث باالتفــاق مــع إدارة المدرســة ومــدرس مــادة اللغــة حــرص الباحــث علــى ســریة ال      
العربیــة فیهــا ، لــم یخبـــر الطــالب بطبیعــة البحـــث واهدافــه ، بــل أوحـــي إلــیهم انــه مـــدرس 
جدید على مالك المدرسة كي ال یتغیر نشاطهم او تعاملهم مع التجربـة ممـا قـد یـؤثر فـي 

 سالمة التجربة ونتائجها .
 المادة الدراسیة : -ب

ت المـــادة الدراســـیة المحـــددة للتجربـــة موحـــدة لمجمـــوعتي البحـــث وعـــددها ســـبعة كانـــ      
موضـــوعات مـــن كتـــاب قواعـــد اللغـــة العربیـــة وقـــد حـــددت هـــذه الموضـــوعات علـــى وفـــق 
المــنهج وتسلســـلها الزمنـــي فــي كتـــاب قواعـــد اللغــة العربیـــة المقـــرر تدریســه للصـــف الرابـــع 

 . ٢٠١١-٢٠١٠االدبي للعام الدراسي 
 القائم بالتجربة) :المدرس ( –ت 

مزیــدًا مــن الدقــة  درس الباحــث بنفســه مجمــوعتي البحــث وهــذا یضــفي علــى التجربــة      
 .والموضوعیة

 توزیع الحصص : -ث
التوزیـع المتسـاوي للحصـص الدراسـیة بـین مجمـوعتي البحـث فقـد كـان الباحـث  جـرى     

، اللغـة العربیـة  سلـدرو ن اسبوعیًا لكـل مجموعـة بحسـب مـنهج وزارة التربیـة ییدرس حصت
هذا باالتفاق مع ادارة المدرسة لتنظـیم جـدول توزیـع الحصـص لمـادة قواعـد اللغـة  وحصل

 ) یوضح ذلك .٩بع االدبي والجدول (العربیة للصف الرا
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 )٩الجدول (
 توزیع الحصص لمادة قواعد اللغة العربیة على مجموعتي البحث 

 الساعة الحصة المجموعة الیوم

 جریبیةالت األحد
 الضابطة

 األولى
 الثالثة

٨,٠٠ 
١٠,٢٥ 

 التجریبیة الثالثاء
 الضابطة

 الثالثة 
 األولى

١٠,٢٥ 
٨,٠٠ 

 
 طریقة التدریس : -جـ

ها المــدرس مــن اجــل إیصــال لمعإن طریقــة التــدریس هــي وســیلة االتصــال التــي یســت     
رس لتوصـــیل ها المـــدلمٕاّن الطریقـــة التدریســـیة التـــي یســـتعأهـــداف الـــدرس إلـــى طالبـــه ، و 

 وسیلة مهمة ومكملة للعملیة التربویة . دالمعرفة تع
 ) ٢١، ص ٢٠٠٩(قدورة ، 

ـــــدریس طـــــالب مجمـــــوعتي البحـــــث  لهـــــذا اعتمـــــد الباحـــــث الطریقـــــة االســـــتقرائیة لت
(التجریبیة والضابطة) ، فهي تعّد من أقدم الطرائق المتبعة فـي تـدریس القواعـد النحویـة ، 

ســتقراء هــو االســلوب الــذي یســلكه العقــل فــي تتبــع مســار وتســتند إلــى اســاس فلســفي ، فاال
المعرفــة ومــدارجها ، لیصــل بــه الــى المعرفــة فــي صــورتها الكلیــة بعــد تتبــع اجزائهــا ، وهــو 
طریق الوصول الى االحكام العامة بالمالحظة والمشاهدة ، وبه یصل الفـرد الـى القضـایا 

 )٢١٠، ص ٢٠٠٥ي والوائلي ، الدلیم (                                 الكلیة . 
ها المــدرس ویناقشــها ثـم یســتنبط منهــا ذه الطریقــة علـى األمثلــة التــي یشـرحوتقـوم هــ

 القواعد ، وهذا یعني أنه یبدأ من الجزء الى الكل .
 )١٢٨، ص ٢٠٠٧(ابو الهیجاء ، 

ولعـــل هـــذه الطریقـــة أصـــلح الطرائـــق فـــي تعلـــم القواعـــد ألنهـــا تبـــدأ بمـــا هـــو قریـــب 
 )١٢٩، ص ٢٠٠٠وآخرون ،  (السامرائي                  الطالب .وملموس لدى 
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وقــد اعتمــد الباحــث هــذه الطریقــة فــي تــدریس طــالب مجمــوعتي البحــث ، إذ درس 
المجموعة التجریبیـة باسـتعمال اسـتراتیجیة المنظمـات المتقدمـة ، امـا المجموعـة الضـابطة 

اســـتعمال اســـتراتیجیة المنظمـــات فقـــد درســـها بالطریقـــة االعتیادیـــة (االســـتقرائیة) مـــن دون 
 المتقدمة .

 
 الوسائل التعلیمیة : -ح

ـــة الشـــائعة مـــن حیـــث تشـــابه الســـبورات فـــي            اســـتعمل الباحـــث الوســـائل التعلیمی
 الحجم واللون ، والطباشیر الملون والعادي مع مجموعتي البحث بشكل متساٍو .

 بنایة المدرسة : -خ
 فـــية فــي مدرســة واحـــدة فــي صــفوف متجــاورة متشــابهه طبــق الباحــث التجربــ           

 فــيوالتهویــة وعــدد المقاعــد ، لتفــادي تــأثیر هــذا العامــل  واإلنــارةالمســاحة وعــدد الشــبابیك 
 النتائج.

 المدة الزمنیة للتجربة : -د
ذ بــــــدأت یــــــوم إكانــــــت مــــــدة التجربــــــة واحــــــدة ومتســــــاویة لمجمــــــوعتي البحــــــث ،          

 . ٤/١/٢٠١١وانتهت یوم  ٦/١٠/٢٠١٠
 خامسًا : متطلبات البحث :

 یتطلب البحث الحالي اآلتي :    
 تحدید المادة العلمیة : -١

حــدد الباحــث المــادة العلمیــة المقــرر تدریســها لطــالب مجمــوعتي البحــث فــي اثنــاء        
لطالب الصف الرابع االدبـي للعـام الدراسـي  االتجربة ، وهي الموضوعات المقرر تدریسه

لــــــــك ت) یوضــــــــح ١٠والجــــــــدول ( ن كتــــــــاب قواعــــــــد اللغــــــــة العربیــــــــة ،مــــــــ ٢٠١١-٢٠١٠
 .الموضوعات
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 ) ١٠الجدول (
 موضوعات مادة قواعد اللغة العربیة للصف الرابع االدبي ، المحددة للتجربة 

 عدد الصفحات رقم الصفحة الموضوعات ت

 ١١ ٢٠الى١٠من الفعل الماضي ١

 ١٠ ٣٠الى٢١ من رفع الفعل المضارع ٢

 ١٤ ٤٤الى٣١ من الفعل المضارعنصب  ٣

 ١١ ٥٥الى٤٥ من جزم الفعل المضارع (األدوات التي تجزم فعًال واحدًا)  ٤

 ١٩ ٧٤الى٥٦ من جزم الفعل المضارع (األدوات التي تجزم فعلین) ٥

 ١٤ ٨٨الى٧٥ من بناء الفعل المضارع ٦

 ٩ ٩٧الى٨٩ من فعل االمر ٧

 
 صیاغة االهداف السلوكیة : -٢

إن أهم خطوة في عملیة التدریس تحدید األهداف التربویـة المطلـوب تحقیقهـا ألنهـا         
انهــا تعمــل المــتعلم بعــد مــروره بــالخبرات والمواقــف ، و  لــدنتوضــح نــوع األداء المتوقــع مــن 

 .المناسب لتقویم تحصیلهم الدراسي عداد االختبارعلى توفیر أساس سلیم إل
 )٩-٢، ص ١٩٧٩دة ، (ابو لب

أحسن صیاغة لالهـداف التربویـة أن یعبـر عنهـا بجمـل تشـیر إلـى انمـاط السـلوك و 
 .نماط السلوكیةالمراد تنمیتها لدى الطلبة ومجاالت المحتوى المتعلقة بتلك اال

 )٣٦ص،  ١٩٧٨(االمام ، 
واالهــــداف الســــلوكیة تمثــــل الموجهــــات القریبــــة للمــــدرس فــــي نشــــاطاته التعلیمیـــــة 

المــد فــي طبیعتهــا ، ویســهل مالحظــة مــدى تحقیقهــا ویضــعها نهــا قصــیرة اأالیومیــة، أي 
المــدرس قبـــل بـــدء التـــدریس ، وتصـــاغ فـــي صــورة ســـلوكیة واضـــحة ومحـــددة ألّنهـــا تحقـــق 

 العدید من االهداف لكل من المدرس والطالب والمادة الدراسیة والنظام التعلیمي .
 )٣٩، ص ٢٠٠٥رون ، خآو (شبر 
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كــــون قــــابًال للمالحظــــة والقیــــاس ، وأن ن مــــن مواصــــفات الهــــدف الســــلوكي أن یوإ 
عـن سـلوك الطالـب ولـیس سـلوك المـدرس  رعلى فكرة واحدة ، ویصاغ بحیـث یعبـیحتوي 

 انتهــاءیكتســبها الطالــب بعــد ن المتوقــع أن مــ، وأن یبــدأ بفعــل یــدل علــى فعالیــة أو نشــاط 
 )١٣١، ص ٢٠٠٠، والداهري(الكبیسي                             الدرس .
جهــد واقصــر وقــت ممكــن  بأقــلیوجــه جهــود المــتعلم النجــاز مــا مطلــوب منــه انــه و 

 ویزید من التفاعل مع االنشطة التعلیمیة المختلفة .
 )١٩، ص ٢٠٠١(سالمة ، 

والهــدف الســلوكي هــو وصــف لمــا ینتظــر مــن المــتعلم أن یقــوم بــه نتیجــة لألنشــطة 
 )٥٨، ص ٢٠٠٧هیجاء ، (ابو ال                          التي یمارسها في الدرس .

وبعد اطالع الباحـث علـى االهـداف العامـة التـي اعـدتها وزارة التربیـة لمـادة قواعـد 
المســتویات الثالثــة عتمــد فــي صــیاغته لالهــداف الســلوكیة ا) ، ٦اللغــة العربیــة. الملحــق (

التطبیــق) و الفهـم ، و ) فــي المجـال المعرفـي (التـذكر ، Bloomیف بلـوم (نصـاألولـى مـن ت
ـــــة البحـــــث ؛ ألن هـــــذه المســـــتویات یمكـــــن ، لتوا ـــــي لعین فقهـــــا مـــــع النمـــــو الجســـــمي والعقل

 مالحظتها وقیاسها بسهولة في المستویات األخرى .
 )٣١٤، ص ١٩٩٣(خیري ، 

) هـــدفًا ســـلوكیًا عرضـــها علـــى عـــدد مـــن ٨٥وعلـــى هـــذا االســـاس صـــاغ الباحـــث (      
علــــوم التربویــــة والنفســــیة ، الخبــــراء والمتخصصــــین باللغــــة العربیــــة وطرائــــق تدریســــها ، وال

متهــا ء) ، لبیــان مالحظــاتهم وآرائهــم فــي ســالمتها ومــدى مال٧والقیــاس والتقــویم، الملحــق (
ـــة ،  حصـــلت علـــى نســـبة موافقـــة  إذأجریـــت التعـــدیالت الالزمـــة ، ثـــم للمســـتویات المعرفی

مـــع االخـــذ  هـــدفًا ســـلوكیًا، )٨٥، لـــذا لـــم یحـــذف منهـــا فبقـــي عـــددها (%) فمـــا فـــوق ٨٠(
 اـً ) هدفــ٣٣) ، بواقــع (٨لملحــق (بصــیغتها النهائیــة ا صــارتالتعــدیالت البســیطة و  بــبعض

 ) هدفًا لمستوى التطبیق .٢٥) هدفًا لمستوى الفهم ، و(٢٧ة ، و(ـلمستوى المعرف
 
 
 
 إعداد الخطط التدریسیة : -٣
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تدریســــیة هـــي التــــي تتضــــمن موازنــــة فـــي توزیــــع الــــدروس علــــى خطط الیقصـــد بــــال       
هــذا العمــل یعــد أهــدافًا ، و هــدفًا یســوده النظــام والترتیــب  بالطــال موتضــع امــاالنشــاطات 

ـــة ال ـــارًا مناســـبًا للطرائـــق واألســـالیب التعلیمی ـــة واختی ـــة معین مختلفـــة وتقویمـــًا للجهـــود تعلیمی
 )٨٢، ص ٢٠٠٠(الحسون وآخرون ،                                      .المبذولة

فـي إنجـاح التخطـیط التربـوي ویحقـق  یسـیة ناجحـة وفعالـة ،خطـط تدر  إعداد یسهملذا     
 األهداف العامة والخاصة والسلوكیة .

 ) ٢١٩، ص ٢٠٠١(األحمد ویوسف ، 
الباحـث  لما كانت الخطط التدریسیة واحدة من متطلبات التـدریس النـاجح فقـد أعـدَّ 

التجربــة فــي الخطــط التدریســیة لموضــوعات قواعــد اللغــة العربیــة التــي ســتّدرس فــي أثنــاء 
ــــق اســــتراتیجیة المنظمــــات  ــــى وف ــــاب واالهــــداف الســــلوكیة للمــــادة وعل ضــــوء محتــــوى الكت

) ، والطریقــة االعتیادیــة (االســتقرائیة) ٩المتقدمــة لطــالب المجموعــة التجریبیــة ، الملحــق (
) ، وقــــد عــــرض نمــــاذج هــــذه الخطــــط علــــى ١٠لطــــالب المجموعــــة الضــــابطة الملحــــق (

) ، الســــتطالع آرائهــــم ومالحظــــاتهم ومقترحــــاتهم ، ٧( مجموعــــة مــــن الخبــــراء . الملحــــق
تعـدیالت یسـیرة اجریت لغرض تحسین صیاغة تلك الخطط ، وفي ضوء ما ابداه الخبراء 

 علیها وأصبحت جاهزة للتنفیذ .
 داة البحث (االختبار التحصیلي) :إعداد أ -٤

تقــویم تحصــیل  تعــد االختبــارات التحصــیلیة إحــدى الوســائل المهمــة المســتعملة فــي       
ة إعـــدادها وتطبیقهـــا ســـهولالطـــالب ، واكثـــر الوســـائل التقویمیـــة اســـتعماًال فـــي المـــدارس ل

 عملبالوســـائل االخـــرى ، واالختبـــارات هـــي أدوات قیـــاس ینبغـــي أن تصـــمم وتســـت موازنـــةً 
 للغرض أو االغراض التي اعّدت من اجلها .

 )٢٧، ص ٢٠٠٩) ، (عالم ، ٤٧، ص ١٩٧٨،  األمام(
افر اختبـار تحصـیلي یتصـف بالصـدق والثبـات ویقـیس الموضـوعات السـبعة مـن ولعدم تـو 

تحصــیلیًا لقیــاس  اختبــاراً كتــاب قواعــد اللغــة العربیــة للصــف الرابــع األدبــي ، أعــّد الباحــث 
أثــــر اســــتراتیجیة المنظمــــات المتقدمــــة فــــي تحصــــیل طــــالب (عینــــة البحــــث) وعلــــى وفــــق 

 اآلتیة : الخطوات
 ریة :إعداد الخریطة االختبا -أ
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 تعد الخریطة االختباریة خطوة اساسیة في اعداد االختبارات التحصیلیة .       
 )١٥٨، ص ٢٠٠٤(عودة ، 

هـــــداف الإذ انهـــــا تتضـــــمن توزیـــــع فقـــــرات االختبـــــار علـــــى االفكـــــار الرئیســـــة للمـــــادة وا
السلوكیة التي یسعى االختبـار لقیاسـها ، وبحسـب األهمیـة لكـل منهـا وتسـاعد علـى قیـاس 

 )١٢٩، ص ١٩٨١(البغدادي ،                           ق اهداف المادة .مدى تحقی
لذا اعدَّ الباحث خریطـة اختباریـة شـملت الموضـوعات السـبعة مـن كتـاب قواعـد اللغـة     

العربیة المقرر للصف الرابع األدبي ، واالهـداف السـلوكیة للمسـتویات الثالثـة األولـى مـن 
وقـــد حـــدد   التطبیـــق)و الفهـــم ، و ) ، (التـــذكر ، Bloomالمجـــال المعرفـــي لتصـــنیف بلـــوم (

الباحث نسبة أهمیة الموضوعات في ضوء عدد صفحات كل موضوع ، أّما نسـبة أهمیـة 
مســتویات األهــداف فقــد حــددها فــي ضــوء عــدد األهــداف الســلوكیة فــي كــل مســتوى مــن 

 المستویات الثالثة إلى العدد الكلي لألهداف .
رج ـ) فقـــرة موضـــوعیة ، استخـــ٣٠االختبـــار التحصـــیلي بــــ( فقـــراتوحـــدد الباحـــث عـــدد     

رات كـل مســتوى مـن مجمــوع فقـرات االختبــار التحصـیلي فــي ضـوء الــوزن النســبي ـعـدد فقــ
، وحدد فقرات االختبار التحصـیلي لكـل موضـوع فـي  اریةاالختبلكل مستوى في الخریطة 

للفقـــرات ، الجـــدول دد الكلـــي ـضـــوء نســـبة أهمیـــة المحتـــوى (الموضـــوعات الســـبعة) ، والعـــ
وقــد اتبــع الباحــث فــي حســاب نســبة أهمیــة المحتــوى ونســبة أهمیــة ، ) یوضــح ذلــك ١١(

 د الفقرات لكل خلیة بحسب اآلتي :مستویات االهداف وعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدد صفحات الموضوع الواحد 
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 ١٠٠×                            نسبة أهمیة محتوى الموضوعات =  -١
 
 
 
 ١٠٠=                                   ×كیةنسبة اهمیة مستویات االهداف السلو -٢
 
نســـبة × نســـبة أهمیـــة المحتـــوى ×  فقـــرات لكـــل خلیـــة = العـــدد الكلـــي للفقـــراتالعـــدد  -٣

 أهمیة الهدف
 )١٥٢-١٤٨، ص ٢٠٠٢(عودة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١١الجدول (
 الخریطة االختباریة

 العدد الكلي للصفحات

 للمستوى الواحدعدد االهداف السلوكیة 

 العدد الكلي لالهداف السلوكیة
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عدد  الموضوعات ت
صفحات 
الموضوع 

 الواحد

األهمیة 
النسبیة 

 كلل
 موضوع

 المجموع فقرات االختبار المجموع األهداف

 تذكر
٣٩ 
% 

 فهم
٣٢ 
% 

 تطبیق
٢٩ 
% 

 تطبیق فهم تذكر

الفعل  ١
 الماضي

٤ ١ ١ ٢ ١٠ ٣ ٣ ٤ %١٣ ١١ 

رفع الفعل  ٢
 المضارع

٣ ١ ١ ١ ١٠ ٣ ٣ ٤ %١١ ١٠ 

نصب الفعل  ٣
 المضارع

٥ ١ ٢ ٢ ١٢ ٣ ٤ ٥ %١٦ ١٤ 

جزم الفعل  ٤
المضارع 

وات (األد
التي تجزم 

 فعًال واحدًا) 

٤ ١ ١ ٢ ١٠ ٣ ٣ ٤ %١٣ ١١ 

جزم الفعل  ٥
المضارع 
(األدوات 

التي تجزم 
 فعلین)

٦ ٢ ٢ ٢ ١٩ ٦ ٦ ٧ %٢١ ١٩ 

بناء الفعل  ٦
 المضارع

٥ ١ ٢ ٢ ١٤ ٤ ٥ ٥ %١٦ ١٤ 

 ٣ ١ ١ ١ ١٠ ٣ ٣ ٤ %١٠ ٩ فعل االمر ٧
 ٣٠ ٨ ١٠ ١٢ ٨٥ ٢٥ ٢٧ ٣٣ %١٠٠ ٨٨ المجموع 

 
 ة فقرات االختبار :صیاغ -ب
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الفقـــرات الموضـــوعیة ، لمـــا علـــى اعتمـــد الباحـــث عنـــد صـــیاغة فقـــرات االختبـــار          
 تمتاز به هذه الفقرات من مزایا قل أن تجد مثلها في انواع أخرى من االختبارات . 

