
استخدام جهاز الحاسوب في تحصيل  أثر  
 تالمذة الصف الرابع االبتدائي في مادة

  التدريبات اللغوية
 

 ملخص رسالة  تقدم بها

 مؤيد سعيد خلف الشمري

 إىل

 جامعة دياىل -جملس كلية الرتبية 
 وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستري 

 يف الرتبية )طرائق تدريس اللغة العربية(
            بإشراف      

 األستاذ المساعد الدكتورة                  األستاذ المساعد
 أسماء كاظم فندي المسعودي                كريم سممان الحمد 

 

 م 4002هـ                                          5241



 إقرار المشرفين
 

أثـر استخدام جهـاز الحاسوب فـ  ن إعداد هـذه الرسالـة الموسومـة بـ)أد هنش     
( والمقدمـة تحصيل تالمـذة الصف الرابع االبتدائ  ف  مـادة التـدريبات الغوويـ 

امعة من الطالب مؤيد سعيد خمف الشمري قد جرى تحت إشرافنا في كمية التربية / ج
ديــال. و وهــي جــزت مــن متطمبــات نيــي درجــة ماجســتير فــي التربيــة / طرا ــق تــدريس 
 المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و
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ج المالحقثبت  

 اإلهداء
 000 إلى

 000أرواح شهههههههههههههههههههههههلمائ ا األبهههههههههههههههههههههههم  ا  ههههههههههههههههههههههه  ب  و      ههههههههههههههههههههههه  ا  ههههههههههههههههههههههه ار     

 حب ً واحرتا  ً                                                       

 000 إلى

 000روح وا مي )رمحه اهلل( وا ك ه فسبح ج  نه 

 وف ئ ً وتألمي اً 

 000 إلى

 000وا ههههههههههههههههههههههمت   000املاههههههههههههههههههههههء ا هههههههههههههههههههههه ي   ي  هههههههههههههههههههههه   هههههههههههههههههههههه  ا ا هههههههههههههههههههههه ئ   

   اً وإحس ن ً                                                        

 

  000 إلى

 ا ههههههههههههههههه ي  ايرونههههههههههههههههه  و ب ههههههههههههههههه ا    ههههههههههههههههه ي وأ  ههههههههههههههههه ن  ا  ههههههههههههههههه  وا  ألههههههههههههههههه     

 000ح ظلههههههههههه  اهلل  000ا ههههههههههه ت   000و  شههههههههههه ا  اههههههههههه    ههههههههههه ئ ا سههههههههههه   وا  ح ههههههههههه     

    ف ن ًوفهههه ئً و                                                        
 
 

 مؤيد 



د المالحقثبت  

 شكر وامتنان
الحمػػهلل ر  ا اللػػنلمصف  اػػمل ار رمػػل يصػػ  امرسصػػنم  الم لػػمصف محمػػهلل  رمػػل       

 آله الطصسصف الطنه صف،  رمل احسه الثنستصف سنلق ؿ الثنست رمل ا اط ملتقصـ .
ػز سلػهلل االتكنؿ رمل ار لسحنره  تلػنلل،  االلػتلنرب سػه  االرتمػنهلل رمػل ع لػه رػ       

 ست ىصػػؽ مػػف اليػػنلؽ  (( عػػػؿ ارممػػ ا ىلػػص م ار رممكػػـ   لػػػ له  الم مرػػ ف))مػػف عػػػن ؿ 
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا الج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل  سمل رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب امك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم  
مف املنتػ ة امج م،  س ي   ارتػزاز  احتػ اـ  تقػهللص   عػػهللكـ يكػػ ا اليػنلت  االمترػنف 

تلجػػز الكممػنت رػف  اػؼ  إلل المي ىب الهللكت  ة  لمنم كنظـ ىرهللا الملل هللا، التػ 
القػ ؿ سحق ن، إ  كنرت مل  يطػ ة يطػ ة، ىػ  م اج ػب الاػل سنت  ت لصم ػػن سساػص ت ن 
اللممصػػػػب،  عػػػػهلل كػػػػنف لت جص نت ػػػػن اللػػػػهللصهللة  م حظنت ػػػػن القصمػػػػب امثػػػػػ  السػػػػن ز ىػػػػ  إتمػػػػنـ 
ىاػػ ؿ الهلل الػػب، ىكنرػػت مثػػنال  لمػػػ  ح اللممصػػب، ح صاػػب  ميماػػب   مصرػػب  ملممػػب، لمػػن 

مف ج هلل   عت كسص صف ىكػنف ل ن ال ضػؿ سلػػهلل ار ىػ  إيػ اج هػ ر الهلل الػب سحمت ػن  س لته
 اميص ة،  هللام ن ار م  هللا  رممصن   اصرن  .

 صلػػػ ر   ف اعػػػػهللـ يكػػػػ ا  امترػػػنر   تقػػػهللص ا إلػػػل املتػػػػن  الميػػػ ؼ كػػػ صـ لػػػممنف      
ته  راػػن حه الحمػػهلل الػػ ا كػػنف رسػػغ رطػػنم رمػػ ؼ مرػػه رممػػػن   مل ىػػب، إ   ىػػنهللتر  ميػػ   

 متنسلتػػه اللممصػػب الجػػنهللة ىنلحػػا  االحتػػ اـ الكسصػػ صف إلػػل هػػػ ا الاػػػ ح الكسصػػ  ىػػ  لمترػػن 
 الل سصب .

 ارت اىن  سنل ضؿ اتقهللـ سنليك   االمترػنف إلػل الػتن ا القػهللص  الػهللكت   كػ صـ احمػهلل جػ اهلل 
التمصمػػػ ، إ  كػػػػنف ىضػػػػمه كسصػػػػ ا ،  لػػػػي  مػػػػف  عتػػػػه  ج ػػػػهللر الكثصػػػػ ، ىكػػػػنف لم حظنتػػػػه 

لهللصهللة اسمغ االثػ  ىػ  اثػ ام ال لػنلب  اظ ن هػن سنليػكؿ الػ ا هػ  رمصػه، ىنلػنؿ ار اف ال
 ص ىقه لمن ه  يص  الهللرصن اآلي ة  صجزصه رر  يص  الجزام .

 جنملػػػب -  تقػػػهللـ سجزصػػػؿ اليػػػك   رظػػػصـ االمترػػػنف إلػػػل  لػػػنت ت  ىػػػ  كمصػػػب الت سصػػػب     
 م رممصػػػػػػب لػػػػػػهللصهللة .هللصػػػػػػنلل ، رمػػػػػػل ملػػػػػػنرهللت ـ  تيػػػػػػجصل ـ  مػػػػػػن عػػػػػػهللم ر لػػػػػػ  مػػػػػػف آ ا



ه المالحقثبت  

 يػػػػػك ا  امترػػػػػنر  إلػػػػػل املػػػػػنت ة اليسػػػػػ ام الػػػػػ صف الػػػػػتلرت س ػػػػػـ لمػػػػػن عػػػػػهللم ر مػػػػػف      
 م حظنت  ت جص نت لهللصهللة .

 مػػػف  اجػػػا اممنرػػػب  ف  تقػػػهللـ سنليػػػك   االمترػػػنف إلػػػل إهللا ة مهلل لػػػب الملمػػػـ االستهللا صػػػب 
ممػػػن   ملممنت ػػػن، لمػػػن عهللمتػػػه مػػػف تلػػػ ص ت  ت ىصػػػػ  ملتمزمػػػػنت تطسصػػػؽ تج سػػػب السحػػػث

 لنرهلل ى  رجنح ن .
 مف حؽ ال ىػنم  يػك  الػرلـ  ف  تقػهللـ سيػك ا  امترػنر  إلػل الػ صف صامػػ  اليػك      

 ررهللهـ  هـ اي ت   اف كنف صلجز القما  الملنف رف إص ن  ـ من صلتحق ف .
 

 وأ ههههااً اشههههك   هههه   هههه   ههههم يههههم ا اهههه ة واملسهههه  م    إ هههه ي  هههه   ا   هههه         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤيد                                            



و المالحقثبت  

 ملخص الرسالة
تلػػػهلل الممػػب  حػػهللم مق مػػنت  صػػب  مػػب  مػػف  هػػـ  كػػن ز يياػػصت ن، ى ػػ   هللاة لتمقػػ      

 المل ىب  الت كص ،   لصمب الت نرؿ سصف امى اهلل ى  التلسص  رف مينر هـ  ر اط  ـ.
مػػػف صػػػر   س ػػػن  الممػػػب الل سصػػػب م ضػػػغ االرتػػػػزاز  م مػػػل االهتمػػػنـ  مقاػػػهلل كػػػػؿ     

 صجلم ػػن حصػػث صجػػا اف تكػػ ف، إ  هػػ  لمػػب كتػػنا ار رػػز  جػػؿ  لمػػب الحػػهللصث الرسػػ ا 
 الي صؼ،  لمب اليل   الرث  لمرنطقصف سح ؼ الضنهلل .

 مػػػف  هػػػـ مظػػػنه  ارتػػػزاز الل سػػػ  سممتػػػه اهتمنمػػػه سم ن ات ػػػن مػػػف ع ارػػػهلل،   هللا،      
ن صحػػهللن ر  ضػػ ن مػػف  تلسصػػ ،  س ،ػػب،  تلػػ ؼ مػػن صكترػػؼ تلمصم ػػن مػػف اػػل سنت،  مػػ
 ر ا ؽ حتل صتجه إلل ت لصم ن  تل صؿ  لنلصا تلمم ن لمرني ب .

 لك  صػتـ إتقػنف الممػب اتقنرػن  اػحصحن  رمصرػن اف رلترػ  سوتقػنف ع ارػهللهن مر ػن ال لػصمب    
ال نرمػػػب ىػػػ  تمكػػػف المتلممػػػصف مػػػف ال رػػػ ف المم صػػػب الميتم ػػػب، عػػػ امة،  كتنسػػػب،  تحػػػهللثن ، 

صيػل  ف سػ ف مػن صتلمم رػه لػه ملرػل  ممػزم ىػ  حصػنت ـ،  مػف هرػن  التمنرن ، ىتجلم ـ 
 كنرت هلل الب القػ ارهلل ض   ة محتمب، إ  تزهللاهلل الحنجب إلص ن سنتلنع الممػب  رم هن .

 رمػػػػل الػػػػ ،ـ مػػػػف كثػػػػ ة الهلل الػػػػنت التػػػػ   ج صػػػػت رمػػػػل الق ارػػػػهلل س ػػػػػهللؼ تصلػػػػص هن      
لمصم ػن، ىنلضػلؼ ىص ػن مػن صػزاؿ  تط ص هن،  ال إر ن ال تػزاؿ ميػكمب سػن زة ىػ  تلمم ػػن  ت

 لن هللا ،  اليك م مف ال ست ن  ج نى ن من زالت ملتم ة. 
 عػػهلل رػػػزا سلػػػ  السػػػنحثصف هػػ ا الضػػػلؼ إلػػػل المػػػنهللة ر لػػ ن،  مػػػر ـ مػػػف رػػػزار إلػػػل     

ملممػػ  الممػػب الل سصػػب،  مػػر ـ مػػف رػػزا  لػػؾ إلػػل الط ا ػػؽ المتسلػػب ىػػ  تهلل صلػػ ن  مػػر ـ 
لتلمصمصػػػب، لػػػ ا لػػػلل السنحػػػث إلػػػل الػػػتيهللاـ ج ػػػػنز رػػػزار إلػػػل عمػػػب الػػػتيهللاـ ال لػػػن ؿ ا

اثػ  التيهللامه ى  تحاػصؿ ت مػ ة الاػؼ ال اسػغ االستػهللا   ىػ  مػنهللة الحنل ا لمل ىب)
( . تجػػ صسصن  اللػصمن اف هػ ا االلػم ا مػف املػنلصا التػ  ت كػهلل رمص ػن التهلل صسنت المم صػب
 الت سصب الحهللصثب .



ز المالحقثبت  

لم صػػب ال ػػهللؼ مر ػػن تػػهلل صا التممصػػ  رمػػل   مػػنهللة التػػهلل صسنت المم صػػب هػػ  تطسصقػػنت      
التلمنؿ جنرا مف ع ارهلل الممب الل سصب الػتلمنال  تطسصقصػن ، لصمػ ف للػنره رمص ػن،  صكػ ف 

 مهللي   إلل هلل الب الق ارهلل هلل الب تقـ  رمل الرنحصتصف المل ىصب  التطسصقصب .
ثػػػـ الرلػػػ   مػػػنهللة التػػػهلل صسنت المم صػػػب تلتمػػػهلل رمػػػل المحنكػػػنة  ا صػػػ ك  االلػػػتلمنؿ       

رمل مر اله مف ،ص  اف ت ك  القنرهللة،  ال هللؼ مف ه ا هػ   ضػغ سلػ  ع ارػهلل الممػب 
م ضغ االلتلمنؿ  التطسصؽ،  رمل ه ا ىنف من صهلل له تممص  ه ر الم حمػب هػ  املػن  
ال ا تسرل رمصه القنرهللة املنلصب لمت كص  لهللصه، ىنللرنصب سنلتلمصـ املنل  ه  مػف  هػـ 

 مصم  .  لصنت الرظنـ التل
لػػػ ا رػػػـز السنحػػػث رمػػػل الػػػتيهللاـ ج ػػػنز الحنل ا) لػػػصمب تلمصمصػػػب( ىػػػ  رممصػػػب       

التلمصـ ى  الم حمب االستهللا صب، للمه صل ـ ى  رممصب  ىغ الك نصب التلمصمصب  الحػ ؿ رمػل 
 تممص   ا عنرهللة رممصب متصرب .

 ههللؼ السحث :
 ا ىػػػ  تحاػػػصؿ ص ػػػهللؼ السحػػػث الحػػػنل  إلل)مل ىػػػب  ثػػػ  الػػػتيهللاـ ج ػػػنز الحنلػػػ     

 ت م ة الاؼ ال اسغ االستهللا   ى  منهللة التهلل صسنت المم صب( .
 ى ضصتن السحث:

( سػػصف مت لػػط تحاػػصؿ 0.05لػػص  هرػػنؾ ىػػ ؽ    هللاللػػب إحاػػن صب ررػػهلل ملػػت م)   -1
الت مػػػػ ة الػػػػ صف صهلل لػػػػ ف مػػػػنهللة التػػػػهلل صسنت المم صػػػػب سنلػػػػتيهللاـ ج ػػػػنز الحنلػػػػ ا، 

ة التػػػػػهلل صسنت المم صػػػػػب مػػػػػف هلل ف  مت لػػػػط تحاػػػػػصؿ الت مػػػػػ ة الػػػػػ صف صهلل لػػػػ ف مػػػػػنهلل
 التيهللاـ ج نز الحنل ا .

( سػػصف مت لػػط تحاػػصؿ 0.05لػػص  هرػػنؾ ىػػ ؽ    هللاللػػب إحاػػن صب ررػػهلل ملػػت م) -2 
الت مصػػػػ  الػػػػ صف صهلل لػػػػ ف مػػػػنهللة التػػػػهلل صسنت المم صػػػػب سنلػػػػتيهللاـ ج ػػػػنز الحنلػػػػ ا، 
 مت لػػػط تحاػػػصؿ التممصػػػ ات ال  ػػػ  صهلل لػػػف مػػػنهللة التػػػهلل صسنت المم صػػػب سنملػػػم ا 

 .ر له



ح المالحقثبت  

 إج امات السحث:
 لتحقصػػػؽ  لػػػؾ ايتػػػػن  السنحػػػث تاػػػمصمن  تج صسصػػػػن  مػػػف تاػػػنمصـ الضػػػسط الجز ػػػ        

 ايتسػن  سلػهللا،  ايتػن  السػػنحث عاػهللصن  مهلل لػػب  (مجم رب تج صسصب  مجم رب ضنسطب)
الملمػػـ االستهللا صػػػب الميتمطػػب ىػػ  مهللصرػػب سلق سػػػب/ مػػػ كز محنىظػػب هللصػػنلل  جػػػ ام التج سػػب، 

 ( )ػهلل لب يػػػلستصف مػػػػف يػػػػلا الاػػػؼ الػػػػػ اسغ االستػػػهللا  ،  ايتصػػػػ ت اليػػػػلسبضػػػمت المػػػػ
لتمثػؿ المجم رػب الضػنسطب، ( ا)سط صقب ري ا صب لتمثػؿ المجم رػب التج صسصػب،  اليػلسب

( تممصػػػػ ا   تممصػػػػ ة ىػػػػ  27تممصػػػػ ا   تممصػػػػ ة، س اعػػػػغ)( 54)سمػػػػغ رػػػػهللهلل  ىػػػػ اهلل رصرػػػػب السحػػػػث
 ا) لػػصمب تلمصمصػػب(  اللػػهللهلل ر لػػه ىػػ  المجم رػب التج صسصػػب التػػ  تػػهلل   سنلػػتيهللاـ الحنل

 المجم رب الضنسطب الت  تهلل   مف هلل ف التيهللاـ الحنل ا .
 م سػػغ كػػنا  (t-test) عػػهلل كنىػػ  السنحػػث سػػصف مجمػػ رت  السحػػث إحاػػن صن  سنلػػتلمنؿ    

ىػػػػػ  المتمصػػػػػ ات) اللمػػػػػػ  الزمرػػػػػ ،  التحاصػػػػػػؿ الهلل الػػػػػ  ل سػػػػػنم،  التحاػػػػػصؿ الهلل الػػػػػ  
(، إ   ظ ػػ ت (2003-2002) سصػػب لملػػػنـ الهلل الػػ  اللػػػنسؽلألم ػػنت،  هلل جػػػب الممػػب الل

الرتػػػػػن   ارلػػػػػهللاـ ال ػػػػػ  ؽ  ات الهللاللػػػػػب ا حان صػػػػػػب سػػػػػصف مجمػػػػػ رت  السحػػػػػث ىػػػػػ  هػػػػػ ر 
 المتمص ات .

 سلػػػهلل اف حػػػهللهلل السنحػػػث المػػػنهللة اللممصػػػب الميػػػتممب رمػػػل الم ضػػػ رنت الثمنرصػػػب مػػػف      
االستػػػػهللا  ، اػػػػنغ السنحػػػػث كتػػػػنا التػػػػهلل صسنت المم صػػػػب المقػػػػػ   تهلل صلػػػػه لماػػػػؼ ال اسػػػػغ 

( هػػػهللىن  لػػػم كصن ،  ارػػػهلل السنحػػػث 66امهػػػهللاؼ اللػػػم كصب لمم ضػػػ رنت الثمنرصػػػب  كنرػػػت)
 يططن  تهلل صلصب سلهللهلل م ض رنت التج سب .

 لقصػػػػن )اث  الػػػػتيهللاـ ج ػػػػػنز الحنلػػػػ ا ىػػػػ  التحاػػػػصؿ الهلل الػػػػ  لمت مػػػػ ة( ارػػػػهلل      
ؽ مػػػػف اػػػػهللعصه الظػػػػنه ا ( ىقػػػػػ ة، تػػػػـ التحقػػػػ30السنحػػػػث ايتسػػػػن ا  تحاػػػػصمصن  صتػػػػ لؼ مػػػػف)

 المحتػ م سل ضه رمل مجم رب مف اليسػ ام  المتيااصف ى  الممػب الل سصب  ط ا ػؽ 
 تهلل صل ن .
،  ارت ػػت ىػػ   1/11/2003الػػتم ت التج سػػب يػػ  صف  ريػػ ة  صػػنـ إ  سػػهلل ت ىػػ        
10/1/2004 . 



ط المالحقثبت  

 طسػػػؽ السػػػػنحث االيتسػػػػن  التحاػػػصم  رمػػػل رصرػػػب الػػػتط رصب لمت كػػػهلل مػػػف  ضػػػ ح     
ىق اته  لحلنا الق ة التمصصزصب  ال سب ال ق ات، حلػنا ثسػنت االيتسػن  سط صقػب إرػنهللة 

( لصاػس  جػنهزا  لمتطسصػؽ الر ػن  ، الػ ا كيػ ت 0.86االيتسن ، إ  سمغ ملنمػؿ الثسػنت)
( رػػف  جػػ هلل ىػػ ؽ t-testرتن جػػه سلػػهلل تحمصم ػػن إحاػػن صن  سنلتيػػػهللاـ االيتسػػػن  التػػن       )

(  لماػػػػمحب ت مػػػػ ة المجم رػػػػب التج صسصػػػػب . 0.05ملػػػػت م) ا هللاللػػػػب إحاػػػػن صب ررػػػػهلل 
 ترػػ (  لػػصمب إحاػػن صب لمل ىػػب هللاللػػب ال ػػ ؽ سػػصف - كػػ لؾ الػػتيهللـ السنحػػث ايتسن )مػػنف

تحاػػصؿ ت مػػ ة المجم رػػب التج صسصب)الت مصػػ   التممصػػ ات( ىػػ  االيتسػػن  الر ػػن  ،  عػػهلل 
إحاػػن صب حلػػا متمصػػ   ظ ػػ ت الرتػػن   سلػػهلل تحمصم ػػن إحاػػن صن  س رػػه ال ىػػ ؽ    هللاللػػب 

 الجر  .  س لؾ ت اؿ السنحث إلل الرتن   اآلتصب :
ت ػػ ؽ ت مػػ ة المجم رػػب التج صسصػػب الػػ صف هلل لػػ ا مػػنهللة التػػهلل صسنت المم صػػب سنلػػتيهللاـ    -1

ج ػػنز الحنلػػ ا رمػػل ت مػػ ة المجم رػػب الضػػنسطب الػػ صف هلل لػػ ا مػػنهللة التػػهلل صسنت 
 ػػ ؽ  ا هللاللػػب إحاػػن صب ررػػهلل المم صػػب مػػف هلل ف الػػتيهللاـ ج ػػنز الحنلػػ ا،  كػػنف ال

 (  س لؾ  ىضت ال  ضصب الا  صب ام لل .0.05ملت م)
( سػػصف مت لػػط تحاػػصؿ 0.05لػػص  هرػػنؾ ىػػ ؽ    هللاللػػب إحاػػن صب ررػػهلل ملػػت م)  -2

الت مص  ال صف هلل ل ا منهللة التهلل صسنت المم صب سنلتيهللاـ ج ػنز الحنلػ ا،  مت لػط 
المم صػب سنملػم ا ر لػه،  سػ لؾ تحاصؿ التممص ات ال  ػ  هلل لػف مػنهللة التػهلل صسنت 

 تقسؿ ال  ضصب الا  صب الثنرصب .
 الػػػػترت  السنحػػػػث مػػػػف يػػػػ ؿ الرتػػػػن    همصػػػػب التقرصػػػػنت الحهللصثػػػػب ىػػػػ  التلمػػػػصـ  اف      

التحاػػصؿ الهلل الػػ  صمكػػف ترمصتػػه سنلػػتيهللاـ ال لػػن ؿ التقرصػػب الحهللصثػػب التػػ  تحػػ ؿ الحنلػػب 
 المج هللة إلل حنلب محل لب سيكم ن الطسصل  .

لػػػػ لؾ ص اػػػػ  السنحػػػػث سنلػػػػتيهللاـ الحنلػػػػ ا  لػػػػصمب تلمصمصػػػػب ررػػػػهلل تػػػػهلل ص  مػػػػنهللة      
 التهلل صسنت المم صب،  ص ا  الملممصف سنلتيهللامه سلهلل ت ىص   ج زة الحنل ا ل ـ.

 الػػػتكمنال  لمسحػػػث الحػػػنل  صقتػػػ ح السنحػػػث إجػػػ ام هلل الػػػنت الحقػػػب لػػػه مثػػػؿ إجػػػ ام      
 يػػػ م،  م ازرػػػب الػػػم ا الحنلػػػ ا  هلل الػػػب ممنثمػػػب لمهلل الػػػب الحنلصػػػب رمػػػل مػػػ اهلل هلل الػػػصب

        س لن ؿ تلمصمصب  ي  .



ي المالحقثبت  

 ثبت المحتويات
 الصفحة المحتوى

   آصب ع آرصب .
 ا ا ههللام .

 هلل -ج  يك   امترنف .
 ط  -هػ  مميت ال لنلب .
 ؾ -ا ثست المحت صنت .
 ؿ ثست الجهللا ؿ .
 ـ ثست الم حؽ .

 19-1 الفصل األول : مشكمة البحث وأهميته .
 5-2 ميكمب السحث .
 14-6  همصب السحث .
 15 ههللؼ السحث .
 15 ى ضصتن السحث .
 15 حهلل هلل السحث .

 19-16 تحهللصهلل الماطمحنت .
 37-20 الفصل الثاني : دراسات سابقة .

 30-22   ال  : هلل النت ر سصب .
 33-30 ثنرصن  : هلل النت  جرسصب .

 37-34 الم ازرب سصف الهلل النت اللنسقب .
 37 ج ارا ا ىنهللة مف الهلل النت اللنسقب .

 
 



ك المالحقثبت  

جراءاته .  69-38 الفصل الثالث : منهجية البحث وا 
 40-39 التامصـ التج صس  . 

 41-40 مجتمغ السحث  رصرته .
 50-41 تكنى  مجم رت  السحث .

 54-51 ضسط المتمص ات الهلليصمب)،ص  التج صسصب( .
 57-54 متطمسنت السحث .

 59-57 سحث .ارهللاهلل اهللاة ال
 62-60 اصن،ب ىق ات االيتسن  . 
 62 اصن،ب تلمصمنت اليتسن .

 65-63 التحمصؿ االحان   ل ق ات االيتسن  
 69-66 ال لن ؿ ا حان صب .

 75-70 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها .
 73-71 ر   الرتن   .
 75-74 ت لص  الرتن   .

 79-76 لت اصنت  المقت حنت  .ال اؿ الينم : االلترتنجنت  ا
 77 االلترتنجنت .
 78 الت اصنت .
 79 المقت حنت .

 90-80 المانهلل   الم اجغ .
 89-81   ال : المانهلل  الل سصب .

 90 ثنرصن : المانهلل  امجرسصب .
 127-91 الم حؽ .

   - A   مميت ال لنلب سنلممب ا ركمصزصب .
 



ل المالحقثبت  

 ثبت الجداول
 رقم

 الصفحة الجدول عنوان الجدول

41عددتالمذةمجموعتًالبحثقبلاالستبعادوبعده.1

2
الوسطططططالحسططططابًواالمحطططط ااالمعٌططططا يوالتبططططاٌ وال ٌمطططط 
التائٌ )المحسططوب والجدولٌطط رلططد جاعمجمططوعتًالبحططث ططً
مادةاللغ الع بٌ  ًاالمتحا المهائًللصاالثالثاالبتدائً

43

3
االمحطططط ااالمعٌططططا يوالتبططططاٌ وال ٌمطططط الوسطططططالحسططططابًو

التائٌ )المحسوب والجدولٌ رالعما تالمذةمجموعتًالبحث
44

4
التك ا المالحظوالمتوقعللتحصٌلالد اسًآلبطا مجمطوعتً

البحث
45

5
التكطططط ا المالحططططظوالمتوقططططعللتحصططططٌلالد اسططططًالمهططططاع

مجموعتًالبحث.
46

6
والمحسطططططوب لطططططد جاعتالمطططططذةوتمطططططًرالح جططططط -قٌمططططط )ما 

تلمٌذاعرللعامالد اسًالسابق.-المجموع التج ٌبٌ )تالمٌذ
44

4
وتمًرالح ج والمحسوب العما تالمذةالمجموعط -قٌم )ما 

تلمٌذاعر-التج ٌبٌ )تالمٌذ
44

4
المجموعط التك ا المالحظوالمتوقعللتحصٌلالد اسطًآلبطا 

التج ٌبٌ .
44

4
ا المالحططططظوالمتوقططططعللتحصططططٌلالد اسططططًالمهططططاعالتكطططط 

المجموع التج ٌبٌ .
55

53توزٌعجدولالحصص.15

55موضوعاعمادةالتد ٌباعاللغوٌ المحددةللتج ب .11

54الخ ٌط االختبا ٌ بصٌغتهاالمهائً.12

13
الوسطططططالحسططططابًواالمحطططط ااالمعٌططططا يوالتبططططاٌ وال ٌمطططط 

لمحسططططوب والجدولٌطططط رلططططد جاعتالمططططذةمجمططططوعتًالتائٌ )ا
البحث)التج ٌبٌ والضابط ر ًاالختبا التحصٌلًالبعدي.

42

14
وتمطططططًرالح جططططط والمحسطططططوب لطططططد جاعتالمطططططذة-قٌمططططط )ما 

تلمٌطذاعر طًاالختبطا التحصطٌلً-المجموع التج ٌبً)تالمٌذ
لبعدي.

43

 
 



م المالحقثبت  

 

 ثبت المالحق
رقم 
 الممحق

 الصفحة قعنوان الممح

42كتابتسهٌلالمهم الصاد م مدٌ ٌ ت بٌ دٌالى.1

2
التحصططٌلالد اسططًلمجمططوعتًالبحططث ططًمططادةاللغطط الع بٌطط 

ر2553-2552للعامالد اسًالسابق)
43

3
العمطط الزممططًمحسططوباهبامجططه لمجمططوعتًالبحث)التج ٌبٌطط 

والضابط ر
44

45 بالعلمًأسما الخب ا م تب بحسبالل4

5
تلمٌططذاعرللعططام-د جططاعتالمططذةالمجموعطط التج ٌبٌطط )تالمٌططذ

الد اسًالسابقو تبها.
46

6
العمططط الزممطططًمحسطططوباهبامجطططه العمطططا تالمطططذةالمجموعططط 

التج ٌبٌ .
44

4
توزٌططعالحصططصامسططبوعٌ لمططواداللغطط الع بططً ططًالم حلطط 

االبتدائٌ .
44

151-44ٌ بصٌغتهاالمهائٌ .امغ اضالسلوك4

4
خططط امموذجٌطط  ططًتططد ٌلمططادةالتططد ٌباعاللغوٌطط بط ٌ طط 

االست  ا م دو استخدامالحاسوب.
152-154

15
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 مشكمة البحث:
ال شػػػؾ َّفت دػػػدرلس حلةرامػػس حلد يليػػلس لادػػػزي  لػػا حلةزلػػد ةػػف حل يػػػز ؿ  حل يػػػز ط 
حلةعلنػػػس  حلةدطػػػ رج لنـػػػري ـدػػػػمةذج  ػػػػذة حلةرامػػػس حلةيةػػػس ةػػػف ح طػػػزر حلد ملػػػد   ح  ػػػزدج 
حلةةمس  حلدي ال ددلح له حل ػدرج حل ص ى اليدلعزب ةز ل ػدـ له ةػف ةعػزرؼ  ةيػزرحق   ػلـ 

كلس، ـزصػػػس  َّف حلدمةلػػػذ لعػػػلش  صػػػرحن ةـدماػػػػزن ةػػػف الػػػت حل يػػػز ؿ  حل يػػػز ط حلدػػػي يػػػم  
ديػػػز دة  مػػػا حلاصػػػ ؿ  مػػػا حلةعػػػزرؼ  حلةعم ةػػػزق ، لػػػػذح كػػػػزف ةػػػف حل ح ػػػب  مػػػا كػػػؿ 

  زةؿ في حلا ؿ حلدعملةي َّف لط ر نايه  لط ر َّدحءة ـةز لـدـ دمةذدنز .
ج َّ  ػػػػد ز حلة دةػػػػ   لةػػػػز كػػػػػزنق حلةدريػػػػس ـ صػػػػايز ةقييػػػػس ح دةز لػػػػػس ة صػػػػ د

ػػػػػػزن فلػػػػػه فػػػػػػ ف   حنػػػػػب حلدطػػػػػ رحق حلدعملةلػػػػػػس حلازد ػػػػػس فػػػػػي  ال ػػػػػػدحد حلنشػػػػػم   ػػػػػدحدحن ةر ـ 
حلة دةعػػػزق دػػػنعكس حنعكزيػػػزن  حاػػػازن  مػػػا حلالػػػػزج حلةدريػػػلس  َّ ػػػدحفيز   يػػػز ميز اليػػػلةز 
حلةنػػػػػز د حلةدريػػػػػلس،  ذ دقكػػػػػد حالد ز ػػػػػزق حلةعزصػػػػػرج  ف حلدطػػػػػ ر ل ػػػػػب َّف لد ػػػػػه  لػػػػػا 

 حأليزللب حلدي لدـعيز حلعمةػػزء فػي حل صػ ؿ  لػا دمػؾ حلةكػػ نزق  حلطرح ػؽ  ةك نزق حلعمػـ
حلدي ددـ  في ددرلييز  دركػز في حل لةس حلا ل لػس لمعمػـ  دا لمػه  دحرج  ػزدرج  مػا دايػلر 

 ٓحلظ ح ر  حألادحت  حلدنـق ـيز 
 (ٜ٘ٔ، صٜٜٛٔ)حلدةلزطي: 

ػس - فت حلمغػس        طلػػ  ح نيػزف ـ يزطديػػز َّف لداػز ـ  ػي َّدحج ليد -ةية  س َّ  ةكدـ 
ةػػػ   لػػػرة ةػػػف َّفػػػرحد حلة دةػػػ  فػػػي حلة ح ػػػؼ حلالزدلػػػس حلةـدماػػػس، فـ يػػػزطديز ليػػػدطل  ن ػػػؿ 

 َّفكزرة  َّازيليه  از زده  لا  لرة ةةف لدعزةؿ ةعيـ .
 (ٕٗ، صٜ٘ٛٔ) زـر:

ػػ ف لدا ل يػػ        ػز   ةملػػػس حكديػػزب حلمغػػػس ةػػف َّ ػػػـ حأل ػػدحؼ حلر ليػػس حلدػػي ليعػػػا حلةـر
  ٓةف ـػمؿ ددرلس حلةػ حد حلعمةلس في حلة ح ؼ حلةـدماس  لمةػرحاؿ حلدعملةلس كزفس

لػس ـ صػايز حلمغػس حل  ةلػس  ألـنػػزء          ةػ   ننز  ةلعػزن ةدا ػ ف  مػا َّ ةلػس حلمغػس حلعـر
 حألةس حلعـرلس  ةلعيـ فيي حلمغس حلريةلس في حأل طزر حلعـرلس كميز .
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ذ نع ةػػس حألظاػػزر ادػػا نيزلػػس حلةرامػػس حل زةعلػػس،  مػػا حلػػر ـ  حف حلدػػدرلس لـػػدَّ ـيػػز ةنػػػ 
ار  يػز كزفػس  لمةػػرحاؿ  لػس ـ  ةف ذلؾ كمػه، فزف  نزلؾ اعاػزن لػدى طمـدنػػز فػي حلمغػس حلعـر
حلدرحيػػػػلس كػػػػػزفس،   ػػػػذح ةػػػػز َّشػػػػزرق َّللػػػػه ةعظػػػػـ حلدرحيػػػػزق  حلـاػػػػ ت حلدػػػػي َّ رلػػػػق فػػػػي 

لػػػس كمةػػػزن،  كدزـػػػس،   ػػػرحءج، ةػػػػ ا  زديز  ذ ك َّكػػػػدق اػػػعؼ حلةدعمةػػػلف فػػػي حلمغػػػس حلع ـر
 حيػػػدةز زن ك   مػػػا ةػػػز لـػػػػد  فػػػزف  ػػػذح  حلاػػػعؼ لػػػلس اػػػد زن  نلػػػزن َّ   للػػػد ظػػػر ؼ ةعلنػػػس 
طزر س،  نةز كزنق له  ذ رة، فةنذ ـدء  ذح حل رف  حلصػلازق ددعػزلا  ددػ حلا  نػز   نػزؾ 

 دشك  اعؼ حلطمـس في حلمغس حلعـرلس .
 (  ٙٔ، صٕٓٓٓ)حلةيع د :         

 لليػػق حلطػػػرح ؽ حلددرليػػلس  اػػػد ز  ػػي حلةيػػق لس  ػػف  ػػػذح حلاػػعؼ فػػي  حل ػػػ ح د      
نةػػػز لمةعمػػػـ َّ ػػػر ر ػػػلس  ةيػػػـ فػػػي دليلػػػػر حلةػػػزدج  حلنا لػػػس، َّ  ح  ـػػػػزؿ  مليػػػز  دعمةيػػػز،  حأ
لػػس  ةعمةزديػػز ال لاكػػر ف   داـلـيػػز  لػػا حلدمةػػػذج، لكننػػز ن ػػػد حف َّ مػػب ةعمةػػي حلمغػػس حلعـر

ةػػزدديـ ـصػػ رج ةشػػ  س   ذحـػػس  ال لكماػػ ف َّنايػػيـ  نػػزء حلـاػػت  داكلػػرحن  ػػػدلزن فػػي  ػػرض
  ف َّيم ب ل لر دحفعلس حلدمةلذ، َّ  لدةشا ة  نة  ـ  از زديـ  ةل ليـ .

 (ٔٔق، ص-)حليزشةي: د
 ّف حلمغس حلعـرلس ـشكؿ  ػزـ دادػزي  لػا َّيػزللب  طرح ػؽ ادل ػس فعةملػس حلدػدرلس          

 دايػلف فةػػز زحؿ  ح ػػ   ػذة حلعةملػس  لزيػزن ـزلةيػد دحق  حليز دج ازللػزن دادػزي  لا دطػ لر
 حالد ز ػػزق حلادل ػػس حلةعزصػػرج ةاك ةػػس ـطـلعػػس ح  ػػرحءحق  حلةةزريػػزق حلنةطلػػػس حلدػػي 
لػػػػس فػػػي َّ نػػػزء ددرليػػػيـ حلةدة مػػػس فػػػي حاليدعةػػػػزؿ حلد ملػػػد   ليدعةميػػػػز ةدريػػػ  حلمغػػػػس حلعـر

 حليزشةػػػي: )لمطرح ػؽ  حأليػزللب حلددرليلس 
 
 

( ،كةػػز حف ةنز  نػػز دديػػـ ـيػػلزدج حل زنػػب حلنظػػر  ةػػف الػػت حلكةلػػس،  ةػػف ٜ، صٕٔٓٓ
 الت حل  ق حلةدزح ليز  ما حل زنب حلعةمي . 

 (٘٘ٔ، صٜٜٛٔ)حلعرلني:         
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َّةز حلطرح ؽ حلادل س فدػد ر اػ ؿ حلدمةلػذ  د عمػه ةاػ ر حلنشػزط  حلعةػؿ  حال دةػزـ فػي    
  ٓح رشزد ةف حلةعمـ حلددرلس ة  شم ةنزيب ةف حلد  له   

 (٘ٙ، صٜٜٓٔ)ايف:                                                  
لػس  حلدعمػلـ        ػد لةس حلـػزات كةػػز لةػس  لػػرة ةػف حلدحريػلف  حلةيدةػلف ـشػػق ف  حلدـر

ةعزنػػػػػزج حلاػػػػػعؼ لػػػػػدى حلةدعمةػػػػػلف فػػػػػي ةػػػػػػزدج حل  ح ػػػػػػد حلنا لػػػػػس فػػػػػي حلةرحاػػػػػؿ حلدرحيػػػػػلس 
زات  ف ليذح حلاعؼ  ذ رحن ددريخ في حلةرامس حالـددح لػػس، ندل ػػس لةعػػزنزج كزفس، لرى حلـ

لػػػس ك نيػػز ة اػػ  زن  دلػػدحن  مػػا  لػػس  دمةػػذديـ ةػػف ةػػزدج حل  ح ػػد حلعـر ةعمةػػي حلمغػػػس حلعـر
حلطزلب ةف  يس، كةز  ف حلةرامس حالـددح لس د صؼ ـزنيز ك حلةرامػػس حلدػي دـػػرز َّ ةلديػز 

 س َّك ر ةف  لر ز ةف ة زالق حكديزب حلةعرفػس حألـرىك .في دعملػـ حلمغس حلعـرل
 ( .  ٔٛٔ، صٖٜٛٔ)ة ز ر:

 حلمغس حلعـرلس لن صػيز حلك لػر ةػف َّيػزللب حلدرحيػس حلعمةلػس حلدػي د ػرب حلدمةػذج ةػف      
   ٓةزدج حل  ح د،  داــيز  لليـ،  ددفعيـ  لا دعمةيز

 ٓ(ٕ،صٖٜٛٔ)ة ز ر:           
لكديػػـه حلدمةلػػذ فػػي  ػػذة حلةرامػػس  ػػ  حل ػػر ج  رَّس حلةػػزؿ حلػػذ   لػػرى حلـزاػػت َّف ةػػز     

ي ؼ ليدـدةه في حلالزج حلعمةلػس حل زدةػس  فليػز دـنػا شـصػلس دمةلػذ حلةرامػس حالـددح لػس 
 لػػػدـ دشػػػكلؿ حل ز ػػػدج حاليزيػػػلس لمداكلػػػػر لدلػػػه، فزلعنزلػػػس ـػػػزلدعملـ حأليزيػػػي  ػػػ  ةػػػف َّ ػػػـ 

حل ز دج ح  اعايز ي ؼ لكػ ف حلالصػؿ فػي  لذح فزف ةدزنس  ذة َّٓ للزق حلنظزـ حلدعملةي
ذ  ـنػزء  مةػي    ػزفي حلاص ؿ  ما  نيزف نز ح  ػزدر  مػا حلنةػ  حلةعرفػي ح   نيػزف 

  ش  لر  زدر  ما حلدط ر  حلدعزةؿ ة  حلةشكمق حلا ل س لمالزج.
 

حف حلددرلس فف  حلاف ال لـا   لا   ح د    حنلف ةاػـ طس لةكػف حف لاكػـ  مليػز     
زس ـدر ػػس  حاػػدج، الف لمػػذ ؽ فلػػه نصػػلـزن  ةػػف  ػػـ فػػزف حلةعمػػـ لػػلس ةمزةػػػزن حف  ةلػػ  حلنػػ

لد لػػػد ـطرل ػػػس ةعلنػػػس لطـػػػؽ دريػػػه  مػػػا  ف يػػػز  ةمػػػس  داصػػػلمن، فػػػزلةعمـ الـػػػد حف لعطػػػا 
حلارلػػس فػػي حلاركػػس للكػػ ف  ػػزدرحن  مػػا ح ـػػدحع  حالـدكػػزر  حلد دلػػد،  ذ حف طـلعػػس حلطزلػػب 
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نشػػػطس حلةرحف ػػػس  ػػػد داػػػرض  ملػػػه َّنةزطػػػز ةػػػف ح  ػػػرحءحق  حلةػػػػزدج  حلة  ػػػؼ حلدعملةػػػي  حأل
ػػػ ف ةػػػف  زر ػػػه لػػػرى َّّنيػػػز دا ػػػؽ َّ دحفػػػه حلةرصػػػ دج،  ةػػػز لطراػػػه حلةـر دحـػػػػؿ حلصػػػؼ ـ 
ـطػػػط لميلػػػػر  مػػػا  ف يػػػز  نةػػػز  ػػػي  رشػػػزدحق  ة دراػػػزق، شػػػرلطس حف لمدػػػـز حلةعمةػػػ ف 

 ـزأليس حلعزةس ليذة حلطرح ؽ .
لػػػػػػػػس  حلدعمػػػػػػػػلـ: )ةقييػػػػػػػػس رلػػػػػػػػزض ن                           (         ٚ،ص ٖٕٓٓ ػػػػػػػػد لمدـر

لػػػذح  ػػػـز حلـزاػػػت   لػػػا حيػػػدـدحـ  يػػػزز حلازيػػػ ب ) يػػػلمس د اػػػلالس( فػػػي  ةملػػػس      
حلدعمػػػلـ فػػػي حلةرامػػػس حالـددح لػػػس لعمػػػه ليػػػيـ فػػػي  ةملػػػس رفػػػ  حلكازلػػػس حلدعملةلػػػس  حلاصػػػ ؿ  

   ٓ ما دمةي ذ   ز دج  مةلس ةدلنس 
حلادل ػػػس  حلةدطػػػ رج فػػػي حلدػػػدرلس فػػػي حلعصػػػر   لعػػػد  يػػػزز حلازيػػػ ب ةػػػف حل يػػػز ؿ    

حلاػػدلت، فيػػ  حلػػذ  لة ػػؿ  نصػػر حلدشػػ لؽ  ح  ػػزرج،  فلػػه ةػػف حلـصػػز ص  حلال لػػس، ةػػز 
 لةلزة  ف  لرة ةف  يز ؿ حلدعملـ حلةـدماس . 

 (ٖ، صٜٛٛٔ) رلب:                                                         
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 أهمية البحث والحاجة أليه :
لػػس ـ  ةلديػػز  ةكزنديػػز حليػػزةلس ـػػلف لغػػػزق حلعػػزلـ حلالػػس، فزلمغػػػس         ددةلػػػز حلمغػػس حلعـر

لػػػػػس،   يػػػػلمديز فػػػػي حلااػػػػزظ  مػػػػا درح يػػػػػز  ااػػػػزرديز  لػػػػس  اػػػػدى ر حـػػػػط حألةػػػػس حلعـر حلعـر
حلعرل س، زلػزدج  ما َّنيػز ةف َّ ػـ  يز ؿ حالدصزؿ  حلداػز ـ ـلف حلنػزط لف ـيػز، ةةػػز  عػؿ 

لػس  مػا ةػز يػ ح ز حال دةزـ  ـيػز  ح ـػزن   ةلػزن لمةاػزفظس  ما ةكزنديز،  الةدلزز حلمغػس حلعـر
ـزلاركػػزق  حليػػػكنزق،  كػػػ ف دارلكيػػػز  ػػزء ةػػػف كلزنيػػػز لػػػذح داػػدـ  ملنػػػػز اػػػر رج حلعنزلػػػس 

   ٓـزلنا  لاـط َّ حـر حلكمةزق،  اـط اركزق ار فيز حالـرى
           (ٜ،صٜٚٛٔ)حليزشةي:        

لػس  َّيػػرحر ز لعمػـ د ػس  ػذة  ال شػػؾ  ف ح لػذ   نػدة شػيء ةػف حلةعرفػس ـزلمغػس حلعـر
حلمغػػس حلعظلةػػس فػػي حلدعـلػػر  ػػف حلةعػػزني  يػػعس ةيػػزاديز حلدعـلرلػػس   ػػدرديز حليز مػػس فػػي 
 د للد حلةعزني   ما حلد ي  في حلةعنا  دا  يز حلاني ادا دصؿ  لا در س ح   زز .

 ، ص  ػ(  ٜٜٛٔ)حليزةرح ي: 
لػس  اػدى حلمغػزق حلالػس فػي حلعػزلـ ف ػد حيػد  ـق  ةػز زحلػق  ػزدرج  مػػا  حلمغػس        حلعـر

( لػذلؾ فةػف ٜٕ،صٕٓٓٓ)ةػدك ر:ٓحيدلعزب ةػز لن ػؿ  لليػز ةػف دػرحت حألةػـ  حلشػع ب 
اؽ حلعـرلس  ملنػز َّف نـمػص ليػز،  َّف نـػذؿ حل يػ د لرفػ  شػ نيز  ةػف ا يػز فػي حلةلػدحف 

د  ػػػه  لليػػػز ـكػػػػؿ نزفػػػػ  ةػػػف طرح ػػػؽ حلدػػػدرلس حلدعملةػػػي َّف ن لليػػػز حلعنزلػػػس  حلر زلػػػس  حف ن
لػػس نػػزـ  ةػػف ك نيػػز َّدحج ٜٖق، ص-) ـػػرح لـ:د ٓ َّيػػزللـه  (،  حلعنزلػػس ـدعملػػػـ حلمغػػػس حلعـر

حلد  لؼ حلدي نعدةد  مليػز فػي داصػلؿ ةعزرفنػز  حأليػزس حلػذ  ل ػـ   ملػه دػدرلس حلةػ حد 
يػػػـ در يػػه،  ليدعصػػي  ةلعيػػز، فػػكذح كػػزف حلدمةلػػذ اػػعلازن فػػي لغدػػػه ح ـ صػػعب  ملػػػه ف

 مله فيـ ةز ل رَّ يز س حلةطزلعػػس  حلةػذحكرج فلػقد  اػعاه فػي لغدػه  لػا اػعاه فػي ـ لػس 
  ٓحلة حد

 (  ٕ،صٜٙٛٔ)حلعزدلي:                                                         



 7 الفصل االول  

،  ػزؿ  لغدنز حلعـرلس لغس حل رحف حلكػرلـ حلػذ  ااظيػز ةػف حلاػلزع  صػزنيز ةػف حلدـػدؿ    
نتُه َلَدْنِزلُؿ َربِّ حْلَعػزَلِةلَف،دعزلا  َنػَزَؿ ـِػِه حلػُر ُح حأْلَِةلُف،َ مَػا َ ْمـِػَؾ ِلَدُكػ َف ِةػَف حْلُةْنػِذِرلَف،  )َ حِأ

 ((ٜ٘ٔ-ٕٜٔي رج حلشعرحء، ح لس ))ـِِمَيزٍف َ َرـِيٍّ ُةـِلٍف(  
ػػس  ح يػػمـ  ح ظػػـ د ػػز ـ حل  ةلػػس      لػػس لغػػس حلعرـ  لػػس فيػػي الػػس   لػػس  فزلمغػػس حلعـر حلعـر

ةد ػػددج  ػػػزدرج  مػػا حيػػدلعزب ةيػػد دحق حلعصػػر،   ػػي حل  ػػػزء حلػػػذ  لااػػظ دػػػرحت حةدنػػز 
لػػػػس،  دللػػػػؿ   لػػػػـرط ـػػػػلف ةزاػػػػليز  ازاػػػػر ز  ةيػػػػد ـميز،   ػػػػي  نػػػػػ حف حلشـصػػػػلس حلعـر
   د ز  رةػز كلزنيػز،  ةـعػت   ديػز  حيػدةرحرلديز،  لكاليػز فـػرحن حنيػز لغػس حل ػرحف حلكػرلـ، 

ـْ َلدت ُػػػ َف(( )) (،  ػػػزؿ دعػػػزلإٖٕ، ٜٜٛٔزف: )كنعػػػ ))  ُ ْر نػػػزن َ َرـِّلػػػزن َ ْلػػػَر ِذ  ِ ػػػَ ٍي َلَعمتيُػػػ
 ((ٕٛي رج حلزةر، ح لس 

لعدةػػػػد  مػػػػا  د ػػػػزف ةيزرحديػػػػز   ػػػػي  -َّلػػػػس لغػػػػس  - لةػػػػز كػػػػػزف حلػػػػدةكف ةػػػػف حلمغػػػػس       
ةػػػز  ػػػػ  ةطمػػػ ب حاليػػدةزع،  حلداػػػدت،  حل ػػػرحءج،  حلكدزـػػػس،  لكػػػي دػػػػقد  حلمغػػػس  ظلاديػػػز ك

لنـغػػػػي َّف لدػػػػ حزف حال دةػػػػزـ ـار  يػػػػز  ةلعػػػػػزن لددكػػػػػزةؿ ةدرحـطػػػػس،  لػػػػدةكف حلةػػػػدعمـ ةػػػػف 
حيػػدعةزليز فػػي الزدػػه حلل ةلػػس حيػػدعةزالن صػػالازن، فزلمغػػس  اػػدج ةدكزةمػػس ةدرحـطػػس،  لػػلس 
ـة ػػد ر حلاػػرد َّف لعـػػر ـيػػز  ػػف َّفكػػزرة دعـلػػرحن صػػالازن َّف لػػـ لكػػف  زرفػػػزن  ػػػ ح د حلكدػػػزـس 

(،  ذ دعػػػػد حل ػػػػػ ح د حلنا لػػػس َّ ػػػػػـ ةػػػػز فػػػي حلمغػػػػس فيػػػػي ٖٜٔ،ص ٜٛٙٔمغػػػس.) ـرح لـ:  حل
اػػزـط حلمغػػس  ل ال ػػز لكزنػػق حلمغػػس فػػي ةيػػب حلػػرلح ددػػ ر ح فػػي فاػػزء ةطمػػؽ ال ديػػد ر 
 ما اػزؿ، ددػ  ر ـكػؿ ةػق ر،  حل  ح ػد ـزلنيػـس  لػا حلمغػس ة ػػؿ حل مػب  لػا  يػـ ح نيػزف 

ج ةػػػف  لػػػر  مػػػب ال ندصػػػ ر َّلاػػػزن لغػػػس ةػػػف د ف فكةػػػز  ننػػػز ال نيػػػدطل  َّف ندصػػػ ر الػػػز
  ح ػػػػد داكػػػـ َّصػػػ حديز  ار فيػػػز  كمةزديػػػز   ةميػػػز، فزلمغػػػس طرلػػػؽ ةػػػف طػػػرؽ حالدصػػػزؿ 
حلاكر ، ـالت لصـح حلةدعمـ  زدرحن  ما حلدعـلػر حليػملـ ةػدركزن  ظلاػس حلكمةػس فػي حل ةمػس 

   ظلاس حل ةمس في حلا رج  حلا رج في حلة ا ع .
 (ٛ، صٕٕٓٓ)حلعةلر : 

  ما حلػر ـ ةف َّ ةلس  ػ ح د حلنا   ال  ف دع ػر  ػذة حلة اػ  زق  مػا حألليػنس        
 حأل مـ حصـح ظز رج لشعر ـيػز حلةدـصػص   لػرة ادػا صػزرق حلشػك ى ةػف حلاػعؼ 
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ف صػػـاق حلعـرلػػس حلعػػػزـ فلػػه د ػػزر فػػي كػػؿ ةااػػؿ َّدـػػي َّ   يػػط   ػػػزفي َّ  ة ةػػ   مةػػي، 
  حف حلدةكف ةنيز ال لك ف  ال ـعد  يد ةاف  ددرس  ك نيز لغس َّ نـلس

 (  ٗ، صٜٗٛٔ)حليزةرح ي:  
  مػػا ةػػز لـػػػد  َّّف حأل ػػدةلف  ػػػد  ػػزن ح ةػػف ةشػػكمس حألـطػػزء حلنا لػػس فكػػزف اػػػد د  
حلدركلػػػػػز لػػػػػدليـ  ػػػػػي حلاركػػػػػس حلنيز لػػػػػس لمكمةػػػػػس)   ػػػػػي اركػػػػػس ح  ػػػػػػرحب  حلـنػػػػػزء(  ال  ف 

ؿ فػػليـ  ناػػذ  لػػا  ػػدرديـ  مػػا ـنػػزء حل ةمػػس حلةدعمةػػلف فػػي   دنػػػز حلاػػػزار  ػػد حديػػ  حلـمػػ
لػػػس ادػػػا لكػػػزد لا ػػػد ز نيػػػـيز حلعـري)حالنطػػػزكي: د ذح كزنػػػق ةشػػػكمس ٗق ،صٓحلعـر (،  حأ

ػػي حلكـلػػر  ػػي  ػػد  يػػعق الز ػػز  مػػا حةدػػدحد حلػػ طف حلعـر اػػعؼ حلدػػػمةذج فػػي حلناػػػ  حلعـر
.  حف حلك لػػر  فػػزف َّيػػـزـيز ال دناػػؾ ةػػف ك نيػػز ةعمةػػػزن  دمةلػػػذحن  ةادػػ ى  طرل ػػس ددرليػػلس

لػػػس صػػػعـس،  ـرةػػػز ةيدعصػػػلس ح د ػػػػزف .  ةػػػف حلةعمةػػػلف  حلدػػػػمةذج لعد ػػػد ف َّّف حلمغػػػس حلعـر
ديز  دع لػػػد ز ةةكنػػػس حلػػػدعمـ   حلا ل ػػػػس  ف َّلػػػس لغػػػس فػػػي حلعػػػػزلـ ةيةػػػز ـمغػػػق در ػػػس صػػػعـ 
 ح د زف، ال ةز د  د حلطرل س حلدـر لػس حلنز اػس لدعمةيػز  حكديػزـيز .  ةػف ح ػؿ  ػذح فيػي 

 ز س  لا ةز ل ذب حالندـزة،  لشانيز ـعنصر حلدش لؽ،  ل اح  زةايز .ةاد
   (ٔ، صٜٛٛٔ)حلعزح  :                                                       

  ما حلةعمةلف د الح داللس حلةاردحق في يلزؽ حلعـػزرج   م ديػز ـةػز  ـميػز  ةػز 
نػػػزؾ لػػػـس فػػػي حلةعنػػػا ح  ـمػػػؿ فػػػي ـعد ػػػػز  مػػػا  فػػػؽ اركػػػزق َّ حـر ػػػز النةػػػز لكػػػ ف  

 ظلاديػػز لمكشػػؼ  ػػف حلػػدالالق فػػزلنا   يلػػػمس لاػػـط حلكمةػػس  حل ةمػػس   يػػلمس لدصػػالح 
حأليػػػػزللب  َّدحج حلةػػػػدعمـ فػػػػي  درحؾ ة ػػػػػزصد حلكػػػػػمـ  فيةػػػػه فيةػػػػزن صػػػػالازن ديػػػػد لـ ةعػػػػه 

 حلةاز لـ  دداح ـه حلةعزني  حألفكزر .
 (ٖٔ، صٜٜٙٔ) ـد حلراةف:                     

 ةرامػػس حلطا لػػس دػػقد  د رحن فػػي دنةلػػس  ػػدرج حلدمةلػػذ  مػػا حكديػػزب حلمغػػس،  ذ لكديػػب      
حلطاػػؿ لغدػػه ةػػف ـػػمؿ حلالػػزج حلل ةلػػس  دشػػلر حلػػدال ؿ  لػػا حف حلدعػػرض لمغػػس فػػي ةرامػػس 
حلطا لس ةف ـمؿ حلدازدت ة  حلطاؿ لقد   لا ح يرحع فػي حكديػزب حلةاػردحق حلمغ لػس 

قد   لػػػا دعمةيػػػز،  دعدةػػػد حلمغػػػس فػػػي نة  ػػػز  مػػػا ةػػػدى دػػػدرلب كةػػػز حف يػػػةزع حلمغػػػس لػػػ
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حال يػزج حلصػ دلس  ناػ يز   مػا ةيػد ى حلد حفػػؽ حلاعمػي  حلاركػي  حلايػي حلػذ  دعدةػػد 
 ملػػه حلةيػػزرج حلمغ لػػس  اليػػلةز فػػي ـػػدء دك لنيػػز فزلطاػػؿ لكػػ ف ةديل ػػزن لمكػػمـ  نػػدةز دكػػ ف 

 فلس ةف حلناد .َّ ازقة حلكمةلس  ةرحكزة حلعصـلس  د ـمغق در س كز
 (ٙٚ-ٗٚ، صٜٗٛٔ) رةز:                                                      

  - لػػػا اػػػد ةػػػز- دمةلػػػذ حلصػػػؼ حلرحـػػػ  حالـدػػػدح ي  ػػػد  صػػػؿ  لػػػا ةيػػػد ى ةػػػف حلناػػػد    
لةكف ةعه ديرلب ـعػض حلةصػطمازق حلنا لػس  حلصػرفلس ـطرل ػس ةليػرج لدعػرؼ حلدمةلػذ 

لػس ةػف ـػمؿ ةػزدج حلدػدرلـزق حلمغ لػس حلدػي  ػي ةف ـمليز  ما ةـزدئ   ح  د حلمغػس حلعـر
دطـل ػػػػزق لغ لػػػػس حليػػػػدؼ ةنيػػػػز دػػػػدرلب حلدمةلػػػػذ  مػػػػا حيػػػػدعةزؿ  زنػػػػب ةػػػػف   ح ػػػػد حلمغػػػػس 
حيػػدعةزالن دطـل لػػزن، للةػػػرف ليػػزنه  مليػػػز،  لكػػ ف ةػػدـمن  لػػػا درحيػػس حل  ح ػػػد درحيػػس د ػػػـ  

دعدةػػػد  مػػػا حلةازكػػػزج َّ  لػػػذكر   مػػػا حلنػػػزالدلف حلةعرفلػػػس  حلدطـل لػػػس،  َّلاػػػز  ػػػي ةػػػزدج
حاليػػدعةزؿ  ػػـ حلنيػػد  مػػا ةن حلػػه ةػػف  لػػر حف دػػذكر حل ز ػػدج،  حليػػدؼ ةػػف  ػػذح  اػػ  
ـعػػض   ح ػػد حلمغػػس ة اػػ  حاليػػدعةزؿ  حلدطـلػػؽ،   مػػا  ػػذح فػػزف ةػػز لدريػػه دمةلػػذ  ػػذة 
حلةرامػػس  ػػ  حأليػػزس حلػػذ  لـنػػا  ملػػه حل ز ػػدج حأليزيػػلس لمداكلػػر لدلػػه، فزلعنزلػػس ـػػزلدعملـ 

 أليزيي    ةف َّ ـ َّ للزق حلنظزـ حلدعملةي .ح
 (٘، صٕٔٓٓ)حلعزح  ، حلعزدلي،  ـد حهلل:                                        

 حلدعمػػلـ ـةيػػد لزده  ةلعػػزن ل ػػؼ  مػػا  دـػػس حنا ػػزر د نػػي  ز ػػؿ لةكػػف حف داػػ ؿ ـػػه      
ةػػػػ  يػػػػـب حـدلػػػػزر حلةةزريػػػػزق حلدـر لػػػػس  دنظػػػػلـ حلةدريػػػػس  د ر حلةعمػػػػـ،   ػػػػذح لدػػػػدحـؿ 

حلـزاػػػػت لمدػػػػدرلس ـزيػػػػدـدحـ حلازيػػػػ ب فةػػػػدحرس حلةيػػػػد ـؿ دعدػػػػرؼ ـزالنا ػػػػزر حلةعرفػػػػي 
حليز ؿ،  ةف  نػز يعق د ؿ حلعػزلـ  ما حـدػمؼ ةيد لزديز  لا حيػدـدـ حلد نلػس حلادل ػس 
يز،  حلاازظ  ما دط ر ز، ديػد   فػي ذلػؾ حلػد ؿ حلنزةلػس  حلةد دةػس،  حف  لمني ض ـشعـ 

حلػػػد ؿ حلنزةلػػس  لػػا  ػػذة حلد نلػػس َّك ػػر  لازاػػزن،  لػػ دي  يػػزز حلازيػػ ب فػػي  كػػػزنق از ػػس
، ٜ٘ٛٔة دةػػس  يػػز ؿ حلد نلػػس حلادل ػػس،  ذ ل ػػر  حيػػدـدحةه فػػي ـػػرحةد حلدنةلػػس )فمدػػس: 

ػػػػ    حلدعملةػػػػي،  ذ ٖٔص (،  لعػػػػػد حلاػػػػػزي ب  ةػػػػػرج ةػػػػف  ةػػػػزر حلد نلػػػػس فػػػػي حلة ػػػػزؿ حلدـر
لةػـرلف  حلةعمةػلف َّ نػزء  دـػػزله فػي حلدعمػػلـ حيػدطزع َّف لاػدت صػدى  ػز من فػي َّ يػػزط ح
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لػس حلد ملدلػس ـكػؿ صلغيػػز)حلةمؾ:  ، ٜٜ٘ٔادا  ف ـعايـ  ػدة ـة زـس حل ػػ رج  مػا حلدـر
(، فزلاػزي ب لدةلػز  ف حلك لر ةف حل يػز ؿ حلدعملةلػس فػي ك نػه  ػزدرحن  مػا د يػلـ ٔص

كـ فلػػػه ةػػػف  ـػػػؿ حلةعمػػػػـ حلازلػػػس ـ شػػػكزليز  حـعزد ػػػز حلةـدماػػػػس، فاػػػمن  ػػػف  ةكزنلػػػس حلػػػػدا
  حلةدعمـ .