 )٢٣٣، ص ٢٠٠١(ملحم ، 
جیـــد فهـــي تتصـــف بثبـــات  بنحـــوٍ إذا وضـــعت  اثنـــانإذ ال یختلـــف فـــي تصـــحیحها 

 . اإلجابةار یصدق عالیین ، فضًال عن شمولیتها ، وتعلیم الطلبة الدقة في اختو 
 )٩١، ص ١٩٩٩(الظاهر ، 

) فقرة موزعة على سؤالین : السؤال ٤٠مكونًا من ( لقد صاغ الباحث اختبارًا أولیاً 
عـــد مـــن أكثـــر أنـــواع قـــرة مـــن نـــوع االختیـــار مـــن متعـــدد الـــذي ی) ف٢٠األول یتكـــون مـــن (

فضـــًال عـــن ســـهولة تحلیـــل نتائجـــه  ،تـــأثر بذاتیـــة المصـــحح یفاعلیـــة ألنـــه ال االختبـــارات 
 إحصائیًا ، وقدرته على الحد من أثر الحدس والتخمین .

 ) ١٩٣، ص ١٩٩٠، وأنور(داود ) ٨، ص ١٩٨١(الزوبعي وآخرون ، 
ایضــًا  فقراتــه متــاز) فقــرة مــن نــوع التكمیــل الــذي ی٢٠مــن ( والســؤال الثــاني یتكــون

 ، ألن التخمین فیه أقل من غیره .بالموضوعیة 
 )٦٦، ص ٢٠٠٥(الدلیمي والمهداوي ، 

) فقرة أكثر من العدد المحدد في الخریطـة االختباریـة هـو ٤٠السبب في صیاغة (
اء ، أو عـدم حصـولها علـى ر الفقـرات علـى موافقـة الخبـمـن  قسمللتحوط من عدم حصول 

 . صعوبة وسهولة مالئمة ، أو قوة تمییزیة جیدةمعامل 
 صدق االختبار : -ت

یعد الصدق من الشـروط الواجـب توافرهـا فـي أداة البحـث ویقصـد بـه "أنـه یقـیس مـا       
 أعّد لقیاسه ، ویحقق ما أعدَّ ألجله" .

 )٩٣، ص ٢٠٠٨(العزاوي ، 
ویكــون بالتــالي صــدق الفقــرة هــو أن تقــیس الفقــرة الهــدف الــذي وضــعت مــن أجــل 

 )٨٠، ص ١٩٩١(الناشف ،                                                  قیاسه .
لــذا عــرض الباحــث االختبــار بصــورته األولیــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــي اللغــة      

ــــوم التربویــــة والنفســــیة . الملحــــق ( ــــق تدریســــها ، والعل ــــة وطرائ ــــداء آرائهــــم ٧العربی  ) ، إلب
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وى الموضـوعات السـبعة مـن ومالحظاتهم في صالحیة الفقرات االختباریة وتغطیتها لمحتـ
 الكتاب المقرر .

، قســم مــن الفقــراتوبعــد أن حصــل الباحــث علــى مالحظــات الخبــراء وآرائهــم عــدلت      
%) مــن ٨٠، اعتمــد الباحــث نســبة ( وحــذف قســم منهــااآلخــر ،  قســمواعیــدت صــیاغة ال

ة یتكــون موافقــة الخبــراء اساســًا لقبــول فقــرات االختبــار ، فأصــبح االختبــار بصــورته النهائیــ
) فقـرة مـن نـوع االختیـار مـن ١٥ول یتكـون مـن () فقرة موزعة علـى سـؤالین : اال٣٠من (

 .)١١ملحق() فقرة من نوع التكمیل ال١٥متعدد، والثاني یتكون من (
 إعداد تعلیمات االختبار : -ث

 وضع الباحث التعلیمات اآلتیة :        
 تعلیمات اإلجابة : -١

 في ورقة االسئلة . مالمخصص لهكتب اسمك وشعبتك في المكان اا -
عنهـا جمیعـًا مـن  اإلجابـةامامك اختبـار یتكـون مـن عـدد مـن الفقـرات ، المطلـوب  -

 أّي فقرة منها . كدون تر 

 االجابة على ورقة االسئلة . -

 تعلیمات التصحیح : -٢
خصــص الباحــث درجــة واحــدة للفقــرة التــي تكــون إجابتهــا صــحیحة ، وصــفرًا للفقــرة       

إجابتهـــا غیـــر صـــحیحة ، وتعامـــل الفقـــرة المتروكـــة أو التـــي تحمـــل أكثـــر مـــن التـــي تكـــون 
 إجابة واحدة معاملة الفقرة غیر الصحیحة .

 عیة :التجربة االستطال -ج
ــــار ، ولمعرفــــة الــــزم للتحقــــق مــــن وضــــوح       ــــب فقــــرات االختب ن الــــذي یســــتغرقه الطال

طبــق ، ا التمییزیــة هــا ، فضــًال عــن تشــخیص مســتوى صــعوبة الفقــرات وقوتهــعن لإلجابــة
) طالبًا من طالب الصـف الرابـع ٦٠الباحث االختبار على عینة استطالعیة مكونة من (

 هممــن إكمــالالباحــث االدبــي فــي ثانویــة بــالط الشــهداء للبنــین فــي بعقوبــة ، بعــد أن تأكــد 
 لموضوعات المحددة للتجربة .ل
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الوقــت المســتغرق لكــل والحتســاب الوقــت الفعلــي والمناســب لالختبــار فقــد ســجل الباحــث 
 طالــب ومــن ثــم جمــع الوقــت الكلــي للطــالب وقســمه علــى عــدد افــراد العینــة االســتطالعیة

 والمعادلة اآلتیة توضح ذلك :
 

 =                                               زمن االختبار =       
 دقیقة  ٤٥=                        

 ات االختبار :حلیل االحصائي لفقر الت -ح
صـعوبة  ه مـن خـالل معرفـة مـدىُیعّد تحلیل فقرات االختبار وسـیلة لتحسـین نوعیتـ       

 الفقرات وقدرتها على التمییز واستبعاد الفقرات غیر الصالحة .
)Semll,1975,p:211( 

ترتیبهـا مـن أعلـى  جابـات طـالب العینـة االسـتطالعیة جـرىوبعد تصحیح الباحـث إ      
%) منهــا بوصــفها أفضــل نســبة یمكــن ٢٧اختــار أعلــى وأوطــأ (نــى درجــة ، ددرجــة إلــى ا

نهــا تقــدم مجمــوعتین بأقصــى مــا یمكــن مــن حجــم أخــذها فــي إیجــاد صــعوبة الفقــرة وذلــك أل
 وتمایز .

 )٧٤، ص ١٩٨١(الزوبعي وآخرون ، 
فقــرات االختبــار حســاب مســتوى الصــعوبة وقــوة التمییــز لكــل فقــرة مــن  لــذلك جــرى
 :على النحو االتي

 مستوى صعوبة الفقرات : -١
بة والسـهولة یفید حساب معامل صعوبة الفقرة في إعطاء مستوى معـین مـن الصـعو       

ذ یمكـن أن تسـتبعد الفقـرات التـي تتطـرف فـي السـهولة أو الصــعوبة لفقـرات أي اختبـار ، إ
 )٩٣، ص ١٩٩١(الناشف ،                        . یجري استبدالهاأو 
معامل الصعوبة بأنـه نسـبة الطلبـة الـذین یجیبـون عـن الفقـرة إجابـة صـحیحة د بـویقص    

 )١٣٥، ص٢٠٠٢عودة ،                                                 .
 

  وقت اول طالب + الثاني + الثالث ...الخ

٦٠ 

٢٧٠٠ 

٦٠ 
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وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقـرات االختبـار ، وجـد أّنهـا تتـراوح بـین       
) ان االختبــار یعــد جیــدًا إذا Bloom( ) ، ویــرى بلــوم١٣الملحــق ( ،) ٠,٧٨) ، (٠,٤١(

 ) .٠,٨٠) الى (٠,٢٠كانت فقراته تتراوح في مستوى صعوبتها بین (
)Bloom,1971,p:66( 

 قوة تمییز الفقرة : -٢
یقصد بها قدرة الفقرة على التمییز بین الفئة العلیا والفئة الدنیا ، بمعنى أن ینسـجم        

 )٣٦٠، ص ٢٠٠٤(عودة ،              ه .تمییز الفقرة مع تمییز االختبار كل
) ٠,٢٥وبعد حساب قوة تمییز كل فقرة من فقرات االختبار ، وجـد أّنهـا تتـراوح بـین (     
) ان فقـــرات االختبـــار تعـــد جیـــدة إذا كانـــت قـــوة Ebel) ، ویـــرى (١٣) الملحـــق (٠,٤٤، (

 (Ebel,1972,p:406)                           ) فاكثر .٠,٢٠تمییزها (
 فعالیة البدائل الخاطئة : -٣

تعــدد ، یفتـــرض بالقــائم باالختبـــار عنــدما یكــون االختبـــار مــن نــوع االختیـــار مــن م       
فحــص إجابــات الطــالب علــى كــل بــدیل مــن بــدائل الفقــرة ، وُیعــّد البــدیل غیــر الصــحیح 

مـــن  فعـــاًال عنـــدما یكـــون عـــدد الطـــالب الـــذین اختـــاروا البـــدیل فـــي المجموعـــة الـــدنیا اكبـــر
 الطالب المجموعة العلیا .

 )٨١، ص ١٩٨١(الزوبعي وآخرون 
لك ، ظهر لدیه ان البدائل وبعد أن أجرى الباحث العملیات اإلحصائیة الالزمة لذ      
للفقرات االختباریة في السؤال األول قد جذبت إلیها عددًا من طالب المجموعة  الخطأ

دون حذف من تقرر االبقاء علیها جمیعها  الدنیا اكبر من طالب المجموعة العلیا ، لذا
 ) .١٤الملحق ( ،أو تعدیل 

 ثبات االختبار : -خ
دى دقة قیـاس االختبـار للصـفة التـي یقیسـها ، وبعبـارة اخـرى یقـال ـات مـد بالثبـیقص      

                                                  .انفســــهالظــــروف  ة وبثبــــات مــــن مــــرة إلــــى اخــــرى وفــــيان االختبــــار ثابــــت اذا قــــاس بدقــــ
 )٨٣، ص ١٩٩١الناشف ، (
 





       

٨٦ 

وهناك طرائق متعـددة لقیـاس ثبـات االختبـار منهـا : طریقـة اعـادة االختبـار وطریقـة       
الصور المتكافئة وطریقة التجزئـة النصـفیة ، إذ اختـار الباحـث طریقـة التجزئـة النصـفیة ؛ 

بـات ، إذ یطبـق االختبـار مـرة واحـدة وعنـد ها في حساب الثهلسالطرائق وا ألنها ُتعّد اسرع
لــى قســمین فقــرات فردیــة وفقــرات زوجیــة ، ثــم حســاب عتصــحیحه تقســم فقــرات االختبــار 

 معامل ارتباط بین نصفي االختبار .
 )٢٦٢،ص ٢٠٠١(ملحم ، 

عتمــد الباحــث درجــات التطبیــق االســتطالعي فــي ولحســاب الثبــات بهــذه الطریقــة ، ا     
) ثــم صــحح بمعادلــة ٠,٦٦، إذ بلــغ معامــل ارتبــاط بیرســون (للبنــینء ثانویــة بــالط الشــهدا

 .ثبات جید لالختبارات غیر المقننة) وهو معامل ٠,٨٠فاصبح ( براون ، –سبیرمان 
 الصورة النهائیة لالختبار : -د

المتعلقـــة باالختبـــار وفقراتـــه ، أصـــبح االختبـــار  اإلحصـــائیة اإلجـــراءاتبعـــد انهـــاء        
) فقـرة ١٥سـؤالین ضـم السـؤال االول ( بـین) فقرة موزعـة ٣٠یة یتكون من (بصورته النهائ

) فقــرة مــن نــوع تكمیــل ، الملحــق ١٥مــن نــوع اختیــار مــن متعــدد ، وضــم الســؤال الثــاني (
)١١. ( 

 سادسًا : تطبیق التجربة :
 في اثناء تطبیق التجربة االتي : اتبع الباحث           

لضــــابطة یــــوم اجمــــوعتي البحــــث التجریبیــــة و باشــــر بتطبیــــق التجربــــة علــــى طــــالب م -١
ل ابتدریســـهم حصـــتین اســـبوعیًا لكـــل مجموعـــة ، واســـتمر التـــدریس طـــو  ٦/١٠/٢٠١٠

 یـــــومانتهـــــت التجربـــــة  إذ،  ٢٠١١-٢٠١٠الول للعـــــام الدراســـــي الفصـــــل الدراســـــي ا
٤/١/٢٠١١ . 

درس الباحــــث طــــالب مجمــــوعتي البحــــث التجریبیــــة والضــــابطة علــــى وفــــق الخطــــط  -٢
 ) .١٠/ ٩تي اعدها بنفسه ، (الملحق التدریسیة ال

طبــق االختبــار التحصــیلي علــى طـــالب مجمــوعتي البحــث التجریبیــة والضــابطة فـــي  -٣
 صـباحاً  ٩:٢٠، الساعة  ٢١/١٢/٢٠١٠تطبیق االختبار بتاریخ  جرىوقت واحد إذ 

 لغرض قیاس التحصیل .
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لضـابطة التجریبیة وا :تطبیق االختبار التحصیلي على طالب مجموعتي البحث أعاد -٤
غـرض قیـاس اسـتبقائهم بالتحصـیل ، صباحًا ، ل ٩:٢٠، الساعة  ٤/١/٢٠١١بتاریخ 

 ) .١٦بعد مرور اسبوعین على التطبیق األول ، الملحق (

وضــــع اجابــــة انموذجیــــة لجمیــــع الفقــــرات اعتمــــدها  جــــرىیح االختبــــار حعنــــد تصــــ       
 ) .١٣الباحث في تصحیح االختبار ، الملحق (

 
 ل االحصائیة :سابعًا : الوسائ

 بحث وتحلیل نتائجه :الاستعمل الباحث الوسائل االحصائیة اآلتیة في إجراءات      
 ) لعینتین مستقلتین :T.testاالختبار التائي ( -١

استعملت هذه الوسیلة لمعرفة داللة الفروق االحصائیة بـین مجمـوعتي البحـث عنـد       
 ر التحصیلي واختبار االستبقاء .التكافؤ االحصائي وفي تحلیل نتائج االختبا

 
 ت =        

 
 
 

 إذ تمثل :
١س

 : الوسط الحسابي للعینة األولى . -
٢س

 ط الحسابي للعینة الثانیة .س: الو  -
 العینة األولى . ) : عدد افراد١(ن
 ) : عدد افراد العینة الثانیة .٢(ن
١(ع

 ) : التباین للعینة األولى .٢
٢(ع

 عینة الثانیة .) : التباین لل٢
 ) ٢٠٢، ص ٢٠٠٨(البیاتي ، 

 
 

٢س -  - ١س
- 

١)ع١-١(ن
٢) ع١- ٢+ (ن ٢

 )٢/ن١+  ١/ن١( ٢

  ٢- ٢+ ن ١ن

١)ع١-١(ن
٢) ع١- ٢+ (ن ٢

 )٢/ن١+  ١/ن١( ٢
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 : ٢مربع كاي (كا) -٢
اســتعملت هــذه الوســیلة لمعرفــة دالالت الفــروق بــین مجمــوعتي البحــث عنــد التكــافؤ       

 االحصائي في متغیري التحصیل الدراسي لآلباء واالمهات .
 
 =     ٢كا

 إذ تمثل :
 ن : التكرار المالحظ .

 ع ق : التكرار المتوق
 )٢٩٣، ص ١٩٧٧(البیاتي وزكریا ، 

 معامل ارتباط بیرسون  -٣
اســــتعملت هــــذه الوســــیلة لحســــاب ثبــــات االختبــــار بطریقــــة التجزئــــة النصــــفیة وحســــاب    

 .معامل ثبات االختبار التحصیلي واالستبقاء 
 

 ر = 
       
 

 إذ تمثل :
 (ر) : معامل ارتباط بیرسون .

 (ن) : عدد افراد العینة .
 س) : قیم المتغیر األول .(

 (ص) : قیم المتغیر الثاني .
 )٤٨٦، ص ١٩٨٥(الغریب ، 

 براون  –معامل سبیرمان  -٥

اســتعملت هــذه الوســیلة فــي تصــحیح معامــل االرتبــاط بــین جزئــي االختبــار بعــد أن        
 حسب بطریقة التجزئة النصفیة .

 

  ٢ق) –(ن 

 ق

 (مج س) (مج ص) –ن مج س ص 

 ]٢(مج ص) -٢] [ن مج ص٢مج س)( – ٢[ن مج س
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 ر = 

 
 إذ تمثل :

 ر = معامل ثبات نصفي االختبار 
 )١١٥، ص ٢٠٠٠مش وآخرون ، (الق

 :  معامل صعوبة الفقرة -٥
 استعملت هذه الوسیلة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار :

                  
 إذ تمثل :

 ص : صعوبة الفقرة .
م: مجموعة االفراد الذین أجابوا عن الفقرة بصورة صحیحة في كل من المجموعتین 

 العلیا والدنیا .
 عدد االفراد في كل من المجموعتین العلیا والدنیا . ك : مجموعة

 )٧٥، ص ١٩٨١ ،(الزوبعي وآخرون 
 معامل تمییز الفقرة : -٦

 استعملت هذه الوسیلة لحساب معامالت القوة التمییزیة لفقرات االختبار :       
       

 ت =        
 

 إذ تمثل : 
 ت : قوة تمییز الفقرة .

 الصحیحة للمجموعة العلیا .: مجموع االجابات  عم
 : مجموع االجابات الصحیحة للمجموعة الدنیا . دم
 ك : نصف مجموع عدد االفراد في كل من المجموعتین العلیا والدنیا . ١/٢

 )٧٩، ص ١٩٨١(الزوبعي وآخرون ، 

 ر٢

 + ر ١

 دم - عم

 م

 ك
 ص=

۱ 
 ك ۲
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 فعالیة البدائل :-٧
ر مـن متعـدد البـدائل غیـر الصـحیحة لفقـرات االختیـاستعملت هذه الوسیلة لقیاس فعالیـة ا 

 في السؤال من االختبار التحصیلي .
 

 =   مت       
 

 إذ تمثل : 
 : معامل فعالیة البدائل . مت
 البدیل من المجموعة العلیا .ا : عدد الطالب الذین اختارو  ع من
 : عدد الطالب الذین اختاروا البدیل من المجموعة الدنیا .د م ن

 )٢٩١، ص ٢٠٠٢(عودة ، 

 د من – ع من

 ن





       

٩٢ 

   الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسیرها 

المشـــار إلیهـــا فـــي الفصـــل  اإلجـــراءاتبعـــد أن أنهـــى الباحـــث التجربـــة علـــى وفـــق     
الســابق ، یحـــاول فــي هـــذا الفصـــل عــرض النتـــائج وتفســـیرها ؛ لمعرفــة أثـــر المنظمـــات 

ـــع  ـــة  األدبـــيالمتقدمـــة فـــي تحصـــیل طـــالب الصـــف الراب فـــي مـــادة قواعـــد اللغـــة العربی
متوســـطات المجمـــوعتین التجریبیـــة  بـــین اإلحصـــائيلمعرفـــة داللـــة الفـــرق  ،ئها واســـتبقا

 ) لعینتین مستقلتین .t. testوالضابطة باستعمال االختبار التائي (
 عرض النتائج : -والً أ

 ضیتي البحث ، وعلى النحو اآلتي :یعرض الباحث النتائج في ضوء فر      
 
 : الفرضیة األولى : أ

) بـــین متوســـط ٠,٠٥ذو داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة ( لـــیس هنـــاك فـــرق     
تحصــیل طــالب المجموعــة التجریبیــة الــذین یدرســون مــادة قواعــد اللغــة العربیــة باتبــاع 
استراتیجیة المنظمات المتقدمـة ، ومتوسـط تحصـیل طـالب المجموعـة الضـابطة الـذین 

اســــتعمال  مــــن غیــــریدرســــون مــــادة قواعــــد اللغــــة العربیــــة باتبــــاع الطریقــــة االعتیادیــــة 
 استراتیجیة المنظمات المتقدمة .