 (ٕ٘ٗ، صٕٜٜٔ)حلـصز نس:                                                     
  ػذة حلةيػد دحق فػي حلد نلػزق حلادل ػس شػةمق ةـدمػؼ ة ػزالق حلالػزج  حصػـح ليػز      

َّ لػػػػر  حاػػػح فػػػي شػػػدا ةظز ر ػػػز،  َّدـمػػػق ح نيػػػزنلس فػػػي دطػػػ ر لةكػػػف ديػػػةلده ـعصػػػػر 
صػػػزؿ حلعػػػػزلةي، َّ  حلكػػػ ني، ف لغػػػق حلةيزفػػػػزق،  صػػػزر ليػػػز د ر  ظػػػلـ داػػػطم  ـػػػه حالد

فػػػػػدييـ ةػػػػف ـملػػػػه فػػػػي دشػػػػكلؿ ة دةعػػػػزق حلغػػػػد،   ػػػػذح لااػػػػي  لػػػػا حلداكلػػػػر فػػػػي د ر 
حلةقييس حلدعملةلس  في  ظز ايز   ػزلزديز ادا لك ف حلدعملـ في  طزر دادلزق حلةيػد ـؿ 

ةف ة حصمس حلطرلػؽ حلػذ  ـػدَّ حلكـػزر حليػلر فلػه،  حلك لرج،  يرحن ار رلزن لدةكلػف حلنزش س
 دةكلف كػؿ فػرد ةف  نػةزء  ػدرحده  ما حلداكـ  حلد للـ،  حدـػزذ حليم ؾ حلةنزيب لد مػلص 
حلاػػػػ ح ز ـػػػػلف  ز ػػػػس حلػػػدرس  حلعػػػػزلـ حلـػػػػزر ي ادػػػا دةدػػػػد حلعةملػػػػس حلدـر لػػػس  لػػػػا ـػػػػزري 

لف حلةػػ حد حلدرحيػػلس  الػػزج حلةدريػػس فػػي  طػػػزر شػػزةؿ ةداػػدح حلغػػرض ةنػػه   زةػػس ر حـػػط ـػػ
حلدػػػمةذج حلل ةلػػس، فكدـػػزؿ حلد نلػػزق حلادل ػػس فػػي ة ػػزؿ حلدعمػػلـ ـػػزق حةػػرحن اػػر رلزن فكنيػػز 

عس:  ( ٗٓ٘، صٕٓٓٓد ػػدـ ـػدةزق  ظلةػس اليػػلةز ةػف ـػػمؿ حيػدعةزؿ حلا حيػػلب) ـ 
حلدي دشيد كؿ لػـ  دطػ رحق ةذ مػس  لةكػف لـػرحةد حلازيػ ب َّف دـػدـ حلةرحاػؿ حلدعملةلػس 

َّيػػػزللب ةدن  ػػػس فػػػي حلة اػػػ  زق  ةلعيػػػز ـزدـػػػزع  فػػػي شػػػدا حلةيػػػد لزق ةلعيػػػز  فػػػي  
 حلدنالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ.

 (ٕ٘ٚ،صٜٜٙٔ)حلـملمي:                                                        
فزلدعملػـ ـةيز ػػدج حلازيػ ب ليػدند  لػا َّيػزس نظرلػس د ػ ؿ  ف حلازيػ ب حلةـػرةد       

لةػػػػدنز ـدعمػػػػلـ ةػػػػػرف ـطرل ػػػػس ةيػػػػد مس لكػػػػؿ ةػػػػدعمـ )رلدشػػػػي، ـطرل دػػػػه حل دلػػػػدج لةكػػػػف َّف 
(  ل ػػػػػػد د ػػػػػز زق حيدعةػػػػػػزالق حلازيػػػػػ ب  ػػػػػػذة حلة ػػػػػزالق فػػػػػي ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، صٕٓٓٓ

زق  حلػػػػػد ؿ حلةد دةػػػػس  لػػػػا ة ػػػػػزالق   نزلػػػػزق  ػػػػػدلدج ةنيػػػػز، حلالػػػػػزلزء حلامكلػػػػس،  حلازيػػػػـ 
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 حلددف ػػػػس،  فػػػػػرز  حلة ػػػػػزدمس فػػػػي حل ػػػػلش،  فػػػػي َّنظةػػػػس حلػػػػرحدحر،  حلػػػػداكـ ـ نظةػػػػس حلدـػػػػػرلد
حلريز ؿ حلـرلػدلس  حلـرلد ح لكدر ني،  فػي ةصػزرؼ حلةعم ةػزق  شػـكزق حالدصػزؿ،  فػي 
دةػس حلةعػ  لف، لػذلؾ  صػؼ حلعصػر ـزنػه  صػر حلا حيػب  حل ػ رج  حلريـ  حلة يل ا، ـ 

 حلةعم ةزدلس .
 (ٓٔ، صٖٜٜٔ)حل زحز:                                                        

 ّف حلدػـرلس شزنيز شزف ة ػزالق حلالزج حألـػرى د  رق  لػا اػد ـعلػد فػي حلاػػزي ب       
درحؾ ةػػز لدعمةػػ ف، َّ   يػػ حء كػػزف ذلػػؾ ـزيػػدـدحةه  يػػلمس ديػػز د حلةدعمةػػلف  مػػا فيػػـ  حأ

 ـةيز دج حلةعمةلف في  لصزؿ ةز ليدف ف  لا  لصزله لطمـديـ .
 (  ٖ، ص ٜ٘ٛٔ) زحرج حلدـرلس:                                                    

 اليدـدحـ حلازي ب َّ ةلس في حلددرلس ك نه لةنح حلةدعمةلف حلارصس لمػدعمـ حلاػرد      
س فػي ةدزـعػس حلةػػدرس  حالندـػزة  لػا حلةػزدج حلعمةلػس  حلدركلػز   ليز د حلذلف ل ػد ف صػعـ 

ب  حلن ػػزط حلدػػي لػػـ لػػدـ  مػػا دازصػػلميز حلد ل ػػس فاػػمن  ػػف حنػػه لةكػػنيـ ةػػف دكػػرحر حل  حنػػ
حيدلعػزـيز َّ  دعمةيز، في الف ال ليدطلعػػ ف ذلػؾ ةػف  لػر حيػدـدحـ حلازيػ ب، كةػز َّّف 
حلـرحةد حلدي َّ دق لـعض حلة حد ةف ـمؿ حلازي ب َّ ـدق َّّنيز حك ر د ـمن لدى حلطمـػس 
اػػػعلاي حلدحفعلػػػس ناػػػ  حلػػػدعمـ،  حف حلػػػدعمـ حلةيػػػزر  حلـػػػزص ـعةملػػػس َّدحء ةاػػػددج لكػػػ ف 

َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ـزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـدحـ حلازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعمـ حلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي حلد ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد                                                                 
(Binder:1993.P.39. ) 

 حف حلازيػػ ب لةكػػف َّف لنةػػي ـلػػزؿ حلطزلػػب  ل لػػر فلػػه حلدحفعلػػس لمػػدعمـ حك ػػر ةػػف       
ج  مػػا  ـػػرحز  ةلػػ  حلريػػـ  ـشػػكميز حل يػػز ؿ حلدعملةلػػس حألـػػرى، ألنػػه  يػػلمس ةشػػ  س   ػػزدر 

ػػس ككزللا رنلػػزك فػػي ةشػػر ع يػػةي )ـيػػدنلز( لمطمـػػس حلازشػػملف  حلطـلعػػي،   ػػذح ةػػز َّ ـددػػه د ـر
ـزلػػدر س حلعمةلػػس فػػي ةرامػػس حلدرحيػػس حل زن لػػس  ذ كػػزف حيػػدـدحـ حلازيػػ ب حلدعملةػػي فػػي 

د َّف ةناػ ح % ةنيـ الـدـزر ـزص ـػزلعمـ  ـعػٜٓددرلييـ يــزن ةيةزن ال دلزز حك ر ةف 
ي ـزص .  فرصس حلددرلب  ما ـرنزةد ازيـ 

                                                        (Ely: 1993 .P. 11.) 
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فاػمن  ةػز د ػدـ فػزف حيػػدـدحـ حلازيػ ب فػي حلدعمػلـ  يػػلمس د اػلالس  ػد لنةػي حالد ػػزة  
ي لنةػي حاليػدعدحد اليػدـدحـ حلعمةي  ةف  ـ  د لنةي حلداكلر حلعمةػي، الف حالد ػزة حلعمةػ

 ح  رحءحق  حلةني لزق حلعمةلس  لقد   لا حلدادح حلذ ني  حلة ا  لس .
                                                       (Gauld: 1982 .P.109) 

َّةػػػز حلػػػدعمـ حلد ملػػػد  فلركػػػز  مػػػا  م ػػػس ةاػػػز ر َّيزيػػػلس   ػػػي )حلةعمػػػـ،  حلةػػػدعمـ        
  ػػػد   ػػػد حلدعمػػػلـ حلد ملػػػد  ةنػػػذ حل ػػػدـ   ػػػ  ةيػػػدةر ادػػػا   دنػػػز حلازاػػػر  ال   حلةعم ةػػػس(

لةكف حاليدغنزء  نه ـزلكملس لةز له ةف  ل زـلزق ال لةكف حف ل ػد ز َّ  ـػدـؿ حـػر فةػف 
ح ػػـ  ل زـلزدػػه حلد ػػزء حلةعمػػـ  حلةػػدعمـ   يػػزن ل  ػػه،  كةػػز  ػػ  ةعمػػـ  فػػي  يػػز ؿ حالدصػػزؿ 

لةعم ةػس ـػلف شـصػلف فاليػز د دةػ  حلصػ رج  حلصػ ق فيذة َّ  ى  يلمس لمدصزؿ  ن ؿ ح
ةةز  ػػػس ـزلةشػػػز ر  حألازيػػػلس ك الػػػت دػػػق ر  مػػػا حلريػػػزلس ـيػػػذح لػػػدـ دعػػػدلؿ حليػػػم ؾ 

  لادت حلنة َّ  دادت  ةملس حلدعمـ ك                                                     
 (  ٕٖٔ، صٜٜٙٔ)فمدس: 

ـدحـ حلازيػػػػػ ب فػػػػػي حلدعمػػػػػلـ  ةػػػػػف  ػػػػػذة ح رحء َّف  ل ػػػػػد دـزلنػػػػػق ح رحء اػػػػػ ؿ حيػػػػػد      
ليدـدـ حلازي ب  يلمس ةيز دج لمةعمـ .   ػذح َّاػد حألشػكزؿ حل م ػس حلدػي ليػدـدـ فليػز 

 حلازي ب في حلدعملـ   ي:
حلدعملـ حلارد :  ذ لد لا حلازي ب كزةؿ  ةملس حلدعمـ  حلددرلب  حلد  لـ َّ  لاػؿ    -ٔ

 ةاؿ حلةعمـ .
 ج حلازي ب:  فليز ليدـدـ حلازي ب  يلمس دعملةلس ةيز دج حلدعملـ ـةيز د   -ٕ

 لمةعمـ .
ـ صاه ةصدرحن لمةعم ةزق: الت دك ف حلةعم ةزق ةـز نػس فػي  يػزز حلازيػ ب    -ٖ

  ـ ليدعزف ـيز  ند حلاز س .
 (ٕٖ٘، صٜٜٙٔ)فمدس:                                                         

 ب  ػػػزءحن ال لد ػػػزتَّ ةػػػف الػػػزج حلة دةعػػػزق حلعصػػػرلس   ػػػد َّـػػػذق ل ػػد َّصػػػـح حلازيػػػ      
د نلػػس حلةعم ةػػزق حلةـنلػػس اػػ ؿ حلازيػػ ب دغػػز  كػػؿ ةرفػػؽ ةػػف ةرحفػػؽ حلالػػزج فزيػػدطز ق 
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 ذة حلد نلس حف دغلر ح  ه حلالزج حلةـدماس في زةف  لزيي  ـ  لػدق شػـكس حالندرنلػق ةػف 
ق حلةيػػزفس ـػػلف حلةعم ةػػس  ح نيػػزف راػػـ  ػػذة حلد نلػػس ف اػػد ق ط فزنػػزن ةعم ةزدلػػزن  َّصػػـا

د دػػرب ةػػف حلةيػػػزفس حلدػػي داصػػػمه  ػػف ةادػػػزح  يػػزز حلازيػػػ ب شػػل زن فشػػػل زن .  حةػػز زةػػػف 
حل صػػػ ؿ َّلليػػػز فزصػػػـح ـزلػػػد ز ؽ  حل ػػػ حني، فكػػػزف لزحةػػػزن  مػػػا كػػػؿ ة دةػػػ  لرلػػػد حلماػػػزؽ 
 ـزلعصػػر حلةعم ةػػزدي َّف لنشػػم َّ لزلػػه  مػػا دعمػػلـ حلازيػػ ب  د نلزدػػه  لػػق ميـ لة زـيػػس

 حلدغلرحق حلةديزر س في  ذح حلعصر . 
لػػػذح ف ػػػد  زةػػػق ـعػػػض حلػػػد ؿ ـ اػػػ  ـطػػػط ةعم ةزدلػػػس حيػػػدرحدل لس  ةػػػف اػػػةنيز  عػػػؿ 
حلازي ب  شـكس حالندرنلق  نصرحن َّيزيلزن في حلةنيد حلدعملةي .  دـدمؼ ـطػط  دـػزؿ 

للػزن  ػ  حلةعم ةزدلس في حلدعملـ دـعزن الـدمؼ حلد ؿ .   ما َّ  ازؿ فكف حلد  ه حلعزـ از
حالند ػػػػزؿ ةػػػػف دػػػػدرلس  مػػػػـ  حلازيػػػػب ح لػػػػي ناػػػػ  حال دةػػػػزـ ـػػػػزلدـطلط لزلػػػػزدج حلدػػػػدرلس 

 حلةعدةد  ما حلةعم ةزدلس  ـر حلةنز د حلدرحيلس . 
 (             ٕٗ-ٖٕ، صٜٜٙٔ)حلةاليف:                                               

 :  ةةز د دـ دد ما َّ ةلس  ذح حلـات ـةز ل دي     
لس .   -ٔ  لش    ما نشر حل  زفس حلازيـ 
 د فلر حلةيزندج لمةعمـ في حلدرس .   -ٕ
 زلزدج اصلمس حلةدعمـ حلعمةلس ةف ـمؿ  ل زد ـل س ةش  س  ةش عس لمدعمـ .    -ٖ
حيػدـدـ فليػز حلازيػ ب لةعرفػس َّ ػرة فػي  -فػي اػد د  مػـ حلـزاػت- نيز َّ ؿ درحيس   -ٗ

 دح ي في ةزدج حلددرلـزق حلمغ لس .داصلؿ دمةذج حلصؼ حلرحـ  حالـد
َّ ةلػس حالرد ػػزء ـةيػد ى حكديػػزب حلدػػػمةذج لمةػزدج حلنا لػػس  دايػلف َّدح يػػـ   حلمغػػ     -٘

  دا لؽ حأل دحؼ حلة ررج لدمؾ حلةزدج . 
 ةاز لػػػس حلد صػػػػؿ  لػػػا َّيػػػػم ب لليػػػر دعمػػػػـ حلةػػػزدج حلنا لػػػػس  حكديػػػزب حل ػػػػدرج  مػػػػا  -ٙ

 دادت  حاليدةزع .دطـل يز في حل رحءج  حلكدزـس  حل 
 دنةلس حلاس حالكدشزفي  حلد رلـي  ند حلدمةلذ .   -ٚ
 ـنزء حلعم س ـلف حلدمةلذ  حلازي ب َّدحج حيدازدج  ديملس .   -ٛ
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 :هدف البحث  
ليػػػدؼ حلـاػػػت حلاػػػزلي  لػػػا ةعرفػػػس ك ح ػػػر حيػػػدـدحـ  يػػػزز حلازيػػػ ب فػػػي داصػػػلؿ      

 زق حلمغ لس ك .دمةذج حلصؼ حلرحـ  حالـددح ي في ةزدج حلددرلـ
 فرضيتا البحث:

 لدا لؽ  دؼ حلـات  ا  حلـزات حلارالدلف حلصارلدلف ح دلدلف :     
(ـػػػلف ةد يػػػط داصػػػلؿ ٘ٓ.ٓك لػػػلس  نػػػزؾ فػػػرؽ ذ  داللػػػس  اصػػػز لس  نػػػد ةيػػػد ى) -ٔ

حلدمةذج حلذلف لدري ف ةزدج حلددرلـزق حلمغ لس ـزيػدـدحـ  يػزز حلازيػ ب  ةد يػط 
دري ف ةزدج حلددرلـزق حلمغ لػس ةػف د ف  يػزز حلازيػ ب داصلؿ حلدمةذج  حلذلف ل

. 
( ـػػلف ةد يػػط داصػػلؿ ٘ٓ.ٓك لػػلس  نػػزؾ فػػرؽ ذ  داللػػس  اصػػز لس  نػػد ةيػػد ى)   -ٕ

حلدمةلذ حلذلف لدري ف ةزدج حلددرلـزق حلمغ لػس ـزيػدـدحـ  يػزز حلازيػ ب  ةد يػط 
 ايه.داصلؿ حلدمةلذحق حلمدي لدريف ةزدج حلددرلـزق حلمغ لس ـزأليم ب ن

 حدود البحث:
 ل دصر حلـات حلازلي  ما :     
ػػ  حالـدػػدح ي فػػي ةػػدحرس ةدلرلػػس ةازفظػػس دلػػزلا / حلةركػػز لمعػػزـ  -ٔ دمةػػذج حلصػػؼ حلـر

 ( .ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓحلدرحيي )
دػػػدرلس ة اػػػ  زق) حلةػػػذكر  حلةقنػػػت، حلةاػػػرد  حلة نػػػا  حل ةػػػ ، َّيػػػةزء ح شػػػزرج،    -ٕ

س  حل ةمػػس حلةنالػػس، حلاػػةز ر حلةناصػػمس حاليػػـ حلة صػػ ؿ، حاليػػدايزـ، حل ةمػػس حلة ـدػػ
 لمةدكمةلف، حلاةز ر حلةناصمس لمغز ـلف( .
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 : تحديد المصطمحات
 الحاسوب لغة:   -1

 (.ٖٚٔ، صٕٓٓٓحلازي ب: كحلعزلـ ـزلايزب  ة  َاَيـَسك )حلـيدزني:      
 الحاسوب:

 ػػػ   ك ػػػ   زف ةػػػف َّ زحف ح لػػػس لػػػدؿ  مػػػا  ػػػ ج  حللػػػس حك ػػػر ةػػػف  لػػػرة،   ػػػذح حلػػػ زف  
)فز  ؿ( ة ؿ صزر خ فن  ؿ  ذف ازي ب ةطزـ لف ـذلؾ د صلزق حلة ة  حلمغػ   
لزق .  لس  ازيػػػػـ  ي  ازيػػػػـ  ألف ازيػػػػ ب لاػػػػظ  حاػػػػد ل ـػػػػؿ حلنيػػػػـس فن ػػػػ ؿ ازيػػػػـ 
 لةكف حشد زؽ فعؿ ةنه فن  ؿ ا يب لا يب ـةعنا حيدعةؿ حلازيػ ب لةعزل ػس 

 (ٕٙٚ، صٜ٘ٛٔ الس ةزك ) زحؿ: 
 الحاسوب اصطالحًا:

 ػػػػػزء دعرلػػػػػؼ حلازيػػػػػ ب فػػػػػي ة يػػػػػ  س دح ػػػػػرج حلةعػػػػػزرؼ حلـرلطزنلػػػػػس،  نػػػػػه كةزكنػػػػػس       
ن ػػػػزز  َّ د ةزدلكلػػػس دعةػػػػؿ  فػػػؽ نظػػػػزـ  لكدر نػػػػي،  د ػػػـ  ـدنالػػػػذ  ةملػػػزق ايػػػػزـلس  حأ

 َّ ةزؿ ةدعددج ـة  ب حلدعملةزق حلدي دصدر َّلليزك . 
 (ٜٕ، صٜ٘ٛٔ)حيكندر:                                                    
ـ نه : ك يزز له حل درج  ما دم ي ـلزنػزق  ةعم ةػزق ةدن  ػس  ٜ٘ٛٔ  رفه  ـلدحف      

 دـزلف  ذة حلـلزنزق،  حل لزـ ـعةملزق ةدعددج طـ ػزن أل حةػر دشػغلؿ ةعلنػس،  لشػـه ـعػض 
حلعمةػػزء حلازيػػب ح لكدر نػػي ـز نيػػزف،  ذ  ف  اػػدج حلػػداكـ حلةركزلػػس فػػي حلازيػػب دة ػػؿ 

ج  دـزؿ حلـلزنػزق دة ػؿ حليػة   حلـصػر  نػد ح نيػزف،  حف  اػدج دةزغ ح نيزف،  حف  اد
  ـرحي حلـلزنزق دة ؿ حللد  حلميزفك .

 (  ٕ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ) ـلدحف:                                                    
 Hardـ نػػه : كة ة  ػػس ةػػف حأل يػػزج َّ  حل اػػدحق حلةيػػد مس ) ٜٚٛٔ  رفػػه حلع لمػػي     

Ware ةنيػػز  ظلاػػس ةعلنػػس،  دعةػػؿ  ػػذة حل اػػدحق فلةػػز ـلنيػػز ـ يػػم ب ةدنزيػػؽ ( لػػقد  كػػؿ
(  دكّ ف حأل يزج  حلـرة لزق ةعزن ةز ليةا ـنظزـ Software ةنظـ ةف ـمؿ حلـرة لزق)

 (  ٖٕ، صٜٚٛٔ)حلع لمي: (ك .          Computer Systemحلازي ب )
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 س  ما  دـػزؿ حلةعم ةػزق ـ نه : ك يزز  لي  لكدر ني له  درج فز  ٜٚٛٔ  رفه حل رشي 
 حـرح يز  دـزلنيز،  ةعزل س حلةعم ةزق ـير س ةدنز لس ـ حيطس ة ة  س ةف حلدعملةػزق 

 حلدي دشكؿ ةز ليةا ـزلـرحةدك . 
 (ٗٔ، صٜٚٛٔ)حل رشي:                                                         

 دج لػدليز حل ػدرج حلاز  ػس  مػا ةعزل ػس ـ نه : ك لس  لكدر نلس ةع ٜٜ٘ٔ  رفه حلةمؾ      
حلـلزنػػػزق  دـزلنيػػػز  حيػػػدر ز يز ـيػػػر س كـلػػػرج ةػػػف ـػػػمؿ ة ة  ػػػس ةعم ةػػػزق دعطػػػا لػػػه 

  َّ حةر ل دةيز حلع ؿ حلـشر  ك
 (  ٕٕ، صٜٜ٘ٔ)حلةمؾ:                                                       

 ويعرف الحاسوب إجرائيا في هذا البحث :
ـ نػػه ح لػػس ح لكدر نلػػس حلدػػي لػػدـ ةػػف ـمليػػز  ػػرض حلةػػزدج حلدعملةلػػس  مػػا دمةػػذج       

حلة ة  س حلد رلـلػس، ليػدـدةه حلةعمػـ  يػلمس د اػلالس ح   يػلمس ةيػز دج َّ نػزء ددرليػه 
 لةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدج حلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرلـزق حلمغ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ حلرحـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حالـدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح ي .

 التحصيل: -2
 التحصيل لغة:    
ة كذح:   د   مػا حلشػيء َّاػرزة  ةمكػه اصػؿ حلشػيء اصؿ اص الن  ةاص الن  ند    

 (ٖٛٔ، صٕٓٓٓحلعمـ: اصؿ  مله )حلـيدزني: 
 التحصيل اصطالحًا :   

يدر        ـ نه: ك  ن زز َّ  َّدحء حلطزلب في حلصؼ لة ػرر درحيػي كةػزن  ٜٔٚٔ رفه ـ 
 .  Webster: 1971 .p.16 ) ن  زن ـمؿ ةدج ةاددجك )

ك  ن ػػػزز َّ  كاػػػزءج ـػػػزألدحء، فػػػي د ػػػدلـ ةيػػػزرج َّ  ة ة  ػػػس ـ نػػػه:  ٖٜٚٔ  رفػػػه كػػػ د      
 ( .Cood: 1973 .P.7ةعزرؼك . )

ـ نه: ك حلةيد ى حلذ  لد صؿ  لله حلةدعمـ فػي حلػدعمـ حلةدريػي  ٜٛٛٔ  رفه فزـر        
 َّ   لرة ة ررحن ةف  ـؿ حلةدرس َّ  حالـدـزرحق حلة ننسك .

 (ٕٔ، صٜٛٛٔ)فزـر:        
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ـ نػه: ك ة ػدحر ةػز ا  ػه حلةػدعمـ ةػف َّ ػدحؼ دعملةلػس  ٜٜٛٔج   ـػر ف   رفه يةزر       
 دعملةلػػػػػػػس ك.-فػػػػػػػي ةػػػػػػػزدج درحيػػػػػػػلس ةعلنػػػػػػػس ندل ػػػػػػػس ةػػػػػػػر رة ـــػػػػػػػرحق َّ  ة ح ػػػػػػػؼ دعمةلػػػػػػػس

 ( ٙٔ، صٜٜٛٔ)يػػػػػػػػػػػػػػػػػةزرج   ـػػػػػػػػػػػػػػػػػر ف:                                             
حلػػػدعمـ ةـزشػػػرج  ل ػػػزس  ـ نػػػه: ك نػػػزدد ةػػػز لدعمةػػػه حلطمـػػػس ـعػػػد ٕٜٜٔ  رفػػػه حل ػػػز  د      

 لاصػػػػػػػػػػػػػػؿ  مليػػػػػػػػػػػػػػز حلطزلػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػي حـدـػػػػػػػػػػػػػػزرحق حلداصػػػػػػػػػػػػػػلؿ ك ٓـزلعمةػػػػػػػػػػػػػػس حلدػػػػػػػػػػػػػػي
 (  ٓٓٔ، صٕٜٜٔ)حل ز  د:                                                        

ـ نه: ك نشزط   مي ليدـدةه ح نيزف فػي ةعزل ػس حلةشػكمق  ٜٜٗٔ  رفه زلد ف      
س  فػػي ـاػػت حلةشػػكمق  د صػػليز ـةني لػػس  مةلػػس ةنظةػػس حلدػػي د ح يػػه فػػي الزدػػه حلل ةلػػ
  حل ص ؿ  لا ام ؿ ليز ك .

 (ٜٗ، صٜٜٗٔ)زلد ف:                                                        
 ويعرف التحصيل إجرائيًا في هذا البحث :

  ػػػ  ةػػػز لاصػػػؿ  ملػػػه حلدمةذج) لنػػػس حلـاػػػت( ةػػػف در ػػػزق ندل ػػػس َّدح يػػػـ حـدـػػػزرحن       
 داصلملزن ح د   رحض حلـات حلازلي .