وبعــــد تطبیـــــق االختبــــار التحصـــــیلي علــــى طـــــالب مجمــــوعتي البحـــــث التجریبیـــــة      
حلـــــل  ،) ١٥هـــــا (الملحـــــق لوالضـــــابطة وتصـــــحیح اوراق االختبـــــار ووضـــــع الـــــدرجات 

) أن المتوســـط الحســـابي لـــدرجات طـــالب ١٢الباحـــث النتـــائج إذ یتضـــح مـــن الجـــدول (
) ، والمتوســـــط الحســـــابي لـــــدرجات طـــــالب المجموعـــــة ٢١,٤٣التجریبیـــــة ( المجموعـــــة

ــــائي (١٨,٧٩الضــــابطة ( ــــار الت ــــد اســــتعمال االختب ــــین مســــتقلتین t.test) ، وعن ) لعینت
تضــح المعرفــة داللــة الفــرق االحصــائي بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة ، 

مجموعــة التجریبیــة ؛ إذ ) ، لمصــلحة ال٠,٠٥الفــرق دال إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة (
) ١,٩٩) اكبــــر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولیــــة (٢,٤٣كانــــت القیمــــة التائیــــة المحســــوبة (

 ) .٦٧وبدرجة حریة (
 





       

٩٣ 

 ) ١٢الجدول (
 نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي

حجم  المجموعة
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

رجة د التباین
 الحریة 

 مستوى القیمة التائیة
 الجدولیة المحسوبة الداللة

 دال ١,٩٩ ٢,٤٣ ٦٧ ١٤,١٩ ٣,٧٧ ٢١,٤٣ ٣٥ التجریبیة
ًا احصائی
عند 

مستوى 
)٠,٠٥( 

 ٢٧,١٩ ٥,٢٢ ١٨,٧٩ ٣٤ الضابطة

وهذا یعني وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیـة ، والمجموعـة الضـابطة 
لمصــــلحة المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت باتبــــاع اســــتراتیجیة  ،متغیــــر التحصــــیل  فــــي

رفض الفرضـیة الصـفریة التـي تـنص علـى (لـیس هنـاك فـرق تـك لالمنظمات المتقدمـة ، وبـذ
درســـون بـــین متوســـط تحصـــیل الطـــالب الـــذین ی) ٠,٠٥عنـــد مســـتوى (ذو داللـــة إحصـــائیة 

حصـیل الطـالب تلمنظمـات المتقدمـة ، ومتوسـط اسـتراتیجیة ا قواعد اللغة العربیة باسـتعمال
ـــذین یدرســـون قواعـــد اللغـــة العربیـــة  ـــة  بالطریقـــةال اســـتعمال اســـتراتیجیة  مـــن غیـــراالعتیادی

 .)  المنظمات المتقدمة
 

 :الفرضیة الثانیة  -ب
) بـین متوسـط تحصـیل ٠.٠٥لیس هناك فرق ذو داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (     

اســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة ،  باســـتعمالقواعـــد اللغـــة العربیـــة طـــالب الـــذین یدرســـون ال
الطریقـــــة االعتیادیـــــة بطـــــالب الـــــذین یدرســـــون قواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة الومتوســـــط تحصـــــیل 

 استعمال استراتیجیة المنظمات المتقدمة في اختبار االستبقاء . غیرمن ) ئیة(االسقرا
تبقاء (احتفــــاظ) الطــــالب بالتحصــــیل وبعــــد تطبیــــق االختبــــار التحصــــیلي لقیــــاس اســــ       

) ، حلــل الباحــث النتــائج إذ ١٦وتصـحیح أوراق االختبــار ووضــع الــدرجات علیهــا الملحــق (
) ان المتوســــط الحســــابي لــــدرجات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة ١٣یتضــــح مــــن الجــــدول (





       

٩٤ 

) ، وعنــــد ١٨,٣٥) ، والمتوســــط الحســــابي لــــدرجات طــــالب المجموعــــة الضــــابطة (٢١,٤(
) لعینتـین مسـتقلتین لمعرفـة داللـة الفـرق االحصـائي بـین t. testاسـتعمال االختبـار التـائي (

ـــــة ان تضـــــح ا ،متوســـــطي درجـــــات المجمـــــوعتین  الفـــــرق دال إحصـــــائیًا عنـــــد مســـــتوى دالل
) اكبـر ٢,٢٤إذ كانت القیمة التائیة المحسـوبة ( ،) ، لمصلحة المجموعة التجریبیة ٠,٠٥(

 .) ٦٧) وبدرجة حریة (١,٩٩تائیة الجدولیة (من القیمة ال
 )١٣الجدول (

 نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في االختبار االستبقاء (االحتفاظ)

حجم  المجموعة
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  التباین
 الحریة 

 مستوى القیمة التائیة
 الجدولیة المحسوبة الداللة

 دال ١,٩٩ ٢,٢٤ ٦٧ ٢٨,٦ ٥,٣٥ ٢١,٤ ٣٥ التجریبیة
ًا احصائی
عند 

مستوى 
)٠,٠٥( 

 ٣٥,٨١ ٥,٩٨ ١٨,٣٥ ٣٤ الضابطة

 
ومــن هــذا یبــدو واضــحًا أن إلســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة اثــرًا ذا داللــة إحصــائیة فــي    

طالبهــــا  رسبیـــة التـــي دُ المجموعـــة التجری نَّ حتفـــاظ) بالمـــادة التعلیمیـــة ، إذ إِ االســـتبقاء (اال
لمـــادة التعلیمیـــة مـــن لإســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة أكثـــر اســـتبقاء (احتفاظـــًا)  باســـتعمال
 الطریقة االعتیادیة . الضابطة التي ُدرس طالبها باستعمال المجموعة

 
 تفسیر النتائج : ثانیًا:

ـــذین یدرســـون ب    ـــائج البحـــث تفـــوق طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ال اســـتراتیجیة أظهـــرت نت
المنظمــات المتقدمــة علــى طــالب المجموعــة الضــابطة الــذین یدرســون بالطریقــة االعتیادیــة 

 (االستقرائیة) . وقد یعزى السبب في ذلك إلى االسباب اآلتیة :





       

٩٥ 

الـــتعلم  ورغبتـــه فـــير اســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة فـــي إثـــارة دافعیـــة الطالـــب اثـــ -١
 ا یؤدي إلى الزیادة في التحصیل الدراسي .وتحفیزه نحو المتابعة واالستمرار ؛ مم

إّن اســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة ُتعــّد مــن االســالیب الحدیثــة وغیــر المألوفــة فــي  -٢
نها تؤدي إلى إقبال الطالب علیهـا عنـد تطبیقهـا ألتدریس مادة قواعد اللغة العربیة 

. 
لمـــدرس  وقـــد یعـــود تفـــوق الطـــالب إلـــى أّن البـــدء بالـــدرس بمنظمـــات متقدمـــة تمهـــد -٣

زهم لموضــوع الــدرس تهیئــة أذهــانهم وتحفیــبالمــادة مراعــاة الفــروق الفردیــة للطــالب 
 ستثارة المعلومات في بنیتهم المعرفیة .الجدید ال

، التي تضع أمـام التعلیمیة الذي تقوم به المنظمات المتقدمة في العملیة  إن العمل -٤
ســـبق أن درســـها فـــي الطالـــب صـــورة واضـــحة للمـــادة الدراســـیة إذ تـــذكره بمعلومـــات 

 .جدیدةمعلومات من ما تعرض علیه بمراحل سابقة مما یجعله غیر متفاجٍئ 
ـــى تنظـــیم أفكـــارهم بحســـب  -٥ إن اســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة تشـــجع الطـــالب عل

وضـــع الطـــالب فـــي مواقـــف تعلیمیـــة جدیـــدة بطـــریقتهم المالئمـــة لقـــدراتهم العقلیـــة ، 
قــدراتهم العقلیــة ممــا  تســتثیر، و  متلكونهــاتطــویر المعلومــات التــي ی فیهــایعون طیســت

 یؤدي الى بقاء المعلومات مدًة أطول .

المنظمــات المتقدمــة فــي تنظــیم المــادة داخــل البنیــة المعرفیــة بشــكل مــنظم بــدءًا  أثــر -٦
 . والسهلةة أجز مًال إلى المعلومات والحقائق الوصو من المعلومات والحقائق العامة 

 
 
 
 
 





       

٩٧ 

    االستنتاجات :اوًال : 

  االتي : ستنتجافي ضوء ما توصل الیه الباحث من نتائج 

 

إن اســـتعمال اســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تـــدریس قواعـــد اللغـــة العربیـــة  -١

نهـا اسـتراتیجیة حدیثـة فـي ألوانتباه الطالب نحـو المـادة ؛  رغبةتسهم في زیادة 

 تدریس مادة قواعد اللغة العربیة .

ها االیجابي في تـدریس مـادة قواعـد اللغـة الثر المنظمات المتقدمة و  ستعمالإن ا -٢

 زیادة التحصیل لدى طالب الصف الرابع االدبي .سهم في تالعربیة 

إن استعمال استراتیجیة المنظمات المتقدمة فـي التـدریس تسـاعد المـدرس علـى  -٣

لمــــراد ا مباشــــرة بالموضــــوع اانتقــــاء مــــا یفیــــد مــــن المعلومــــات ومــــا یتعلــــق منهــــ

 ، وتعینه على تنظیم عملیة التدریس .تدریسه

إّن اســـــتعمال اســـــتراتیجیة المنظمـــــات المتقدمـــــة تجعـــــل الطالـــــب أكثـــــر نشـــــاطًا  -٤

نها ركیزة فكریة مناسبة تساعد على التمییز بـین المـادة الالدرس ،  فيوفاعلیة 

 الجدیدة وما لدى الطالب من معلومات قدیمة .

اســــتبقاًء تجعــــل الطــــالب اكثــــر ت المتقدمــــة ان اســــتعمال اســــتراتیجیة المنظمــــا -٥

معلومـــــات وذلـــــك الســـــتثارة الطـــــالب فـــــي تـــــذكر المعلومـــــات التـــــي یمتلكونهـــــا لل

 واالفادة منها عند شرح موضوعات قواعد اللغة العربیة.

 

 

 

 

 

 





       

٩٨ 

 التوصیات :ثانیًا : 

 في ضوء النتائج التي اسفرت عنها هذه الدراسة ، یوصي الباحث باآلتي :     

 

اســــــتعمال اســــــتراتیجیة المنظمــــــات المتقدمــــــة جنبــــــًا إلــــــى جنــــــب مــــــع ضــــــرورة  -١

 االستراتیجیات التدریسیة االخرى في تدریس مادة قواعد اللغة العربیة .

ل اسـتراتیجیة دورات تدریبیة على كیفیة استعماوالمعلمین في تدریب المدرسین  -٢

ـــــــظ  المنظمـــــــات المتقدمـــــــة واالبتعـــــــاد عـــــــن االســـــــتراتیجیات التـــــــي تعتمـــــــد الحف

 واالستظهار.

ضــرورة العنایــة باســتعمال اســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة فــي تطــویر المنــاهج  -٣

 .لكلیات ( التربیة االساسیة والتربیة ) ومعاهد االعدادالدراسیة، 

المنظمــــات المتقدمــــة فــــي یجیة طــــالع الطــــالب علــــى كیفیــــة اســــتعمال اســــتراتا -٤

 لدراسیة الجدیدة التي تعرض علیهم .افادة منها في فهم المادة الدرس واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





       

٩٩ 

 المقترحات :ثالثًا : 

 الباحث إجراء الدراسات االتیة : دراسة الحالیة یقترحلاستكماًال ل        

التحصـیل  فـية أثـر اسـتراتیجیة المنظمـات المتقدمـف لتعـرَّ إجراء دراسـة مماثلـة  -١

 . فروع اللغة العربیة االخرى في 

إجـــراء دراســـة مقارنـــة بـــین أثـــر اســـتراتیجیة المنظمـــات المتقدمـــة واســـتراتیجیات  -٢

 التدریس األخرى .

متغیــرات  فــياســتراتیجیات المنظمــات المتقدمــة  ثــرأن ابیــإجــراء دراســة مماثلــة ل -٣

 . لتفكیر الناقدوالتفكیر االبداعي ، وااخرى كاالتجاه واكتساب المفاهیم ، 

 .ثر الجنس (ذكور واناث)ألبیان لدراسة الحالیة لإجراء دراسة مماثلة  -٤

ثــر اســتراتیجیات المنظمــات المتقدمــة فــي اكتســاب ء دراســة مماثلــة لبیــان أاجــرا -٥

 مهارات ( التلخیص ، الفهم القرائي ، التعبیر الكتابي ) . 





 

       

١٠١ 

 العربیة المصادر
 القرآن الكریم    

، دار  ١، تحقیــق محمــد علــي النجــار ، ط الخصــائصالفــتح عثمــان .  أبــوابــن جنــي ،  -١
 م.١٩٩٠الهدى للطباعة ، بیروت ، 

،تحقیـق حجـر عاصـي ، مكتبـة الهـالل  ابـن خلـدون ةمقدمـابن خلـدون ،عبـد الـرحمن ،  -٢
 م.١٩٨٦بیروت ، 

، دار الطالئـع للنشـر والتوزیـع  ١، ج شرح ابن عقیـلابن عقیل ، بهاء الدین عبد اهللا ،  -٣
 م .٢٠٠٤والتصدیر ، القاهرة ، 

 ٤ط  ،لسـان العـربالفضل جمال الدین بن مكـرم االفریقـي المصـري .  ، أبوابن منظور -٤
 م .٢٠٠٥، ، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان 

ـــويجـــادو ، صـــالح محمـــد علـــي .  أبـــو -٥ ـــنفس الترب ـــم ال ر المســـیرة للنشـــر ، دا ١، ط عل
 . م١٩٩٨والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

ـــ -٦ ، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع والطباعــة ، عمــان ،  ٣ط،  علــم الــنفس التربــوي.  ـــــــــــــ
 م.٢٠٠٣االردن ، 

االنجلـوا المصـریة ،  ، مكتبـة علـم الـنفس التربـوي حطب ، فـؤاد ، وآمـال صـادق .  أبو -٧
 م. ١٩٩٦القاهرة ، 

 م. ٢٠١٠االنجلوا المصریة ، القاهرة ،  ، مكتبة ٦، طعلم النفس التربوي . ـــــــــــــــــ -٨

) ، ١٦(، العـدد مجلـة التربیـة القطریـة،  المنهج التجریبي في التعلمأبو فلجة ، غیان .  -٩
 م.١٩٩٦قطر ، 

ــب الجــامعي ة ، ســبع محمــد . أبــو لبــد -١٠ ــوي للطال ــیم الترب ــاس النفســي والتقی ــادئ القی مب
 م . ١٩٧٩، مطبعة عمال المطابع التعاونیة ، عمان ،  ١، ط لعربيوالمعلم ا

، مطبعــة  ٤، ط االحصــاء النفســي واالجتمــاعي والتربــويأبــو النیــل ، محمــود الســید .  -١١
 م.١٩٨٤الخانجي ، القاهرة ، 

اســـالیب وطـــرق تـــدریس اللغـــة العربیـــة واعـــداد دروســـها أبــو الهیجـــاء ، فــؤاد حســـن .  -١٢
 م.٢٠٠٧ان ، االردن ، میع ، عز هج للنشر والتو ، دار المنا ٣، طالیومیة 





 

       

١٠٢ 

طرائــق التــدریس مــنهج ، واســلوب ، األحمــد ، ردینــة عثمــان ، وحــذام عثمــان یوســف .  -١٣
 م.٢٠٠١، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ١، طوسیلة

،  ١، ط طــرق التـــدریس وفــق المنـــاهج الحدیثـــةأحمــد ، مبــروك عثمــان ، وآخـــرون .  -١٤
 م .٢٠٠١االردن، 

، مكتبـة النهضـة المصـریة  ٥، ط طرق تعلیم اللغـة العربیـةأحمد ، محمد عبد القادر .  -١٥
 م.١٩٨٦، 

، دار الكتـب للطباعـة  ١، ط أسس علم النفس التربوي  حسـن .ماالزیرجاوي ، فاضل  -١٦
 م.١٩٩١والنشر ، الموصل ، 

ــة اســماعیل ، زكریــا .   -١٧ ــة العربی ــدریس اللغ ــطــرق ت ة ، مصــر ، ، دار المعرفــة الجامعی
 م.١٩٩٩

، دار الحكمـة للطباعـة والنشـر  القیـاس والتقـویماالمام ، مصطفى محمود ، وآخـرون .  -١٨
 م.١٩٧٨ ،، جامعة بغداد 

أصــول تــدریس العربیــة بــین النظریــة والممارســة للمرحلــة  البجــة ، عبــد الفتــاح حســن . -١٩
 م.١٩٩٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ،  ١، ط االساسیة العلیا

ــاهج البغــدادي ، محمــد رضــا .  -٢٠ ــق فــي المن ــة والتطبی ــین النظری ــارات ب االهــداف واالختب
 م. ١٩٨١، مكتبة الفالح ، الكویت ،  ١، ط وطرق التدریس

، مطبعــــة الجــــبالوي بمصــــر ،  لغتنــــا والحیــــاةبنــــت الشــــاطئ ، عائشــــة عبــــد الــــرحمن .  -٢١
 م.١٩٦٩

االحصـاء الوصـفي واالسـتداللي وس . البیاتي ، عبد الجبار توفیق ، وزكریا زكي اثناسـی -٢٢
 م.١٩٧٧، بغداد ، العالمیة ، مطبعة المؤسسة الثقافیة  في التربیة وعلم النفس

،  ١، ط االحصاء وتطبیقاته في العلوم التربویة والنفسـیةعبد الجبار توفیق . ،البیاتي  -٢٣
 م.٢٠٠٨دار اثراء للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

، دار  والمسـتحدث –طرائـق التـدریس العامـة المـألوف محمـد . التمیمي ، عـواد جاسـم  -٢٤
 م.٢٠١٠الحوراء ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ، 





 

       

١٠٣ 

واقـع تعلـیم اللغـة العربیـة التمیمي ، عواد جاسـم محمـد ، وبـاقر جـواد محمـد الزجـاجي .  -٢٥
، المنظمــة العربیــة  فــي المرحلــة االبتدائیــة فــي الــوطن العربــي ، مشــكالت ومقترحــات 

 م.٢٠٠٤ة والثقافة والعلوم إدارة برامج التربیة ، تونس ، للتربی

، دار الحریــة للطباعــة ،  اصــول تــدریس اللغــة العربیــة ثــامر ، عبــد الــرحمن حمیــد .  -٢٦
 م.١٩٧٦بغداد ، 

، ریاضـة ، عنـوان الرسـالة ٣، ج ١، ط رسائل الجـاحظعثمان بن بحر .  أبوالجاحظ ،  -٢٧
م محمـد هـارون ، مكتبـة الخـانجي بمصـر، الصبي ، الفصـل الثـامن ، تحقیـق عبـد السـال

 م.١٩٧٩

اثــر اســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة فــي تحصــیل طالبــات الجنــابي ، ســاهرة عبــد اهللا .  -٢٨
، كلیـة التربیـة ، ابـن  معانیـهو الصف الخامس االعدادي في مادة القرآن الكریم تالوته 

 م (رسالة غیر منشورة) .٢٠٠٠رشد ، جامعة بغداد ، 

، مطبعـة الهـدف ، الموصـل الطرق العملیة لتدریس اللغة العربیـة مـود . الجومرد ، مح -٢٩
 م. ١٩٦٢، 

 م. ١٩٧٥، دار المعارف ، مصر ،  ٥، ط ١، ج النحو الوافيحسن ، عباس .  -٣٠

، المدیریـة  ١٠، ط  طرائق التدریس العامـةالحسون ، عبد الرحمن عیسى ، وآخرون .  -٣١
، وزارة التربیــة ، العــراق ،  ١ة مطبعــة رقــم /العامــة النتــاج المســتلزمات التربویــة ، مدیریــ

 م.٢٠٠٠

ـــدریس العامـــةالحصـــري ، علـــي منیـــر ، ویوســـف العنیـــزي .  -٣٢ ، مكتبـــة  ٤، ط طـــرق الت
 م.٢٠٠٧الفالح للنشر والتوزیع ، الكویت ، 

منظومة التعلیم واسالیب تدریس ، الریاضـیات ، اللغـة حمادات ، محمد حسن محمد .  -٣٣
ــاء ، ا ــداع ، االنجلیزیــة ، الكیمی ــیم ، تــدریب ، اب ــا التعل ــة ، تكنولوجی النشــطة التعلیمی

 م.٢٠٠٩، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، نظام ، الجودة 

التربیــة العملیــة المیدانیــة ، مفاهیمهــا وكفایاتهــا وممارســاتها ، حمــدان ، محمــد زیــاد . -٣٤
 م.١٩٨١، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  سلسلة التربیة الحدیثة

ـــ -٣٥ ــدریس الحــدیث ، انواعهــا واســتخدامها فــي التربیــة الصــفیة. ـــــــ ،  طــرق منهجیــة الت
 م.١٩٨٥) ، دار التربیة الحدیثة عمان ، ٢١سلسلة التربیة الحدیثة (





 

       

١٠٤ 

أثـــر المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تحصـــیل طـــالب الصـــف الثـــاني حمیــد ، ســـعدي علـــي .  -٣٦
م (رســـالة ٢٠٠٦مستنصـــریة ، ، كلیـــة التربیـــة ، الجامعـــة الالمتوســـط فـــي مـــادة األمـــالء

 ماجستیر غیر منشورة) .