 
 التدريب : -3

 التدريب لغة :    
ػػػػس:           حلصػػػػـر فػػػػي حلاػػػػرب   ػػػػق حلاػػػػرحر  ل ػػػػزؿ درب، حلدػػػػدرلب، حصػػػػمه ةػػػػف حلدـر

ػػػػػػس،  ل ػػػػػػ ز حف لكػػػػػػ ف ةػػػػػػف حلػػػػػػدر ب   ػػػػػػي حلطػػػػػػرؽ، كزلدـ لػػػػػػب ةػػػػػػف حألـػػػػػػ حب .  حلد ـر
 (ٖٗٚ، صٔ، ي٘ٓٗٔةنظ ر:  )حـف                                              

 قواعد المغة العربية:  -4
 رفيز ل نس   ـر ف ـ نيز: ك ة  ـلف حلصرؼ  حلنا ،  ذلؾ لشدج حردـػزط حلصػرؼ     

 ـزلنا  ةشلرلف  لا ةز َّكدة حك ر حلعمةزء ك.
 (ٗ٘، صٜٔٛٔ)ل نس  حـر ف:                                                  
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ـ نيػػػػػز: كنظػػػػػزـ  يػػػػػز ؿ حلدعـلػػػػػر،  حلشػػػػػيء حل ز ػػػػػد  لعنػػػػػي  ٜ٘ٛٔ   رفيػػػػػز ي يػػػػػ ر    
حلدزحةني حلذ  له ةعنا   ي دشةؿ حلصرؼ  حلنا ،  حلةع ػـ  ذ لدػدحـؿ ـعاػيز ـػـعض 

 ك.
 (٘٘ٔ-ٗ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ)ي ي ر:                                                 

د حلناػ   حلصػرؼ  حلـم ػس ـ نيز: ك ـػزرج  زةػس دديػ  ل  ح ػ ٜٙٛٔ  رفيز حلة يا      
لػس فلةػز در ػق حلكدػب حلةدريػلس  ملػه   حألص حق  حلكدزـس)حلريػـ(  لكػف   ح ػد حلمغػس حلعـر

  ي   ح د حلنا   حلصرؼ  اد ز .
 (ٗٔ، صٜٙٛٔ)حلة يا:                                                 

 التدريبات المغوية : -5 
لػػػس  مػػػا  ػػػي اصػػػس صػػػالس ةدصػػػمس ــنػػػزء        حل اػػػدج حلدػػػي ل ػػػر  دػػػدرلس حلمغػػػس حلعـر

َّيزيػػيز  ذ لػػدـ فػػي صػػا ؼ  ػػذة حلام ػػس ديػػرلب ـعػػض حلةصػػطمازق حلنا لػػس  حلصػػرفلس 
لػػػس. )ةقييػػػس  ـطرل ػػػس ةليػػػرج لدعػػػرؼ حلدمةلػػػذ ةػػػف ـمليػػػز  مػػػا ةـػػػزدئ   ح ػػػد حلمغػػػس حلعـر

 (ٕٔ، صٖٕٓٓرلزض ن د لمدـرلس  حلدعملـ: 
 لمغوية :أما التعريف اإلجرائي لمتدريبات ا

 ػػي حلةػػزدج حلصػػرفلس   حلنا لػػس حلدػػي داػػ  ـعػػض   ح ػػد حلمغػػس ة اػػ  حاليػػدعةزؿ      
َّ  ديػػرلب ـعػػض حلةصػػطمازق حلصػػرفلس  حلنا لػػس ـطرل ػػس ةليػػرج، ةػػف  لػػر حف دػػذكر 
لػػس حيػػدعةزالن  حل ز ػػدج ـيػػدؼ دػػدرلب حلدمةلػػذ  مػػا حيػػدعةزؿ  زنػػب ةػػف   ح ػػد حلمغػػس حلعـر

  ػػذح ةػػز لداػػةنه كدػػزب حلدػػدرلـزق حلمغ لػػس حلة ػػرر ددرليػػه  دطـل لػػزن، للةػػرف ليػػزنه  مليػػز،
( في حلةدحرس حالـددح لػس ٕٗٓٓ -ٖٕٓٓلدمةذج حلصؼ حلرحـ  حالـددح ي لمعزـ حلدرحيي )

 في حلعرحؽ .
                             



 

 

 انفصم انثاًَ
 دراساث سابمت

 دراساث عزبٍت  -والً أ

 دراساث أجنبٍت   -ثاٍَاً

 املىاسَت بني انذراساث انسابمت      -
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 الفصل الثاني

 عرض الدراسات السابقة
 : دراسات عربية -أولا 

  1993دراسة القزاز :  -1
أجريتته هتتلد اسةرايتتل رتت، اسرتتراى  عرفتته إستتخ ارتترح اوتتر ايتتا ةا  اس  يتتع  رتت،        

ا صتتتتيب طالتتتتل اسصتتتتح استتتتترالد اسرتتتت   رتتتت، لتتتتتعاذة اسادتتتتل اسرتتتتترليل  عسا  يتتتتى هتتتتلا اس تتتتةح 
 اآلايل : ص غه اسل  ول اسفرضي ه اسصفريل

ستتيه هكتت ق رتترى لع ةصستتل إ صتت ويل لتتيل فاعيتتط ا صتتيب اسطالتتل استتليل يةريتتعل   -1
 ل يا ةا  اس  يع  عفاعيط ا صيب اسطالل اسليل يةريعل ل سطري ل اسا ايةيل.

سيه هكت ق رترى لع ةصستتل إ ص ويتتل لتيل فاعيتط ا صتيب اسطتي  استليل يةريتعل    -2
 سطي  اسليل يةريعل ل سطري ل اسا ايةيل .ل يا ةا  اس  يع  عفاعيط ا صيتب ا

سيه هكت ق رترى لع ةصسل إ ص ويل ليل فاتتعيط ا صتيب اسط سلت ه اسيوت، يةريتل    -3
 ل يا ةا  اس  يع  عفاعيط ا صيب اسط سل ه آسيو، يةريل ل سطري ل اسا ايةيل .

ريتعل سيه هكت ق رتترى لع ةصستل إ صت ويل لتيل فاعيتط ا صتيب اسطتتي  استليل ية   -4
 ل يا ةا  اس  يع  عفاعيط ا صيب اسط سل ه آسيو، يةريل ل يا ةا 

 اس  يع  . 
( ط سلتً  عط سلتتل فواتعا اسفجفعذتل 48( ط سلتً  عط سلتل  )88اكعكه ذيكل اسل ث فل)      

 ( ط سلً  عط سلل فواعا اسفجفعذل اسض لطل .48اساجريليل  ع)
عذ ه اساتتت، ةريتتتا   رتتت، لعاذتتتتة اسادتتتل لكتتته اسل  وتتتل ا التتتت رًا ا صيايتتتتً  رتتت، اسفعضتتت 

 اسررليتتتتتل افاتتتتت ا ل سصتتتتتتةى عاسولتتتتت ه عطلتتتتتتى ذاتتتتتخ ذيكتتتتتتل اسل تتتتتث لرتتتتتتة إك تتتتت   اساجرلتتتتتتل .
( عيتتتيال إ صتتت ويل سافعااكتتتل لتتتيل كاتتت و  t-testايتتتارفاه اسلتتتت  ول اص التتتت ر اساتتت و،)      

 ويل اسض لطل( علتة عجتةه أل هكت ق ررلتً  لا ةصستل إ صتع ا صيب اسفجفعذايل)اساجريليل 
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لتتيل وتتيث ررضيتتت ه  ر تتتة افتتعى ايتتاع  ايا تتتةا  اس  يتتع  ذاتتخ اسطراوتتى اسا ايةيتتل رتت، 
لتتتيل طتتتي  اسفجفتتتعذايل ع اسفعااكتتتل لتتتيل اسفاعيتتتطيل اس يتتت لييل سا صتتتيب اسطالتتتل ذ فتتتل 

فاعيتتط ا صتتيب  لتتيلةصستتل إ صتت ويل  لعيظ تتر رتتترى  رتت،  تتيل ستت اساجريليتتل عاسضتت لطل 
  سكيلل إسخ فادير اسجكه .اسطالل ر، اسفجفعذل اساجريليل ل

 (  66-6  ص1993)اس ااا:                                               
 
 1993دراسة العبيدي :  -2

أجريتتته هتتتلد اسةرايتتتل رتتت، اسرتتتراى  عرفتتته إستتتخ ارتتترح اوتتتر ا سرتتت   اسارايفيتتتل رتتت،       
تر استتتلت ااركتت  اسا صتتيب اس راوتت، سايفيتتتل اسصتتح اسوتت ك، اصلاتتةاو،. عساعلتتعح ذاتتخ ا وتت

هلد ا سرت   ر، ذفايل اراي  اس را ة عاراف    ارارضه اسل  ول ررضيايل روييتايل يافترع 
ررضيل أرلتد ررضي ه ررذيل  عا  ي تً  س ةح اسل تتث عررضتي ا  ا ات ره اسل  وتل فل كب 

( اافيتتتتلًا عاافيتتتلة 26)فةريتتتل اسفتتتك   اصلاةاويتتتل اسف ااطتتتل   عا اتتت ره لصتتتعرة ذ تتتعاويل
جفعذتتتتتتل اساجريليتتتتتل ةريتتتتتعا ل يتتتتتاع  ا سرتتتتتت   اسارايفيتتتتتل عاسافويايتتتتتل عا ا ره لصتتتتتعرة ساف

 ( اافيلًا عاافيلة ةريعا ل سطري ل اسا ايةيل .26ذ عاويل أيض )
ك رتتتتاه اسل  وتتتل لتتتيل فجفتتتعذا، ل و تتت  رتتت، اسرفتتتتر اسافكتتت،  عةرجتتتل اسادتتتل اسررليتتتل   

 عا صيب ا لعيل اسةراي، .
ه اسفجفتتتتتعذايل  علتتتتتتة أذتتتتتةه لرك فجتتتتتً  ارايفيتتتتتً  سافجفعذتتتتتل ل فتتتتته اسل  وتتتتتل لاتتتتتةري      

اساجريليل  عايافره اساجرلل يال أي ليد  لرة لسق ا الر اسايفيل ل  الت ر  ت ص اذةات  
 اسل  ول سدرض اسل ث .

 اكعل اص الت ر اسرويه فل ويول ا ال راه ررذيل: 
    .ا عب: ا الت ر اس را ة اسج ريل س ي ه يرذتل اس را ة عص ا 
 اسو ك،: ا ال ر اسف   . 
 اسو سث: ا ال ر اسففرةاه . عك كه هلد اص ال راه فايفل ل سصةى عاسول ه . 
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أظ ره كا و  اسل ث افعى ايفيل اسفجفعذل اساجريليل ر، ا صتيا   اس راوت، ذاتخ       
( . عستت  يظ تتر رتترى لع ةصستتل إ صتت ويل 8.85ايفيتتل اسفجفعذتتل اسضتت لطل ذكتتة فيتتاع )

فيتتتل اسفجفعذتتل اساجريليتتل عرتتى فاديتتتر اسجتتكه  رتت، كتتب فجتت صه )صتت ل اس تترا ة  لتتيل اي
 عيرذل اس را ة  عاسف    عاسففرةاه( .

 (68-4  ص1993)اسرليةت:                                                    
  1994دراسة الماضي :  -3

وتر اياتتتع  استتةعر اسافوياتت، رتت، أجريته هتتتلد اسةرايتتتل رتت، اسرتتراى  عرفتته إستتخ ارتترح أ      
ا صيب ايفلة اسصح اس  فه اصلاةاو، رت، لعاذتة اسادتتل اسررليتل  عسا  يتى هتةح اسل تث 

 عضره اسل  ول اسفرضيايل اسصفريايل اآلايايل :
ستتتيه هكتتت ق رتتترى لع ةصستتتل إ صتتت ويل لتتتيل فاعيتتتط ا صتتتيب اسايفتتتلة استتتليل يةريتتتعل   -1

 اسايفلة اسليل يةريعل ل سطري ل اسا ايةيل. ل ياع  اسةعر اسافويا، عفاعيط ا صيب
 سيه هك ق ررى لع ةصسل إ ص ويل ليل فاعيط ا صيب اسايفيل اسليل يةريعل -2

ل ياع  استةعر اسافويا،  عفاتعيط ا صيب اساافيتلاه اسئوت، يةريتل ل  ياتتع  كفيت   
فواتعا اسفجفعذتل ( اافيتلًا عاافيتلة 39( اافيلًا عاافيلة  )74. اكعكه ذيكل اسل ث فل)

 ( اافيلًا عاافيلة فواعا اسفجفعذل اسض لطل .35اساجريليل  ع)
لكتتته اسل  وتتتل ا التتت رًا ا صتتتيايً  رتتت، اسفعضتتتعذ ه اساتتت، ةريتتتا   رتتت، لعاذتتتة اسادتتتل    

 اسررليتتتتتل افاتتتتت ا ل سصتتتتتتةى عاسولتتتتت ه عطلتتتتتتى ذاتتتتتخ ذيكتتتتتتل اسل تتتتتث لرتتتتتتة إك تتتتت   اساجرلتتتتتتل .
(  عيتتتيال إ صتتتت ويل سافعااكتتتل لتتتيل كاتتت و   t-testايتتتارفاه اسلتتتت  ول اص التتت ر اساتتت و،)      

ا صتتيب اسفجفعذايل)اساجريليتتل عاسضتت لطل( علتتة عجتتةه ألا هكتت ق ررلتتً   لا ةصستتل إ صتت ويل 
لتتتيل فاعيتتتتط ا صتتتتيب ايفتتتتلة اسفجفعذتتتتل اساجريليتتتتل عفاعيتتتتط ا صتتتتيب ايفتتتتلة اسفجفعذتتتتل 

إ صت ويل  ةصستتل اسض لطل عسص سح ايفتلة اسفجفعذل اساجريليل  ر،  يل س  يظ ر رترى لع
لتتتيل فاعيتتتط ا صيتتتتب اساافيتتتلاه اسيوتتت، اتتت  اةرييتتت ل ل يتتتاع  استتتةعر اسافوياتتت، عفاعيتتتط 

 ا صيب اسايفيل اسليل ةريعا ل صياع  كفي  .
 (54-2  ص1994)اسف ض،:                                                   
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 2222دراسة العاني :  -4
رراى  عرفه إسخ اررح اور اساراي  اسفلرف  ر، ا صيتتب أجريه هتلد اسةرايل ر، اس     

فتتتت ةة اسارليتتتتل اةييفيتتتتل ف  ركتتتل ل سطريتتتل اسا ايةيتتتل   رتتت،طتتتتي  اسصتتتح ا عب اسفاعيتتتط 
 ا اس ةح عضد اسل  ث اسفرضيايل اسصفريايل اآلايايل :هلعصجب ا  يى 

ستليل يةريتعل سيه هكت ق رترى لع ةصستتل إ صت ويل لتيل فاعيتط ا صتيب اسطتتي  ا   -1
لطري تتتل اسارايتتتت  اسفلرفتتتت   عفاتتتتعيط  ا صيتتتتب اسطتتتي  استتتليل يةريتتتعل ل سطري تتتل 

 سا ايةيل ر، ف ةة اسارليل اةييفيل ر، اص ال ر اسا صيا، .
ستتتتيه هكتتتتت ق رتتتتترى لع ةصستتتتتل إ صتتتت ويل لتتتتيل فاعيتتتتط   ا صتتتتيب اسطتتتتي  استتتتليل    -2

ب اسطتتتتي  استتتتليل يةريتتتتعل يةريتتتتعل لطري تتتتتل اسارايتتتتت  اسفلتتتترف   عفاتتتتتعيط  ا صيتتتتت
ل سطري تتل اسا ايتتةيل رت، اص الت ر استلت يتيطلى لرتة أرلرتل أيت ليد فتتل  كفيت  اسفتت ةة 

 إجرا  اص ال ر اسفل  ر س ي ه اص اف ظ أع ايال    اسف ةة اسةراييل .
( ط سلتتً  48( ط سلتتتً  عاذتتعا ذاتتخ فجفتتعذايل  إل فوتتب)83اكعكتته ذيكتتل اسل تتث فتتل)     

 ( ط سلتتتتتتتتتتتً  اسفجفعذتتتتتتتتتتتل اسضتتتتتتتتتتت لطل .43يليتتتتتتتتتتتل  رتتتتتتتتتتت،  تتتتتتتتتتتيل فوتتتتتتتتتتتب)اسفجفعذتتتتتتتتتتتل اساجر 
علتتة ك رتتا اسل  تتث لتتيل طتتي  اسفجفتتعذايل رتت، اسفاديتتراه اآلايتتل)اسرفر اسافكتت،         

عاسا صتتيب اسةرايتت، ساعاستتةيل  عاسفيتتاع  اسا صتتيا، رتت، فتت ةة اسارليتتل اةيتتيفيل ساصتتح 
يتتتتيفيل رتتتت، افا  كتتتت ه فتتتت ةة اسارليتتتتتل اة رتتتت،اسيتتتت ةه اصلاتتتتةاو،  عاسفيتتتتاع  اسا صتتتتيا، 

كصتتح اسيتتكل ساصتتح ا عب فاعيتتط  عة تتعب ةعراه ا فتتيظ اس تترال اسكتتري  اسصتتيفيل اساتت، 
 ا    ر، اسفي جة  عاص ال ر اس لا،( .

اساجرلتتل اساتت،  لكفيتت  رتت،ةره اسل  تتث طتتي  اسفجفعذايل)اساجريليتتل عاسضتت لطل(       
لتت ه اسكلت، )صتاخ ال ذايت  ( أي ليتد إل ةره اسفجفعذل اساجريليل فعضعع و4ايادرله)

لتتترف  ل سطري تتتل اس طيتتتل  علتتتة اتتتاسح اسلركتتت ف  لرتتتة أل عاستتت  عيتتتا ( أفتتت   ف  عفتتتل لتتتري  
( 9( ل ذتتتتتةة ارايفيتتتتتل لرتتتتة ال لعفتتتته ةا ايتتتتً  ذاتتتتخ)14( إطتتتت را ارايفيتتتتً   تتتتفب)186فتتتتل)

طتتتي  فتتتل طتتتي  اسصتتتح ا عب فاعيتتتط رتتت، اسفةريتتتل كفيتتت    رتتت،  تتتيل ةره طتتتي  
 اسف ةة كفي   ل سطري ل اسا ايةيل .اسفجفعذل اسض لطل 
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عس يتتتت ه ا صيتتتتب طتتتي  اسفجفعذايل)اساجريليتتتل عاسضتتت لطل( اذتتتتة اسل تتتث ا التتت رًا       
( ر تترة اايت  ل سصتتةى عاسولتت ه لرتة ذرضتت  ذاتتخ فجفعذتل فتتل اس لتتترا  48ا صتيايً  ضتت )

ل ( عيتتتتيال إ صتتتت ويل سف  ركتتتتt-testاسفا صصتتتتيل  عايارفتتتتتب اسلتتتتت  ث اص التتتت ر اساتتتت و،)
 اسكا و   علة اعصب لرة ا ايب كا و  اص ال ر إسخ ف  ياا، :

ةريته اسفت ةة لطري تل اساراتي  اسفلترف  ذاتخ  اسات،افعى طي  اسفجفعذل اساجريليل    -1
طتتتي  اسفجفعذتتل اسضتت لطل اساتت، ةريتته اسفتتت ةة كفي تتت  ل سطري تتل  اسا ايةيتتل  عكتت ل 

 ال ر اسا صتيا، استلت اجترت ( ر، اص8.85اسفرى لا ةصستل إ ص ويل ذكة فياع )
 لرة إك    اساجرلل .

افتتعى طتتي  اسفجفعذتتل اساجريليتتل ذاتتخ طتتي  اسفجفعذتتل اسضتت لطل رتت، اص التت ر  -2
( يعفتتتً  فتتتل إجتتتترا  اص التتتت ر اسفل  تتتر س يتتت ه 38اسفؤجتتتب استتتلت اجتتترت لرتتتة فتتتتةة )

 اصيال   .                                         
 (85-1  ص2888)اسر ك،:         

 2222دراسة الجالد :  -5
أجريتتتته هتتتتتلد اسةرايتتتتل رتتتت، ا رةل  عرفتتتته إستتتتخ ارتتتترح اوتتتتر اساراتتتتي  اسفلتتتترف  رتتتت،       

ا صيب اسطالل ر، فت ةة اسارليل اةييفيل ف  ركتل لت ساراي  اسا ايتةت عسا  يتى هتلا اس تةح 
 عضد اسل  ث اسيؤاسيل اآلاييل :

 ( ليل فاعيط ه8.85ياع  )هب هكت ق رترعى لاه ةصسل إ ص ويل ذكة ف -1
اسا صيب اسفل  ر سطالل اسصح اسر  ر ر، فت ةة اسارليل اةييفيل ارتا  إستخ كتب  

فتتل طري تتل اساراتتي  اسفيا تتتةفل )اساراتتي  اسفلتترف  عاساراتتي  اسا ايتتةت( عجتتكه اسطالتتل 
 عاساف ذيه ليك   ؟ .

( لتتتتيل فاعيتتتتط ه 8.85هتتتتب هكتتتتت ق رتتتترعى لاه ةصستتتتل إ صتتتت ويل ذكتتتتة فيتتتتاع  ) -2
اسا صيب اسفؤجب سطالل اسصح اسر  ر ر، فت ةة اسارليتل اةيتيفيل ارتا  إستخ كتب 
فتتتل طري تتتل اساراتتتي  اسفيا تتتتةفل)اساراي  اسفلتتترف  عاساراتتتي  اسا ايتتتةت( عجتتتكه اسطالتتتل 

 عاساف ذيه ليك   ؟ .
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( طتتتتت س  عط سلتتتتل يةريتتتتعل رتتتت، اسصتتتتح اسر  تتتتر 189اكعكتتتته ذيكتتتتل اسةرايتتتتل فتتتتل)     
 ( .2888-1999ر، اسفصب اسةراي، ) ا ي ي، ر، فةيكل ارلة

علتتة اكعكتته ذيكتتل اسطتتي  استتلكعر فتتل طالتتل اسصتتح اسر  تتر رتت، فةريتتل اسو كعيتتل      
( طتتت سلل يةريتتل رتت، فتتتةريل 46( ط سلتتتً  عذيكتتل اسط سلتت ه فتتل)63سالكتتيل عاسلتت سد ذتتةةه  )

ً   ( ط سلتتتت32)ا  ذفتتت رة اسو كعيتتتل سالكتتت ه(   فتتتعاذيل ذاتتتخ فجفتتتعذايل اجتتتريليايل اضتتت  )
( 31( طتتتت سلل اتتتارا  لطري تتتل اسارايتتتت  اسفلتتترف  ي  لا تتت  فجفتتتعذايل ضتتت لطايل اضتتت )24ع)

( ط سلتتتتل اتتتتارا  ل سطري تتتتل اسا ايةيتتتتل  صتتتتف  اسل  تتتتث استتتتكص اسفلتتتترف  سع تتتتةة 22ط سلتتتتً  ع)
( 88اسر يتتةة اةيتتيفيل فتتل كاتت   اسارليتتل اةييفيتتتل  رااكتتعل رتت، صتتعرا  اسك تتت ويل فتتل )

يتتاج لل فريكتتل ذتتل كتتب إطتتت ر فرالطتتل لارايتتا رتتعرت فل  تتر  علتتتة إطتت رًا  عرعذتت، اتتعارر ا
( ط سلتتتتً  عط سلتتتتل فتتتل طالتتتل اسصتتتح 35جتتتر  استتتكص اسفلتتترف  ذاتتتخ ذيكتتتل فكعكتتتل فتتتل )

اسر  تتر سااولتته فتتل ةلتتل اسصتتي غل ععضتتد اسادتتل عفي فا تت  سفيتتاع  اسطتتتالل  عاعة طالتتل 
ا   علتتة ةره كتتب فتتل كتتب فتتل اسفجفتتعذايل اساجتتريليايل لكيتتا فتتل استتكص اسفلتترف  سةرايتت

اسفتتتةره عاسفةريتتتل اس تتترلايل اسف اتتت رايل رتتت، كتتتتب فةريتتتل لكفيتتت  اس تتترلايل اساجتتتريليايل 
 لطري ل اساراي  اسفلرف  عاس رلايل اسض لطايل ل سطري ل اسا ايةيل .

( ر تترة فتتل كتتعع اص ايتت ر فتتل فارتتةة اايتت  48اذتتتة اسل  تتث ا التتت رًا ا صتتيايً  ضتت )     
رضتتت  ذاتتتخ فجفعذتتتتل فتتتل اس لتتترا  اسفا صصتتتتيل  علتتتتة طلتتتتى ل سصتتتةى عاسولتتت ه لرتتتتة ذ

اص الت ر اسا صيا، لرة إك    اساجرلل اسا، ايتافره يتال أيت ليد عطلتى فترة أ تتر  لرتتة 
 أيلعذيل س يت ه اسا صيب اسفؤجب سكب فل اسفجفعذ ه اساجريليل عاسض لطل .

 ركتل اسكات و  عاعصتب ايا تة  اسل  تث )ا ايتب اسالت يل اسوكت و،( عيتيال إ صت ويل سف       
 إسخ ف  ياا، :

افتتتعى طالتتتل اسفجفتتتعذايل اساجتتتريليايل اساتتت، ةريتتته لطري تتتل اساراتتتي  اسفلتتترف  ذاتتتخ    -1
طالتتتتتتل اسفجفتتتتتعذايل اسضتتتتت لطايل اساتتتتت، ةريتتتتته ل سطري تتتتتل اسا ايةيتتتتتل  عال ا صتتتتتيب 
اةكتتتتتت ث ارضتتتتتتب فتتتتتتل ا صتتتتتتيب استتتتتتلكعر عكتتتتتت ل اسفتتتتتترى لا ةصستتتتتتل إ صتتتتتت ويل ذكتتتتتتة 

 ر اسا صيا، اسلت اجرت فل  رة لرة إك    اساجرلل .( ر، اص ال 8.85فياع )
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افتتتعى طالتتتل اسفجفتتتعذايل اساجتتتريليايل اساتتت، ةريتتته لطتتتتري ل اساراتتتي  اسفلتتترف  ذاتتتخ    -2
طالتتتتتل اسفجفتتتتتعذايل اسضتتتتت لطايل اساتتتتت، ةريتتتتته ل سطري تتتتتل اسا ايةيتتتتتل  عال ا صتتتتتيب 
اةكتتتتتت ث ارضتتتتتب فتتتتتل ا صتتتتتيب استتتتتلكعر عكتتتتتت ل اسفتتتتترى لا ةصستتتتتل إ صتتتتت ويل  ذكتتتتتة 

( ر، اص ال ر اسفؤجب استلت اجترت لرتة أيتلعذيل فتل إك ت   اساجرلتل 8.85 )فياع 
 س ي ه اص ال ر اسفؤجب )اص اف ظ( .

 (     236-211  ص2888)اسجية:                                               
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  2222الريس :  -5
اسفلترف  ل يا تتتةا   أجريته هتتلد اسةرايتتل رت، اسرتتراى عرفتته إستخ ارترح اوتر اساراتي       

اس  يع  ر، ا صيب ط سلت ه اسصح اسو ك، فاعيتط رت، فت ةة اةفتي  ف  ركتل ل سطري تل 
 اسا ايةيل ع جتب ا  يى هلا اس ةح عضره اسل  ول اسفرضيايل اسصفريايل اآلايايل :

( لتتتيل فاعيتتتط ا صتتتيب  8.85ستتتيه هكتتت ق رتتترى لع ةصستتتل إ صتتت ويل ذكتتتة فيتتتاع )   -1
ريل ف ةة اةفي  لطري ل اساراي  اسفلرف  ل يارف ب  اس  يتتع  اسط سل ه اسيا، ية

 عفاعيط ا صيب اسط سلت ه اسيا، يةريل ف ةة اصفي  ل سطري ل اسا ايةيل . 
( لتتتيل فاعيتتتط ا صتتتيب  8.85ستتتيه هكتتت ق رتتترى لع ةصستتتل إ صتتت ويل ذكتتتة فيتتتاع )   -2

ل يتارف ب اس  يتع  اسط سلت ه اسيا، يةريل ف ةة اةفي  لطري تل اساراتي  اسفلترف  
عفاعيتتتط ا صتتتيب اسط سلتتتت ه اسياتتت، يةريتتتل فتتتت ةة اةفتتتي  ل سطري تتتل اسا ايتتتتةيل رتتت، 

( يعفً  فل إجرا  اص ال ر اسفل  ر س ي ه اص افت ظ 21اص ال ر اسلت ييطلى لرة)
  . 
( ط سلتتل 28( ط سلتتل عاذتتل ذاتتخ فجفتتعذايل  لعالتتتد)48اكعكتته ذيكتتل اسل تتث فتتل)      

 ذايل اساجريليل عاسض لطل .ر، كب فل اسفجفع 
ك رتتتاه اسل  وتتتل لتتتيل ط سلتتت ه فجفتتتعذا، اسل تتتث إ ص ويتتتتً  ل يتتتارف ب اص التتت ر         
( سريكاتتتتيل فيتتتتا اايل رتتتت، اسفاديتتتتراه )اسرفتتتتر اسافكتتتت، ف يتتتتعلً  ل   تتتت ر  t-testاساتتتت و،)

عةرجتتتت ه اسادتتتتل اسررليتتتتل اسك  ويتتتتل ساصتتتتح ا عب اسفاعيتتتتط عةرج ه ا التتتت ر اسفراعفتتتت ه 
 ل رتتت، فتتت ةة اةفتتتي   عةرجتتتت ه ا التتت ر اس تتتةرة اسادعيتتتل عةرج ه ا التتت ر استتتتلك  (.اسيتتت ل 
ةريه اسل  ول ط سل ه اسفجفعذايل اساجريليتل عاسضت لطل لكفيت   رت، اساجرلتل اسات،       

 ( أي ليد .3ايادرله)
لكتتته اسل  وتتتل ا التتت رًا ا صتتتيايً  رتتت، اسفعضتتتعذ ه اساتتت، ةريتتتا   رتتت، فتتت ةة اةفتتتي        

 صةى عاسول ه عطلى ذاخ ذيكل اسل ث لرة إك    اساجرلل .افا ا ل س
( عيياتتتتتتل إ صتتتتت ويل سفعااكتتتتتل اسكاتتتتت و   t-testايتتتتتارفاه اسل  وتتتتتل اص التتتتتت ر اساتتتتت و،)     

 راعصاه لرة ا ايب اسكا و  إسخ ف  ياا،:
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افتتتتعى ط سلتتتت ه اسفجفعذتتتل اساجريليتتتل اسيوتتت، ةريتتتل اسفتتتت ةة لطري تتتل اساراتتتي  اسفلتتترف     -1
 ه اسفجفعذتتل اسضتت لطل اسيوتت، ةريتتل اسفتت ةة كفيتت   ل سطري تتتل اسا ايةيتتل  ذاتتخ ط سلتت

( ر، اص ال ر اسا صتيا، استلت 8.881ةصسل إ ص ويل ذكتة فياع )لا عكت ل اسفترى 
 اجرت لرة إك    اساجرلل .

افتعى طت سل ه اسفجفعذل اساجريليل ذاخ ط سل ه اسفجفعذل اسضت لطل رت، اص الت ر    -2
( يعفتتتتً  فتتتل إجتتترا  اص التتت ر اسفل  تتتر سفرررتتتتل 28رت لرتتتة فتتتتةة )اسفؤجتتتب استتتلت اجتتت

 (.      8.85اص اف ظ ل سا صيب عك ل اسفرى لا ةصسل إ ص ويل ذكة فياع )
 (            89-5  ص2882)اسريه:                                                       

        
 دراسات أجنبية :ثانياا: 

  1999اراجو : دراسة س -1

)اتتتاويراه لركتتت ف  ارايفتتتت، لفيتتت ذةة اس  يتتتتع  رتتت، اسف تتتت راه ا ي يتتتيل عاسا صتتتتيب     
 عاصاج هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ا طفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ل اسف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جريل( .