أثــــر اســــتخدام طریقتــــي المنظمــــات المتقدمــــة الحیــــالي ، ُأبــــي ابــــراهیم حســــین علــــي .  -٣٧
والمناقشة في تحصـیل واسـتبقاء مـادة النقـد االدبـي الحـدیث لـدى طلبـة الصـف الرابـع 

 ٢٠٠٤لموصـل ، ، كلیـة التربیـة ، جامعـة ا قسم اللغة العربیة وتنمیة اتجاهاتهم نحوها
 م (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).

ـــة وممارســـة الحیلـــة ، محمـــد محمـــود .  -٣٨ ، دار المســـیرة  ١، طالتصـــمیم التعلیمـــي نظری
 م.١٩٩٨للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن ، 

االمـارات  –، دار الكتـاب الجـامعي ، العـین  ٣، ط طرائق التدریس واسـتراتیجیاته ـــــــــــ . -٣٩
 م.٢٠٠٣بیة المتحدة ، العر 

طــرق تــدریس اللغــة العربیــة والتربیــة الدینیــة فــي ضــوء خــاطر ، رشــیدي ، وآخــرون .  -٤٠
 م. ١٩٨٩، دار المعرفة ، مصر ،  ٤، ط االتجاهات التربویة الحدیثة

،  ١، طتــدریس العلــوم فــي مراحــل التعلــیم العــام الخلیلــي ، خلیــل یوســف ، وآخــرون .  -٤١
 م.١٩٩٦دبي ، االمارات العربیة المتحدة ، دار العلم للنشر والتوزیع ، 

،  ٣، ط االحصـاء فـي البحـوث النفسـیة والتربویـة واالجتماعیـةخیري ، السید محمـد .  -٤٢
 .١٩٩٣زیع ، القاهرة ، و دار الفكر للنشر والت

لطباعـــة ل، دار الحكمـــة  منـــاهج البحـــث التربـــويداود ، عزیـــز رضـــا ، وأنـــور حســـین .  -٤٣
 م.١٩٩٠والنشر ، بغداد ، 

ــر الن ، عمــر علــي . دحــ -٤٤ ــى التحصــیل وبقــاء اث ــر اســتخدام المنظمــات المتقدمــة عل اث
ــامن االساســي ــتعلم فــي مــادة النحــو لــدى طــالب الصــف الث ، كلیــة التربیــة الجامعــة  ال

 م (رسالة ماجستیر غیر منشورة) . ٢٠٠٣االسالمیة بغزة ، فلسطین ، 

ســــتراتیجیات االدراك ، ااساســــیات فــــي علــــم الــــنفس التربــــوي دروزة ، افنــــان نظیــــر .  -٤٥
، عمــــان ،  ١ومنشــــطاتها كأســــاس للتصــــمیم التعلــــیم (دراســــات وبحــــوث وتطبیقــــات) ، ط

 م.٢٠٠٤االردن، 





 

       

١٠٥ 

ـــ -٤٦ ، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع ،  ١، ط النظریــة فــي التــدریس وترجمتهــا عملیــاً .  ـــــــــ
 م.٢٠٠٠عمان ، االردن ، 

ــة . الــدلیمي ، احســان علیــوي ، وعــدنان محمــود المهــداوي  -٤٧ ــي العملی ــویم ف ــاس والتق القی
 م.٢٠٠٥لطباعة والنشر ، بغداد ، ل، مكتبة احمد  ٢، ط التعلیمیة

اتجاهــات حدیثــة فــي تــدریس ، وســعاد عبــد الكــریم الــوائلي . حســینالــدلیمي ، طــه علــي  -٤٨
 م.٢٠٠٥، دار عالم الكتب الحدیث ، أربد ، االردن ،  ١، ط اللغة العربیة

ـــــي حســـــین .  -٤٩ ـــــدلیمي ، طـــــه عل ریس اللغـــــة العربیـــــة بـــــین الطرائـــــق التقلیدیـــــة تـــــدال
 م.٢٠٠٩، عالم الكتب الحدیث ، أربد ، االردن ،  ١، طواالستراتیجیات التجدیدیة 

، المــؤتمر الســادس نظریــة تعلــیم اللغــة العربیــة بــالفطرة والممارســة  الــدنان ، عبــد اهللا . -٥٠
 م.٢٠٠٧لمجمع اللغة العربیة بدمشق ، 

، للصـف الخـامس معاهـد  طرائق تعلـیم اللغـة العربیـةن . الرحیم ، أحمد حسن ، وآخـرو  -٥١
ـــاني معاهـــد اعـــداد المعلمـــین المركـــزي ، ط ،  ٤اعـــداد المعلمـــین والمعلمـــات والصـــف الث

 م .  ١٩٩١مطبعة وزارة التربیة ، العراق ، 

،  ٢، ط دلیل المعلم في اللغة العربیة للمرحلة الثانویـةرمضان ، الطاهر ، وآخـرون ،  -٥٢
 م.١٩٩٠ة والتعلیم ادارة المناهج ، البحرین ، وزارة التربی

،  الطریقة المثلى لتدریس قواعد النحو (في مراحل التعلیم المختلفة)رّواي ، صـالح .  -٥٣
 م.٢٠٠٨دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

،  ســیكلوجیة التــدریس الصــفيالزغــول ، عمــاد عبــد الــرحیم ، وشــاكر عقلــة المحامیــد .  -٥٤
 م.٢٠٠٧سیرة ، عمان ، االردن ، دار الم

اســـتراتیجیات مـــا قبـــل التـــدریس لمفهـــوم ثبتـــت فعالیتـــه زكـــري ، عمـــر محمـــد مـــدني .  -٥٥
ــاً  ) ، مكتبــة  التربیــة العربــي ٧) الســنة (٢٢، مجلــة رســالة الخلــیج العربــي ، العــدد (علمی

 م.١٩٨٧لدول الخلیج ، الریاض ، 

جــذور النظریــة نمــاذج وتطبیقــات التصــامیم التعلیمیــة الالزنــد ، ولیــد خضــیر عبــاس .  -٥٦
، الریـاض ، المملكـة العربیـة السـعودیة ،  ١، ط علمیة دراسات وبحوث عربیة وعالمیـة

 م.٢٠٠٤





 

       

١٠٦ 

 ١، ج مناهج البحـث فـي التربیـة، ومحمد أحمد الغنـام .  ابراهیم الزوبعي ، عبد الجلیل -٥٧
 م.١٩٨١، مطبعة جامعة بغداد ، 

ـــراهیم ، وآخـــرون -٥٨ ـــد الجلیـــل اب ـــاییس النفســـیة.  الزوبعـــي ، عب ـــة  االختبـــارات والمق ، كلی
 م.١٩٨١االداب ، جامعة الموصل ، 

 م . ١٩٦٨، دار العلم للمالیین ، بیروت ،  فقه اللغة المقارنالسامرائي ، ابراهیم ،  -٥٩

ــرالســامرائي ، هاشــم ، وآخــرون .  -٦٠ ــة التفكی ــدریس العامــة وتنمی ــق الت ، دار  ٢، ط طرائ
 م .٢٠٠٠االمل ، اربد ، االردن ، 

التصمیم التعلیمي والتعلم ذو المعنى ، رؤیة استیمولوجیة تطبیقة فـي سرایا ، عـادل .  -٦١
ــــذاكرة البشــــریة ــــز المعلومــــات بال ، عمــــان ، ، دار وائــــل للنشــــر والتوزیــــع ضــــوء تجهی

 م.٢٠٠٧

، دار البــارودي العلمیــة للنشــر  ١، ط تصــمیم التــدریسســالمة ، عبــد الحــافظ محمــد .  -٦٢
 .٢٠٠١، والتوزیع ،عمان ، االردن 

، دار البـــارودي العلمیـــة للنشـــر والتوزیـــع  اســـالیب تـــدریس العلـــوم والریاضـــیات.  ـــــــــــــــ -٦٣
 .٢٠٠٣،عمان ، االردن ، 

، عـالم الكتـب  ١، ط استراتیجیات الـتعلم والتعلـیم النظریـة والتطبیـق السلیتي ، فـراس . -٦٤
 م.٢٠٠٨الحدیث للنشر والتوزیع ، أربد ، االردن ، 

فـن التــدریس للتربیــة اللغویـة وانطباعاتهــا المســلكیة وانماطهــا ح . سـمك ، محمـد صــال -٦٥
 م. ١٩٧٩، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، العلمیة

 
ــة وآدابهــاالســید ، محمــود .  -٦٦ ــة العربی ــدریس اللغ ــق ت ، دار بیــروت ،  المــوجز فــي طرائ

 م.١٩٨٠

نشــر والتوزیــع ، ، دار المنــاهج لل اساســیات التــدریسوآخــرون .  شــبر ، خلیــل ابــراهیم ، -٦٧
 م.٢٠٠٥عمان ، االردن ، 

دار المصـریة الـ،  ٢، طتعلـیم اللغـة العربیـة بـین النظریـة والتطبیـق  شحاتة ، حسـن .  -٦٨
 م.١٩٩٣اللبنانیة، القاهرة ، 





 

       

١٠٧ 

دار الـ،  ١، ط معجم المصطلحات التربویـة والنفسـیةشحاته ، حسن ، وزینب النجار ،  -٦٩
 م.٢٠٠٣المصریة اللبنانیة ، 

االنجلـوا المصـریة ، القـاهرة  ، مكتبـة ٤، طالتعلم نظریات وتطبیقات أنور . الشرقاوي ،  -٧٠
 م. ١٩٩١، 

، (المحاضـرات التـي القیـت علـى طـالب  اصـول تـدریس اللغـة العربیـةشریف ، بدیع .  -٧١
 دار المعلمین العالیة) ، مطبعة الصباح ، بغداد ، د.ت.

أثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیتین قبلیتـــین لتـــدریس األدب الشـــمري ، زینـــب حســـن نجـــم .  -٧٢
، جامعـة بغـداد ،  د، كلیة التربیـة ، ابـن رشـ والنصوص في تحصیل طالبات الرابع العام

 م. (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .١٩٩٨

منـاهج اللغـة العربیـة وطـرق الشمري ، هدى علي جـواد ، وسـعدون محمـود السـاموك .  -٧٣
 م .٢٠٠٥للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، ، دار وائل  ١، ط تدریسها

 التدریس العام وتـدریس اللغـة العربیـةصالح ، سمیر یونس ، وسعد محمد الرشـیدي .  -٧٤
 م .٢٠٠٥، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ، الكویت ،  ٢، ط

 م.١٩٨٩، جامعة بغداد ، ، كلیة االداب علم اللغة  الضامن ، حاتم صالح . -٧٥

،  ١، ط تدریس اللغة العربیـة وفقـًا ألحـدث الطرائـق التربویـة . طاهر ، علوي عبـد اهللا -٧٦
 م.٢٠١٠دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

، دار الفكـر  تعلیم العربیة والـدین بـین العلـم والظـنطعیمة ، رشدي أحمد ، وآخـرون .  -٧٧
 م.٢٠٠٠العربي ، القاهرة ، 

، دار  ١، ط تـدریس فـي اللغـة العربیـةالظافر ، محمد اسماعیل ، ویوسف الحمادي .  -٧٨
 م .١٩٨٤المریخ للنشر ، الریاض ، 

، دار  ١، طمبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة الظــاهر ، زكریــا محمــد ، وآخــرون .  -٧٩
 م.١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

ة بـــین اســـالیب تـــدریس اللغـــة العربیـــعاشـــور ، راتـــب قاســـم ، ومحمـــد فـــؤاد الحوامـــدة .  -٨٠
 م.٢٠٠٧ان ، االردن، م، دار المسیرة ،ع ٢، ط النظریة والتطبیق

بیــروت ، لبنــان ، علــم للمالیــین، ، دار ال ٣، ط معجــم العلــوم النفســیة عاقــل ، فــاخر ،  -٨١
 .م١٩٧٩





 

       

١٠٨ 

أثـــر المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تحصـــیل طـــالب العــاني ، احســـان عـــدنان عبــد الـــرزاق ،  -٨٢
لجامعـــة المستنصـــریة ، كلیـــة التربیـــة ، ا ، الصـــف الخـــامس االدبـــي فـــي مـــادة البالغـــة

 م (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .٢٠٠٤

، دار العلـم للمالیـین  ١، ط التربیة التجریبیـة والبحـث التربـوي عبد الدائم ، عبـد اهللا .  -٨٣
 م. ١٩٨١، بیروت ، 

ـــدریس العلـــوم عبـــد الـــرحمن ، أنـــور حســـین ، وفـــالح محـــد حســـن الصـــافي .  -٨٤ ـــق ت طرائ
 م.٢٠٠٦، دار التأمیم ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ،  یةالتربویة والنفس

، مكتبـة غریـب ، القـاهرة ،  طرائق تدریس اللغـة العربیـةعبد العال ، عبد المنعم سـید .  -٨٥
 د.ت .

اســتراتیجیات التعلــیم والــتعلم ، فــي ســباق ثقافــة الجــودة اطــر مفاهیمیــة عبیـد ، ولــیم .  -٨٦
 م.٢٠٠٩والتوزیع ، عمان ، االردن ، ، دار المسیرة للنشر  ١، ط ونماذج تطبیقیة

، دار الفكـر للطباعـة  ٢، ط مبادئ علم النفسفة قطـامي . یعدس ، عبد الرحمن ، ونا -٨٧
 م.٢٠٠٢والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

 تصمیم التدریس بین النظریـة والتطبیـقالعدوان ، زید سلمان ، ومحمد فؤاد الحوامـدة .  -٨٨
 م.٢٠٠٨نشر والتوزیع ، اربد ، االردن ، ، عالم الكتب الحدیث لل ١، ط

، دار  ١، ط ةلیـــة التدریســـیمالقیـــاس والتقـــویم فـــي العالعـــزاوي ، رحـــیم یـــونس كـــرو .  -٨٩
 م.٢٠٠٨دجلة، عمان ، االردن ، 

، مركـز الكتـاب للنشـر ، ٢، ط المرجع في تدریس اللغة العربیةعطا ، ابراهیم محمـد .  -٩٠
 . ٢٠٠٦مصر الجدیدة ، 

، دار المسـیرة ، عمـان  ١، ط طرق واسالیب تـدریس العلـومكامـل . عطا اهللا ، میشیل  -٩١
 م.٢٠١٠، االردن ، 

، دار صـفاء  ١، ط االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعـال عطیة ، محسن علي . -٩٢
 م.٢٠٠٨للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

توزیــــع ، عمــــان ، ، دار المنــــاهج للنشــــر والالمنــــاهج الحدیثــــة وطرائــــق التــــدریس . ــــــــــــــ -٩٣
 م.٢٠٠٩





 

       

١٠٩ 

التدریس الصفي بالذكاءات المتعددة نـدار . ، عزو اسماعیل ، ونائلة نجیب الخز عفانة  -٩٤
 م.٢٠٠٩، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ٢، ط

القیاس والتقویم التربوي والنفسـي اساسـیاته وتطبیقاتـه عالم ، صالح الدین محمود .  -٩٥
 م .٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١ط ، وتوجیهاته المعاصرة

، دار المســـیرة للنشـــر  ٢، ط القیـــاس والتقـــویم التربـــوي فـــي العملیـــة التدریســـیة.  ـــــــــــــــــ -٩٦
 م.٢٠٠٩والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

، دار الفكـر  ١، ط نشأة النحو العربي فـي مدرسـتي البصـرة والكوفـةعالمة ، طالل .  -٩٧
 م.١٩٩٢العربي ، بیروت ، 

، مؤسسـة الرسـالة ناشـروت ، س اللغـة العربیـة دریاتجاهات حدیثة في ت عمار ، سام . -٩٨
 م .٢٠٠٢دمشق، 

ــة التدریســیة .عــودة ، احمــد ســلیمان  -٩٩ ــي العملی ــویم ف ، دار االمــل  ٢، ط القیــاس والتق
 م.٢٠٠٢للنشر والتوزیع ، عمان ، 

دار االمـل للنشـر والتوزیـع ،  ، ٣، ط القیاس والتقویم في العملیـة التدریسـیة. ــــــــــ -١٠٠
 م.٢٠٠٤أربد ، االردن ، 

، مطبعــــة مكتبــــة االنجلــــو  التقــــویم والقیــــاس النفســــي والتربــــويالغریــــب ، رمزیــــة .  -١٠١
 م.١٩٨٥المصریة ، القاهرة ، 

، دار الفكــــر  ١،ط ١، ج طــــرق تــــدریس الحاســــوبار ، ابــــراهیم عبــــد الوكیــــل . الفــــ -١٠٢
 م.٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، 

، ترجمــة محمــد  منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفسفــان دالــین ، دیوبولــد . ب.  -١٠٣
 م.١٩٨٥، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ،  ٣نبیل وآخرون ، ط

، ترجمــة د. محمــد امــین المغنــي ، ود.  طــرق تــدریس الریاضــیاتبــل .  .دریــك هـــ فر  -١٠٤
وزیــــع ، عــــین شــــمس ، ممــــدوح محمــــد ســــلمان ، وآخــــرون ، الــــدار العربیــــة للنشــــر والت

 م.١٩٨٦

اســـالیب تـــدریس العلـــوم فـــي المرحلـــة االساســـیة الـــدنیا  القبـــیالت ، راجـــي عیســـى . -١٠٥
 م.٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  ١، ط ومرحلة ریاض االطفال





 

       

١١٠ 

ـــة عمـــان ، االردن،  ١، ططـــرق التـــدریس العامـــة قـــدورة ، دالل كامـــل .  -١٠٦ ، دار دجل
 م.٢٠٠٩

، دار بیـروت للنشـر والتوزیـع ،  ة الـتعلم والتعلـیم الصـفيسیكلوجیقطامي ، یوسف .  -١٠٧
 م.١٩٨٩بیروت ، 

، دار الشــروق  ٢، ط نمــاذج التــدریس الصــفيقطــامي ، یوســف ، ونایفــة قطــامي .  -١٠٨
 م.١٩٩٨للطباعة والنشر ، عمان ، االردن ، 

، دار  ١، ط القیــاس والتقــویم فــي التربیــة الخاصــةالقمــش ، مصــطفى ، وآخــرون .  -١٠٩
 م.٢٠٠٠اعة والنشر والتوزیع ، عمان ، الفكر للطب

 طرق تـدریس الریاضـیات أسـالیبه (امثلـة ومناقشـات)الكبیسي ، عبد الواحد حمید .  -١١٠
 م.٢٠٠٨، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ١، ط

،  المدخل في علم النفس التربـويالكبیسي ، وهیب مجید ، وصالح حسن الـداهري .  -١١١
 م.٢٠٠٠الكندي للنشر والتوزیع ، اربد ، االردن ،  ، دار ١ط

ــیم الكخــن ، أمــین .  -١١٢ ــة التعل ــیم اللغــة العربیــة فــي مرحل دلیــل ابحــاث میدانیــة فــي تعل
 م.١٩٩٢، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس ،  االساس

ر ، داطــرق تــدریس المــواد االجتماعیــة اللقــاني ، أحمــد حســین ، ویوســف رضــوان .  -١١٣
 م.١٩٨٦التربیة الحدیثة ، القاهرة ، 

تدریس اللغة العربیة أسسه وتطبیقاتـه التربویـة  مجاور ، محمد صالح الدین علي . -١١٤
 م. ١٩٧١، دار المعارف بمصر ، ٢، ط

،  ١، ط مشــكالت تعلــیم اللغــة العربیــة حلــول نظریــة وتطبیقیــةمحجــوب ، عبــاس .  -١١٥
 م.١٩٨٦ دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدوحة ، قطر ،

، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، عمـان ،  ١، طنظریـات الـتعلم محمد ، جاسم محمد ،  -١١٦
 م.٢٠٠٧االردن ، 

، اساسـیات فـي طرائـق التـدریس العامـة ماهر ، ومجید مهدي محمد .  دمحمد ، داو  -١١٧
 م.١٩٩١كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، 

ـــدمختـــار ، حســـن علـــي .  -١١٨ ، مكتبـــة  ١، ط ریسقضـــایا ومشـــكالت فـــي المنـــاهج والت
 م.١٩٨٦الطالب الجامعي ، السعودیة ، 





 

       

١١١ 

ــةمــدكور ، علــي احمــد .  -١١٩ ــون اللغــة العربی ــدریس فن دار الفــالح للنشــر والتوزیــع ، ،  ت
 م. ١٩٩١، ٢ط

 . م٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة،  تدریس فنون اللغة العربیة. ــــــــــ -١٢٠
، دار  ١، ط ائـق التـدریس العامـةطر مرعي ، توفیق أحمد ، ومحمـد محمـود الحیلـة .  -١٢١

 م.٢٠٠٢المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

ــد وتوضــیح) مطــر ، عبــد العزیــز .  -١٢٢ ــه اللغــة (تحدی ــم اللغــة وفق ، دار قطــرى بنــي عل
 م.١٩٨٥الفجاء ، قطر ، 

 مقدمة في علم النفس التربـوي (مشـكالت تربویـة)معروف ، صبحي عبد اللطیـف .  -١٢٣
 م. ١٩٧٤رة ، العراق ، ، مطبعة حداد البص

، دار النفـائس ، بیـروت  ١، ط خصائص العربیة وطرائق تدریسهامعروف ، نایف .  -١٢٤
 م .١٩٨٥، 

 ١، ط سیكولوجیة التعلم والتعلیم األسـس النظریـة والتطبیقیـةملحم ، سامي محمد .  -١٢٥
 م.٢٠٠١، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن ، 

، دار االبــداع للنشــر والتوزیــع ،  ١، ط القیــاس والتقــویم التربــوي الناشــف ، ســلمى . -١٢٦
 م . ١٩٩١عمان ، االردن ، 

ـــــة ناصـــــر ، ابـــــراهیم .  -١٢٧ ، الجامعـــــة االردنیـــــة ، عمـــــان ، االردن ، ١، طاســـــس التربی
 م.١٩٨٨

، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر ،  اساسیات تعلیم اللغة العربیةالناقة ، محمود كامل .  -١٢٨
 م .١٩٧٧القاهرة، 

اثــر المــنظم المتقــدم فــي تعلــم واحتفــاظ الطلبــة النجــار ، عبــد الــرحیم عبــد الفتــاح .  -١٢٩
م ١٩٨٨، الجامعـة االردنیـة ، عمـان ،  بمفاهیم نحویـة فـي الصـف الثالـث االعـدادي

 (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .

،  ، دار الفرقـان للنشـر والتوزیـع ، عمـان علم الـنفس التربـوينشواتي ، عبد المجید .  -١٣٠
 م. ١٩٨٤االردن ، 

ــــ -١٣١ ـــوي. ــــــــــ ـــنفس الترب ـــم ال ، عمـــان ، االردن ، ، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزیـــع ٤، ط عل
 م.٢٠٠٣





 

       

١١٢ 

، مطبعــة بغــداد ، لغــة العربیــة لــي لمدرســي المموجــه العالالهاشــمي ، عابــد توفیــق .  -١٣٢
 .م  ١٩٧٢

 تصـحیحیةالتعبیر فلسـفة واقعـة تدریسـیة اسـالیب .  علي الهاشمي عبد الرحمن عبد -١٣٣
 م.٢٠٠٥، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ١، ط

اسـتراتیجیات حدیثـة ، وطـه علـي حسـین الـدلیمي . علـيالهاشمي ، عبـد الـرحمن عبـد  -١٣٤
 م.٢٠٠٨، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ١، ط في فن التدریس

، دار الكتـاب الجـامعي  ١، ط وماالسالیب الحدیثة فـي تـدریس العلـالهویدي ، زیـد .  -١٣٥
 م.٢٠٠٥، العین ، االمارات العربیة المتحدة ، 

، المدیریـــة العامـــة للتعلـــیم الثـــانوي ، مدیریـــة  نظـــام المـــدارس الثانویـــةوزارة التربیـــة .  -١٣٦
 .   ١٩٧٧الشؤون الفنیة ، العراق ، 

العـــراق ،  ،، شـــركة الفنـــون للطباعـــة المحـــدودة ١، ط مـــنهج الدراســـة االعدادیـــة . ــــــــــ -١٣٧
 م.١٩٩٠

ـــالیمـــاني ، عبـــد الكـــریم علـــي ،  -١٣٨ ـــیمتاســـتراتیجیات ال ، زمـــزم ناشـــرون  ١، ط علم والتعل
  م.٢٠٠٩وموزعون، عمان ، االردن ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األجنبیةالمصادر 
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١١٥ 

 ) ١الملحق (

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 جمهوریة العراق 

 المدیریة العامة للتربة في محافظة دیالى                                       

 مدیریة التخطیط التربوي / البحوث والدراسات                                     

 ٤٠٤٢٠الـعـدد :                                                 

 م ٥/١٠/٢٠١٠التاریخ                                                

 هـ ١٤٣١                                                               

 الى / ادارة اعدادیة جمال عبد الناصر للبنین 

 م/ تسهیل مهمة 

ر (ایمــن عبــد العزیــز كــاظم) فــي حصــلت الموافقــة علــى تســهیل مهمــة طالــب الماجســتی

جمعــة دیــالى كلیــة التربیــة االساســیة / تخصــص طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة لغــرض 

اجــراء البحـــث الموســـوم (اثـــر المنظمـــات المتقدمــة فـــي تحصـــیل طـــالب الصـــف الرابـــع 

 االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها) .

 مع التقدیر 

 

 فوزي حمودي ابراهیم                                                            

 ع / المدیر العام                                                               

                                                                ٥/١٠/٢٠١٠ 

 /   نسخة منه الى

 ر السیدة المعاونة / للعلم مع التقدی

 ) ٢الملحق (





       

١١٦ 

 درجات طالب مجموعتي البحث في مادة اللغة العربیة للصف الثالث المتوسط
 

 المجموعة التجریبیة
  

 المجموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۷٤ ۲٦ ٦۸ ۱ ٦۳ ۲٥ ٦۷ 
۲ ٥۷ ۲۷ ٥۳ ۲ ٦٥ ۲۷ ٥۷ 
۳ ٥٤ ۲۸ ٦۸ ۳ ٦٤ ۲۸ ٦۲ 
٦٥ ٤ ۲۹ ٤ ٦٤ ۷۰ ۲۹ ٦۰ 
٦ ٥۰ ۳۰ ٦ ٥ ٦٦۲ ۳۰ ٥۰ 
٥ ٦۷ ۳۱ ٦۷ ٥ ٦۰ ۳۱ ٥۰ 
۷ ٦٥ ۳۲ ٦٦ ۷ ٦٥ ۳۲ ٥۰ 
۸ ٦۳ ۳۳ ۷۰ ۸ ٦٥ ۳۳ ٥۱ 
۹ ٥۸ ۳٥ ٤۹ ۹ ٦۷ ۳٥ ٤۳ 
۱۰ ٥٤ ۳٥ ٥۱ ۱۰ 

۱۱ 
٥۸  

 ٥۹,٦٥الوسط الحسابي= ٦۰ ٦۰,۳٤الوسط الحسابي= ٥۰ ۱۱
 ٥,۹۹االنحراف المعیاري=

 ۳٥,۸۷التباین=
 ۳٤عدد المجموعة =

 ٦,۲٤االنحراف المعیاري= ٥۰ ۱۲
 ۳۸,۹٤التباین = 

 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ٦۰ 
۱۳ ٦۰ ۱۳ ٦۰ 
۱٦ ٤۰ ۱٦٤ ٤ 
۱٥ ٥۳ ۱٦ ٥۱ 
۱٦ ٦۳ ۱٦ ٦۳ 
۱۷ ٦۳ ۱۷ ٥٥ 
۱۸ ٦٥ ۱۸ ٦۳ 
۱۹ ٥٥ ۱۹ ٦٦ 
۲۰ ٦۷ ۲۰ ٥٤ 
۲۱ ٥۳ ۲۱ ٥٥ 
۲۲ ٥٥ ۲۲ ٦۹ 
۲۳ ٥۷ ۲۳ ٥۰ 
۲٥ ٤۷ ۲٦٥ ٤ 
۲٦٥ ٥ ۲٦٤ ٥ 

 ) ٣الملحق (





       

١١٧ 

 اعمار طالب مجموعتي البحث محسوبًا بالشهور
 

 المجموعة التجریبیة
  

 المجموعة الضابطة

 العمر بالشھور ت العمر بالشھور  ت العمر بالشھور ت العمر بالشھور ت
۱ ۱۹٥ ۲٦ ۱۸٥ ۱ ۲۰۳ ۲٦ ۱۹۸ 

۲ ۲۰۱ ۲۷ ۲۰٤ ۲ ۱۷۸ ۲۷ ۲۱۸ 

۳ ۱۹۷ ۲۸ ۲۱٤ ۳ ۲۲٥ ۲۸ ۱۸۳ 

٤ ۱۹۹ ۲۹ ۲۱۰ ٤ ۱۹۷ ۲۹ ۲۰۸ 

٥ ۱۹۱ ۳۰ ۲۱۰ ٥ ۲۰٦ ۳۰ ۲۱۹ 

٦ ۲۱٥ ۳۱ ۱۹٦ ٥ ۱۸۲ ۳۱ ۱۹۳ 

۷ ۱۸٦ ۳۲ ۱۹۷ ۷ ۲۰۰ ۳۲ ۱۹۱ 

۸ ۲۰۷ ۳۳ ۲۰۰ ۸ ۱۹٤ ۳۳ ۲۲۱ 

۹ ۲۲۲ ۳٤ ۱۸۷ ۹ ۱۹۳ ۳٤ ۱۸۰ 

۱۰ ۱۹۷ ۳٥ ۱۸۲ ۱۰ ۱۹٥  
 ۱۹۹,۲۱الوسط الحسابي= ۲۱۳ ۱۱ ۱۹۸,٤۳الوسط الحسابي= ۱۸٦ ۱۱

 ۱۳,٥٥النحراف المعیاري=ا
 ۱۸۳,٦۲التباین=

 ۳٤عدد المجموعة =

 ۱۱,٤۲االنحراف المعیاري= ۲۰۷ ۱۲
 ۱۳۰,٤۳التباین = 

 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۲۰۰ 

۱۳ ۲۲۰ ۱۳ ۲۰۳ 

۱٤ ۱۸٥ ۱٤ ۲۰۰ 

۱٥ ۱۸٥ ۱٥ ۱۹۷ 

۱٦ ۱۸۸ ۱٦ ۱۸۷ 

۱۷ ۱۸٤ ۱۷ ۱۹۳ 

۱۸ ۲۰۰ ۱۸ ۲۲۹ 

۱۹ ۲۰۷ ۱۹ ۱۸۹ 

۲۰ ۱۹۷ ۲۰ ۲۰۹ 

۲۱ ۱۹۳ ۲۱ ۱۸۹ 

۲۲ ۱۸۱ ۲۲ ۲۱۲ 

۲۳ ۲۰٤ ۲۳ ۲۰٦ 

۲٤ ۱۹۷ ۲٤ ۱۸۱ 

۲٥ ۲۱۷ ۲٥ ۱۸۱ 

 ) ٤الملحق (





       

١١٨ 

 اختبار القدرة اللغویة

 -تعلیمات :

یتكــون كــل ســؤال مــن االســئلة االتیــة مــن جملــة او بیــت مــن الشــعر أو قــول مــاثور    

أو الجملــة او یقتــرب مــن  يؤدي معنــى البیــت الشــعر یتلــوه ثالثــة تفســیرات واحــد فقــط یــ

الحــرف الــذي یشــیر الــى هــذا  عــنمعنــاه ، المطلــوب منــك أن تؤشــر فــي ورقــة االجابــة 

 المعنى الصحیح .

 مثال :

 تاتي الریاح بما ال تشتهي السفن . -

 السفن تحتاج في سیرها الى الریاح . -أ

 لیس كل ما یتمناه المرء یدركه . -ب

 ینال ما یشتهیه . المجتهد -جـ 

الجملة الثانیـة (ب) هـي اقـرب المعـاني الـى الجملـة االولـى ، ولـذلك نضـع  -الجواب :

 دائرة حول الحرف (ب) .

 واالن أبدأ العمل :

 وما نیل المطالب بالتمني         ولكن تؤخذ الدنیا غالبا  -١

 المقاتل احسن حظًا من غیره . -أ

 كافح تنل ما تصبو إلیه . -ب

 دنیا یوم لك ویوم علیك .ال -ج

 ما كل هاٍو للجمیل بفاعل         وال كل فعال له بمتمم  -٢

 فاعل الجمیل محمود . -أ

 هوایة الخدمة االجتماعیة سمة نبیلة . -ب

 انه یعدك بخدمات ال یعني إتمامها . -ج





       

١١٩ 

 ومكلف االیام ضد طباعها          متطلب في الماء جذوة نار -٣

 فلیس من طباعها الوفاء . ال تأمن لألیام -أ

 من یطلب المستحیل اعیاه التعب . -ب

 الماء یطفئ النار بسهولة . -ج

 أال كل شيء ما خال اهللا باطل . -٤

 الدنیا فانیة . -أ

 كل شيء فان ووجه اهللا باق . -ب

 اهللا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء . -ج

 ف طیب عرق العودلوال اشتعال النار فیما جاورت      ما كان یعر  -٥

 . أو سمینٍ  النار تحرق ما حولها وال تبقي على غثٍ  -أ

 الرجل یعرف معدنه بالشدائد . -ب

 العود في ارضه نوع من الحطب . -ج

 اخلق بذي الصبر ان یحظى بحاجته     ومدمن القرع لألبواب أن یلجأ  -٦

 ادخلوا البیوت من ابوابها . -أ

 الصبر صفة جیدة . -ب

 المال لمن كان صبورًا مثابرًا .تتحقق ا -ج

 امش على مهل تقطع مسافة اطول . -٧

 قاتل اهللا العجلة . -أ

 في التأني السالمة وفي العجلة الندامة . -ب

 تمهل تحقق ما تصبو الیه . -ج

 

 ما كل ما یلمع ذهب . -٨





       

١٢٠ 

 در العقول .خالكالم المعسول ی -أ

 ال تنخدع بالمظاهر . -ب

 الذهب .كالمه جمیل كسالسل  -ج

 والناس من یلق خیر قائلون له           ما یشتهي والم المخطئ الهبل  -٩

 إذا وقع الجمل كثرت سكاكینه . -أ

 یلتف الناس حول ذي جاه ومال . -ب

 الناس مع الكفة الراجحة . -ج

 بعض لبعض وان لم یشعروا خدم     والناس للناس من بدو ومن حضر -١٠

 الدنیا بخیر . -أ

 من أخو المؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضًا .المؤ  -ب

 افعل الخیر وارمه للبحر . -ج

 ید اهللا مع الجماعة . -١١

 الید الواحدة ال تصفق . -أ

 الصدیق عند الضیق . -ب

 عدو عاقل خیر من صدیق جاهل . -ج

 من یفعل الخیر ال یعدم جوازیه . -١٢

 الرجل الفاضل یحبه الناس . -أ

 ة خیرًا یره .ومن یفعل مثقال ذر  -ب

 ال تفعل شرًا وتنتظر خیرًا . -ج

 كلما أنبت الزمان قنا      ركب المرء للقنا سنانا -١٣

 أدخر قلیًال تأمن غدر الزمان . -أ

 كان الناس اسعد حظًا في الزمن الغابر منهم اآلن . -ب





       

١٢١ 

 مهما كانت عادیات الزمان فهي اهون من غدر االنسان بأخیه اإلنسان . -ج

 ال تجني من الشوك العنب .انك  -١٤

 ال تزرع العنب في غیر أوانه . -أ

 ال تفعل شرًا وتنتظر خیرًا . -ب

 ال تمش على الشوك . -ج

 اخذ القوس باریها . -١٥

 نال منصبًا هو أهل له . -أ

 النبوغ یقود المرء الى الرقي . -ب

 هذا المنصب لیس له . -ج

 انا الغریق فما خوفي من البلل . -١٦

 لم یمت بالسیف مات بغیره .من  -أ

 ال یضیر الشاة سلخها بعد ذبحها . -ب

 السباح ال یخاف الغرق . -ج

 ما طار طیر وارتفع إال كما طار وقع . -١٧

 على الباغي تدور الدوائر . -أ

 خیر األمور اوسطها . -ب

 لكل شيء إذا ما تم نقصان . -ج

 من یخطب الحسناء لم یغلها المهر . -١٨

 دفع مهرًا كبیرًا للحسناء .یجب ان ت -أ

 الحسن والجمال ثروة . -ب

 من طلب العلى سهر اللیالي . -ج

 البد للشهد من ابر النحل . -١٩





       

١٢٢ 

 نقابل في الحیاة متاعب ومصاعب . -أ

 طریق النجاح محفوف بالمخاطر . -ب

 الحیاة سهلة ومیسرة للناس . -ج

 المورد العذب كثیر الزحام . -٢٠

 ینمو الحب .یسقط المطر حیث  -أ

 الماء العذب الزم لحیاة الناس . -ب

 یتهافت الناس على ما فیه نفعهم . -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٥الملحق (





       

١٢٣ 

 درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار القدرة اللغویة
 

 المجموعة التجریبیة
  

 المجموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۱۰ ۲٦ ۱٤ ۱ ۱۱ ۲٦ ۱۰ 

۲ ۱۲ ۲۷ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲۷ ۱٤ 

۳ ۱۲ ۲۸ ۱۰ ۳ ۱۱ ۲۸ ۱۰ 

٤ ۱۲ ۲۹ ۱۱ ٤ ۱۰ ۲۹ ۱۰ 

٥ ۱۳ ۳۰ ۱۲ ٥ ۸ ۳۰ ۱۰ 

٦ ۹ ۳۱ ٦ ٦ ۱۲ ۳۱ ۱۰ 

۷ ۱۱ ۳۲ ۱۲ ۷ ۱۳ ۳۲ ۹ 

۸ ۱۰ ۳۳ ۱۱ ۸ ۱۲ ۳۳ ۱۰ 

۹ ٥ ۳٤ ۱۱ ۹ ۱۳ ۳٤ ۱۰ 

۱۰ ۱۰ ۳٥ ۱۰ ۱۰ ۱۰  
 ۱۰,۷٦بي=الوسط الحسا ۱۲ ۱۱ ۱۰,۹٤الوسط الحسابي= ۱۰ ۱۱

 ۱,۳۰االنحراف المعیاري=
 ۱,۷۰۱التباین=

 ۳٤عدد المجموعة =

 ۱,۸االنحراف المعیاري= ۱۰ ۱۲
 ۳,۲۳التباین = 

 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۱۰ 

۱۳ ۱۰ ۱۳ ۱۱ 

۱٤ ۱۳ ۱٤ ۱۰ 

۱٥ ۱۱ ۱٥ ۱۰ 

۱٦ ۱۳ ۱٦ ۱۱ 

۱۷ ۱٤ ۱۷ ۱۲ 

۱۸ ۱۱ ۱۸ ۱۲ 

۱۹ ۱۲ ۱۹ ۱۱ 

۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ 

۲۱ ۱۱ ۲۱ ۹ 

۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۳ 

۲۳ ۱۱ ۲۳ ۱۰ 

۲٤ ۱۱ ۲٤ ۱۰ 

۲٥ ۱۲ ۲٥ ۱۰ 

 ) ٦الملحق (





       

١٢٤ 

  االهداف العامة لتدریس قواعد اللغة العربیة للصف الرابع االدبي

 

تنمیة قدرة المتعلم على معرفة الفروق المعنویة بـین تركیـب وآخـر وتمكینـه مـن  -١

 تها في تحدید معناها .ومعرفة اثر صیاغ ةفهم الجمل

لـة المالئمـة لمـا یتمكین المتعلم من التعبیر الدقیق ومن استعمال التراكیب الجم -٢

 یروم إیصاله من معان افكار .

 تمكین المتعلم على التمییز الداللي بین الصیغ المختلفة للكلمة الواحدة . -٣

 

 )٣١، ص ١٩٩٠(وزارة التربیة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٧الملحق (





       

١٢٥ 

لخبراء الذین استعان الباحث بهم في اجراءات البحث مرتبة بحسب األلقاب اسماء ا

 العلمیة والحروف الهجائیة .
صالحیة  مكان العمل التخصص اسم الخبیر واللقب العلمي  ت

االھداف 
 السلوكیة

صالحیة 
الخطط 
 التدریسیة

صالحیة 
االختبار 
 التحصیلي

طرائق  أ.د. أسماء كاظم فندي المسعودي ۱
اللغة   تدریس

 العربیة

جامعة دیالى كلیة 
 التربیة االساسیة

* * * 

طرائق  أ.د. جمعة رشید الربیعي ۲
تدریس  اللغة 

 العربیة

الجامعة 
المستنصریة 

 التربیة االساسیة

* * * 

طرائق  أ.د. سعد علي زایر ۳
تدریس  اللغة 

 العربیة

جامعة بغداد كلیة 
 التربیة ابن رشد

* * * 

طرائق  عبد هللا زیدان أ.د. عبد الرزاق ٤
تدریس  
 التاریخ

جامعة دیالى كلیة 
 التربیة االصمعي

*   

جامعة دیالى كلیة  قیاس وتقویم أ.د. عدنان محمود المھداوي ٥
 التربیة االصمعي

  * 

طرائق  أ.د. مثنى علوان الجشعمي ٦
تدریس  اللغة 

 العربیة

جامعة دیالى كلیة 
 التربیة االصمعي

* * * 

جامعة دیالى كلیة  فقھ اللغة د علي غناويأ.د. محم ۷
 التربیة االساسیة

  * 

جامعة دیالى كلیة  قیاس وتقویم جواد كاظم أ.د. ناظم  ۸
 التربیة االساسیة

  * 

طرائق  أ.م.د. حاتم طھ السامرائي ۹
تدریس  اللغة 

 العربیة

الجامعة 
المستنصریة كلیة 
 التربیة االساسیة

* * * 

طرائق  حمادي أ.م.د. حسن خلباص ۱۰
تدریس  اللغة 

 العربیة
 
 

جامعة بغداد كلیة 
 التربیة ابن رشد

* * * 

طرائق  أ.م.د. رقیة العبیدي  ۱۱
تدریس  اللغة 

جامعة بغداد كلیة 
 التربیة ابن رشد

* * * 





       

١٢٦ 

 العربیة
طرائق  أ.م.د. ریاض حسین علي المھداوي ۱۲

تدریس  اللغة 
 العربیة

جامعة دیالى كلیة 
 اسیةالتربیة االس

* * * 

طرائق  ھادي حسنأ.م.د. شھلة  ۱۳
تدریس  اللغة 

 العربیة

الجامعة 
المستنصریة كلیة 

 التربیة 

* * * 

طرائق  أ.م.د. علي محمد العبیدي ۱٤
تدریس  اللغة 

 العربیة

الجامعة 
المستنصریة كلیة 

 التربیة 

* * * 

طرائق  أ.م.د. عبد الحسن عبد االمیر أحمد ۱٥
تدریس  اللغة 

 بیةالعر

 

 رئاسة جامعة
 دیالى

 * * 

جامعة بغداد كلیة  قیاس وتقویم أ.م.د. عبد الحسین الجبوري ۱٦
 التربیة ابن رشد

*  * 

جامعة دیالى كلیة  نحو أ.م.د. غادة غازي عبد المجید ۱۷
 التربیة االصمعي

  * 

جامعة دیالى كلیة  نحو أ.م.د. مازن عبد الرسول سلمان ۱۸
 التربیة االساسیة

  * 

جامعة دیالى كلیة  نحو أ.م.د. مكي نومان الدلیمي ۱۹
 التربیة االساسیة

  * 

جامعة بغداد كلیة  قیاس وتقویم أ.م.د. یاسین حمید الربیعي ۲۰
 التربیة ابن رشد

  * 

طرائق  م.م. باسمة أحمد الجمیلي ۲۱
تدریس  اللغة 

 العربیة

معھد معلمات 
 دیالى

* * * 

 تمیميم.م. بشرى عبد المھدي ال ۲۲
 

جامعة دیالى كلیة  نحو
 التربیة األساسیة

  * 

المدرس / عبد الجبار ھوبي  ۲۳
 العزاوي

مدرس في اعدادیة  اللغة العربیة
 جمال عبد الناصر

 * * 

 

 

 

 ) ٨الملحق (





       

١٢٧ 

 جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة 

 قسم اللغة العربیة 

   الدراسات العلیا / الماجستیر

 

 لخبراء في صالحیة االهداف السلوكیة م/ استبانة اراء ا

 

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

 

یـــروم الباحـــث اجـــراء دراســـة موســـومة بــــ (اثـــر المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تحصـــیل      

 طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها) 

ولمـــا كـــان البحـــث الحـــالي یتطلـــب صــــیاغة اهـــداف ســـلوكیة لمـــادة قواعـــد اللغــــة      

االهــداف مــن االهــداف العامــة لتــدریس قواعــد اللغــة  هالعربیــة ، لــذا اشــتق الباحــث هــذ

العربیــة فــي المرحلــة االعدادیــة علــى وفــق تصــنیف بلــوم فــي المجــال المعرفــي (تــذكر ، 

كانة علمیة وخبـرة واسـعة فـي هـذا المجـال فهم ، تطبیق) ، ونظرًا لما تتمتعون به من م

یضــع بــین ایــدیكم االهــداف الســلوكیة راجیــًا ابــداء مالحظــاتكم القیمــة فــي الحكــم علــى 

 صالحیة االهداف من عدمه واجراء التعدیالت الالزمة.

 ولكم الشكر واالمتنان .

 الباحث                                                                  

 أیمن عبد العزیز كاظم                                                           

 طرائق تدریس اللغة العربیة                                                       

 

 االهداف السلوكیة بصیغتها النهائیة 





       

١٢٨ 

 الموضوع االول : الفعل الماضي

 المستویات قادرًا على أن : االهداف السلوكیة : جعل الطالب ت

 تذكر یعرف الفعل ١
 تذكر یعرف الفعل الماضي ٢
 تذكر یعدد عالمات بناء الفعل الماضي ٣
 تذكر یذكر حاالت البناء على الفتح ٤
 فهم ن باقي االفعالیمیز الفعل الماضي م ٥
 فهم یمیز حاالت بناء الفعل الماضي ٦
 فهم ل الماضيیمیز ضمائر الرفع المتصلة بالفع ٧
 تطبیق یعطي مثاًال على البناء على الفتح ٨
 تطبیق یعطي مثاًال على البناء على السكون ٩
 تطبیق یعطي مثاًال على البناء على الضم ١٠

 الموضوع الثاني : الفعل المضارع (رفعه) 

 المستویات االهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : ت

 تذكر رع المرفوعیعرف الفعل الضا ١
 تذكر یذكر االحرف التي یبدأ بها الفعل المضارع ٢
 تذكر یتعرف حاالت إعراب الفعل المضارع ٣
 تذكر یتعرف حاالت الفعل المضارع ٤
 فهم یمیز الفعل المضارع الصحیح اآلخر والمعتل اآلخر  ٥
 فهم یعرب فاعل الفعل المضارع على صیغة االفعال الخمسة  ٦
 فهم الفعل المضارع الصحیح اآلخر یعرب  ٧
 تطبیق یعطي مثاًال عن فعل مضارع صحیح االخر مرفوع  ٨
 تطبیق یعطي مثاًال عن فعل مضارع معتل االخر مرفوع ٩

 تطبیق یعطي مثاًال عن فعل مضارع من االفعال الخمسة مرفوع ١٠

 الموضوع الثالث : نصب الفعل المضارع





       

١٢٩ 

 المستویات لطالب قادرًا على أن :االهداف السلوكیة : جعل ا ت

 تذكر یعدد أدوات النصب ١

 تذكر یذكر شروط النصب لبعض أدوات النصب ٢

 تذكر یعرف عالمة نصب الفعل المضارع ٣

 تذكر یذكر معاني أدوات النصب ٤

 تذكر یذكر شرط نصب الفعل المضارع بعد أذن ٥

 فهم یمیز بین الم الجحود والم التعلیل  ٦

 فهم ز بین معاني أحرف النصبیمی ٧

 فهم یعرب الفعل المضارع المنصوب الصحیح اآلخر  ٨

 فهم یعرب الفعل المضارع المنصوب على صیغة االفعال الخمسة  ٩

 تطبیق یكون جملة فیها فعل مضارع منصوب معتل االخر ١٠

 تطبیق یعطي مثاًال لفعل مضارع منصوب مسند إلى واو الجماعة  ١١

 تطبیق آخر الفعل المضارع ضبطًا صحیحاً یضبط  ١٢

 

 

 

 

 

 الموضوع الرابع : جزم الفعل المضارع (االدوات التي تجزم فعًال واحدًا)





       

١٣٠ 

 المستویات االهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : ت

 تذكر یعّرف الجزم في اللغة ١

 تذكر یعّرف الجزم في االصطالح ٢

 تذكر جزم فعل واحد یذكر ادوات الجزم التي ت ٣

 تذكر یذكر عالمات جزم الفعل المضارع  ٤

 فهم یعین الجملة التي وردت فیها (لما) الجازمة  ٥

 فهم یعرب الفعل المضارع المجزوم ٦

 فهم یمیز بین معنى لما ، ولم  ٧

 تطبیق یضبط حركة الم األمر ٨

 تطبیق یعطي مثاًال عن فعل مضارع معتل اآلخر مجزوم ٩

صـــیغ احـــد یـــدخل أداة الجـــزم (ال الناهیـــة) علـــى فعـــل مضـــارع علـــى  ١٠

 االفعال الخمسة 

 تطبیق

 

 الموضوع الخامس : جزم الفعل المضارع (االدوات التي تجزم فعلین)

 المستویات االهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : ت

 تذكر یعّرف الفعل المضارع المجزوم ١

 تذكر عل المضارع التي تجزم فعلین یذكر ادوات جزم الف ٢

 تذكر یذكر معاني ادوات الشرط ٣

 تذكر یذكر انواع جواب الشرط ٤

٥ 

٦ 

 یعرف ان جمیع ادوات الشرط مبنیة عدا ايُّ معربة

 عن العاقلیذكر ادوات الشرط التي تدل 

 تذكر

 تذكر





       

١٣١ 

 تذكر یقسم ادوات الشرط ٧

 فهم م فعلینیمیز بین االحرف واسماء الشرط التي تجز  ٨

 فهم یعرب اسماء الشرط ٩

 فهم یعرب فعل الشرط وجوابه ١٠

 فهم یعرب الفاء المقترنة بجواب الشرط ١١

 فهم یعرب الفعل الماضي إذا وقع جواب الشرط ١٢

١٣ 

 

ـــین ادوات الشـــرط التـــي تجـــزم فعـــل واحـــد وادوات الشـــرط التـــي  ـــز ب یمی

 تجزم فعلین

 فهم

 

 تطبیق لجملة المعروضة على السبورةجواب الشرط في ا خرجیست ١٤

 تطبیق یعطي جملة فیها جواب شرط مقترن بالفعل ١٥

 تطبیق یكون جملة فیها جواب الشرط فعل مضارع ١٦

 تطبیق یكون جملة فیها اسم شرط معرب ١٧

١٨ 

 

ة ضـیستخرج االفعال المضـارعة المجزومـة مـن االمثلـة الجدیـدة المعرو 

 على السبورة 

 تطبیق

 

 تطبیق ون جملة فیها فعل شرط مضارع وجوابه ماضٍ یك ١٩

 

 

 

 

 

 

 الموضوع السادس : بناء الفعل المضارع





       

١٣٢ 

 المستویات االهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : ت

 تذكر یذكر حاالت بناء الفعل المضارع ١

 تذكر یذكر حاالت بناء الفعل المضارع وجوباً  ٢

 تذكر مضارع جوازًا یذكر حاالت بناء الفعل ال ٣

 تذكر حاالت امتناع الفعل المضارع من التوكید فیعر  ٤

 تذكر یذكر عالمة بناء فعل المضارع المتصل بنون التوكید الثقیلة ٥

 فهم یمیز بین الفعل المضارع المبني والمعرب  ٦

 فهم یعرب الفعل المضارع المتصل بنون التوكید الثقیلة ٧

 فهم المتصل بنون النسوةیعرب الفعل المضارع  ٨

 فهم یمیز بین بناء الفعل المضارع وجزمه ٩

 فهم یمیز بین نون التوكید ونون النسوة ١٠

 تطبیق یكون جملة فیها فعل مضارع واجب التوكید بالنون ١١

 تطبیق یكون جملة فیها فعل مضارع ممتنع التوكید بالنون ١٢

 تطبیق سكونیكون جملة فیها فعل مضارع مبني على ال ١٣

 تطبیق یكون جملة فیها فعل مضارع مبني على الفتح ١٤

 

 

 

 

 

 الموضوع السابع : فعل االمر





       

١٣٣ 

 المستویات االهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : ت

١ 

٢ 

 یعرف فعل االمر

 فعل االمرة الدالة عن عالمالیذكر 

 تذكر

 تذكر

 تذكر نوني التوكیدیذكر عالمة بناء الفعل األمر إذا اتصل ب ٣

 تذكر یذكر عالمة بناء الفعل األمر اذا اتصلت به نون النسوة ٤

 فهم یعرب فعل أمر مسند إلى ألف االثنین ٥

 فهم یعرب فعل امر مسند الى واو الجماعة  ٦

 فهم ل في االعرابعتیمیز بین فعل االمر الصحیح وفعل االمر الم ٧

 تطبیق خر .یكون جملة فیها فعل امر معتل اال ٨

 تطبیق یكون جملة فیها فعل امر مسند إلى واو الجماعة  ٩

 تطبیق یكون جملة فیها فعل امر مسند الى نون النسوة . ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ١٠، ٩الملحق (





       

١٣٤ 

 جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة 

 قسم اللغة العربیة 

 الدراسات العلیا / الماجستیر 

 

 في صالحیة الخطط التدریسیة م/ استبانة آراء الخبراء

 

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

 

یـــروم الباحـــث اجـــراء دراســـة موســـومة بــــ (اثـــر المنظمـــات المتقدمـــة فـــي تحصـــیل      

 طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها) 

األولـــــى لتـــــدریس قواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة  نالباحـــــث خطتـــــین أنمـــــوذجیتی وقـــــد أعـــــدّ      

باســــتعمال اســــتراتیجیة المنظمــــات المتقدمــــة ، واالخــــرى لتــــدریس قواعــــد اللغــــة العربیــــة 

بالطریقـــة االعتیادیـــة (االســـتقرائیة) ، ونظـــرًا لمـــا تتمتعـــون بـــه مـــن مكانـــة علمیـــة وخبـــرة 

لخطتین راجیًا ابداء مالحظاتكم القیمـة واسعة في هذا المجال یضع بین ایدیكم هاتین ا

 في الحكم على صالحیة كل منهما واجراء التعدیالت الالزمة .

 ولكم الشكر واالمتنان .

 

 الباحث                                                                   

 د العزیز كاظم أیمن عب                                                           

 طرائق تدریس اللغة العربیة                                                       

 

 ) ٩الملحق (





       

١٣٥ 

لفعل المضارع لطالب الصف الرابع االدبي اخطة أنموذجیة لتدریس موضوع رفع 

 . على وفق المنظمات المتقدمة

 

 

 المادة : قواعد اللغة العربیة    الیوم والتاریخ :                                

 الموضوع : رفع الفعل المضارع      الصف والشعبة :                          

 

 االهداف العامة : 

تنمیة قدرة المتعلم على معرفة الفروق المعنویة بـین تركیـب وآخـر وتمكینـه مـن  -١

 فهم الجملة ومعرفة اثر صیاغتها في تحدید معناها .

لم من التعبیر الدقیق ومن استعمال التراكیب الجمیلـة المالئمـة لمـا تمكین المتع -٢

 یروم إیصاله من معان وأفكار .

 تمكین المتعلم على التمییز الداللي بین الصیغ المختلفة للكلمة الواحدة . -٣

 

 األهداف الخاصة :

المضـارع ومعرفـة عالمـات إعرابـه واسـتعمال الفعـل المضـارع الفعل شرح موضوع رفع 

 ماًال صحیحًا في الحدیث والكتابة وحل التمرینات الخاصة به .استع

 

 األهداف السلوكیة : جعل الطالب قادرًا على أن : 

 یعرف الفعل الضارع المرفوع -١

 یذكر االحرف التي یبدأ بها الفعل المضارع-٢

 یتعرف حاالت إعراب الفعل المضارع -٣

 یتعرف على حاالت الفعل المضارع -٤





       

١٣٦ 

 عل المضارع الصحیح اآلخر والمعتل اآلخر یمیز الف -٥

 یعرب فاعل الفعل المضارع على صیغة االفعال الخمسة  -٦

 یعرب الفعل المضارع الصحیح اآلخر  -٧

 یعطي مثاًال عن فعل مضارع صحیح االخر مرفوع  -٨

 یعطي مثاًال عن فعل مضارع معتل االخر مرفوع -٩

 ل الخمسة مرفوعیعطي مثاًال عن فعل مضارع من االفعا -١٠

 

 الوسائل التعلیمیة :

 الكتاب المقرر ، والسبورة والطباشیر االبیض والملون .  

 

 خطوات السیر بالدرس :

 دقائق) ٥أوًال : التمهید :                           (

ابــدأ الــدرس بمقدمــة أحــاول فیهــا أثــارة دافعیــة الطــالب وذلــك مــن خــالل ربــط الموضــوع 

الســابق مــع توضــیح االهــداف التــي ینبغــي ان تتحقــق بعــد االنتهــاء الجدیــد بالموضــوع 

مـــن الـــدرس مـــن خـــالل طـــرح بعـــض االســـئلة القصـــیرة حـــول الموضـــوع علـــى الطـــالب 

 وعلى النحو اآلتي :

 

 الباحث : تعرفنا في الدرس السابق على فعل من االفعال فما هو ؟

 طالب : الفعل الماضي .

 ؟ الباحث : أحسنت ، وما الفعل الماضي

 طالب اخر : هو ما دل على وقوع حدث مقترن بزمن مضى قبل زمن التكلم .

 الباحث : أحسنت ، وما هي عالمات الفعل الماضي ؟

 طالب اخر : هو مبني دائمًا ویبنى على الفتح ، والسكون ، والضم .





       

١٣٧ 

الباحث : احسـنت وبـارك اهللا فـیكم ، امـا درسـنا لهـذا الیـوم فهـو فعـٌل آخـر مـن االفعـال 
 و الفعل المضارع وسنأخذ أوًال : رفع الفعل المضارع .وه

 دقائق)  ٥(                                      عرض المنظم المتقدم  -ثانیًا : أ
مبدوء  ،من العالمات الدالة عن الفعل المضارع یكون        أدرس ، ندرس ، تدرس -١

 یدرس                      بأحد احرف كلمة (أنیت)
 لفعل المضارع الصحیح اآلخر ما سلم            اشرب ، یصفق ، تقول ، نفرحا -٢

 اخره من أحد احرف العلة (أ ، و ، ي)
 عل المضارع الصحیح اآلخر عالمة           اذهُب ، یحصُل ، تحصُد ، یعملُ فال -٣

 رفعه الضمة الظاهرة
 رضى تقدر الضمة على اخر الفعل المضارع          یخشى ، تسعى ، ت -٤

 المعتل اآلخر بااللف للتعذر 
 تقدر الضمة على اخر الفعل المضارع         ارجو ، یمشي ، تسمو ، نرمي -٥

 اآلخر بالواو والیاء للثقلالمعتل 
 ن ییدافعان ، تتصالحان ، یقرؤون ، تشاركون ، تجتهد االفعال الخمسة المشتقة من    صیغ -٦

 ثبوت النون  االفعل المضارع عالمة رفعه
م أضع هذه الحاالت في مخطط ارسمه على احد جانبي السبورة للرجوع إلیه عند ث

 الحاجة.
 الفعل المضارع ما كان مبدوءًا بـ    

 

 صیغ الفعل المضارع وحاالته االعرابیة 

 

 

 
 

 دقیقة) ٢٥(              الموازنة: –الربط  –العرض  -ب

 ت ي ن أ
 صحیح االخر (الضمة الظاھرة)

 خر (الضمة المقدرة معتل اال
 االفعال الخمسة (ثبوت النون)

 للتعذر األلف للثقل الواو ، الیاء





       

١٣٨ 

لفعل المضارع على كل صیغة من وضوع رفع ااعرض امثلة على الطالب خاصة بم
 مع حاالته االعرابیة . صیغه

 )١(﴾ ياكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعنيا﴿ قال تعالى  -أ-١

 )٢(﴾ قُلْ إِن ربي يقْذف بِالْحق علَّام الْغُيوبِ﴿ قال تعالى  -ب

 أحمُد اهللا على ما رزقني . -جـ

 اطفالها .تسهر األم على راحة  -د

 یخشى المؤمن ربه ویسعى في طلب رضاه . -٢

 )٣(﴾ واللَّه لَا يستَحيِي من الْحق﴿ قال تعالى  -أ -٣

 یسمو الوطن برجاله  -ب

 )٤( ﴾ يقُولُون متَى هذَا الْفَتْح إِن كُنتُم صادقني﴿ قال تعالى :  -أ -٤

 انتما تصونان السرَّ وانت تكتمین الخبَر .-ب

ابة االمثلة على السبورة اقرؤها قراءة واضحة للطالب ثم أبین لهم اننا سنجد بعد كت
في كل مثال من هذه االمثلة صیغة من صیغ الفعل المضارع وحالة اعرابیة من 

 نظار الطالب الى السبورة .اته ، ثم اوجه حاال
د الباحث : عرفنا من العالمات الدالة على الفعل المضارع ان یكون مبدوءًا بأح

) فهل تنطبق ١احرف كلمة (انیت) فأنظروا إلى االمثلة الموجودة في المجموعة (
 علیها القاعدة ؟

 الطالب بصوت واحد : نعم تنطبق .
 الباحث : جید ، من یحدد صور الفعل المضارع في هذه االمثلة ؟

 طالب : في اآلیة االولى نعبُد ، ونستعین ، مبدوء بالنون .
 اهللا فیك .الباحث : أحسنت وبارك 

 . ٥) الفاتحة االیة ۱(
 . ٤۸) سورة سبأ ، االیة ۲(
 .٥۳االیة من ) سورة االحزاب ، ۳(
 .۲۸) سورة السجدة ، االیة ٤(

                                                 





       

١٣٩ 

 طالب آخر : في المثال الثاني الفعل یقذف مبدوء بالیاء .
 الباحث : ممتاز .