ل وه هتلد اسةرايتتل أوكت   لتترك ف  اساتةريه لفي ذتتةة اس  يتع  سلطفت ب اسف ت جريل      
 راه ا ي يتتتيل عاصاج هتتت ه ك تتتع هتتتؤص  استتتليل يا تتتةوعل ا يتتتل كيل ل تتت ل ا صتتتيب اسف تتت

ا طف ب.س تتتة ايتتتا ةفه هتتتتلد اسةرايتتتل فجفتتتعذايل فافتتت واايل فتتتل طتتتي  اسصتتتح اسو ستتتث 
عاسرالتتتتتد عاس تتتتت فه عاسيتتتتت ةه ففتتتتتل يا تتتتتةوعل ا يتتتتتل كيل. إل ايتتتتتا ةفه إ تتتتتة  هتتتتت ايل 
اسفجفتعذايل اساتةريه لفيت ذةة اسكفليتعار  رت،  تيل ذفاته اسفجفعذتل اسو كيتل كفجفعذتتل 

 . ض لطل
عافه ف  ركل ايت ةاه اسا صتيب ا كت ةيف، عااجت د اسفجفعذت ه .  لاتتد ذتتةة أرتراة        

( فف عصتتتتً  فتتتل اسصتتتفعح اسو سوتتتل عاسرالرتتتل عاس  فيتتتل عاسي ةيتتتل فتتتل 256ذيكتتل استتتتةرايل)
آلار فتتتل  31إستتتخ  1978آلار  38ا طفتتت ب اسف تتت جريل  عففتتتل ا تتتاركعا ل ساجرلتتتل فتتتل)
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طفتتت ب ذاتتتخ فجفتتتعذايل عا ايتتت ره  ل تتتكب ذ تتتعاو،. عاع (. عكتتت ل اعايتتتد ا 1979ذتتت   
 ( طفتًي سكب فجفعذل .128اسايفيل ذاخ فجفعذايل لطري ل فاي عيل علعالد  )

 اك تةر جفيتد ا طفت ب اسليل يا ةوعل ا يلت كيل فل فياعي ه اجاف ذيل      
 رايل:  عالاص ةيل فا  ل ل . علتة ايا ة  اسل  ث أةعاه سجفد اسلي ك ه س لد اسة

اص التتت راه اس تت فال ساف تتت راه ا ي يتتيل علتتتة ايتتا ةفه س يتت ه اسف تت راه اسروييتتل    -1
 ر، اس را ة عاسادل عاسري ضي ه .

 ايال كل اسفةره سجفد اسفراعف ه .   -2
( سفيح ااج ه ه اسطي  ك تع SAI( )Student Attitude Instrumentايا تة  )   -3

س تتت فال س يتتت ه اسف تتت راه ا ي ييتتتتل اك يتتت  إستتتخ ( . ال اص التتت راه اCAIلركتتت ف  )
ا الت راه و كعيل   عا  ا كيل هتتلد اص التت راه  علتتة كت ل فك يتلً  سجفيتد اسفيتاعي ه 

( عس تة اياجتت   8.95-8.85. عافيا اص ال ر ل سولت ه  علتة لاتد فر فتب اسولت ه )
اس ةفتتتتل  كفتتت  اسفةريتتتعل ةافتتتت   اصياليتتتت ك ه اسفارا تتتل لتتت سجكه عاسرفتتتتر عيكتتتتعاه 

( اسفؤستتح فتتل CAI( س يتت ه ااج هتتت ه اسطتتي  ك تتع لركتت ف  )SAIايتتا ةفه أةاة)
( التب ايايت غل 1( عيركت، هتلا ال)18-1ف ت ييه فتل)عسكب ر رة وفل يلد ر راه  

( هتتتع ا  تتتتة ايايتتتت غل  عل يا تتتتتةا  فر فتتتتب )يتتتتليرف ل لتتتتراعل( كتتتتت ل ولتتتت ه 18  )
( ساصتتتتتتح 8.88اسرالتتتتتتتد  ) ( ساصتتتتتتح8.85( ساصتتتتتتح اسوتتتتتتت سث  )8.91اسف يتتتتتت ه)

( ساصح اسي ةه. علة كفله اص ال راه اس ت فال ساف ت راه 8.95اس  فه  عا يرًا)
سخ   ر آلار فل اسرت    اسروييل ذاخ جفيتد ا طفت ب ر، آلار فل اسيكل ا عسخ  عا 

 اسا س، ع جله ةرج ه اص ال ر اسلرةت سا را ة عاسادل عاسري ضي ه.
 ه ا طف ب ك ع اس  يع   عس ة أيفره كا و  اسةرايتل ذتل اي ةة ذاخ لي ه ااج ه     

ال ايا تةا  اس  يع  فيت ذةًا سااةريه  عأةاة سلرك ف  صف، فكتاظ  يايتة فتل اسا صيتتب 
رتت، اس تترا ة عاسفكتتعل اسادتتتعيل عاسري ضتتي ه ساطتتتي  اسف تتت جريل ففتتل يا تتةوعل ا يتتل كيل  

 عهلا ك ا  فل اساةريه اسفافرة ل س  يع  .
 ت النتائج:أظهر 
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عجتتعة رتترى ةاب إ صتت وي  رتت، فاعيتتتط ه اص التت ر اسلرتتةت لتتيل فجفعذتتل اساجرلتتتل  -1
( ةرجتتت ه CAI)عاسفجفعذتتل اسضتت لطل  إل   تتى اسطتتي  استتليل ا تتاركعا رتت، لركتت ف 

 أذاخ ر، اص ال راه اس  فال فل اسطي  اسليل س  ي اركعا ر، هلا اسلرك ف  .
  ه اص ال ر اس لا،   غير ال لرك ف  ةرج ه اص الت ر اسلرةت أذاخ فل ةرج -2

 (CAI ستت  ااويتتتر رتت، ايتت ةاه اسا صتتيب ستتتة  ا طفتتت ب اسف تت جريل ففتتل يا تتةوعل )
 ( .SARAGHO : 1979 .P. 201-219ا يل كيل . )

 
 

  1991دراسة دالتون وكودرام :  -2
رتت، رفتته هتتلد اسةرايتتل إستتخ فرررتتل اوتتر اساراتتي  ل س  يتتع  عطري تتل  تتب اسف تتكيه       

( ط سلتً  عط سلتتل فتل 272اسا صيب اسةراي، عاصاج د ك ع اس  يع   اكعكته اسريكتتل فتل)
طالل اسفتر ال اصلاةاويل عاسو كعيل ر، فتتةاره إ تتة  اسعصيت ه ا فريكيتل عاذته إستخ أرلتد 
فجفعذتتت ه يتتتعا  رتتت، اسفر اتتتل اصلاةاويتتتتل اع اسو كعيتتتل  ععا تتتةة ضتتت لطل ةريتتته ل سطري تتتل 

فعذتت ه استتويث اص تتر  اجريليتتل  عا تتةة فك تت  ةريتته ل يتتاع  اس  يتتع  اسا ايةيتتل عاسفج
اسارايف، عأياع   تب اسف تكيه  عةريته اسو كيتتل ل يا تتةا  اس  يتع  ر تط  افت  اسوتت سول 

 رةريه ل يا تةا  اياع   ب اسف كيه ر ط .
 تتة  ( رت،  تيل اياLogoعلة ايا ة  ر، اسفر ال اصلاةاويل لرك ف  لادتل )اساعجتع       

( علرتتتة اصكا تتت   فتتتل اساجرلتتتل  ااتتته Basicرتتت، اسفتتتتر ال اسو كعيتتتل لركتتت ف  لادتتتل )اسلييتتتق 
اسا صتيب ل يتا ةا  اس  يتع  عأيتاع   تب  الاسكا و  ل يا ةا  ا ايب اسالت يل عأظ تره 

اسف كيه فرتً  ارضب فف  هع ذاي  ل يا تةا  اس  يتع  اع ايتاع   تب اسف كتتيه كتب 
ل اساتتتتتةريه ل سطري تتتتتل اسا ايةيتتتتل  عال ااج هتتتت ه اسفجفعذتتتت ه لتتتت كفراة  عكتتتتتلسق ارضتتتتب فتتتت

 اساجريليل ك ع اس  يع  ك كه ارضتب ففت  ه، ذاي  ر، اسفجفعذل اسض لطل .
                                       (Dalton and coodrum .p. 483-506  . ) 
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 الموازنة بين الدراسات السابقة :
ا هتتةاح رض اسةرايتتت ه اسي ل تتل أل يتتعاال ليك ت  فتتل  يتث ي تت عب اسل  تث لرتتة ذت      

 عاسريك ه عأةعاه اسل ث عكب ف  س  أهفيل اياةذ، لسق   عذاخ ف  ياا، :
ال يكتته اسةرايتت ه اسيتت ل ل فتتل  يتتث اس تتةح استتلت أجريتته فتتل اجاتت   عهتتلا  تت،     -1

 يتتره ةرايتتل اس تتااا ر تتةطليرتت،  صل اس تتةح افتتر ا تتةةد أهفيتتل اسل تتث عف تتكاا   
إستتتخ فرررتتتتل اوتتتر ايتتتا ةا  اس  يتتتع  رتتت، ا صتتتيب طالتتتتل اسصتتتح اسرالتتتد اسرتتت   رتتت، 
لعاذتتتة اسادتتتل اسررليتتتل . عهتتةره ةرايتتل اسرليتتةت إستتخ ارتتترح اوتتر ا سرتتت   اسارايفيتتل 
رتت، اسا صتتيب اس راوتت، سايفتتتلة اسصتتح اسوتت ك، اصلاتتةاو، . عيتتره ةرايتتتل اسف ضتت، 

 صتتتتيب ايفتتتتلة اسصتتتتح اس تتتت فه ايتتتتاع  استتتتةعر اسافوياتتتت، رتتتت، ا اوتتتترإستتتتخ فرررتتتتل 
لعاذتتتة اسادتتل اسررليتتل . عيتتره ةرايتتل اسرتت ك، إستتخ ارتترح اوتتر اساراتتي  رتت، اصلاتتةاو، 

اسفلرف  ر، ا صتيب طتي  اسصتح ا عب اسفاعيتط رت، فتت ةة اسارليتل اةيتيفيل . 
عيتتتره ةرايتتتل استتتريه إستتتخ ارتتترح اوتتتر اساراتتتي  اسفلتتترف  ل يا تتتتةا  اس  يتتتع  رتتت، 

ةرايتتل يتت راجع  أفتت سوتت ك، اسفاعيتتط رتت، فتت ةة اةفتتي  . ا صتتيب ط سلتتت ه اسصتتح ا
يتتره إستتخ فرررتتل اتتاويراه لركتت ف  ارايفتت، لفيتت ذةة اس  يتتع  رتت، اسف تتت راه  ر تتة

ا ي ييتتتتتتل عاسا صتتتتتيب عاصاج هتتتتتت ه ك تتتتتع اراتتتتتي  ا طفتتتتتت ب ا يتتتتتل ل اسف تتتتت جريل . 
عهتتتةره ةرايتتتل ةاساتتتعل عكتتتعةرا  إستتتخ فرتتتتررل اوتتتر اساراتتتي  ل س  يتتتع  عطري تتتل  تتتب 

 اسف كيه ر، اسا صيب اسةراي، عاصاج د ك ع اس  يع  .
افتت  اسةرايتتتل اس  سيتتتل ر تتتة ايتتت ةره اسفعااكتتل لتتتيل ايتتتا ةا  اس  يتتتع  عاسطري تتتل           

 اسا ايةيل ر، اراي  ايفلة اسصح اسرالد اصلاةاو، ر، ف ةة اساةريل ه اسادعيل .
 يتت  فك تت  كتت ل ف اصتترًا ال يكتته اسةرايتت ه اسيتت ل ل رتت، اذاف ةهتت  فاديتتر اسجتتكه  ر -2

اسلكعر ر تط فوتب ةرايتل اسرت ك،  علرض تت  ذاتخ اةكت ث ر تتط كةرايتل استريه   ذاخ
عاس يتت  اآل تتر فك تت  ذاتتخ استتلكعر عاةكتت ث كةرايتتل اس تتااا عةرايتتل اسف ضتت، عةرايتتل 

 اسرليةت عةرايل ةاساعل عكعةرا  .
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علتتتة ص تتتتظ   ال س جتتت  اسريكتتتل ذيلتتتل كليتتترة رتتت، اس صتتتعب ذاتتتخ كاتتت و  اكوتتتر ةلتتتل   -3
( رتترةًا 272اسل  تتث اف عاتتً  عاضتت ً  رتت،  جتت  اسريكتت ه ر تتة اراع تته لتتيل اكلتتر ذيكتتل)

 ( ررةًا كف  ر، ةرايل اسريه .48كفت  ر، ةرايل ةاساعل عكعةرا   عاصدر ذيكل)
 ايارفاه اسةراي ه اسي ل تل عي وب إ ص ويل فاكعذل ر، اةجرا اه عا ايتب -4

ةرايتتتت ه . ر تتتة ايتتتارفاه اسةرايتتتت ه اسيتتت ل ل كتتتتتب اع اسكاتتت و  الرتتتً  صهتتتتةاح ااتتتق اس 
لرتتتض اسعيتتتتت وب اة صتتتت ويل اآلايتتتتتل )اص التتتت ر اساتتتت و،  عفر فتتتتب ارالتتتت ط ليريتتتتعل  
عفرلد ك ت  عفر ةسل فر فتب اسصترعلل  عفر ةستل لتعة افيتا اسف ترة  عا ايتب اسالت يل( 

. 
عل أكفيتتت   ةريتتتعا اس تتت و  لرفايتتتتل اساتتتةريه  ر سلتتت  و رتتت،ااف تتته اسةرايتتتت ه اسي ل تتتتل    -5

فجفعذتتتت ا   اساجريليتتتتتل عاسضتتتتت لطل رتتتتت، اساجرلتتتتل فوتتتتتب ةرايتتتتت ه)اس ااا  عاسرليتتتتتةت  
إستتتخ  تتتيل ستتت  ا تتتر اسةرايتتتت ه اسل يتتتل  رتتت،عاسف ضتتت،  عاسرتتت ك،  عاستتتريه  عرراكيتتتق( 

 اس  و  لرفايتل اساةريه  عيلتةع ال هكت ق رأييل فاك لضيل:
ضتتتف ل يتتتيفل اةجتتترا اه عةلتتتل اتتتةريه اسلتتت  ويل أكفيتتت   فجفعذتتت ه اسل تتتث ساألول:  

 اسكا و  .
فةري، اسف ةة سا   ، اسلاايل عاسا يا  عيافى اسل  تث إسخ إك طل ف فل اساةريه  الثاني:

فتتتد استتترأت ا عب رتتت، اتتتةريه اسل  تتتث كفيتتت  فجفعذتتت ه اسل تتتث صيتتتيف  إلا ك كتتته 
يتل اسطري ل اساةريييل اع اصياع  اسفجر  جةيةًا. سلسق ر ة اعسخ اسل  ث رت، اسةرا

 اس  سيل ف فل اةريه فجفعذا، اسل ث )اساجريليل عاسض لطل( .
لتت   اسلتت  وعل رتت، فرظتت  اسةرايتت ه اسيتت ل ل لفك رتتاة ذيكتت ا   اسف اتت رة ذ تتعاويً  رتت،    -6

 لرض اسفاديتراه اسا، يرا تةعل اك   لتة اؤور ر، ييتر اساجرلل رةرايتل
 ، فاديتراه اسرفتر)اس ااا  عاسرليةت  عاسف ض،  عاسريه( ك راه ذيك ا   ر

 اسافكتتتتتتت، عاسا صيتتتتتتتتب اسةرايتتتتتتت، سارتتتتتتت   اسيتتتتتتت لى  عاسا صتتتتتتتيب اسةرايتتتتتتت، سللتتتتتتتعيل(
 عايا تتتتتتتتتتتةفه ةرايتتتتتتتتتتل اسرتتتتتتتتتت ك، اسفاديتتتتتتتتتتتراه اآلايتتتتتتتتتتل)اسرفر اسافكتتتتتتتتتت،  عاسا صيتتتتتتتتتتتب      
 فتتتتتتتتتتت ةة اسارليتتتتتتتتتتتل اةييفيتتتتتتتتتتتل  رتتتتتتتتتت،استتتتتتتتتتتةراي، سللتتتتتتتتتتعيل  عاسفيتتتتتتتتتتاع  اسا صتتتتتتتتتتيا،      
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 فيتتاع  اسا صتتيا، رتت، فتت ةة اسارليتتل اةيتتيفيل رتتت، ساصتتح اسيتت ةه اصلاتتةاو،  عاس     
 افا تتتتتت ل كصتتتتتتح اسيتتتتتتكل ساصتتتتتتح ا عب فاعيتتتتتتط  عة تتتتتتعب ةعراه ا فتتتتتتيظ اس تتتتتتترال      
 اسكتري  اسا، ا ت   ر، اسفي جة  عاص ال ر اس لا،( .     

 ر،  يل ست  ا تر ل يتل اسةرايت ه رت، فا صت ا   إستخ إجترا  ذفايتل اساكت رؤ لتيل     
 ص ال اسل  تتتتتث يرا تتتتتة إك تتتتت  أكجتتتتتاه فوتتتتتب هتتتتتلد اةجتتتتترا اه  ل ضتتتتتلطذيك ا تتتتت   إ     
 اسفاديراه اسة يال أفر صلة فك  ر، اسل عث اساجريليل عذاي  ااعلح ةلل اسكا و .     

اف عاتته اسةرايتتت ه اسيتت ل ل رتت، اسعلتته اسف تتةة سافر سجتتل ر تتتة اراع تته فتت  لتتيل أكلتتر    -7
 ف  ر،  ريل ذاخ لب فةة عافةة)يكل ك فال( ذاخ ف  ر، ةرايل ي راجع  

ةرايتتتتل اس تتتتااا  عيتتتتتر  اسل  تتتتث ال فتتتتتةة اسفرتتتتت سجل يجتتتت  ال ص اكتتتتتعل لصتتتتيرة رتتتتي  
يياطيتتتد اسل  تتث ا  يتتى هتتةح اسةرايتتل  عص طعياتتل يتتؤةت ل تت  اصفتتر إستتخ اررضتت   

 سفاديتراه ة يال كويرة لة اؤور ر، كا وج   .
ل فعضتتتتتتتتعذيل لك هتتتتتتتت      اذافتتتتتتتتةه اغاتتتتتتتت  اسةرايتتتتتتتت ه اسيتتتتتتتت ل ل ا التتتتتتتت راه ا صتتتتتتتتياي  -8

اسلتت  وعل أكفيتت   رتت، اسفعضتتعذ ه اساتت، أ ضتتره سااجرلتتل . عرتت، اسةرايتتل اس  سيتتل 
اذتتتتة اسل  تتتتتث ا التتتتت رًا فكعكتتتتتً  فتتتتل اص التتتتت راه اسفعضتتتتتعذيل عاص التتتتت راه اسف  سيتتتتتل 

 اس صيرة لرة اسا  ى فل صةلي  عول ا  عفر فب افييا عصرعلل ر راا  .
)اسا، ايتتتا ةفه اس  يتتتع ( ر ذايتتل هتتتلد اسطري تتتل اع لتترره اغاتتت  اسةرايتتت ه اسيتت ل ل  -9

اصياتتتع  يتتعا  ايا تتتة  سااراتتي  اع في ذتتتةًا ستت  رتت، ضتتع  فتت  اف ضتته ذكتت  اج رل تت  
فل كات و  . فت  ذتةا ةرايتل)ةاساعل عكتعةرا ( ر تة اعصتاه إستخ ال ايتا ةا  اس  يتع  

ل ايتا ةا  فد اياع   ب اسف كيه اكوتر ااويرًا ر، اكفيل اصاجت د ك تع اس  يتع  فت
 اس  يع  سع ةد اع ايا ةا  اياع   ب اسف كيه سع ةد أيضً  .

 ا اافه اسةراي ه اسي ل ل ل  اي ر اسصفعح عاسفرا ب اسةراييتل اسا، طل ه -18
ذاي تتتت  اج رل تتتت   إل ك كتتتته اسفر اتتتتل اصلاةاويتتتتتل فجتتتت ًص سةرايتتتتل )اسرليتتتتةت  عاسف ضتتتت،   

 سةرايتتل)اسر ك،  عاستتريه   عاسجتتية(  عيتت راجع( افتت  اسفر اتتل اسفاعيتتطل رك كتته فجتت صً 
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أفتتت  اسفر اتتل اةذةاةيتتل ركتتت كه فجتت ًص سةرايتتل )اس تتااا(. أفتتت  ةرايتتل )ةاساتتعل عكتتعةرا ( 
 ر ة اا له اسفر ال اصلاةاويل عاةذةاةيل فج ًص سةرايا   .

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :
  لعصتتتف    تتتعاهة عفؤ تتتراه ذاتتتخ أهفيتتتل اةرتتتت ةة فتتتل كاتتت و  ااتتتق اسةرايتتتت ه عالي ك تتت  -1

 اسةرايل اس  سيل عاس  جل اسي   عالراا ف كاا   .
اةر ةة فل كا و  اسةرايت ه اسي ل ل سر ة فعااكل ليك   عليل كات و  اسةرايتل اس  سيتل  رت،   -2

 رصب ذرض اسكا و  .
 ي ذةه اسل  ث ذاخ ا اي ر اساصفي  اساجريل، اسفك ي  سطليرل اسل ث .  -3
 اكعيرد ل ةجرا اه اسافصيايل اسا، يكلد، اال ذ   عرى اسفادير اسفيا ب  -4

 )ج  ا اس  يع ( .
 إذةاة اس طط اساةريييل اس  صل لت)ج  ا اس  يع ( عاسطري ل اسا ايةيل .  -5
 اةر ةة ر، إذةاة أةاة اسل ث)اص ال ر اسا صيا،( عايا تراج  ص وص   فتتل   -6

 لل اسف رة .صةى عول ه علعة افيا عصرع 
اةرتت ةة فتتل اسعيتت وب اة ص ويتتتل اسفيتتا ةفل رتت، اسةرايتت ه اسيتت ل ل اسف تت ل ل ساصتتفي    -7

 اسةرايل اس  سيل سا ايب لي ك ا   .
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 2222دراست انعاًَ :   -4

 2222دراست اجلالد :   -5

 2222دراست انزٌس :   -6
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 الفصل الثالث
جراءاتو  منيجية البحث وا 

 :التصميم التجريبيأواًل: 
يعد اختيار التصميم التجريبي أولى الخطوات التييي ت ييى عاييى عييات  البا يي  ع ييد       

إجرائييت تجربييم عاميييمن إال أة الميييم التصييميم وصيي تت ألمييا الصييماة ا ايياس لاوصييو  
يم التجريبييي عاييى طبيعيييم الم  ايييمن إلى  تائيج اايمم دقي يييمن ويتوقييد ت ديييد  ييوع التصييم

وي بغي االعتييراد م ييال البيييدايم إة الب ييو  التربوييييم لييم تصيي  بعييد إلييى  0وظرود العي م
الة تييييو ير درجيييييم  ا ييييييم ميييية صييييبط  0تصييييميم تجريبييييي يباييييف  ييييد ال مييييا   ييييي الصييييبط

ب  يييييييم طبيييييييييعم الظيييييييواألر التربوييييييييم المع يييييييد  التيييييييي  0المتغييييييييرات أمييييييير بيييييييالف الصيييييييعوبم
( ليالا  أة عمايم الصبط  ي ألاله البي و  تظيي  ;9-;8ن ص;9>8ا)الزوبعي: تعالجهي

جزئيم مهما اتخييالت  ييييها ميية إجيييرا ات واللييل لصييعوبم الت  يييم  ييي المتغييييرات  اهييا  ييي 
( وبميييا إة لابيييي   ال يييالي متغيييييرا  مات ييييل  080ن ص0>>8الظواأليييير التربويييييم )داود: 

عيييا  وا يييدا  ألو)الت صييي ( لييالا   ييد أعتميييد البا يي  وا دا  ألو)جهيياز ال ااييوم( ومتغيييرا  تاب
أ د التصاميم التجريبيم التي تت اام وظرود ب ثت ال الي  جا  التصميم الالي اختاره 

 واإلجرا ات المعتمد  بال    اآلتي:
 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 اختبار ت صياي بعدي ااتخدام جهاز ال ااوم التجريبيم
 اختبار ت صياي بعدي مة دوة ااتخدام جهاز ال ااوم طمالصاب

 (889ن ص1:>8)الزوبعي والغ ام:                                           
وألو مة التصاميم الات الصبيط الم  من و ما أ ر ا م ال البدايم إلى أة التربييم ب  م 

يبايف  يد ال ما   ي  طبيعم الظواألر التي تعالجها لم تص  بعد إلى تصميم تجريبي
الصبط ب ي  يفي ب    روط الالمم الداخايم والخارجيم ن ومى اللل  اة ألالا ال ما  
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 أم  يتطاى إليت البا ثوة  ي ألالا الميداة وياعوة إلى باوغت . 
 ( 809ن ص1:>8)الزوبعي:                                                

المجموعم التييي ياييتخدم مييى أ رادألييا جهيياز ال ااييوم  ي صد بالمجموعم التجريبيم :    
. وي صد بالمجموعم الصابطم : المجموعييم التييي ياييتخدم مييى أ رادألييا الطري ييم الت ايديييم 

 مة دوة جهاز ال ااوم.
وي صييييد بالت صيييييي : المتغييييير التييييابىن وي يييياس بوايييياطم اختبييييار ت صييييياي بعييييدي      

 لمعر م أثر المتغير المات    يت.
 جتمع البحث وعينتو:: مثانياً 
يت ييوة مجتمييى الب يي  ميية تلمييال  الصييد الرابييى االبتييدائي  ييي  مجتمععع البحععث:    -

المدارس االبتدائيم التي ت تم  عاى  عبتية والتابعم ل صا  بع وبم المر ز  ييي 
   .   0001-0002م ا ظم ديالى لاعام الدرااي 

 عينة البحث   -
 :عينة المدارس -أ

صديا  مدرام المعام االبتدائيم المختاطيم الواقعييم  ييي  ييي المعامييية اختيار البا   ق    
 وألي مة مدارس المديريم العامم لتربييم ديالى ن لتطبي  تجربتت واللل لألابام اآلتيم:

أبيييييدات إدار  المدراييييم رغبتهييييا وااتعدادأليييييا  ييييي التعيييياوة مييييى البا يييي ن وتييييو ير    -8  
 م وت فيال برامجها . الماتازمات التي تااعد عاى  جاح التجرب

 تيييييييييوا ر أجهيييييييييز  ال اايييييييييوم  يييييييييي ألييييييييياله المدرايييييييييم وصيييييييييل يتها للايييييييييتعما  .   -0  
 م( .-تصم المدرام  عبتية لاصد الرابى االبتدائي ألي)أ   -2   
 :عينة التالمذة -ب

بعيد إة  يييدد البيييا   المدراييم التييي ايييطب   يهييا التجربييمن وألييي مدراييم المعاييم ا       
طييييييمن زار البا يييييي  المدرايييييم واتفيييييي  ميييييى إدار  المدرايييييم ومعاميييييم الاغيييييم البتدائيييييييم المختا

العربييييم ب ييأة تاييهي  عمايييم إجييرا  التجربييم وممييا تتطابييت ميية تهيئييم ا  ييوا  الم اابيييم 
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( 8لتاهيي  مهمتتن  صل  عة أمر المديريم العامم لتربيييم ديييالى لتاييهي  مهمتييت ما يي )
مثييي  المجموعيييم التجريبييييمن و يييعبم )م( لتمثييي  ثيييم اختييييار البا ييي  ع يييوائيا   يييعبم )أ( لت

 0المجموعم الصابطم 
( ;0( تامييييالا  وتامييييال ن وعيييدد تلميييال   يييعبم )م( ):0باييييف عييييدد تلميييال   يييعبم )أ( )    

تامييييالا  وتامييييال  ن وبعييد أة ااييتبعد البا يي  التيييلمال  الراابيييية لدرااييتهم الموصييوع  فاييت 
ئيييج التجربييم ن أصييبع عييدد عي ييم الب يي  ب يي اها  ييي العييام الايياب  ممييا قيييد ييي ثر  ييي  تا

( 8( تاميالا  وتاميال   ييي  يي  مجموعييم والجييدو ):0( تاميالا  وتاميال ن بواقى )81ال هائي )
 يوصع اللل .

 (1جدول )                             
 عدد تالمذة مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده               

 عدد المجموعة

 الشعب

 عدد
 ذكورال

 عدد
 اإلناث

عدد                 
 التالمذة قبل االستبعاد

عدد          
 التالمذة الراسبين

عدد            
 التالمذة بعد االستبعاد

 :0 / :0 89 88 أ التجريبيم
 :0 8 ;0 89 80 م الصابطم

 81 8 88 20 02 الميجميوع

 
 التكافؤ:ثالثًا : 

 :تكافؤ مجموعتي البحث -أ
رص البيييييا   قبيييي  ال ييييروع بالتجربييييم عاييييى ت ييييا   تلمييييال  مجمييييوعتي الب يييي   يييي      

إ صائيا   ي بعض المتغيرات التييي يعت ييد أ تهييا تيي ثر  ييي  تييائج التجربييم عاييى الرغيييم ميية 
إة تلميييال  العي يييم مييية م ط يييم اييي  يم وا ييييد ن ومييية وايييط اجتمييياعي متجيييا س إليييى  يييد 

ال  الرااييبية ن  ييأة البا يي   رصييا   بيييرن ويدراييوة  ييي مدراييم وا ييد  ن وااييتبعد التلميي
م ييت عاييى زيييياد  صييبط المتغيييييرات التييي قيييد تيي ثر  ييي ايييير التجربييم ودقييييم ال تيييائج التيييي 

 -تتمخض ع ها   د  ا أ البا   مجموعتي الب   بالمتغيرات اآلتيم:
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 درجم الاغم العربيم لاعام الدرااي الااب  ) الثال  االبتدائي ( .  -8 
  اوبا  با  هر .العمر الزم ي م  -0 
 الت صي  الدرااي لآلبا  .  -2 
 الت صي  الدرااي للمهات .  -1 
 :درجم الاغم العربيم  ي االمت اة ال هائي لاصد الثال  االبتدائي   -8

 ييي ميياد  الاغييم العربييييم  -عي ييم الب يي -التيلمال   )*( ص  البيا   عاى درجات       
( ميية اييجلت الييدرجات التييي  0002-0000ااييي)لاصييد الثيييال  االبتييدائي لاعييام الدر 

أعيييدتها إدار  المدرايييمن إال باييييف متوايييط درجيييات تلميييال  المجموعيييم التجريبييييم  يييي مييياد  
( ومتييييواط درجييييات  2.;الاغييييم العربيييييم االمت يييياة ال هيييائي لاصيييد الثييييال  االبتيييدائي )

( لعي تيييييية  t-test( وباايييييتخدام االختبيييييار التيييييائي )8.;تلمييييييال  المجموعييييييم الصابطييييييم)
مات اتية لمعير م دالليم الفر   ي درجيات ماد  الاغيييم العربييييم بييية تلميييال  المجمييوعتيةن 

( إال  ا يييت 0.08ظهيير ا يييت لييييس أل اليييل  يييير  الو دالليييم إ صائيييييم ع يييد مايييتو  دالليييم )
( ممييا 80( وبدرجيييم  ريييم)0.00( اقييي  ميية الجدولييييم)0.81ال يميييم التائييييم الم اييوبم )

( يوصيييع 0إة المجميييوعتية مت ا ئتييياة إ صيييائيا   يييي أليييالا المتغيييير والجيييدو ) يييييد  عايييى
 (0اللل الما  )

 
 
 
 
 
 
 

 ( درجات .80* درجم الاغم العربيم  ي االمت اة ال هائي لاصد الثال  االبتدائي ألي)



 الفصل الثالث
 
 

09 

 (2جدول )                                   
يمععة التاةية)المحسععوبة والجدوليععة( الوسط الحسابي واالنحععراا المعيععاري والتبععاين والق

لدرجات مجموعتي البحث في مادة المغة العربية في االمتحان النياةي لمصا الثالث 
 االبتداةي . 

 
 المجموعم

 

 عدد أ راد
 العي م  
 

 المتواط
 ال اابي

 
 التباية

 اال  راد
 المعياري

 درجم
 ال ريم

 

 ماتو  ال يمم التائيم
 الم اوبم الداللم

 
 دوليمالج

  

 8.088 8.199 2.; :0 التجريبيم

 
80 

 
0.81 

 
0.00 

غير 
دالمإ صائ
يا  ع د 
 ماتو 
0.08داللم)
) 

 >8.80 ::0.0 8.; :0 الصابطم

 
 : العمر الزمني محسوبًا باألشير -2

(ن وتييييييم 8/88/0002 ايييييم البييييييا   أعميييييار تلمييييييال  مجمييييييوعتي الب ييييي  لغاييييييم )    
ومييات المطاوبييم عيية أ ييراد عي ييم الب يي   يمييا يخييص العميير الزم ييي ال صييو  عاييى المعا

لاتلمييييال  ميييية البطاقييييم المدرايييييم وميييية التلمييييال  أ فاييييهمن وع ييييد  اييييام متواييييط العمييييير 
(  ييهرا ن >.882الزم ي إل ييراد عي ييم الب يي ن بايييف متواييط أعميييار المجموعييم التجريبيييم )

 (  هرا  .882.9ومتواط أعمار المجموعم الصابطم )
( لعي تييية ماييت اتية لمعر ييم داللييم الفيير  بييية t-testوبااييتخدام االختبييار التييائي )     

أعمييييييار تلمييييييال  المجميييييوعتيةن ظهييييير ا يييييت لييييييس أل ييييييال  ييييير  الو دالليييييم إ صيييييائيم ع يييييد 
( اقييي  مييية ال يميييم الجدولييييم >0.8(ن إال  ييييا ت ال يميييم التائييييم الم ايييوبم)0.08مايييتو )

اييى اة مجميييوعتي الب يي  مت ا ئتييياة إ صييائيا ( ممييا ييييد  ع80( وبدرجيييم  ريييم)0.00)
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 (2( يوصيييييييييييييييييييييييع الليييييييييييييييييييييييل . ما ييييييييييييييييييييييي )2 يييييييييييييييييييييييي العمييييييييييييييييييييييير الزم يييييييييييييييييييييييي والجيييييييييييييييييييييييدو )
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 (3جدول)                              
الوسط الحسابي واالنحراا المعيععاري والتبععاين والقيمععة التاةيععة المحسععوبة والجدوليععة  

 إلعمار تالمذة مجموعتي البحث محسوبًا باألشير .

 عةالمجمو 
 

 
 عدد أفراد

 العينة  
 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراا التباين
 المعياري

 
 درجة
 الحرية
 

 مستوى القيمة التاةية
 الداللة

 المحسوبة
 

 الجدولية
غير دالم   

إ صائيا  ع د 
 ماتو 

 (0.08داللم)
  ;;.8 8;.21 >.882 :0 التجريبيم

80 
 
0.8< 

 
 0>.9 08.:2 882.9 :0 الصابطم 0.00

 
 : التحصيل الدراسي لآلباء-3

أظهيييييرت  تييييائج الت اييييي  اإل صييييائي لبيا ييييات الت صييييي  الدرااييييي لآلبييييا  والتييييي        
  ص  عايها البا   مة مصدرية ألما:

 0البطاقم المدرايم  -8  
 التلمييييييييييال  أ فاييييييييييهم بوايييييييييياطم ااييييييييييتمار  وزعييييييييييت عايييييييييييهم لاتثبييييييييييت ميييييييييية صيييييييييي م  -0  

 0البطاقم المدرايم المعاومات الموجود   ي 
( إة مجمييوعتي الب يي  مت ا ئتيياة إ صييائيا  ييي الت صييي  1ويتصييع ميية الجييدو )     

الدرااييييي لآلبييييا ن إال أظهييييرت  تائيييييج البيا ييييات بااييييتخدام مربييييى  اي) ييييأ( إة قيمييييم  يييياي 
( ع د ماتو  >>.8( وألي اق  مة قيمم  اي الجدوليم البالغم )8;.0الم اوبم باغت)

 . (0 ريم) ( وبدرجم0.08داللم)
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 (4جدول )                                  
 التكرار المالحظ والمتوقع لمتحصيل الدراسي آلباء مجموعتي البحث      

 التحصيل
 

التجريبية   البيانات
 المجموعة

المجموعة 
 الضابطة

 2ق(-كأ=مج )ل مج ل
 ق                        

 أمية أو
 يقرأ ويكتب
 أو ابتدائية

 44 44 4 ل
 

 

 

4 

  8 8 ق

  0 0 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق   

4.4 4.4  

 متوسطة

  44 9 7 ل
 
 
 

4.44  
 

  8 8 ق

  4 4 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق

4.444 4.444  

 إعدادية أو
 معهد أو

 جامعة فما
 فوق

  44 8 40 ل
 
 
 

  4.4 

  44 44 ق

  9 9 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق

4.8 4.8  

 4.84 40 47 47  المجموع

دمجيت الخليا )أميمن وي رأ وي تييمن وابتدائيييم(  ييي خايييم وا ييد ن ودمجييت الخليييا       
)إعداديييمن ومعهييدن وجامعييم  مييا  ييو (  ييي خاييييم وا ييد  ل ييوة الت ييرار المتوقييى  يهييا اقيي  

 0(0مة خمام وباللل اصبع عدد الخليا ثلثا  لالا ت وة درجم ال ريم )
 (09ن ص8;>8)الصو ي:                                                 

 :التحصيل الدراسي لؤلميات -4
اتبيى البيا    ي دراام متغيير الت صي  الدرااي  مهات عي م الب يي ن الطري ييم       

( 8الجيدو  ) فاها التي اتبعها  ي دراام المتغير الااب  )ت صي  اآلبا ( ويتصع مة 

منّسق
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البيا يييات إ صيييائيا  يييي أليييالا المتغييييرن إال أظهيييرت  تيييائج  إة مجميييوعتي الب ييي  مت ا ئتييياة
مية قيميم  ( وألييي اقيي 1>.0بااتخدام مربى  اي ) أ(ن عة قيمم  اي الم اوبم باغت )

 ( 0( ودرجم  ريم )0.08)( ع د ماتو  داللم >>.8 اي الجدولييم البالغم )
 (5جدول)                                 

 لمتوقع لمتحصيل الدراسي ألميات مجموعتي البحثالتكرار المالحظ وا      

 البيانات التحصيل
 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 الضابطة

 مج ل
 2ق(-كأ= مج )ل
 ق            

 إميةةةةةةةةةةةةةةةةة أو
 يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ
 ويكتةةةةةةةةب أو

 ابتدائية

   44 44 44 ل
 
 
 

        

4.48 

  44 44 ق

 4 4 4ق(-)ل
 

 

 4ق(-)ل
 ق   

4.49 4.49  

 
 
 

 متوسةةةةةةةةةةةةطة
 

  49 44 9 ل
 

      

     
       4.44 

  9.4 9.4 ق

  4.44 4.44 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق    

4.49 4.49 

 

 

 إعداديةةةةةةة أو
 معهةةةةةةةةةةةةةد أو
 كليةةةةةةةة فمةةةةةةةا

 فوق

  49 4 8 ل
 
 
 

  4.7 

  4.4 4.4 ق

  4.44 4.44 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق

4.94 4.94  

 4.90         40 47 47  المجموع

خلييييا )أمييييمن وت يييرأ وت تيييمن وابتدائييييم(  يييي خاييييم وا يييد ن ودمجيييت الخلييييا دمجييييت ال     
 يهييا اقيي  ميية  )إعداديمن ومعهدن وجامعم  ما  و (  ي خاييم وا يد  ل يوة الت يرار المتوقيى

 ( .0خماييييييييييم وبيييييييييياللل اصييييييييييبع عييييييييييدد الخليييييييييييا ثييييييييييل  لييييييييييالا ت ييييييييييوة درجييييييييييم ال ريييييييييييم )
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 : يذاتتكافؤ التالميذ في المجموعة التجريبية مع التمم -ب
  رص البا   عاى م ا أ  المجموعم التجريبيم  ي المتغيرات اآلتيم :    
 درجم الاغم العربيم لاعام الدرااي الااب )الثال  االبتدائي( .  -8
 العمر الزم ي م اوبا  با  هر لتلمال  المجموعم التجريبيم .  -0
 الت صي  الدرااي آلبا  المجموعم التجريبيم .  -2
 ي  الدرااي  مهات المجموعم التجريبيم .الت ص  -1
 درجم الاغم العربيم لاعام الدرااي الااب )الثال  االبتدائي( .  -8

تامييييالات(  يييي درجيييم الاغيييم - ا يييأ البا ييي  بيييية تلميييال  المجموعيييم التجريبيم)تلمييييال     
ة تاميييالات( مت ا ئتييا-العربيييم لاعييام الدرااييي الايياب ن وقييد ظهيير اة المجموعتية)تلميييال

وت ييي( لات  يي  ميية الت ييا   بييية تلمييال  - ي ألالا المتغيرن وااييتخدم البا يي  اختبار)ميياة
( تاميييالا  وتاميييال ن ممييا قييد ال تتييوزع 20المجموعم التجريبيمن ل ييوة  جييم العي ييم اقيي  ميية)

-( وألييي ا بيير ميية قيمييم)ماة9;درجاتهمييا توزيعييا  اعتييداليا ن وباغييت ال يمييم الم اييوبم )
( 9;=8(ن عاميييييييييا  اة)ي0.08( ع يييييييييد ماييييييييتو  داللييييييييم ):1وت ييييييييي( ال رجييييييييم البالغييييييييم)

تامييييييالات( مت ا ئتييييياة  يييييي أليييييالا -( وأليييييالا يع يييييي اة المجميييييوعتية )تلمييييييال0>=0واة)ي
 ( .8( ن الما  )9المتغير . جدو )

 (6جدول)
-وتني( الحرجة والمحسوبة لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية )تالميذ-قيمة)مان

 (2003-2002تمميذات( لمعام الدراسي السابق)

 العدد المجموعة
 وتني(-قيمة)مان

 مستوى الداللة
 الحرجة المحسوبة

 88 تلميال
;9 1: 

غير دالم إ صائيا  ع د 
 89 تاميالات (0.08ماتو  داللم)
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 : العمر الزمني محسوبًا باألشير لتالمذة المجموعة التجريبية -2
تامييييييالات(  يييييي العمييييير -يم)تلمييييييال ا يييييأ البا ييييي  بيييييية تلميييييال  المجموعيييييم التجريب       

تاميييييالات( مت ا ئتيييياة  ييييي العميييير الزم ييييين -الزم ييييي وقييييد ظهيييير اة المجموعتية)تلميييييال
وت يييييي( لات  ييييي  مييييية الت يييييا   بيييييية تلميييييال  المجموعيييييم -واايييييتخدم البا ييييي  اختبار)مييييياة

( تاميييال وتاميييال ن ممييا قييد ال تتييوزع درجاتهمييا 20التجريبيييمن ل ييوة  جييم العي ييم أقيي  ميية)
وت ييي( ال رجييم -( وألي ا بر مة قيمييم)ماة8;اعتداليا ن وباغت ال يمم الم اوبم)توزيعا  
( وألييييالا 8.8>=0( واة)ي8;=8( عامييييا  اة)ي0.08( ع ييييد ماييييتو  داللييييم):1البالغييييم)

(ن :تامييييييالات( مت ا ئتييييياة  يييييي أليييييالا المتغيييييير . جيييييدو )-يع يييييي اة المجموعتية)تلمييييييال
 ( .9الما  )

 (7جدول)
حسوبة العمار تالمذة المجموعة التجريبية     وتني( الحرجة والم-قيمة)مان

 تمميذات(-)تالميذ

 العدد المجموعة
 وتني(-قيمة)مان

 مستوى الداللة
 الحرجة المحسوبة

  88 تلميال

;8 
 

1: 
غير دالم ا صائيا  ع د 

 89 تاميالات (0.08ماتو  داللم)

 
 : التحصيل الدراسي آلباء المجموعة التجريبية -3

( اة مجموعتي التلميييال والتاميييالات  ييي المجموعييم التجريبيييم ;مة الجدو )يتصع      
مت ا ئتييياة  يييي الت صيييي  الدراايييي لآلبيييا ن إال أظهيييرت  تيييائج البيا يييات باايييتخدام مربيييى 

( وألييي اقيي  ميية قيمييم  يياي الجدوليييم 0.289 اي) ييأ( اة قيمييم  يياي الم اييوبم باغييت)
 (.8يم)( وبدرجم  ر 0.08( ع د ماتو  داللم)1;.2البالغم)
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 (8جدول)
 التكرار المالحظ والمتوقع لمتحصيل الدراسي آلباء المجموعة التجريبية

 البيانات التحصيل
 المجموعة التجريبية

 مج ل
 ق-كا=مج  ل
 بنات بنين ق           

أمي أو يقرأ 
ويكتب أو 
ابتدائية أو 
 متوسطة

  49 8 4 ل
 
 
 
 

4.474 

  4.4 4.4 ق

  4.44 4.44 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق  

4.498 4.498  

إعدادية أو 
معهد أو 

جامعة فما 
 فوق

  40 8 4 ل
 
 
 
 

4.48 

  7 7 ق

  4 4 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق  

4.40 4.40  

 4.944 47 44 44 المجموع

دمجت الخليا)اميمن و ي رأ وي تمن وابتدائيمن ومتواطم(  ي خايم وا د ن        
الخليا)إعداديمن ومعهدن وجامعم  ما  و (  ي خايم وا د ن ل وة الت رار ودمجت 

 (.8( لالا ت وة درجم ال ريم)0( وباللل اصبع عدد الخليا)8المتوقى  يها اق  مة)
 : التحصيل الدراسي ألميات المجموعة التجريبية -4

جريبييييم اتبيييى البا ييي   يييي دراايييم متغيييير الت صيييي  الدراايييي  مهيييات المجموعيييم الت     
تاميالات( الطري م  فاها التي اتبعها  ي دراام المتغير الااب )ت صييي  اآلبييا  -)تلميال

( اة مجموعتي)التلميييال والتاميييالات(  يييي >لامجموعييم التجريبيييم( ويتصييع مييية الجييدو )
المجموعيييم التجريبييييم مت ا ئتييياة إ صيييائيا  يييي أليييالا المتغييييرن إال أظهيييرت  تيييائج البيا يييات 

( وألييي اقيي  ميية قيمييم 0>.0 ييأ(ن اة قيمييم  يياي الم اييوبم باغييت )بااييتخدام مربييى  اي)
 ( .8( وبدرجم  ريم)0.08( ع د ماتو  داللم )1;.2 اي الجدوليم البالغم)
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 (9جعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدول)                                    
 التكرار المالحظ والتوقع لمتحصيل الدراسي ألميات المجموعة التجريبية    

 2ق(-كا= مج )ل مج ل جموعة التجريبيةالم البيانات التحصيل
 تلميذات تالميذ ق        

أمية أو تقرأ 
وتكتب أو 

 ابتدائية

  44 4 0 ل
 

 

 

4.0 

  4 4 ق

  4 4 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق   

4.4 4.4  

متوسةةةطة او 
اعداديةةةةةةة او 
معهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
اوجامعة فما 

 فوق 

  47 44 7 ل

 

 

 

4.44 

  8.4 8.4 ق

  4.44 4.44 4ق(-)ل

 4ق(-)ل
 ق    

4.44 4.44  

  44 44 47 4.94 

 
دمجييت الخليا)أمييييمن و ي يييرأ وي تيييمن وابتدائييييمن ومتواييطم(  يييي خاييييم وا يييد ن ودمجيييت 
الخليا)إعداديمن ومعهدن وجامعم  ما  و (  ي خايم وا د ن ل وة الت رار المتوقييى  يهييا 

 (.8ال ريم)( لالا ت وة درجم 0( وباللل اصبع عدد الخليا)8اق  مة)
 
 :أداة القياس -ج

اايييييتعم  البا ييييي  أدا  قيييييياس مو يييييد  وأليييييي االختبيييييار الت صيييييياي البعيييييدي ل يييييياس      
       0ت صيييي  تلميييال  مجميييوعتي الب ييي  التجريبييييم الصيييابطم  يييي مييياد  التيييدريبات الاغوييييم
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 (ضبط المتغيرات الدخيمة )غير التجريبية -رابعًا:
التربويم وال فايييم وم اولتهييا الا ييا  بييالعاوم الطبيعيييم عاى الرغم مة تطور العاوم      

 ييييييي دقيييييييم اإلجييييييرا ات و يييييييوع ااييييييتخدام الميييييي هج التجريبييييييي  ييييييي ألييييييالا المجييييييا  إال إة 
المتخصصييية بتاييل العايييوم يييدر وة تماميييا  الصييعام التييي تييواجههم  ييي عييز  متغيييرات 

لمادييييم التيييي الظيييواألر التيييي يدرايييو ها وصيييبطها  و هييييا مييية الظيييواألر الاييياو يم وغيييير ا
 يصعم الفص  بي ها أو عزلها تجريبيا  .

 (001-002ن ص1;>8)ألمييييييييييييييييام:                                                 
و صييييل  عمييييا ت ييييدم ميييية إجييييرا ات الت ييييا   اإل صييييائي بييييية تلمييييال  مجمييييوعتي         

متغيييرات أيصييا ن الب ي   ي أربعم متغيراتن وبية تلمال  المجموعم التجريبيم  ي أربعم 
  يييد  يييرص البا ييي  عايييى ت دييييد تيييأثيرات المتغييييرات الدخيايييم)غير التجريبييييم( التيييي قييييد 
تيي ثر  ييي اييلمم التجربييم وصييبطها وقييد تيي دي إلييى إصييعاد دقييم ال تييائج إال إة عمايييم 

 صبطها ت دي الى  تائج دقي م .
 ( 0;2ن ص8;>8) اة دالية:                                                  

 -ومة ألاله العوام  :
 :الحوادث المصاحبة-أ

لييم يصييا م التجربييم أي  يياد  يافييت ال ظيير طياييم مييد  التجربييم ليعرقيي  ايييرألان        
ومة ثييم قييد ييي ثر  ييي المتغييير التييابى إلييى جا ييم المتغييير التجريبييين إال لييم يتعييرض أ ييراد 

  ميييد  التجربيييمن عيييدا المجميييوعتية إليييى تيييرل أو اال  طييياع  أو ا ت يييا  مييية المدرايييم طيييوا
 االت الغيام الفرديم التي  ا ت تتعييرض لهييا مجموعتييا الب يي  )التجريبيييم والصييابطم( 

 وب ام متااويم إلى  د ما .
 
 :أثر اإلجراءات التجريبية -ب

 او  البا   ت ديد أثر بعض اإلجرا ات التجريبيم التي يم ة أة ت ثر  ي اييير      
 التجربم وعاى ال  و اآلتي: 



 الفصل الثالث
 
 

49 

 سرية البحث: -1
اتفيي  البا يي  مييى أدار  المدراييم عاييى صييرور  اييريم الب يي  وصييرور  عييدم إخبيييار      

علمهم بأ ت معام جدييد عاى ملل المدراييم لصييماة  التلمال  بطبيعيم الب   وأألدا ت وا 
اايييتمرار   ييياطهم أو تعييياماهم ميييى التجربيييم ب ييي   طبيعيييي ال يييي ثر  يييي ايييلمم ال تيييائج 

 ودقتها .
 :الدراسيةالمادة  -2

درس البا يييي  ميييياد  دراايييييم مو ييييد  لامجموعتية)التجريبيييييم والصييييابطم( وصييييمة       
 الم هيج الم يرر و ي  توقيتاتيت الزم ييم ومرا   الخطط المدرايم .

 :اختيار أفراد العينة -3
ااييتطاع البا يي  الاييييطر  عاييى تييأثير أليييالا العاميي  ميية خيييل  االختيييار الع يييوائي      

  عمايات الت ا   إ صائيا  بية مجمييوعتي الب يي   ييي درجييم الاغييم العربيييم لاعي من وأجرا
 لاعام الااب ن وت صي  ا من وت صي  ا من والعمر الزم ي م اوبا  باال هر .

 :متغير المعمم -4
درس البيييا    فاييت مجمييوعتي الب  )التجريبيييم والصييابطم( لصييماة عييدم تييدخ        

جربيييم وميييا يصييييفت أليييالا اإلجيييرا  مييية دقيييم عايييى  تيييائج تيييأثير أليييالا العامييي   يييي  تيييائج الت
التجربيييمن  ة تخصييييص معايييم ل ييي  مجموعيييم قيييد يجعييي  مييية الصيييعم رد ال تائييييج إليييى 
المتغييير الماييت  ن   ييد يعييز  جييز  ميية الفيير  إلييى تم يية أ ييد المعامييية ميية الميياد  أ ثييير 

 مة اآلخر أو إلى صفياتت ال خصيم أو إلى غيير اللل مة العوام  .
 :ع الحصصتوزي -5

خصصييت لتيييدريس ميياد  التيييدريبات الاغويييم  ييي الصييد الرابيييى االبتييدائي  صييتاة       
( :أايييبوعيا ب ايييم مييي هج توزييييى مفيييردات الاغيييم العربييييم  يييي المر ايييم االبتدائييييم ما ييي )

 وباللل ي وة مجميوع ال صص ا ابوعيم لمجموعتي الب   أربيى  صص .
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 ظييييم توزييييى جيييدو  مييياد  التيييدريبات الاغوييييم وبعييد االتفيييا  ميييى إدار  المدرايييم عايييى ت 
لامجميوعتية عاييى يومي)الايبت واالث ييية(  ييرص البا ي  عاييى أة ي يوة عييادال  بي همييا إال 
 ا ت ال صم الثا يم مة ييوم الابت لامجميوعم التجريبيمن وال صيم الثالثيم م يت لامجموعيم 

مجموعيم الصيابطم والثالثيم الصابطم ويتغيير تااااها ييوم االث يية  ت يوة ال صيم الثا ييم لا
 ( يوصع اللل .80لامجموعم التجريبيم والجدو )

 (10جدول)
 توزيع جدول الحصص  

 الساعة الحصة المجموعة اليوم
 18.; الثا يم التجريبيم الابت

 20.> الثالثم الصابطم
 20.> الثالثم التجريبيم االث ية

 18.; الثا يم الصابطم
 :الوساةل التعميمية -6
ااييتخدم البا ييي  جهييياز ال اايييوم واييييام تعامييييم لامجموعيييم التجريبييييم إال تيييم عيييرض      

الميييياد  التعايميييييم مييية خييييل   ا يييم جهيييياز ال اايييوم وبيييألواة مختافيييم وبخطيييوط مختافيييم 
أمييييا المجموعييييم الصييييابطم   ييييد ااييييتخدم البا يييي  الواييييائ  التعايميييييم ال ييييائعم  0ا  جييييام

 . )الابور ن والطبا ير الماوة والعادي(
 :بناية المدرسة -7

طب يييييت التجربييييم  ييييي مدراييييم وا يييييد  و ييييي صييييفود متجيييياور  ومت ييييابهم ميييية  ييييي        
 الماا م وعدد ال بابيل واإل ار  والتهويم .

 :مدة التجربة -8
ن وا تهييييت  يييي  8/88/0002اايييتمرت التجربيييم  يييهرية وع ييير  أييييامن إال بييييدأت  يييي        

80/8/0001. 
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 "ة:"التعميم بمساعدة الحاسوبطريقة إجراء التجرب -9
تم ربيط جمييى ال ااييبات المتييوا ر   ييي المختبييير مييى بعصييها الييبعضن وبيياللل أ تيييع   -أ 

لابا   قيدر  الييت  م بال اابيييات جميعهييا  ييي ،ة وا يييدن إال  يياة البا يي  ألييو الييالي 
يييت  م بطري ييم عييرض الميياد  أمييام التلمييال  والتع يييم وال يييرح عايهييان والتاميييال مييا 

  0ت أال اال تباه وال ظر لما يعرض أمامت عاي
ميية ا مييور التييي تيييم اتخاالأليييا قبييي  البيييد  بالييدرس بال اييبم إلييى مجموعييم ال ااييوم  -م

التجريبييييمن تهيئيييم الخطييم التدريايييم وت مياهييا عاييى الا يير  ال ااييوم  رصييا  عاييى 
 0التوقيت المخصص ل    صم دراايم 

م المتييوا ر   ييي المختبيير وعييددألا ع يير  أجهييز ن توزيى التلمال  عاى أجهييز  ال ااييو   -ج
وزع التلميييييال  عايييييى تايييييعم م هيييييا وبواقيييييى ثلثيييييم تلميييييال  ل ييييي   اايييييومن والعا ييييير 

 ااتخدمت البا  ن ال ت ألو الالي يتولى إدار  عمايم التعايم ب     ام .   
 :متطمبات البحث -:خامساً    

 يتطام الب   ال الي إجرا  ما يأتي:         
 : لمادة العمميةتحديد ا -1

 يدد البا يي  مثيي  غيييره ميية البييا ثية الميياد  العاميييم التييي ايدراهيييا  ييي أث يييا  مييد       
التجربييم وألييي ثما ييييم موصييوعات و يي  المفيييردات وعييدد صييف اتها  يييي  تييام التيييدريبات 

( 0001-0002الاغوييييم الم يييرر تدريايييت لاصيييد الرابيييى االبتيييدائي لاعيييام الدراايييي     )
 صع اللل .( يو 88والجدو )
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 (11جدول)
 موضوعات مادة التدريبات المغوية المحددة لمتجربة

 عدد الصفحات الموضوع ت
 8 المال ر والم    8
 9 أاما  اإل ار  0
 : المفرد والمث ى والجمى 2
 0 الصمائر الم فصام لاغائبية 1
 0 الصمائر الم فصام لامت امية 8
 1 االام الموصو  9
 2 لجمام الم فيمالجمام المثبتم وا :
 8 االاتفهام ;
 21 المييجيميوع 

 
 :تحديد األغراض السموكية والمعرفية وصياغتيا -2

تعييد ا غييراض الايياو يم دلييي  عميي  البا يي   ييي أث ييا  تطبييي  التجربييم و ييي ب ييا         
 االختبييارن  مييا إة لهييا أثييرا   بيييرا   ييي معر ييم ت ييدم التلمييال  ودرجييتهم   هييا تمثييي  ااو يييا  
قييييييييييييييابل  لا ييييييييييييييياس ويم يييييييييييييية مل ظتييييييييييييييت بعييييييييييييييد مييييييييييييييرور المييييييييييييييتعام بخبيييييييييييييير  تعايميييييييييييييييم 

(ن  مييا إة ا غييراض الايياو يم ميية الخطييوات المهمييم 80نص 8;>8)الخطيييم:0معي م
التيييييي مييييية خللهيييييا يبايييييور المعايييييم أل دايييييم اليييييتعام واإلجيييييرا ات التيييييي اييييييتم عايييييى و  هيييييا 

مييا تعامييت التلميييال (   هييا تايياعد المعاييم عاييى قييياس  ييواتج >9نص0008التعايم)تييو :
 وتبعد المعام والمتعام عة الع وائيم  ي عمايتي التعام والتعايم .

 (20نص0000)الصا ى:                                              
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لالا   د عمد البا   إلى ت اي  م تو  الماد  العاميم الم يرر تدرياهيييا خيييل  ميييد       
ااو يييييم وب ايييم موصوعييييات التجربيييمن إال بايييف عيييددألا التجربيييم وت وياهييييا إليييى أغيييراض 

( غرصييييا  ااو ييييييا  موزعييييا  عاييييى المايييتويات الثيييييلثم ا وليييى ميييية 99بصييييغتها ا وليييييم )
 ( BLOOMالمجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  المعر يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يد بايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم )

 )التيييال رن الفهيييمن التطبيييي (ن والتيييي اعتميييد عايهييييا البييييا    يييي صيييياغم ألييياله ا غيييراض
 ميييياد  العاميييييم عاييييى  خبييييم ميييية الخبييييرا  والمتخصصييييية والتييييي عرصييييت مييييى م تييييو  ال

( لبييييياة رأيهييييم  ييييي 1بالاغيييم العربيييييم وطرائييي  تدرياهييييا والتربيييييم وعايييم الييي فسن الما ييي )
المتهييييا ومييييد  ااتيفائهيييييا ل يييروط صياغييييم ا غييييراض الااو يييييم ومل ميييم ماييييتوياتها 

ائهيييم ومل ظاتهيييم واعتمييد المعر ييمن وقد أجر  البيييا   التعييديلت اللزمييم  ييي صييو  ،ر 
 ( .;%(  ا ثرن  تى  أخالت صيغتها ال هائيم الما  ):;عاى اتفا  ب ابم)

 : إعداد الخطط التدريسية-3
تعيييرد الخطيييم التدريايييم بأ هييا م ميييم المعاومييات التييي ي  اهييا المعاييم إلييى تلمييياله       

ريم الييالي ي ييدم  ييي  يي  ميياد  دراايييم خييل  العييام الدرااييين  هييي تاييج  مصييموة التييد
 ( .;نص2;>8لامتعام م )إبراأليم وال از : 

وألييي أيصيييا  تعييد ميية أ ثيير الواييائ  الماييتخدمم  ييي ت ييويم ت صييي  التلمييال  وألييي      
 ا دا  التي تبيية مد  ت  يي  الماد  لألألداد المراومم لها . 