 طالب اخر : في المثال الثالث الفعل أحمُد مبدوء بااللف .
 الباحث : بارك اهللا فیك.

 طالب آخر : في المثال الرابع الفعل تسهر مبدوء بالتاء .
ى آخر االفعال (نعبُد ، یقذف، أحمُد ، تسهر)  بالجمیع ، ولو نظرنا الالباحث : بارك اهللا

 فهل هي صحیحة ام معتلة اآلخر ؟
 طالب : صحیحة اآلخر .

 ستدل على ذلك ؟نالباحث : أحسنت ، وكیف 
 من احد احرف العلة . طالب آخر : ألن اخرها خال

 الباحث : بارك اهللا فیك ، وما احرف العلة ؟
 طالب آخر : األلف ، الواو ، الیاء .

 باحث : احسنتم جمیعًا .ال
نظار الطالب الى االفعال مرة اخرى وأقول عرفنا ان االفعال التي تم الباحث : أوجه أ

 تحدیدها هي صحیحة االخر فما عالمة إعرابها ؟
 . آخرهاطالب : تكون عالمة إعرابها الضمة الظاهرة في 

 الباحث : احسنت ، ولماذا ظهرت ؟
 المضارع الصحیح االخر الضمة الظاهرة في آخره.ل الفعن عالمة رفع طالب آخر : أل

اوجه انظار الطالب الى المثال الثاني واطلب من الطالب ثم الباحث : بارك اهللا فیك ، 
 تحدید الفعل المضارع .

 طالب : الفعل یخشى والفعل یسعى .
 الباحث : احسنت ، وهل الفعالن صحیحان ام معتالن ؟

 االخر بااللف ، وااللف أحد احرف العلة . طالب اخر : معتال
 الباحث : احسنت ، وما عالمة رفع الفعل المضارع المعتل االخر بااللف ؟

 طالب : الضمة .
 طالب اخر : الضمة المقدرة على االلف للتعذر .
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تعذر نطقها مع االلف هل یستطیع أحد  الباحث : احسنتما ، والمقصود بالتعذر هو
 اللف ؟تجربة ظهورها مع ا

 طالب : یجرب ویبتسم ال یمكن نطقها .
 الباحث :احسنت وبارك اهللا فیك .

الباحث : اوجه انظار الطالب مرة اخرى الى االمثلة التي على السبورة واشیر الى امثلة 
 ؟فعال المضارعة في هذین المثالینالمجموعة الثالثة ، وأقول من یحدد اال
 طالب : الفعل یستحي والفعل یسمو .

 ام معتالن اآلخر؟ لباحث : أحسنت وبارك اهللا فیك ، وهل هما صحیحانا
 اآلخر . طالب : معتال

 الباحث : جید ، وكیف تستدل على ذلك ؟
 العلة الواو والیاء في اخرهما . أحرفالطالب نفسه : وجود 

 ؟ الباحث : بارك اهللا فیك ، وما عالمة اعراب الفعل المضارع المعتل االخر بالواو والیاء
 ا .مطالب : الضمة المقدرة على اخره

 ا ؟مالباحث : احسنت ، ولماذا قدرت الضمة في اخره
 طالب : لثقل النطق بها مع اخرها .

 الباحث : بارك اهللا فیك ، من یجرب نطق الضمة مع الواو أو الیاء ؟
 طالب : یجرب یبتسم ال استطیع یااستاذ .

 الباحث : یبتسم ، أحسنت .
لرابعة واطلب منهم تحدید االفعال مثلة المجموعة اار الطالب الى انظا الباحث : اوجه

 المضارعة في امثلة المجموعة الرابعة .
 طالب : الفعل یقولون .

 تصونان وتكتمین . نطالب اخر : الفعال
 الباحث : احسنتما ، ما الذي یجمع بین هذه االفعال ؟

 طالب : في نهایة كل منهما حرف النون .
 احسنت ، وماذا نسمي الفعل المضارع اذا جاء على هذه الصیغة؟ الباحث :

 طالب : االفعال الخمسة .
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 الباحث : أحسنت ، ولماذا خمسة .
 طالب اخر : ألنها تأتي على خمسة صیغ على وزن 

 تفعلین . –تفعلون  –یفعلون  –یفعالن  –تفعالن              
 الباحث : أحسنت یا شاطر وبارك اهللا فیك .

 لباحث : ما عالمة رفع الفعل المضارع إذا جاء على أحد صیغ االفعال الخمسة ؟ا
 طالب : ثبوت النون .

 الباحث : احسنتم جمیعًا وبارك اهللا فیكم .
 

 دقائق)  ٥ثالثًا : استنتاج القاعدة :                   (
من االمثلة اطلب من الطالب استنتاج القاعدة فأقول واآلن اعزائي ما الذي نستنتجه 

 المتقدمة كلها ؟
فیجیب احد الطالب : نستنتج ان الفعل المضارع ما دل عن الحاضر والمستقبل مبدوء 

 بأحد حروف كلمة (انیت) .
 الباحث : ممتاز .

طالب اخر : عالمة رفع الفعل المضارع الصحیح االخر الضمة الظاهرة والمعتل االخر 
 الضمة المقدرة .

 الباحث أحسنت .
 خر : تكون الضمة المقدرة على االلف للتعذر وعلى الواو والیاء للثقل .طالب ا

 الباحث :بارك اهللا فیك .
 طالب آخر : تكون عالمة رفعه ثبوت النون إذا كان من االفعال الخمسة .

 الباحث : احسنت وبارك اهللا فیك .
هم حفظها بعد ذلك اوجز القاعدة بكلمات ألن االیجاز یجمع شتات الموضوع ویسهل علی

 وتذكرها ، وتطبیقها ، فأدون القاعدة على السبورة بشكل واضح .
الفعل المضارع المرفوع : هو كل فعل یدل عن الحاضر والمستقبل مبدوء بأحد احرف 
كلمة (أنیت) عالمة رفعه الضمة الظاهرة في اخره اذا كان صحیح االخر وتقدر الضمة 
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رفعه ثبوت النون إذا كان من االفعال  في اخره اذا كان معتل االخر وتكون عالمة
 الخمسة .

 دقائق) ٥رابعًا : التطبیق               (
 استخرج الفعل المضارع من االمثلة االتیة مبینًا عالمة رفعه ذاكرًا السبب .

 السبب عالمة الرفع الفعل المضارع االمثلة ت
لُ ما كُنا َقَالُوا لَو كُنا نَسمع أَو نَعق﴿ قال تعالى  ١

ريعابِ السحي أَص١(﴾ف(   

 نسمع 
 نعقل

الضمة 
 الظاهرة 

 صحیح االخر

یغرس المصلحون القیم النبیلة في  ٢
 نفوس طلبتهم 

الضمة  یغرس
 الظاهرة

 صحیح االخر

 قال المتنبي :  ٣
 كالبدر من حیث التفت رأیته   

 یهدي إلى عینیك نورًا ثاقباً          

الضمة  یهدي
 مقدرة للثقلال

معتل االخر 
 بالیاء

 سیذكر    )٢(﴾سيذَّكَّر من يخْشى ﴿قال تعالى  ٤
 یخشى

الضمة 
 الظاهرة
الضمة 

 المقدرة للتعذر

 صحیح االخر
معتل االخر 

 بااللف

الضمة  تصفو ن آتصفو النفوس بتالوة القر  ٥
 المقدرة للثقل

معتل االخر 
 بالواو

فَانِ علَيهِما من وطَفقَا يخْص﴿ قال تعالى  ٦

 ةنالْج قر٣(﴾و(   

من االفعال  ثبوت النون یخصفان
 الخمسة

 احاول اشراك اكبر عدد ممكن من الطالب في التطبیق . -١

 مع تقدیم التغذیة الراجعة لالجابات الصحیحة وابداء المالحظات . -٢

 . ۱۰) الملك االیة ۱(
 . ۱۰) االعلى االیة ۲(
 . ۲۲االیة من ) االعراف ۳(
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فـــع اطلـــب مـــن الطـــالب اعطـــاء امثلـــة تحـــاكي االمثلـــة الســـابقة لبیـــان حـــاالت ر  -٣

 الفعل المضارع .

   :الواجب البیتي

مـن الكتـاب  اطلب من الطالب حل التمرینـات الخاصـة بموضـوع رفـع الفعـل المضـارع

 .المقرر في الدرس القادم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١٠الملحق (
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لفعل المضارع لطالب الصف الرابع االدبي على اخطة أنموذجیة لتدریس موضوع رفع 

 الستقرائیة) وفق الطریقة االعتیادیة (ا

 

 الیوم والتاریخ :                                        المادة : قواعد اللغة العربیة

 الصف والشعبة :                                الموضوع : رفع الفعل المضارع

 

 االهداف العامة : 

 )٦التي ذكرت في الخطة السابقة ، والملحق ( هانفساالهداف 

 لخاصة :االهداف ا

 التي ذكرت في الخطة السابقة . هانفساالهداف 

 االهداف السلوكیة :

 . التي ذكرت في الخطة السابقة هااالهداف نفس

 الوسائل التعلیمیة :

 التي ذكرت في الخطة السابقة هانفسالوسائل 

 خطوات السیر في الدرس : 

 دقائق) ٥أوًال : التمهید :                           (

ثـــارة دافعیـــة الطـــالب وذلـــك مـــن خـــالل ربـــط الموضـــوع االـــدرس بمقدمـــة أحـــاول فیهـــا  ابـــدأ

الجدیــد بالموضــوع الســابق مــع توضــیح االهــداف التــي ینبغــي ان تتحقــق بعــد االنتهــاء مــن 

الدرس من خالل طرح بعض االسئلة القصیرة حول الموضوع على الطالب وعلى النحـو 

 اآلتي :

 ق على فعل من االفعال فما هو ؟الباحث : تعرفنا في الدرس الساب

 طالب : الفعل الماضي .
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 الباحث : أحسنت ، وما الفعل الماضي ؟

 طالب اخر : هو ما دل على وقوع حدث مقترن بزمن مضى قبل زمن التكلم .

 الباحث : أحسنت ، وما هي عالمات الفعل الماضي ؟

 ضم .طالب اخر : هو مبني دائمًا ویبنى على الفتح ، والسكون ، وال

الباحث : احسنت وبارك اهللا فیكم ، اما درسنا لهذا الیوم فهو فعٌل آخر مـن االفعـال وهـو 

 الفعل المضارع وسنأخذ أوًال : رفع الفعل المضارع .

 

 دقیقة) ٣٠(                                    -:ثانیًا : العرض والربط والموازنة 

لفعل المضارع على كل صیغة من ااعرض امثلة على الطالب خاصة بموضوع رفع 
 مع حاالته االعرابیة . صیغه

 )١(﴾ ياكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعنيا﴿ قال تعالى  -أ-١

 )٢(﴾ قُلْ إِن ربي يقْذف بِالْحق علَّام الْغُيوبِ﴿ قال تعالى  -ب

 أحمُد اهللا على ما رزقني . -جـ

 تسهر األم على راحة اطفالها . -د

 یخشى المؤمن ربه ویسعى في طلب رضاه . - ٢

 )٣(﴾ واللَّه لَا يستَحيِي من الْحق﴿ قال تعالى  -أ - ٣

 یسمو الوطن برجاله  -ب

 )٤( ﴾ يقُولُون متَى هذَا الْفَتْح إِن كُنتُم صادقنيقال تعالى : ﴿  -أ - ٤

 انتما تصونان السرَّ وانت تكتمین الخبَر .-ب

 . ٥) الفاتحة االیة ۱(
 . ٤۸) سورة سبأ ، االیة ۲(
 .٥۳االیة  من) سورة االحزاب ،۳(
 .۲۸الیة ) سورة السجدة ، ا٤(
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االمثلة على السبورة اقرؤها قراءة واضحة للطالب ثم أبین لهم اننا سنجد في  بعد كتابة
ته ، كل مثال من هذه االمثلة صیغة من صیغ الفعل المضارع وحالة اعرابیة من حاال

 نظار الطالب الى السبورة .اثم اوجه 
حرف الباحث : عرفنا من العالمات الدالة على الفعل المضارع ان یكون مبدوءًا بأحد ا

) فهل تنطبق علیها القاعدة ١كلمة (انیت) فأنظروا إلى االمثلة الموجودة في المجموعة (
 ؟

 الطالب بصوت واحد : نعم تنطبق .
 الباحث : جید ، من یحدد صور الفعل المضارع في هذه االمثلة ؟

 طالب : في اآلیة االولى نعبُد ، ونستعین ، مبدوء بالنون .
  فیك .الباحث : أحسنت وبارك اهللا

 طالب آخر : في المثال الثاني الفعل یقذف مبدوء بالیاء .
 الباحث : ممتاز .

 طالب اخر : في المثال الثالث الفعل أحمُد مبدوء بااللف .
 الباحث : بارك اهللا فیك.

 طالب آخر : في المثال الرابع الفعل تسهر مبدوء بالتاء .
خر االفعال (نعبُد ، یقذف، أحمُد ، تسهر  بالجمیع ، ولو نظرنا الى آالباحث : بارك اهللا

 ) فهل هي صحیحة ام معتلة اآلخر ؟
 طالب : صحیحة اآلخر .

 الباحث : أحسنت ، وكیف تستدل على ذلك ؟
 من احد احرف العلة . طالب آخر : ألن اخرها خال

 الباحث : بارك اهللا فیك ، وما احرف العلة ؟
 طالب آخر : األلف ، الواو ، الیاء .

 حث : احسنتم جمیعًا .البا
الباحث : اوجه انظار الطالب الى االفعال مرة اخرى وأقول عرفنا ان االفعال التي 

 تم تحدیدها هي صحیحة االخر فما عالمة إعرابها ؟
 طالب : تكون عالمة إعرابها الضمة الظاهرة في اخرها .

 
 الباحث : احسنت ، ولماذا ظهرت ؟
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المضارع الصحیح االخر الضمة الظاهرة في  الفعلن عالمة رفع طالب آخر : أل
 آخره.

اوجه انظار الطالب الى المثال الثاني واطلب من ثم الباحث : بارك اهللا فیك ، 
 الطالب تحدید الفعل المضارع .

 طالب : الفعل یخشى والفعل یسعى .
 الباحث : احسنت ، وهل الفعالن صحیحان ام معتالن ؟

 ، وااللف أحد احرف العلة . طالب اخر : معتال االخر بااللف
 الباحث : احسنت ، وما عالمة رفع الفعل المضارع المعتل االخر بااللف ؟

 طالب : الضمة .
 طالب اخر : الضمة المقدرة على االلف للتعذر .

تعذر نطقها مع االلف هل یستطیع أحد  الباحث : احسنتما ، والمقصود بالتعذر هو
 تجربة ظهورها مع االلف ؟

 یجرب ویبتسم ال یمكن نطقها . طالب :
 الباحث :احسنت وبارك اهللا فیك .

الباحث : اوجه انظار الطالب مرة اخرى الى االمثلة التي على السبورة واشیر الى امثلة 
 المجموعة الثالثة ، وأقول من یحدد االفعال المضارعة في هذین المثالین ؟

 طالب : الفعل یستحي والفعل یسمو .
 ام معتالن اآلخر؟ ت وبارك اهللا فیك ، وهل هما صحیحانالباحث : أحسن

 طالب : معتالن اآلخر .
 الباحث : جید ، وكیف تستدل على ذلك ؟

 الطالب نفسه : وجود احرف العلة الواو والیاء في اخرهما .
الباحث : بارك اهللا فیك ، وما عالمة اعراب الفعل المضارع المعتل االخر بالواو والیاء 

 ؟
 ا .ملضمة المقدرة على اخرهطالب : ا

 ا ؟مالباحث : احسنت ، ولماذا قدرت الضمة في اخره
 طالب : لثقل النطق بها مع اخرها .
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 الباحث : بارك اهللا فیك ، من یجرب نطق الضمة مع الواو أو الیاء ؟
 طالب : یجرب یبتسم ال استطیع یااستاذ .

 الباحث : یبتسم ، أحسنت .
لرابعة واطلب منهم تحدید االفعال ب الى امثلة المجموعة ار الطالالباحث : اوجه انظا

 المضارعة في امثلة المجموعة الرابعة .
 طالب : الفعل یقولون .

 تصونان وتكتمین . نطالب اخر : الفعال
 الباحث : احسنتما ، ما الذي یجمع بین هذه االفعال ؟

 طالب : في نهایة كل منهما حرف النون .
 اذا نسمي الفعل المضارع اذا جاء على هذه الصیغة؟الباحث : احسنت ، وم

 طالب : االفعال الخمسة .
 الباحث : أحسنت ، ولماذا خمسة .

 طالب اخر : ألنها تأتي على خمسة صیغ على وزن 
 تفعلین . –تفعلون  –یفعلون  –یفعالن  –تفعالن              

 الباحث : أحسنت یا شاطر وبارك اهللا فیك .
 عالمة رفع الفعل المضارع إذا جاء على أحد صیغ االفعال الخمسة ؟الباحث : ما 

 طالب : ثبوت النون .
 الباحث : احسنتم جمیعًا وبارك اهللا فیكم .

 
 دقائق)  ٥ثالثًا : استنتاج القاعدة :                   (

اطلب من الطالب استنتاج القاعدة فأقول واآلن اعزائي ما الذي نستنتجه من االمثلة 
 المتقدمة كلها ؟

فیجیب احد الطالب : نستنتج ان الفعل المضارع ما دل عن الحاضر والمستقبل مبدوء 
 بأحد حروف كلمة (انیت) .

  الباحث : ممتاز .
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ة الظاهرة والمعتل االخر الفعل المضارع الصحیح االخر الضمطالب اخر : عالمة رفع 
 الضمة المقدرة .

 الباحث أحسنت .
 الضمة المقدرة على االلف للتعذر وعلى الواو والیاء للثقل .طالب اخر : تكون 

 الباحث :بارك اهللا فیك .
 طالب آخر : تكون عالمة رفعه ثبوت النون إذا كان من االفعال الخمسة .

 الباحثة : احسنت وبارك اهللا فیك .
بعد ذلك اوجز القاعدة بكلمات ألن االیجاز یجمع شتات الموضوع ویسهل علیهم 

 وتذكرها ، وتطبیقها ، فأدون القاعدة على السبورة بشكل واضح .حفظها 
الفعل المضارع المرفوع : هو كل فعل یدل عن الحاضر والمستقبل مبدوء بأحد احرف 
كلمة (أنیت) عالمة رفعه الضمة الظاهرة في اخره اذا كان صحیح االخر وتقدر الضمة 

ت النون إذا كان من االفعال في اخره اذا كان معتل االخر وتكون عالمة رفعه ثبو 
 الخمسة .

 دقائق) ٥رابعًا : التطبیق               (
 استخرج الفعل المضارع من االمثلة االتیة مبینًا عالمة رفعه ذاكرًا السبب .

 السبب عالمة الرفع الفعل المضارع االمثلة ت
نا َقَالُوا لَو كُنا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُقال تعالى ﴿  ١

ريعابِ السحي أَص١(﴾ف(   

 نسمع 
 نعقل

الضمة 
 الظاهرة 

 صحیح االخر

یغرس المصلحون القیم النبیلة في  ٢
 نفوس طلبتهم 

الضمة  یغرس
 الظاهرة

 صحیح االخر

 قال المتنبي :  ٣
 كالبدر من حیث التفت رأیته   

 یهدي إلى عینیك نورًا ثاقباً          

الضمة  یهدي
 قلالمقدرة للث

معتل االخر 
 بالیاء

 صحیح االخرالضمة  سیذكر    )٢(﴾سيذَّكَّر من يخْشى قال تعالى ﴿ ٤

 . ۱۰) الملك االیة ۱(
 . ۱۰) االعلى االیة ۱(

                                                 





       

١٥٠ 

 الظاهرة یخشى
الضمة 
المقدرة 
 للتعذر

معتل االخر 
 بااللف

الضمة  تصفو تصفو النفوس بتالوة القرآن  ٥
 المقدرة للثقل

معتل االخر 
 بالواو

يهِما من وطَفقَا يخْصفَانِ علَقال تعالى ﴿  ٦

 ةنالْج قر١(﴾و(   

من االفعال  ثبوت النون یخصفان
 الخمسة

 

 احاول اشراك اكبر عدد ممكن من الطالب في التطبیق . -٤

 مع تقدیم التغذیة الراجعة لالجابات الصحیحة وابداء المالحظات . -٥

امثلـــة تحـــاكي االمثلـــة الســـابقة لبیـــان حـــاالت رفـــع  إعطـــاءاطلـــب مـــن الطـــالب  -٦

 المضارع . الفعل

 الواجب البیتي: 

اطلب من الطالب حل التمرینـات الخاصـة بموضـوع رفـع الفعـل المضـارع مـن الكتـاب 

 المقرر في الدرس القادم .