 (  00ن ص  2>>8)الزبيدي:                                               
ولميا  ا ت الخطط التدرياييم وايام يهتدي بها المعام لااير عاييى و يي  خطواتهيييا       

المرايييومم مييية اجيييي  ت  يييي  أأليييداد اليييدرس بالطري ييييم التيييي يتبعهيييان ليييالا اعيييد البييييا   
الخطيييط التدرياييييم الملئميييم لموصيييوعات التجربيييم الثما ييييم الم يييرر تدريايييهان إال عيييرض 

لموصييوع ميية موصييوعات التجربيييم عاييى مجموعييم ميية  أ مييوالجية ميية الخطييط التدريايييم
الخبيييييرا  والمتخصصيييييية بيييييالعاوم التربوييييييم وال فاييييييم والاغيييييم العربيييييييم وطرائييييي  تدرياهييييييا 

( وأجريت التعديلت اللزمييم  ييي صييو  ،رائهييم ومل ظيياتهم لت ييوة جيياألز  >-;الما  )
  0لاتطبي 
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 :إعداد أداة البحث-سادساً 
م مة ا ثر الواائ  المايتخدمم  يي ت يويم ت صيي  التييلمال  تعد االختبارات الت صياي     

 وألي ا دا  التي تبية مد  ت  يي  الماد  لألألداد المراومم لها .
 (00ن ص 2>>8)الزبيدي:                                                

ت صييي  ويتطاييم البييي   ال يييالي إعييداد اختبييار بوصفيييت ا دا  التييي تاييتعم  ل ييياس      
تيلمال  مجموعتي البي   لا  د عة مد  تأثيير المتغيير المات   )جهاز ال اايوم(  يي 
المتغيير التيابى)الت صي ( مواز م بالطري يم الت ايديم بدوة اايتخدام جهياز ال اايومن لياللل 
اعيييد البيييا   اختبييارا  ت صيييايا  ل يييياس أثيير ااييتخدام جهيياز ال ااييوم  ييي ت صييي  تلمييال  

ابييييى االبتييييدائي  ييييي ميييياد  التييييدريبات الاغويييييم  ييييي صييييو  ا غييييراض الااو ييييييم الصييييد الر 
وماييتوياتها وم تييو  الميياد  العامييييم الم ييدد  لاتجربيييم والييزمة الماييتغر   ييي تييدريس ألييالا 

 0الم تو  م ددا  بالخريطم االختباريم التي أعدت لهالا الغرض
 إعداد الخريطة االختبارية 

م الوايييييييييام المثاييييييييى العيييييييييداد االختبييييييييارات الت صيييييييييايم تعيييييييييد الخريطييييييييم االختبارييييييييي      
الموصيييوعيمن وأليييي مييية اإلجيييرا ات ا اااييييم  يييي إعييييداد االختبيييارات  و هيييا تجميييى بيييية 
جييا بي الم تيييو  الدرااييي وا غييراض الايياو يم التييي صيييغت ب اييم أوزاة  يي  غييرض 

دراايييم وأألميتيييت وألييالا يم يية البا يي  ميية أة يييوزع   ييرات االختبييار بييية الموصييوعات ال
 لام تو  الدرااي .

                                                  (D embo:1977.p.240  ) 
تعيييييد الخريطييييم االختبارييييييم ميييية متطابييييييات إعييييداد االختبيييييارات الت صيييييايم   هيييييا        

تصييييمة توزيييييى   ييييرات االختبييييار عاييييى المفيييياأليم ا ااايييييم لاميييياد  وا غييييراض الايييياو يم 
صييد  وت اييم أوزاة  يي  م هييان  صييل  عيية إة ألييالا اإلجييرا  ميية متطابييات الموصييوعيم 

(ن ولت  يي  أليالا الهيدد أعييد البا ي  خريطيم اختبارييم 880نص 8;>8الم تو  )عود : 
 ييييمات م تييييو  موصييييوعات المييييياد  العاميييييم التييييي  ييييددت لاتجربييييم وا غييييراض الااو ييييييم 

التييال رن الفهييمن التطبييي (ن ) Bloomلاماييتويات الثلثيييم ميية المجييا  المعر ييي لتصيي يد 
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وقيييد اعيييد البا ييي  خريطيييم اختبارييييت  يييمات مفيييردات المييياد  الم رر نوا غيييراض الاييياو يم 
لاماتويات الثلثم ا ولى لتص يد باوم )التال رن الفهمن التطبيي ( وقيد  ييدد البا ي   ايبم 
أألمييييم الموصيييوعات  يييي صيييو  عيييدد صيييف ات  ييي  موصيييوعن أميييا  ايييبم أألمييييم مايييتويات 

  ييد  يييددت  ييي صييو  عييدد ا ألييداد الايياو يم  ييي  يي  ماييتو  ميية الماييتويات  ا غييراض
 الثلثم إلى العدد ال اي لألألداد .

(   ر  موصوعيم  ي    ير  20و دد البا   عدد   رات االختبار الت صياي البعدي بي)    
ت ييس ألد ييا  اياو يا  وا يدا ن واايتخرج عيدد   يرات  ي  مايتو  مية مجميوع   يرات االختبيار 
الت صييياي  ييي صييو  الييوزة ال اييبي ل ييي  ماييتو   ييي الخريطييم االختباريييمن و يييدد   ييرات 
االختبييار الت صيياي ل ي  موصييوع  يي صيو   اييبم أألمييم الم تو )الموصيوعات الثما يييم( 

 ( يوصع اللل .80والعيدد ال اي لاف رات والجدو )
م ماييييتويات وقييييد اتبييييى البيييييا    ييييي  اييييام  اييييبم أألميييييم الم تييييو  و اييييبم أألمييييي       

 ا ألداد وعدد الف رات ل   خايم ما يأتي:
                                             

  ابم أألميم م تو  الموصوعات=       -8
                                                  

 
  ابم أألميم ماتويات ا ألداد الااو يم =       -0

                                                 
 0 ابم أألميم الهدد×  ابم أألميم الم تو × العدد ال اي لاف رات -عدد الف رات ل   خايم -2

 (880-;81نص2>88)عود :                                               

 عدد صف ات الموصوع الوا د

 العدد ال اي لاصف ات

 ألداد الااو يم لاماتو  الوا دعدد ا 

 العدد ال اي لألألداد الااو يم
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 : صياغة فقرات االختبار
 اختار البا    وعية مة االختبارات:      
تبيييييارات الموصيييييوعيم   هيييييا تتصيييييد بال يييييمو  والموصوعيييييييم  يييييي التصيييييميم االخ األول:

 >;>8واالقتصييياد  ييي الجهييد وتتاييم بجييود  عاليييم ميية الصييد  والثبييات )اييمار : 
(  صيل  عة إ ها ا ثير أ ييواع االختبييارات ت ويمييا  الألييداد الميياد   ييي 99-98نص

يا )م ميييد: يايييير وايييهولم عايييى اليييرغم مييية الجهيييد ال بيييير اليييالي يبيييال   يييي تصميمهييي
(ن  مييا إ هييا تخييرج عيية الاتيييم المصيي ع وال تتيييأثر بييت ع ييد وصييى :1ن ص>>>8

(ن وقييييد اختييييار البا يييي   ييييوعية ;2-:2ن ص0000الدرجيييييم)الدليمي والمهييييداوي: 
 مة أ يواع االختبارات الموصوعيم  ي ب ا    رات االختبار:

  عاييى قييياس االختييار مة متعيييدد لمييا يتصييد بييت ميية مرو ييم وصييد  وثبيييات وقيييدر   -أ
(ن ويتميييييييييز ب و يييييييت ا ثييييييير أ يييييييواع 089ن ص>;>8مخرجيييييييات التعام)ثيييييييور  يييييييديل:

االختبييارات  اعايييم ال ييت ال يتييأثر بالاتيييم المصيي ع  مييا  ييت يصيياع لمختاييد الميييواد 
 الدرااييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم و ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي جمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى المرا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الدرااييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

 ( .0:ن ص0008(ن)الجبوري: 2>8ن ص0>>8)داود:                    
 لت مي  الالي تتصد   راتت بأ ها اهام اإلعداد وي    يت التخمية . اختبار ا -م

 (  00ن ص>>>8)م مد:                                                 
االختبارات الم اليم: وقييد اختييار البا يي  م هييا  وعييا  وا ييدا  وألييو االختبييارات الات  الثاني:

ايياعد التاميييال عاييى ت ظيييم أ  يياره اإلجابييم المصييوغمن وألييالا ال ييوع ميية االختبييارات ي
ن 0000ومعاوماتييييييت بأقصيييييير الطيييييير  وبأ صيييييي  ا ايييييياليم)الدليمين والمهييييييداوي: 

(   ييير   يييي صيييو  20(ن وبايييف عيييدد   يييرات االختبيييار بصييييغتت ا ولييييم);2-:2ص
 ( .88الخريطم االختباريم . الما  )
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 :صدق االختبار
الب يييي  وي صييييد بيييييتم  ص  يعيييييد الصييييد  ميييية الاييييمات الييييييواجم توا رألييييا  ييييي أدا      

مصموة االختبار   صيا  دقي يييا  م ظميييا  لت ديييد مييد   ييموليتت عاييى عي ييم ممثاييم لميييداة 
 الااول الالي ي ياتم .

 (821ن ص:;>8)أبيييييييييييييو  طيييييييييييييم:                                                 
ن 2;>8ويعيييييد االختبييييار صادقيييييا  ع ييييدما ي يييييس مييييا وصييييى ميييية اجيييي  قيااييييت)جابر:     
( ولغييرض الت  يي  ميية صييد  االختبيييار وجعايييت م   يييا  لألألييداد التييي وصييى 8090ص

 مة اجاها اعتمد:
 :الصدق الظاىري -1
(ن 0:1ن ص0000وألو أة ي وة االختبار صادقا   ييي صييورتت الظاألريييم)علوي:  

ة ا صيييي  وايايييييم لات  يييي  ميييية الصييييد  الظيييياألري للختبييييار أليييييم أة ي ييييرر عييييدد ميييية  وا 
 مية مد  ت  ي  الف رات لاصفم أو الصفات المراد قيااهيامالخبرا  والم  

                                               (E ble:1972.P.566 ) 
وييييد  الصييد  الظيياألري عاييى المظهيير العيييام للختبييار بوصييفت وايايييم ميية واييائ   

 .ال يييييييياس أي إ يييييييت ييييييييد  عايييييييى ميييييييد  ملئميييييييم االختبيييييييار لامتعاميييييييية ووصيييييييوح   راتيييييييت 
  0(>02ن ص8;>8)أبييييييييييييييو لبيييييييييييييييد  :                                                

 : صدق المحتوى -2
 ألو الدرجم التي ي يس االختبار بها ما يصمم مة أج  قياات  ي المجتمى .      

 0(:80ن ص0>>8)اإلمام:                                                 
ادقيييييا  ع ييييدما يب ييييى عاييييى المييييواد التييييي يتعامهييييا التلمييييال  وي ييييوة ويعيييييد االختبييييار ص     

ا  يييييي صيييييعوبتت ويختبييييير ميييييا متوقيييييى مييييي هم أة ي   يييييوه  يييييي المر اييييييم التيييييي ألييييييم  متيييييدرج 
( ويعييييد ب يييا  الخارطيييم االختبارييييم م  يييرا  مييية م  يييرات  Farr: 1970.P.30 يهيييا.)

 0صد  الم تو 
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صييييييغتت ا ولييييييم ميييييى ا غيييييراض عييييييرض البييييييا     يييييرات االختبييييييار الت صيييييياي ب      
الااو يم عاى مجموعم مة الخبيرا  والمتخصصية  ي الاغم العربييييم وطرائيي  تدرياييهان 

( لمعر يييم ،رائهييييم بصيييدد صل يييييم 1والتربييييم وعايييم الييي فسن وال يييياس والت يييويمن الما ييي )
  ييرات االختبييار ميية  ييي  تغطيتهييا لم تييو  الموصييوعات الثما يييم ميية ال تييام الم ييررن 

 0مم ب ائهان ومد  مل متها لماتو  تلمال  الصد الرابى االبتدائي وال
و ييييي صييييو  المل ظيييييات التييييي قييييدمها الخبييييرا ن عييييدت  البيييييا   بعييييض الف ييييرات        

%(  ييييأ ثر ميييية موا  ييييم الخبييييرا  م يااييييا  ل بييييو  الف يييير ن وقييييد 0;واعتمييييد البا يييي   اييييبم)
 (.80إلب ا  عايها الما  ) صات جميى الف رات عاى ألاله ال ابم  أ ثرن  تمَّ ا

 صياغة تعميمات االختبار:
بعييييد إعييييداد   ييييرات االختبييييارن والتأ ييييد ميييية صييييل يتها اعييييد البا يييي  التعايمييييات        

 الخاصم باالختبار عاى ال  و اآلتي:
 : تعميمات اإلجابة -أ

أعييييد البا يييي  التعايميييات الخاصييييم باإلجابيييم عيييية   يييرات االختبييييار لت يييوة اييييهام        
 يمن وتصم ت التعايمات عيدد أائام االختبييار و  راتييت والوقييت الييلزم لمجابييمن ثييم وواص

قييام البا يي  بتوصييي ها لاتلمييال  قبيي  اإلجابييم ع هييا بمييا يرو ييت صيي ي ا ن الة تعايمييات 
ة تبييية لامتعاميييية  االختبيييار يجيييم أة ت ييوة واصييي م ومختصيير  عايييى قييدر اإلم ييياةن وا 

جابيييييييييييمن والوقييييييييييت المخصييييييييييص لمجابييييييييييم .                                        المطاييييييييييوم ميييييييييي همن وطري يييييييييييم تاجيييييييييييي  اإل
 (  ;00ن ص:;>8)أبو علم: 

 :تعميمات التصحيح -ب     
تييم وصييى إجابيييم ا موالجيييم لف ييرات االختبييارن وخصصييت درجييم وا ييد  لاف يير  التييي       

 ييييرات ت ييييير إلييييى اإلجابييييم الصيييي ي من وصييييفر لمجابييييم غييييير الصيييي ي من وعوماييييت الف
المترو ييمن معاماييم الف يير  غييير الصيي ي من و ا ييت أقصييى درجييم ي صيي  عايهييا التاميييال 

 ( درجم .20)
 :التحميل اإلحصاةي لفقرات االختبار
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يعيد الت اي  اإل صائي لاف رات أ ثر أألمييم مة الت اي  الم ط ييي لهييا عاييى الرغيييم      
ن :;>8ادألا )ال بياييييي: ميييية أألميييييم   ييييص الخبيييييرا  م ط ييييييا  لاف ييييرات  ييييي بداييييييم إعييييد

( الة الت ايييي  اإل صيييائي ي  يييد عييية ميييد  ارتبييياط الف يييرات بيييالم تو  الميييراد 9;ص
 ( .181ن ص2;>8قياات) عبد الر مة: 

ولغييييييييييرض معر ييييييييييم صييييييييييعوبم الف يييييييييير ن وقييييييييييو  تمييزألييييييييييا طبيييييييييي  االختبييييييييييار بتيييييييييياري       
ال ( عاييييى عي ييييم ااييييتطلعيم ممثاييييم لعي ييييم الب يييي  ا ااايييييم ت ريبييييا ن إ08/80/0002)

اختييييرت ميييية مجتمييييى الب يييي   فايييتن ولهييييا مواصييييفات عي ييييم الب ييي   فاييييتن تألفييييت ميييية 
( تاميال وتاميال  مة تلمال  الصد الرابى االبتييدائي  ييي مدراييم الخييابور االبتدائيييم 800)

الواقعم  ي م ط ييم  ييي المعاميييةن و يياة البا يي  قييد اتفيي  مييى إدار  مدراييم الخييابور  ييي 
ا فاييها التييي يدراييها البا يي  خييل  الفصيي  ا و   بدايم التجربم اة تدرس الموصوعات

مة الا من وبعد التأ د مة إ مالهم الموصييوعات الم ييرر ن طبيي  االختبييارن وبعييد تطبييي  
االختبيييار اتصيييع اة الوقيييت اليييالي اايييتغر   يييي اإلجابيييم عييية الف يييرات جميعهيييان  ييياة ميييا 

تمييييام (دقي ييييمن وبعييييد  اييييام متواييييط الوقييييت تبييييية اة الييييزمة الم ااييييم ال18-28بييييية)
 ( دقي م .10اإلجابم عة االختبار ألو)

وبعييد تصيي يع البا يي  لمجابييات رتبهييا ميية أعاييى درجييم إلييى أد ييى درجييمن واختييار      
%( بوصيييييفها ا صيييي   ايييييبم يم يييية أخيييييالألا  ييييي إيجييييياد :0%(ن واد ييييى):0م هييييا أعايييييى)

 صعوبم الف ر ن واللل   ها ت دم مجموعتية بأقصى ما يم ة مة  جم وتمايز . 
 ( .1:ن ص8;>8)الزوبعين و،خروة:                                         

( تامييييالا  وتامييييال ن 81وقيييد بايييف عيييدد التلميييال   يييي  اتيييا المجميييوعتية العاييييا واليييد يا)     
( درجييمن  يمييا باغييت أعاييى درجييات المجموعييم 01وباغييت أعاييى درجييم لامجموعييم العايييا)

 مييز ل     ر  عاى ال  و اآلتي:(ن ثم  ام ماتو  الصعوبم وقو  الت88الد يا)
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 :مستوى صعوبة الفقرة -1
وألييييي تمثيييي  ال اييييبم المئويييييم لعييييدد المف وصييييية الييييالية أجييييابوا عاييييى الف يييير  إجابييييم       

( وبعييد  اييام ماييتو  صييعوبم  يي    يير  ميية   ييرات 808ن ص>;>8ص ي يم )اييمار :
ل إة   يييرات ( وياييتد  ميية الليي0.98-0.18االختبييار وجييد إ هييا  يييا ت تتييراوح مييا بييية)

االختبيييييار جميعهييييا تعييييد م بولييييم وصييييال م لاتطبييييي  ومعاميييي  صييييعوبتها م ااييييم ما يييي  
(ن ويييييير  بايييييوم اة االختبيييييارات تعيييييد جييييييد  إالا  ا يييييت   راتهيييييا تتبييييياية  يييييي مايييييتو  82)

 ( .  Bloom: 1971.P.60( )0;.0-0.00صعوبتها ما بية)
 قوة تمييز الفقرة: -2

ى التمييز بية التلميال الوي الماتويات العايا والد ييييا ويراد بها مد  قدر  الف ر  عا      
 (810ن ص0>>8بال ابم إلى الصفم التي ي ياها االختبار)اإلمام و،خروة 

و اييام ال ييو  التميزيييم جا بيييا  مهمييا   ييي الت اييي  اإل صييائي لاف ييرات    ييا  ت  يي        
فرديييييم )درواة: ميييية خللهييييا ميييية  فايييييم الم يييياييس ال فايييييم  ييييي ال  ييييد عيييية الفييييرو  ال

( إال إة الف يييييييرات غيييييييير ال يييييييادر  عايييييييى التميييييييييز بيييييييية المجيبيييييييية  يييييييي 808ن ص8;>8
 الخصيصم المراد قيااها ي بغي ااتبعادألا أو تعدياها وتجريبها مة جديد .

                                                 (Ellis:1976.P.56 )    
ة   ييرات االختبييارن وجييد إ هييا  ا ييت تتييراوح مييا وبعيد  اام قو  تمييز      ر  ميي       
(وأليييييييييالا يع يييييييييي أة   يييييييييرات االختبيييييييييار جميعهيييييييييا م بوليييييييييمن إال بيييييييييية 0.89-0.22بييييييييية )
(  يييأ ثر تعيييد   ييير  جييييد  وم بوليييم 0.20( إة الف ييير  التيييي قيييدرتها التميزييييم )Ebleأيبييي )

 ( .  82ما   )
                                               (E ble: 1972.P4-6) 

 -:ثبات االختبار
يعد الثبييات ميية أألييم صييفات االختبييار الجيييد   ييت ميية الفييروض أة ي ييوة االختبييار      

ثابتيييييا  أي إ ييييت م يعطييييي ال تائيييييج  فاييييها إالا مييييا أعيييييد تطبي ييييت عاييييى ا  ييييراد أ فاييييهم و ييييي 
(نأو ألييو مييد  الدقييم واإلت ييياة أو االتاييا  988ن ص8;>8الظييرود  فاييها م )الغريييم:
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(  أي ;:0نص0000يس بت االختبار الظاألر  التي وصى ميية اجاهييا )عييلوي:الالي ي 
 إة ال تائج ال تتغير لو أ عيد تطبي ت مر  أخر  .

 (888ن ص0>>8)العمر:                                                
وأل الييييل طرائيييي  متعيييييدد  ل ييييياس ثبييييات االختبييييار م هييييا طري ييييم الصييييور المت ا ئييييم        
 يييم إعييياد  االختبيييار وطري يييم التجزئيييم ال صيييفيمن وقيييد اختيييار البا ييي  طري يييم إعييياد  وطري

التييي تعيييد ميية أ ثيير الطرائيي   يييوعا   ييي    (Test-Restest method)االختبييار 
أيجيياد الثبييات للختبييارات الت صيييايمن إال طبيي  االختبييار عاييى العي ييم االاييتطلعيم ثييم 

(   وي ييير ،دمييز 8/8/0001ا و ن بتيياري  )أعييد تطبي ت بعيد ع ر  أيييام ميية التطبييي  
إلييى إة م ميية ا  صيي  أة ال تتجيياوز الميييد  بييية التطبييي  ا و  والثييا ي للختبييار عاييى 

 ( .81أابوعية . الما  )
                                               A  dams:1964.P.85) ) 

إة االختبييييارات غييييير ( وألييييو معاميييي  ثبييييات جيييييدن إال 9;.0وباييييف معاميييي  الثبييييات ) 
 (   ييييييييييد أد ييييييييييى .:0.9الم   يييييييييم تعييييييييييد اختبييييييييييارات جيييييييييييد ن إالا باييييييييييف معاميييييييييي  ثباتهييييييييييا )

 (.8:نص 8;>8)الزوبعييييييييي و،خييييييييروة:                                             
 :الصيغة النياةية لالختبار

الختبييار بعيد إ ها  اإلجرا ات واإل صائييييات الخاصييم باالختبيييار و  رتيييتن اصييبع ا      
( 82(  ييير ن موزعييم عاييى اييي اليةن صييم الاييي ا  ا و  )20بصيييغتت ال هائيييم م لفيييا  ميية)

(   ييييرات ميييية اختبييييارات ;  ييييير  ميييية  ييييوع االختيييييار ميييية متعييييددن وصييييم الايييي ا  الثييييا ي)
 (   رات مة  وع الت مي  . >االاتدعا )الختبارات الات اإلجابم المصوغم( و)

 إجراءات تطبيق االختبار :
البا يي  التلمال )عي ييم الب يي ( بموعييد االختبييار قبيي  أاييبوع ميية موعييد إجرائييت  أخبيير    

 واللل ل ي تت ا أ مجموعتي الب   لاتهي  لت .
طبيي  البا ييي  االختبيييار عايييى تلميييال  مجمييوعتي الب ييي  التجريبييييم والصيييابطم ييييوم      

(ن وايياعدت بعييض 18.;(  ييي وقييت وا يييدن الايياعم)80/8/0001الاييبت المصييادد )
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المدرام البيا    ي اإل راد عاى تطبي  االختبيار ميية اجييي  الم ا ظييم عاييى  معاميات
ايير االختبار والمم التجربمن وقيييد اييارت ا مييور ايييرا  طبيعيييا ن ولييم ي ييد  أي  ييي  

 ي ثر  ي اير عمايم االختبار .
 :طريقة تصحيح االختبار

تيييي أتعيييدألا مايييب ا ن صييي ع البييييا   إجابيييات التلميييال  و  يييا  لتعايميييات التصييي يع ال     
 أعطيت درجم وا د  لمجابم الص ي م ل ي    ير  مة   رات االختبارن وصييفرا  لمجابييم 
غييير الصيي ي من وقييد عوماييت الف ييرات المترو ييم والف ييرات التييي وصييعت لهييا أ ثيير ميية 
 إ ييييييييييييييييييار ن  واإلجابييييييييييييييييييات ال اقصييييييييييييييييييم معاماييييييييييييييييييم اإلجابييييييييييييييييييات غبيييييييييييييييييير الصيييييييييييييييييي ي م . 

( والدرجيييم اليييد يا )صيييفر( 20م العاييييا للختبيييار )وعايييى أليييالا ا اييياس  ا يييت الدرجييي     
( بوصييييفها أوطييييأ درجييييم والما يييي  88( بوصييييفها أعاييييى درجييييم و)20و ا ييييت الييييدرجات )

 ( يوصع اللل .89)
 : الوساةل اإلحصاةية

 ااتخيدم البيا    ي إجرا ات ب ثت وت اي  ال تائجن الواائ  اإل صائيم اآلتيم:      
 : ( T-Testاالختبار التائي )  -1

ااتخيدم إلجرا  الت ا   بية مجموعتي الب    ي بعض المتغييرات ) العمير الزم يي       
بال ييييهورن والت صييييي  الدرااييييي لاعييييام الايييياب  ( و ييييي  ايييييام دالالت الفيييير  بي هييييا  ييييي 

 االختبار الت صياي .
            0س - 8س                                

0ع(8-8ت=     )ة
0(ع8 - 0+)ة 8

0        8    +    8 
 0ة        8ة                0-0+ ة8ة                

 
 إال تمث :

 ( الواط ال اابي لاعي م ا ولى .8)س
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 ( الواط ال اابي لاعي م الثا يم .0)س
 ( عدد أ راد العي م ا ولى .8)ة
 ( عدد أ راد العي م الثا يم .0)ة
0)ع
 ولى .( التباية لاعي م ا 8

0)ع        
 (090ن ص ::>8( التباية لاعي م الثا يم .           )البياتي: 0

 مربع كاي )كأ(: -2
 جيييرا  الت ييا   بييية مجمييوعتي البييي   ) التجريبيييم والصييابطم(  ييي متغييير ت صييي        

 ا بوية .
                     

 ) أ(=    مج      
                       

  :إال تمث
 ) ( الت رار المل ظ .

 ) ( الت رار المتوقى .                        
 (                  2>0ن ص ::>8)البياتي:                                                 

 ( . Bearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -3
 االختبيييييار .  اايييييتخدمت لغيييييرض اايييييتخراج معامييييي  ثبيييييات االختبيييييار بطري يييييم إعييييياد      

 ة مج س ص _ )مج س( )مج ص(          = 
 {             0_)مج ص(0{}ة مج ص0_)مج س( 0}ة مج س

 
 
 إال تمث : 
 )ر( معام  ارتباط بيراوة .        

 (-) 0 

  

ر=
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ل
 

ص=
 

 )ة( عدد أ راد العي م .
 )س( قيم المتغير ا و  . 
 )ص( قيم المتغير الثا ي .

 (2>8نص 8;>8)الم هدا ي:                                        
 ( Difficulty  Equationمعام  الصعوبم: )  -1

 ااتخدم ل اام صعوبم      ر  مة   رات االختبار الت صياي .     
 م               

   
 إال تمث :

 )ص( صعوبم الف ر  .
ة العاييا )م( مجموع ا  راد الالية أجابوا عة الف ر  بصور  ص ي م  ي    مة المجميوعتي

 والد يا .
 )ل( مجموع عدد ا  راد  ي    مة المجموعتية العايا والد يا .

 ( 8:ن ص8;>8)الزوبعين و،خروة:                                        
 معامل التمييز لمفقرات: -5

 ل اام قو  تمييز      ر  مة   رات االختبار الت صياي  .     
 ص ع _ ص د                   

 
   

 إال تمث :
 )ت( م  ر قو  تمييز الف ر  . 
 )ص ع( مجموع اإلجابات الص ي م  ي المجموعم العايا . 
 )ص د( مجموع اإلجابات الص ي م  ي المجموعم الد يا .  
 )ع( عدد أ راد المجموعم العايا . 

 8 
0 

 )ع+د(

 ت=
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 )د( عدد أ راد المجموعم الد يا .  
 (8;ن ص0>>8)الروااة:                                            

 معادلة كوبر: -6
 ل اام الموا  ية وغيير الموا  ية ل ياس مد  صل يم   رات االختبار الت صياي .       

 

 عدد مرات االتفا                                
  ابم االتفا  =

 عدد مرات االتفا +عدد مرات عدم االتفا                       
                                                      Stanley:1972.P.76) (  
وت ي( لعي تية مات اتية الغراض الت ا   والم ار م لامجموعم -معادلم)ماة  -:

 تاميالات(  ي الت صي  .-التجريبيم)تلميال
 (8+8)ة8ة                       

           8ر  -+                       0ة×8= ة8ي
                            0              
 (8+0)ة0ة                         

 0ر -+                         0ة×8=  ة0ي
                              0              

 إال تمث  :
 وت ي( .-)ي( قيمم اختبار)ماة

 ( عدد ا راد العي م االولى .8)ة
 د العي م الثا يم .( عدد ا را0)ة
 ( مجموع رتم درجات العي م االولى .8)ر
 ( مجموع رتم درجات العي م الثا يم .0)ر

  ( 890ن ص2;>8)تو ي :                                           



 

 

 انفصم انزابع
 وحفسريها خائجعزض انن

 عزض اننخائج  أوالً :

 حفسري اننخائج ثاٍَاً : 

 

 
 
 



 
 

 انفصم اخلايس

 انخىصٍاث واملمرتحاثاالسخنخاجاث و

 االسخنخاجاث  أوالً :

 انخىصٍاث ثاٍَاً : 

 املمرتحاث ثانثاً : 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 :تائج النعرض 
والتحقق من االحث  إليهايتضمن هذا البحث عرضًا لنتائج البحث التي توصل       
نتييائج الاراسييات السيييابق   وبيييينوتيسييير النتيييائج والموازنيي  بينهييا  تينه الصيييرييفرضيييت

 :عمى النحو اآلتيو  (اراسات السابق )فصل  ثانيال اليصل فيالمعروض  
 ( .الموازنة بين مجموعتي البحث)التجريبية والضابطة -1

الثالييث حمييل  اليصيييلأنهييى الباحييث ت بيييق إ ييرا ات بحثييه المبينيي  فييي  أنبعيييا       
م ميييوعتي البحيييث  بيييينالاراسييي  الحاليييي  لمعرفييي  الييييرق  اليهييياتيييائج التيييي توصيييمت الن

 التيي هاز الحاسوب وسيم  تعميمي ، )والضياب  (  باستخاام التي ارست )الت ريبي (
اون اسييتخاام  هيياز الحاسييوب، ولمتحقييق ميين سيي م   ميينارسييت بال ريقيي  التقمياييي  

مسيييتو  ان)لييييس هنييياك فيييرق ذو االلييي  إحصيييائي  عنيييا عميييى يرضيييي  التيييي تييين  ال
( بييييين متوسيييي  تحصيييييل الت مييييذة الييييذين يارسييييون مييييااة التيييياريبات الم وييييي  0.0.)