 

 

 

 

 ) ١١الملحق (

 جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة

 . ۲۲االیة من ) االعراف ۲(
                                                 





       

١٥١ 

 قسم اللغة العربیة 

 الدراسات العلیا/ الماجستیر 

 

 رات االختبار التحصیلي البعدي استبانة آراء الخبراء في صالحیة فق

 

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

 

یروم الباحث اجراء دراسة موسـومة بــ (اثـر المنظمـات المتقدمـة فـي تحصـیل طـالب      

 الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائها)

ــاً      لــذلك أعــدَّ الباحــث اختبــارًا تحصــیلیًا للموضــوعات التــي ســتدرس فــي التجربــة  تحقیق

واالهــداف الســلوكیة لتلــك الموضــوعات ، ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن مكانــة علمیــة وخبــرة 

واســعة فــي هــذا المجــال ، فــأن الباحــث یضــع بــین ایــدیكم الفقــرات االختباریــة راجیــًا ابــداء 

دیدة فـــي صـــالحیة الفقـــرات وشـــمولها ومالءمتهـــا لطـــالب مالحظـــاتكم القیمـــة وارائكـــم الســـ

 الصف الرابع االدبي .

 ولكم الشكر واالمتنان

  

 الباحث                                                                 

 ایمن عبد العزیز كاظم                                                           

 طرائق تدریس اللغة العربیة                                                         

 

 

 االختبار التحصیلي بصیغته النهائیة وتعلیماته





       

١٥٢ 

 

 عزیزي الطالب ...

 آلتیة قبل االجابة على الفقرات :اقرأ التعلیمات ا

 اكتب اسمك وشعبتك في المكان المخصص له في ورقة االجابة . -١

) فقرة المطلـوب االجابـة عنهـا جمیعـًا دون تـرك أي ٣٠( امامك اختبار یتكون من -٢

 فقرة منها .

خصصــت درجــة واحــدة للفقــرة التــي تكــون إجابتهــا صــحیحة وصــفرًا لالجابــة غیــر  -٣

الصــحیحة وتعامــل الفقــرة المتروكــة او التــي تحمــل اكثــر مــن اجابــة معامــل الفقــرة 

 غیر الصحیحة .

 تكون االجابة على ورقة االسئلة . -٤

 یقة دق ٤٥الزمن  -٥

 االسم الثالثي :                                                          

 الصف والشعبة :                                                          

 من العبارات اآلتیة : / ضع دائرة حول الحرف الذي یسبق االجابة الصحیحة١س

 على : فعل األمر الصحیح اآلخرمثال : یبنى 

 الضم -الفتح                      ب -أ              

 الكسر -السكون                    د -جـ           

 

 :  ) في القول الكریم هوواْرفَكَفاعل الفعل ( )١(﴾زُين للَّذين كَفَرواْ الْحياة الدنْيا﴿قال تعالى  -١

 واو الجماعة  -ب             الحیاة       -أ                 

 الدنیا -مستتر                     د -جـ               

 . ۲۱۲ من االیة  البقرة  :  )۱(
                                                 





       

١٥٣ 

 عالمة بناء الفعل الماضي المسند الى نون النسوة هي :-٢

 الضم  -الفتح                        ب -أ             

 السكون -الكسر                     د -جـ            

 ل المضارعة في قول المتنبي :عدد االفعا -٣

 وأقبل یمشي في البساط فما درى            

 إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي                                     

 فعالن -فعل واحد              ب -أ         

 أربعة  -د           ثالثة          -جـ        

 تفید الالم في بدایة القول الكریم :  )١(﴾أْسوا علَى ما فَاتَكُملكَيلَا تَ﴿تعالى  قال -٤

 التعلیل -الجحود                ب -أ         

 األبتداء -د       األمر           -جـ        

 :هي الساكنة تاء التأنیث تصل بعالمة بناء الفعل الماضي الم -٥

 الضم -الفتح                   ب -أ        

 السكون -الكسر               د -جـ        

 جواب الشرط في قول زهیر بن ابي سلمى : -٦

 ومهما تكن عند امرئ من خلیقٍة        وان خالها تخفى على الناس تعلم        

 خالها -تخفى                  ب -أ       

 الناس -تعلم                د -جـ       

 

 في القول الكریم حرف :السین  )١(﴾وسيجنبها الْأَتْقَى ﴿ قال تعالى -٧

 استقبال -جزم                  ب -أ       

 . ۲۳ من االیةالحدید  :  )۱(
 . ۱۷اللیل  :  )۱(

                                                 





       

١٥٤ 

 توكید -نصب               د -جـ      

 یبنى فعل االمر إذا اتصلت به نونا التوكید على : -٨

 الضم -الفتح                    ب -أ      

 السكون -د       حذف النون     -جـ     

 )٢( ﴾قَالَت الْأَعراب آمنا﴿تضبط حركة التاء في قوله تعالى  -٩

 الضمة -الفتحة                  ب -أ      

 الكسرة -السكون              د -جـ      

 یرمي الالعب الكرة ، لحذف حرف العلة یجب أن یسبق الفعل بأداة : -١٠

 رفع -ب     نصب              -أ      

 جر -جزم                 د -جـ      

 الفعل الذي یدل على معنى في نفسه یحمل زمن الحاضر والمستقبل هو : -١١

 المضارع -الماضي                 ب -أ      

 الفعل الناقص -األمر                 د -جـ      

قبـــل دخـــول اداة  تبـــغِ  الفعـــلصـــورة  )٣(﴾ضِ اْلَفَســـاَد ِفـــي اْألَرْ  َوَال َتْبـــغ ﴿ :تعـــالى قـــال -١٢

 : الجزم هي

 تبغا -تبغى              ب -أ            

 تبغو -تبغي            د -جـ            

 

 الواردة اسمًا معربًا هو:اسماء الشرط من بین  -١٣

 ايُّ  -إیان                ب -أ           

 أنى -دإذما                -جـ           

 ۱٤ من االیةالحجرات : )۲(
 . ۷۷ من االیة القصص :  )۳(

                                                 





       

١٥٥ 

ــكُم ﴿ وردت فــي قولــه تعــالى  -١٤ أَنفُسل ــنتُم سأَح ــنتُم سأَح تضــبط حركــة أخــر الفعــل  )١(﴾إِن

 أحسنتم بـالسكون آخر : 

 التاء -النون          ب -أ          

 السین  -المیم         د -جـ         

 تعرب نون النسوة المتصلة بالفعل المضارع ضمیر متصل في محل :-١٥

 نصب مفعول به -فاعل                 ب نائب -أ         

 رفع فاعل -جر باالضافة            د -جـ        

 الفراغات اآلتیة : / اكمل ٢س

 .................   اذا اتصل واو الجماعة بالفعل الماضي یبنى على  -١

 ............ . ثبوت النون مع االفعال الخمسة هي داللة عن -٢

 .......... بناء فعل االمر المعتل االخر هيعالمة  -٣

 ....... . عنكیفما اسم شرط یدل  -٤

 اذا اتصل الفعل الماضي بالتاء المتحركة فأنه یبنى على ........ . -٥

 ....... . بأحد نوني التوكید یبنى على  عر ضااذا اكد فعل الم -٦

 تفید الالم في قولنا (لیتعلم محمد في المدرسة) ............. . -٧

ى تُنفقُـواْ     ﴿صل الفعل تنالوا قبل دخول اداة النصب علیه في قوله تعالى ا -٨ لَن تَنالُواْ الْبِـر حتـَّ

ونبا تُحمهو ............ . )٢(﴾م 

 واو المعیة هي التي تفید حصول ما قبلها مع ما بعدها وتكون بمعنى ........ . -٩

 ........... . لتوكید هي لفعل المضارع المؤكد بنوني ال الزمنیة داللةال -١٠

 .۷من االیة االسراء  :  )۱(
 . ۹۲ یةمن اال آل عمران :  )۲(

                                                 





       

١٥٦ 

ؤالء إِن كُنتُم صادقني ﴿قال تعالى  -١١ اء هـمي بِأَسالنحـاة النـون الفاصـلة بـین  یسـمي )١(﴾ أَنبِئُون

 ....... . الواو والیاء في الفعل (انبئوني )

 ......... .في حالة آخر الفعل المضارع یرمي الضمة على تقدر  -١٢

 ........ على )) ا تستقم یقدر لك اهللا نجاحًا باهراً حیثم(( تدل (حیثما) في قولنا  -١٣

یضبط آخر الفعل (تنس) في القـول الكـریم  )٢( ﴾َلَا تَنس نَصيبك من الدنْيا و﴿ تعالى  قال -١٤

. ............... 

 یبنى الفعل المضارع المسند الى نون النسوة على ........ . -١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ١٢الملحق (

 مدة في تصحیح االختبار التحصیلي االجوبة المعت

 . ۳۱من االیة البقرة:  )۱(
 . ۷۷ من االیة  القصص: )۲(

                                                 





       

١٥٧ 

 السؤال الثاني السؤال األول

 االجابة الصحیحة ت الحرف واالجابة الصحیحة ت

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

 واو الجماعة  -ب

 السكون -د

 ثالثة  -جـ

 التعلیل -ب

 الفتح -أ

 تعلم -جـ

 استقبال -ب

 الفتح -أ

 رة سالك -د

 الجزم -جـ

 عالمضار  -ب

 تبغي -جـ

 أي -ب

 النون -أ

 رفع فاعل -د

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

 الضم

 الرفع

 حذف العلة

 الحال

 السكون

 الفتح

 األمر 

 تنالون

 مع

 االستقبال

 الوقایة

 الرفع

 المكان

 الفتحة

 السكون

 

 

 

 )١٣الملحق (
 ختبار التحصیليمعامل الصعوبة ومعامل السهولة والقوة التمییزیة لفقرات اال

القوة معامل معامل  ت القوة معامل  معامل الصعوبة ت





       

١٥٨ 

 التمییزیة السھولة الصعوبة التمییزیة السھولة
۱ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ ۲۷ ۰,٦۹ ۰,۳۱ ۰,۳۸ 
۲ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ ۲۸ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۱ 
۳ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,۳۱ ۲۹ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
٤ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۳۸ ۳۰ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۲٥ 
٥ ۰,٦۹ ۰,۲۱ ۰,۳۸  
٦ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,٤٤  
۷ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
۸ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,۳۱ 
۹ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 
۱۰ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۳۸ 
۱۱ ۰,٤۱ ۰,٥۹ ۰,۳۱ 
۱۲ ۰,٦۹ ۰,۳۱ ۰,۳۸ 
۱۳ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ 
۱٤ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,۳۱ 
۱٥ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,٤٤ 
۱٦ ۰,٥۳ ۰,٤۷ ۰,۳۱ 
۱۷ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 
۱۸ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۱ 
۱۹ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
۲۰ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۰ 
۲۱ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۳۸ 
۲۲ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ 
۲۳ ۰,٥٦ ۰,٤٤ ۰,۳۸ 
۲٤ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 
۲٥ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,۳۱ 
۲٦ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۸ 

 

 

 

 ) ١٤الملحق (

 ألول في االختبار التحصیلي لفقرات السؤال ا ئةفعالیة البدائل الخاط

 فعالیة البدیل فعالیة البدیل  فعالیة البدیل  فعالیة البدیل  ت





       

١٥٩ 

 د جـ ب أ

٠,٠٦٣- ٠,٠٦٣-  √ ٠,١٢٥- ١ 

٠,١٢٥- ٠,٠٦٣- ٠,١٢٥- ٢ √ 
٠,١٨٨- √ ٠,١٢٥- ٠,٠٦٣- ٣ 
٠,١٢٥- ٠,١٢٥- √ ٠,١٨٨- ٤ 

٠,١٢٥- ٠,١٨٨- ٠,٠٦٣- √ ٥ 

٠,١٢٥- √ ٠,١٢٥- ٠,١٨٨- ٦ 

٠,١٢٥- ٠,١٢٥- √ ٠,٠٦٣- ٧ 

٠,١٢٥- ٠,١٢٥- ٠,٠٦٣- √ ٨ 

٠,١٢٥- ٠,١٢٥- ٠,٠٦٣- ٩ √ 
٠,٠٦٣- √ ٠,١٢٥- ٠,١٢٥- ١٠ 
٠,٠٦٣- ٠,١٢٥- √ ٠,٠٦٣- ١١ 

٠,١٨٨- √ ٠,١٢٥- ٠,١٢٥- ١٢ 

٠,٠٦٣- ٠,١٢٥- √ ٠,٠٦٣- ١٣ 

٠,٠٦٣- ٠,١٢٥- ٠,١٢٥- √ ١٤ 

٠,١٢٥- ٠,١٢٥- ٠,١٨٨- ١٥ √ 

 

 

 

 )١٥الملحق (

 جات طالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي البعديدر 





       

١٦٠ 

 

 المجموعة التجریبیة
  

 المجموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۲۹ ۲٦ ۱۹ ۱ ۲۷ ۲٦ ۱٦ 
۲ ۲۸ ۲۷ ۱۸ ۲ ۲٥ ۲۷ ۱٥ 

۳ ۲۸ ۲۸ ۱۸ ۳ ۲٥ ۲۸ ۱٥ 
٤ ۲۷ ۲۹ ۱۸ ٤ ۲٥ ۲۹ ۱۳ 
٥ ۲۷ ۳۰ ۱۸ ٥ ۲٥ ۳۰ ۱۲ 
٦ ۲٦ ۳۱ ۱۷ ٦ ۲٤ ۳۱ ۱۰ 
۷ ۲٥ ۳۲ ۱۷ ۷ ۲۳ ۳۲ ۱۰ 
۸ ۲٥ ۳۳ ۱۷ ۸ ۲۳ ۳۳ ۸ 
۹ ۲٥ ۳٤ ۱٥ ۹ ۲۲ ۳٦ ٤ 
۱۰ ۲٤ ۳٥ ۱٤ ۱۰ 

۱۱ 
۲۲  

 ۱۸,۷۹الوسط الحسابي= ۲۲ ۲۱,٤۳الوسط الحسابي= ۲٤ ۱۱
 ٥,۲۲االنحراف المعیاري=

 ۲۷,۱۹التباین=
 ۳٤عدد المجموعة =

 ۳,۷۷االنحراف المعیاري= ۲۳ ۱۲
 ۱٤,۱۹التباین =

 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۲۱ 
۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۱ 
۱٤ ۲۲ ۱٤ ۲۱ 
۱٥ ۲۲ ۱٥ ۲۱ 
۱٦ ۲۲ ۱٦ ۲۰ 
۱۷ ۲۱ ۱۷ ۲۰ 
۱۸ ۲۱ ۱۸ ۱۹ 
۱۹ ۲۱ ۱۹ ۱۹ 
۲۰ ۲۱ ۲۰ ۱۹ 
۲۱ ۲۱ ۲۱ ۱۹ 
۲۲ ۲۰ ۲۲ ۱۹ 
۲۳ ۲۰ ۲۳ ۱۸ 
۲٤ ۱۹ ۲٤ ۱۸ 
۲٥ ۱۹ ۲٥ ۱٦ 

 )١٦الملحق (

 ت طالب مجموعتي البحث في اختبار االستبقاء بالتحصیلدرجا





       

١٦١ 

 

 المجموعة التجریبیة
  

 المجموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۲۸ ۲٦ ۱۷ ۱ ۲۸ ۲٦ ۱۳ 
۲ ۲۸ ۲۷ ۱٥ ۲ ۲۷ ۲۷ ۱۳ 

۳ ۲۸ ۲۸ ۱٥ ۳ ۲٦ ۲۸ ۱۲ 
٤ ۲۷ ۲۹ ۱٤ ٥ ۲٥ ۲۹ ۱۱ 
٥ ۲۷ ۳۰ ۱٥ ٤ ۲٥ ۳۰ ۱۱ 
٦ ۲۷ ۳۱ ۱٦ ٤ ۲٥ ۳۱ ۱۰ 
۷ ۲٦ ۳۲ ۱۳ ۷ ۲٤ ۳۲ ۸ 
۸ ۲٦ ۳۳ ۱۳ ۸ ۲٤ ۳۳ ۷ 
۹ ۲٥ ۳٤ ۱۲ ۹ ۲۳ ۳٤ ۷ 
۱۰ ۲٥ ۳٥ ۱۰ ۱۰ 

۱۱ 
۲۳  

 ۱۸,۳٥الوسط الحسابي= ۲۳ ۲۱,٤الوسط الحسابي= ۲٥ ۱۱
 ٥,۹۸االنحراف المعیاري=

 ۳٥,۸۱التباین=
 ۳٤عدد المجموعة =

 ٥,۳٥االنحراف المعیاري= ۲٥ ۱۲
 ۲۸,٦التباین =

 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۲۲ 
۱۳ ۲٤ ۱۳ ۲۱ 
۱٤ ۲٤ ۱٤ ۲۰ 
۱٥ ۲٤ ۱٥ ۲۰ 
۱٦ ۲٤ ۱٦ ۲۰ 
۱۷ ۲٤ ۱۷ ۱۹ 
۱۸ ۲۳ ۱۸ ۱۹ 
۱۹ ۲۳ ۱۹ ۱۸ 
۲۰ ۲۲ ۲۰ ۱۸ 
۲۱ ۲۲ ۲۱ ۱۸ 
۲۲ ۲۲ ۲۲ ۱۷ 
۲۳ ۲۱ ۲۳ ۱٦ 
۲٤ ۲۱ ۲٤ ۱٦ 
۲٥ ۲۰ ۲٥ ۱٥ 

 



 
ABSTRACT                                                                                                  

 

A 

Abstract  
 

This research aims for measuring the effect of advance organizers  in the 

pupil's  progressing  of the fourth class , intermediate schools in the 

Arabic grammar and comprehension  . To a chief the aim of this 

research, the researcher applied experimental on  the sample of (72 ) 

pupils forth class in the Jamal Abud Al- Nassir Secondary school which 

was chosen directly by the researcher in the center of Baquba Town 

daily studying , the research chose randomly one from  two classes to be 

experimental group ( a  ) which contain   ( 36 ) pupils they were taught 

by advance organizers , and class ( b )  to represent the control  group 

which was contained about ( 36 ) pupils who are taught in the common 

way , the final number of his sample became ( 69 ) pupils  after three 

pupils are removed from the last year because they were failed  . 

   The researcher used statistical tools as ( t, test ) and Kai square to 

measure the pupil's progressing in the last year and he found there was 

no large difference between the two groups ( 0, 05 ) . after pointed the 

material of Arabic grammar for fourth class , after that the researcher 

offered his aims to  the scholars and supervisors of Arabic language 

teaching . After that the researcher put plan for teaching Arabic 

grammar pupils in the experimental group   according to a advance 

methods and the researcher taught the pupils in the control group the 

usual way which was used in the teaching Arabic grammar  

The researcher made final test which is contained of ( 30 ) items as 

multiple choice items and complete the following , which was offered to 

scholars and supervisors and according theirs opinions the researcher 

made his corrections , the test became ready for applying and to improve 

the validity and reliability of the test  the researcher applied it on pilot 

study about ( 60 ) pupils from Bilat – Al- Shuhda secondary school in the 
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city centre of Baquba . After the  results analysis by the researcher by 

using statistical tools the researcher found that all of the test's items were 

good to be used to measure the validity of the research the researcher 

used ( Parson Man ) , he found it about ( 0,08 ) it consider a good a verge 

. And after finishing the experimental which continued  about one 

semester the researcher applied the final test on the two groups of pupils 

. 

After the results canalizing  of the pupils answers and treating it  

statistically  the researcher conclude  the followings : 

 

1-There is  statistical difference about ( 0,05  ) between the two groups of 

the research to the experimental group which they are taught a new 

method of teaching such as advance organizers  . 

 

2-There is statistical difference about ( 0,05 ) between the two groups of 

the research in the ( keeping test ) to the experimental group which they 

are taught a new methods such as advance organizers  . 

 

According to the results of the research the researcher concluded that 

using of advance methods in teaching Arabic grammar which 

contributes in increasing the motivation  of the pupils to the material and 

the researcher recommended to use a new methods in teaching Arabic 

grammar and he suggested to use similar studies  in teaching Arabic 

grammar.          
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