الحاسييوب ومتوسي  تحصييل الت مييذة اليذين يارسييون ميااة التيياريبات   هييازباسيتخاام 
الم وي  من اون  هاز الحاسوب(، إذ كشف تحميل النتائج ان متوس  ار ات ت مذة 

عييي  الضييياب   و ار يييات ت مييييذة الم م (، ومتوسييي 50056الم موعييي  الت ريبيييي  هيييو)
التيييائي لعينتييييين مسيييتقمتين،  هيييير فيييرق ذو االليييي   االختبيييييار وباسيييتخاام( 5.022هيييو)

( بييين متوسييي  تحصيييل ت مييذة الم مييوعتين )الت ريبييي  0.0.إحصييائي  عنييا مسييتو )
 ال اوليييييي ( وهيييي اكبيييير مييين 5..00والضييياب  ( إذ كانيييت القيمييي  التائيييي  المحسيييوب )

( ولمصييمح  الم موعيي  الت ريبييي  التييي ارسييت عمييى وفييق 05)حريييي   ( بار يي..50)



 17 الرابعالفصل  

( يوضييي  .3الحاسيييوب وعمييييه تيييرف  اليرضيييي  الصييييري ، وال ييياول)  هيييازاسيييتخاام 
 0 (30ذلك، الممحق )

 
                       

 (13جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ول)                                  
المتوسددط الحسددابي والتبدداين وا نحددرار المليددارا والييمددة التائيددة لدد رجا  ت مدد   

 جمددددددوعتي البحث)التجريبيددددددة والضددددددابطة( يددددددي ا  تبددددددار التحصددددددي ي البلدددددد ام
 

 المجموعة
عدد أفراد 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 2... 77.12 72.72 71 التجريبية

27 2.0.5 7.00 

دالة إحصائيا 
ستوى عند م

 72.. 70.71 70.33 71 الضابطة (0.02)

 
 



 .1 الرابعالفصل  

 ابطة :الموازنة بين الت مي  والت مي ا  يي المجموعة الض -2 
بعا االنتها  من الت رب  وت بيق االختبار التحصيمي اليذ  اعياا الباحيث الضيرا       

ت مييذة  هييذا البحييث، حمييل النتييائج التييي توصييمت اليهييا الاراسيي  الحالييي  لمعرفيي  اليييرق بييين
تمميييذات( التييي ارسييت بمسيياعاة الحاسييوب وسيييم  تعميمييي ، -الم موعيي  الت ريبي )ت ميييذ

ولمتحقييق ميين سيي م  اليرضييي  التييي تيين  عمييى ان)ليييس هنيياك فييرق ذو االليي  احصييائي  
بييييين متوسيييي  تحصيييييل الت ميييييذ الييييذين يارسييييون باسييييتخاام  هيييياز الحاسييييوب، ومتوسيييي  

سييييييموب نيسييييييه(، ولمعرفيييييي  االليييييي  اليييييييرق بييييييين تحصيييييييل التمميييييييذات ال ئييييييي يارسيييييين باال
والتمميييييذات( فييييي ار ييييات التحصيييييل الاراسييييي اسييييتخام الباحييييث  -الم موعتين)الت ميييييذ

( فيييراًا، فيييان احتمالييييي  ..وتنيييي(، وذليييك الن عيييياا افيييراا العينييي  ا يييل ميييين)-اختبار)ميييان
ميين التوزيييا االعتيياالي لمييار ات ال يتحقييق، ولييذا اسييتخام االحصييا  ال معممييي، واتضيي  

( وهيييييييي اكبييييييير مييييييين 2000وتنيييييييي(، ان القيمييييييي  المحسييييييوب  بم يييييييت)-نتييييييائج اختبار)ميييييييان
= 3(، عممييييًا ان) 0.0.( عنييييا مسييييتو  االليييي )74وتنييييي( الحر يييي  البال يييي )- يميييي )مان

( وهيييييييييييذا يعنيييييييييييي ان الم موعتين)الت مييييييييييييذ والتممييييييييييييذات( 2000= 5(، وان) 33.00)
 (32يوض  ذلك، الممحق) (37متكافئتان وعميه تقبل اليرضي  الصيري ، وال اول)

 ( 14ج ول)
 -وتني( الحرجة والمحسوبة ل رجا  ت م   المجموعة التجريبية )ت مي -قيمة)مان

 ت مي ا ( يي ا  تبار التحصي ي البل ا .

 العدد المجموعة
 وتني(-قيمة)مان

 مستوى الداللة
 الحرجة المحسوبة

 77 تالميذ
32.2 11 

د فرق ذو داللة ال يوج
 (0.02احصائية عند مستوى )

 73 تلميذات
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 فسير النتائج :ت
تيييييوق الم موعيييي   إلييييىأشيييييارت النتائيييييج التييييي توصييييمت أليهييييا الاراسيييي  الحاليييييي        

التيييي ارسيييت عميييى وفيييق اسيييتخاام  هييياز الحاسيييوب وسييييم  تعميميييي  عميييى  الت ريبييييي 
ي ارسييييت عمييييى وفييييق ال ريقيييي  التقمياييييي  ميييين اون  هيييياز الم موعيييي  الضيييياب   التيييي

 الحاسوب 0
 ويعتقا الباحث ان التوصل إلى هذا النتي   يعوا إلى األسباب اآلتي  :       

ن اسييييتخاام  هيييياز الحاسييييوب يواكييييب الت ييييور العممييييي والتقنييييي فييييي عصييييرنا ا  -3
ا فيي الحاضر، إذ اخيل الحاسوب في الم االت كافي ، ويمكن اإلفيااة منيه أيضي

 الم االت التربوي  والم وي  0
تمبييييي  لرضبيييياتهم  الحاسييييوب استخييييياامان ت ميييييذة المرحمييييي  االبتاائييييي  و يييياوا فييييي  -5

 وانافاعهم نحو الت ما لكل ما هو  ايا 0
ن امييييًا  ينتييييجالنيييه تعميميييي اختيييرا حتيييى اآلن وذليييك   هييييازيعيييا الحاسيييوب اكيييي    -.

ه مييييا اآللييييي  التييييي ال تبخييييييل عمييييييه ال متكييييامً  يكيييييون التمميييييذ فييييييه و هييييًا لو ييييي
(، فإ يييييييال  الن يييييير إلييييييى 0.،  .365بالمعمومييييييات وال بالو ييييييت )الكييييييرو : 

 ما المااة وتتركز في ذهنه 0 متعممأمامه تزيا من تياعل ال المعروضي المعموم  
ان استخييياام الحاسيييوب ييييتا  إليييى تي يييير المزيييا مييين  ا ييييات اإلبييييااا، إذ انيييه   -7

روتين والتكيييرار الميييذين هميييا سيييم  االسيييموب التقمييييا  فيييي يخمييي  اليييتعمم مييين الييي
 التعميم 0

أليهييييا الباحييييث فييييي الاراسييييي  الحالييييي  مييييا نتائيييييج  توصيييييلالتييييي  النتي ييييي واتيقييييت       
التييي توصييمت إلييى تيييوق م موعاتهييا الت ريبييي  التييي اسييتعمل فيهييا  السابقييي الاراسييات 

  هاز الحاسوب 0
والتمميذات في الم موع  الت ريبي  فقا توصمت الاراس  اما بالنسب  إلى الت ميذ      

 الحالي  إلى تساو  النتائج ، التي يعتقا الباحث انها تعوا إلى االسباب اآلتي  :
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 فاعمي  استخاام  هاز الحاسوب ولك  ال نسين 0  -3
الحيي  الباحييث خيي ل ميياة الت ربيي  انييافاا الت مييذة إلييى المشييارك  وبكييل حميياس   -5

تخاام الحاسييوب إلييى ازاليي  الخييوف والخ ييل، واذكييى رو  المنافسيي  فقييا عمييل اسيي
بين البنين والبنات، ومن ثم انتقمت هذا الحماس  إلى االختبار، و ا  ا ت هذا 

(، 3667، والماضيي:.366، والعبييا :.366النتي   متيقي  ميا اراسي )القزاز:
 ن 0 فرق في التحصيل بين ال نسي أنه الإذ توصمت هذا الاراسات إلى 
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أواًل : االستنتاجات :
 من خالل نتائج البحث الحالي يمكن لمباحث أن يستنتج ما يأتي :      

فاعمية جهاز الحاسوب في تعميم مادة التدريبات المغوية ورفع مستوى التحصيل   -1
 الدراسي لتالمذة الصف الرابع االبتدائي .

ستخدام الحاسوب في التـدريس يحفـز التالمـذة عمى االلتزام بالدوام ويشوقهم إن ا  -2
لمــدرس إذ ات ــب لمباحــث إن طمبــة المجموعــة التجريبيــة نــادرًا مــا يتــأخرون عــن 

طمبـــة المجموعـــة  عنــــد عميــــ الــدروس أو يتغيبـــون عنهـــا بشـــكل اف ـــل ممـــا  ـــو 
 ال ابطة .

ـذة باستخــدام الوســائل التعميميــة الحدي ــة يمكـن تنميــة التفكيــر العممـي عنــد التالمــ  -3
 التي تحول الحالة المجردة إلى حالة محسوسة بشكمها الطبيعي .

اأساســي لممعمــم فــي التعمــيم كمــا  ــوي ولكنــ  ســوف يعتمــد اعتمــادًا   ــريبقــى اأ  -4
 كبيرًا عمى الحاسوب نتيجة لمتطور الحاصل في مرافق الحياة كافة .

خدم الحاسوب بحاجة إلى إعداد خاص في الجوانب التقنيـة إن المعمم الذي يست  -5
 واأكاديمية والنفسية .

استخدام الحاسوب في التعميم يواكب التطور التقني الذي اخـذ يغـزو كـل مرافـق   -6
 الحياة . 
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 ثانيًا : التوصيات :

  وء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي :  في

 تخدام الحاسوب في تدريس المواد وسيمة تو يحية .اس  -1
إنشــاء مختبــرات لمحاســوب فــي جميــع المــدارس االبتدائيــة بأعــداد مناســبة تســد   -2

 الحاجة .
 تدريب المتعممين عمى استخدام الحاسوب منذ المرحمة االبتدائية .  -3
 .الحاسوب تدريب المعممين عمى استخدام التقنيات الحدي ة في التعميم والسيما -4
تك يــــف جهــــود الملسســــات والمنظمــــات العربيــــة فــــي مجــــال التوعيــــة باال تمــــام   -5

 باستخدام الحاسوب في التربية والتعميم .
تشجيع المعممين عمى استخدام الحاسوب وسيمة تو يحية في التعميمي واقناعهم   -6

مــن ب ــرورت  أنــ  يتماشــى واأســس التربويــة الحدي ــة فــي التعمــيم ويكــون ذلــك 
 خالل إقامة دورات تأ يمية لهذا الغرض .

 إعداد دروس مبرمجة في تعميم قواعد المغة العربية في المرحمة االبتدائية .  -7
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 ثالثًا : المقترحات :

 إكماال لمبحث الحالي يقترح الباحث إجراء دراسات الحقة ل  م ل :         

 واد دراسية أخرى .دراسة مما مة لمبحث الحالي عمى مراحل وم  -1
أخـرى  تعميميـةالحاسوب وسيمة تعميمية في التدريس مقارنة بوسائل  استخداما ر   -2

. 
ا ـــر استخــــدام الحاســـوب وسيــــمة تعميميـــة فـــي تنميـــة بعـــض أنمـــاط التفكيـــر م ـــل   -3

 التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي .
ترونيــة فــي تعمــم حــروف إجــراء دراســة تجريبيــة حــول ا ــر اســتخدام األعــاب اإللك  -4

 المغة العربية لممرحمة االبتدائية .
دراســة أ ــر اســتخدام جهــاز الحاســوب فــي تنميــة اتجا ــات التالمــذة نحــو فــروع   -5

 المغة العربية .
 أ ر استخدام الحاسوب في اكتساب المفا يم النحوية في مراحل دراسية أخرى .  -6
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 المصادر

 المصادر العربية 
 د د،ر ، م رررر ر د3د ط، موجررررف ، لمرررر   مدر رررر  ،   رررر  ،  ربعرررر إبررررر، عبد ابررررد ،   ررررعبد   -1

 ت .-مصرد د         
 د مطرررررر ب  ، لرررررر  1د ط، ممرررررر  ا ، م  صررررررر إبر، عررررررربد ـرررررروزا طرررررررفد ورجرررررر  ،   ررررررز د   -2

 ب .1983، ق  ر            
   رر   و ، لضر  جمر   ، رردع د  بر  ممظرورد ،بر  ممظوردمممرد بر  م رررب بر  ا ر د  برر  -3

 د مطب   د،ر إمع ء ، تر،ث ،  رب  .14،5د1د ط1د ج،  ر            
 د م تبرررررررر  ،صمج ررررررررومصرع د 1د ط، تقررررررروعب ، مل ررررررر  بررررررررو مطررررررر د ـررررررر ،دد و  ررررررررو د   -4

 ب .1987، ق  ر د            
 ب.1986بد ،  وعتد د،ر ، ق 4د طا ب ، ملس ، تربوا بو االبد رج ء مممودد   -5
 د مطب ررر  جم عررر مبررر دل ، قعررر س ، مل ررر  و، تقررروعب ، تربررروا برررو  بررررد د  رررب  مممرررودد   -6

 ب .1979ام   ، مط ب  ، ق مومع د ام             
   ، ت  رررررررب بم  ارررررررد  ، م  رررررر  ،ي  ترومرررررر  بررررررع  ، تررررررر ععدإ رررررر مدرد  مرررررر   عو رررررر د   -7

 ،  دد ،   مس اشرد ،  مرر د مج ر  ت مو وجع  ، ت  بد و، م  رض          
 ب . 1985، ث مم د مزعر، د                 

 د وز،ر  ، ت  عررررررررب ،  ررررررر    و، بمرررررررث ، تقررررررروعب و، قعرررررررر س،يمررررررر بد مصرررررررطل  و  ررررررررو د   -8
 ب .،199،   م د د،ر ، م م    طب ا  و، مشرد ج م   ب د،دد ،  ر،ق       

 د 8د جبعررررر  وممو ررررر  وصررررـر  ، ممررررعط ـرررر  ،صررررو  ،   رررر  ،  ر ،صمطرررر   د مممرررردد   -9
 ت .-د د،ر ، مشر ،  رب د بعروتد د3ط      

 د ممقمرررر د د،ر ، مشرررررد بعررررروت38د ط، ممجررررد ـرررر  ،   رررر  ،  ربعرررر ، ب ررررت م د  رررررربد   -،1
 ب .،،،2      
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عرررقد وز رعررر  ،ثم  رررعوسد   -11  ،يمصررر ء ، وصرررل  و،ص رررتدص  ، بعررر ت د ابرررد ، جبررر ر تـو
 ب .1977د مطب   م     ، ثق ـ د ب د،د  ملسـ  ، تربع  وا ب ،       

عرررررررقد ابرررررررد ، جبررررررر رد   -12   ، تم عررررررر  ،يمصررررررر ل  ـررررررر  ، بمررررررروث ، تربوعررررررر  و، مل رررررررع تـو
 د ،  وعرررررتد م   رررررر  ،  وعرررررت   تقرررررردب1( طو،صجتم اعررررر ق، طرق ، الم  معرررررر        
 .  1983،   م د        

 د د،ر ، ل ررر   طب ارر 1د ط  ررس ا ررب ، ررملس ، تربررواترروقد ممرر  ، رردع  و  رررو د  -13 
 ب .1،،2و، مشر و، توزع د ام  د ،ألرد د        

 د ، قعررررر س و، تقرررروعب ـررررر  ا ررررب ، رررررملس ، تربعررررر ثورمرررردعود روبررررررتد و عز،بعررررت  رررررعج د   -14
 ترجمررررررت ابرررررررد ،  زعررررررز ،  عالمرررررر  وابررررررد ، رررررررمم  ارررررردسد مر ررررررز ،  ترررررر         
 ب .1989،صردم د ام          

 د د،ر ، م ضرر  5د ط ررع و وجع  ، ررت  ب ومظرعرر ت ، ررت  بمعرردد جرر برد جرر بر ابررد ، م  -15
 ب .،198،  ربع د ، ق  ر د        

 د مم ضرررر،ت ـررر  تررردرعس،   ررر  ووظعلت ررر  ـررر  معررر   ، لررررد و، جم اررر جررر برد و عررردد   -16
 ب .1985د 2،     ،  ربع د ام  د ،صرد د ط       

 ، ت ررر   ، ملررر  عب ، مموعررر  ثرررر ،ممررروذج برومرررر ـررر  ، جبررروراد ـتمررر  طرررف مشررر  د   -17
 د ر رررر    م ج ررررتعر رعررررر ممشررررور د ج م رررر  رررردم تالمررررذ  ، مرم رررر  ،صبتد،لعرررر        
 ب .1،،2، م تمصرع د ب د،دد       

  ثرر ، ت  رعب ، مبررما ـر  تمصرع  ، ط بر  ـر  مر د  ، تربعر  ،ي رالمع ، جالدد م جدد   -18
 ب،،،2(د 4 تمصرع د ،  ددقد مج     ع  ، تربع د ، ج م   ، مـ  ،ألرد        

 د مج ررر  ، رررت د،ب تقمعررر ت ، ت  رررعب ـررر  مرم رررر  ، ت  رررعب ،أل ررر سم ررر د مممرررد   شررربد   -19
 ب .،199( ،  م  ،   ب   اشر د   د ،5، تربع  ، جدعد د بعروتد ،  ددق       

 مظررررر ب ، ت  عررررررب بم  اررررررد  ، م  رررررو  و ثرررررر  ـررررر  ت  رررررعب صررررر وم د  مررررر  ابررررررد ، د   -،2
 ب .1992( ، ق  ر د 45(د ،  ددق7د در،   تربوع د مج دق رع ضع ت،       
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 ( ،  رررردد26د ر رررر    ، م  رررربد ، مج رررردق،أل ررررد،  ، تربوعرررر ،  طعرررر د مممررررد إبررررر، عبد   -21
 ب .1985( د 5ق       

 د 1د طتدرعس ،   وب ـ  مر،م  ، ت  عب ،   ب،   ع  د   ع  عو   و  رو د   -22
 ب .1996،يم ر،ت  د،ر ، ق ب   مشر و، توزع د

 د د،ر ، م مررر    طب اررر ممررر  ا ، بمرررث ، تربرررواد،وودد ازعرررز ممررر د و مرررور م رررع د   -23
 ب .،199و، مشرد ب د،د       

 د ترجمررررر  مممرررررد       عرررررر ت ، قعررررر س و، تقررررروعب ـررررر  تررررردرعس ،   ررررروبدرو، د رودمررررر د   -24
 ب .1985  دد و  رو د ،ألرد د د،ر ،ألم د       

 د وز،ر  1د ط، قعررررررررر س و، تقوعرررررررررب رررررررر   ا عررررررررواد وارررررررردم   ، م ررررررررد،واد ، ررررررررد عم  إم  -25
 ب .،،،2، ت  عب ،      و، بمث ،   م د ج م   دع   د   ع  ، تربع د       

   ثرررررررر ، ت رررررررد،ب د،لررررررر  ، ت  ررررررعب ـررررر  ترررررردرعس ، ملرررررر  عب، ررررردمع ط د ـوزعرررررر  إبرررررر، عبد   -26
  متو ررررررط وبقرررررر ء ،ثررررررر، ج ر،ـعررررررر  ا رررررر  تمصررررررع  ط  بررررررر ت ، صرررررر  ، ثرررررر م  ،       
 ( تومسد 1 ( ،  ددق18د ، مج   ،  ربع    تربع د ، مج دق، ت  عب  دع        
 ب 1998            
 

 مبررررر دل ، قعررررر س و، تقررررروعب وتطبعقرررررر تف ، تربوعررررر ، رو ررررر  د  ررررر عب  رررررالم  و  ررررررو د   -27
 ب .1992د ، مط ب  ، ت  ومع د ام   1د طو،يم  مع        

 د ترجمرررررت د. مممرررررد  مرررررع  ، م مررررر د و د. ، ت طرررررعط   ترررررردرعستد رعتشررررر د روبرررررر   -28
 ب .،،،2زعم  ا   ، مج رد ، در،   ، دو ع   ال تثم ر،تد مصر        

  ثررررررر ، ت  عررررررب ، مبررررررما ب  رررررت د،ب ، م  رررررو  ـررررر ، ررررررعسد  رررررردم مممرررررود شررررر  رد   -29
 د ر رررررر    تمصعرررررر  ط  برررررر ت ، صرررررر  ، ثررررر م  ، متو رررررط ـرررررر  مررررر د  ،يمرررررالء       
 ب .2،،2م ج تعر رعر ممشور د ج م   ب د،دد   ع  ، تربع د ،ب  رشدد        

 د مطررر ب  ،  تررر   ، مدر ررر  دا رررب ، رررملس ، تربررروا، زبعرررداد ابرررد ، قرررواد و  ررررو د   -،3
 ب .1993صم  ءد ، عم د        
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 د 2د جمم  رررررا ، بمررررث ـرررر  ، تربعرررر ، زوب رررر د ابررررد ، ج عرررر د ومممررررد ،ممررررد ،  مرررر بد   -31
 ب .1968ب د،دد مطب   ،   م د        

 د 1د جمم  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ، بمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررث ـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ، تربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   -32
 ب .1974ب د،دد مطب   ،   م د        

 د د،ر ،  تررررر  ،ص تبررررر ر،ت و، مقررررر ععس ، مل رررررع ، زوب ررررر د ابرررررد ، ج عررررر د و  ررررررو د   -33
 . 1981  طب ا  و، مشرد ج م   ، موص د        

 د د،ر ، شرررررررروق   مشرررررررر 2د ج  ررررررر  ع  تررررررردرعس ،   ررررررروبش مممرررررررودد زعترررررررو د اررررررر ع  -34
 ب .1996و، توزع د ام  د        

  مشرر    ،   رر  ،  ربعرر  ا رر  م ررتوم ، ج م رر  ـرر  ،   ررعا وشرربف،  رر مر،ل د إبررر، عبد   -35
 ب .1984(د ،  وعت 11( ،  م ق454د مج   ، ر،لدد ،  ددق، جزعر        

 ممشرررور،ت ، مجمررر  ،   مررر د  ،  ربعررر  ت  عل ررر  و ، ررر م  د ، جم ررر ،  ررر مر،ل د ـ ضررر د   -36
 ب .1998ب د،د        

 د د،ر ، ل ررررر 2د طمبرررر دل ، قعرررر س و، تقرررروعب ـرررر  ، تربعرررر  ررررم ر د ازعررررزد و  رررررو د   -37
 ب .1989  مشر و، توزع د ام  د        

 ق د ترجمررر  عولعررر  عو ررر  ازعرررزد د،ر  ـررر ا رررب ،   ررر  ،  ررر ب و رررورد ـردعم مرررد داد   -38
 ب .1985اربع د ب د،دد        

 د مر ررررز 2د ط،أل ررررد،  ،  رررر و ع  و،ص تبرررر ر،ت ، مدر ررررع ، صرررر م د مممررررد إبررررر، عبد   -39
 ب .،،،2اب دا   در،  ت و، مشرد صم  ءد        

 د ، تب رق ررر ( و، رررت د،م تف ـررر  ، تم عررر  ،صمصررر ل ، صرررـو د ابرررد ، ممعرررد رشرررعدد   -،4
 ب .1985  و، مشرد بعروت د د،ر ، مض     طب ا3ط       

ع  و، م  مرررررع ،  ررررر د  د شررررر  ر رمررررر د   -41  د قبمرررررث ، قرررررر،ء  و،صرررررو  تدرع ررررر     مشرررررـر
 ب .1986م مو  ب  رومعود ، مدعرع  ،   م   الاد،د و، تدرعسد        
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  ،ثررررر ، ت  ررررعب ، مبرررررما ـرررر  تمصررررع  طررررال  ، صرررر  ،صو ،  رررر م د امررررر مجعرررردد   -42
 د ر ررررر    م ج رررررتعر رعرررررر ممشرررررور د ربعررررر  ،ص رررررالمع ، متو رررررط ـررررر  مررررر د  ، ت       
 ب .،،،2ج م   ب د،دد   ع  ، تربع د ،ب  رشدد        

 ب . 1983د ،  وعتد م تب  ، لالحد 1د ط، قع س ، مل  ابد ، رمم د   دد   -43
  د ترردرعس ، ممررو ـرر  ، مرم رر  ،صبتد،لعرر  ب  ررت د،بابررد ، رررمم د ابررد ، رررمم    مرر   -44

 ( ترررررومس1( ،  رررررددق16د ، مج ررررر  ،  ربعررررر    تربعررررر د مج ررررردق، تر عبعررررر  ، صرررررور       
 ب .1996      

 د ، مم  رررررر  ،صردمعرررررر دور و رررررر ل  ،صتصرررررر   ـرررررر  ت  ررررررعب ،  برررررر رابعررررررد، د ذو،رررررر  د   -45
 ب . 1985،   شمع د        

  ،ثرررر ،ص  ررر   ، ت  عمعررر  ـررر  ، تمصرررع  ، قر،لررر    صررر ،  بعررداد ر،عررر  ابرررد ،صلمررر د   -46
 د ر ررررر    م ج رررررتعر رعرررررر ممشرررررور د ج م ررررر  ب رررررد،دد   عررررر  ، ثررررر م  ،صبترررررد،ل        
 ب .1993، تربع د ،ب  رشدد        

 د مج رر  ر رر    ،تج  رر ت مدعثرر  ـرر  تقمعرر  ، ت  ررعب،  رعمرر د ابررد ، رررمم  برر   رر م  د  -47
 ب .1989( 28،   عا ،  رب د ، رع ضد ،  م  ، ت    د ،  ددق       

 مرررعبد وشررر  ر رمررر  ،  ررر د  د ابرررد ،ي رررف ،برررر، عب ابرررد ، د تررردرعب ت،  رررز،واد م مررر  ر  -48
 ب . 1،،2د 14د تمقعح  جم  ـ  وز،ر  ، تربع د ط  وع        

 د وز،ر  ، تربعررر د م  رررد ، تررردرع  ، رررت  ب ، ررروظعل     ررر  ،  ربعررر ،  رررز،واد م مررر  رمرررعبد  -49
 ب.1988ب د،دد و، تطوعر، تربواد م ت  ، ممتصر   طب ا  و،ص تم  خد        

 د ،  وعررت 2ط ، م  ررو د ق، م ررد،تد ، برمجعرر ت(،  قع رر د صرر  ح ،رشرردد و  رررو د   -،5
 ب .1987       

  ، قعرر س ـرر  ، تربعرر  ، رع ضررع اررالواد مممررد م رر د ومممررد مصررر ، رردع  رضررو، د   -51
 ب .،،،2د د،ر ، ل ر ،  رب د ، ق  ر  2د طوا ب ، ملس ، رع ض        

 د مطب رر  ،  وعررتد ت معررزد 1د ط، مررت  ب ـرر  ا ررب ، ررملس ، تربرروار امرررد ،  مرررد بررد  -52
 ب .،199،  وعت        
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 ،ثررر ، ررت م   ممطررع    ت ذعرر  ، ر،ج رر  ـرر  تمصررع ،  معررراد ام عرر  عو رر  ممررز د   -53
 د ر ررر   ت معرررذ،ت ، صررر  ،  ررر مس ،صبترررد،ل  ـررر  مررر د  ،و،ارررد ،   ررر  ،  ربعررر        
 ب .2،،2د ج م   دع   د   ع  ، م  مع د م ج تعر رعر ممشور        

 د ، مطب ررررر 1د ط، قعررررر س و، تقررررروعب ـررررر  ،  م عررررر  ، تدرع رررررع ارررررود د ،ممرررررد  ررررر م  د   -54
 ب .1985، وطمع د        

 د ، مطررررررررررررررررر ب 2د ط، قعررررررررررررررررر س و، تقررررررررررررررررروعب ـررررررررررررررررر  ،  م عررررررررررررررررر  ، تدرع رررررررررررررررررع رررررررررررررررررررررررررررد   -55
 ب . 1993، وطمع د        

 د ب ذ رررر  ت  عمرررر   ترررردرعس ،و،اررررد ،   رررر  ،  ردعرررر تصررررمعب مظررررررعرررر د ع  ررررع  طررررفد   -56
 م  ررررررد ، ترررررردرع  و، بمرررررروث   م  ررررررب ت ،ص  ترومعرررررر د ر رررررر    دب رررررروب ارررررر   د       
 . 1988ب د،دد   د        

 د ارررر  مرررردو  ، ررررت د،ب ،   رررر  ،  ربعرررر  ـرررر  ا ررررب ، م  ررررب ترررررز، د ،ممررررد ،ص ضرررررد  -57
 وو رررررررررع  د دومررررررررر د، رررررررررت د،ب ، م  رررررررررو ق،  مبعوتر( ـررررررررر  ، ت  رررررررررعب مررررررررر د         
 بد ، مج د ، ث م د تشرع  ، ث م  .5/11/1985د4      

 ب . 988د د،ر ، ر،لد ،  رب د بعروتد1د طم جب ،   وب ، مل ع ـ  رد ا ، د  -58
 د ترجمرررر  مممررررد ممرررر  ا ، بمررررث ـرررر  ، تربعرررر  وا ررررب ، ررررملسـرررر   د، ررررع د دعوبو ررررد د  -59

 ب .1985، ق  ر  د م تب  ،صمج و مصرع د 3مـو د و  رو د ط       
 د مج ررر  ت مو وجعررر  م رررور ت ، رررت د،ب ،  مبعررروترـالتررر د مصرررطل  مممرررد اع ررر د  -،6

 ب .1985( مزعر، د 15، ت  عبد ،  وعتد ،  ددق       
  ، مررررررررررررررررد   إ ررررررررررررررر  ، تقمعرررررررررررررررر ت ، مدعثرررررررررررررررر  ـررررررررررررررر  ،صتصرررررررررررررررر   و، ت  ررررررررررررررررعبرررررررررررررررررررررررررررررد  ر61

 ب .1996 د ج م   ، م و   ودد ام د  ش و  ، م تب تد3د ط       
 ،ثرررررر تزوعرررررد طرررررال  ، صررررر  ، ثررررر م  ب ص رررررد،  ،  ررررر و ع  ـررررر ، قررررر اودد إبرررررر، عبد   -62

د ، مج ررررررر  ،  ربعررررررر    تربعررررررر د تمصرررررررع  ب ـررررررر  مررررررر د  ، ج ر،ـعررررررر  ـررررررر  ،ألرد        
 ب .1999( ، دوم د 2( ،  دد ق12، مج دق
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 د ط ب ررررد،دد مطب رررر  ، برمجرررر  ب  رررر  بع ررررو، قرشرررر د ،م رررر    رررر ظب ابررررد ، شرررررع د   -63
 ب .1987، دعو،مع د        

   ثرررر ، رررت د،ب ، م  رررو  ـررر  تمصرررع  ط بررر  ، صررر ، قرررز،زد مرررد،ء مم ررر  م رررداد   -64
 د ر ررررر    م ج رررررتعر رعرررررر ممشرررررور د  ر،بررررر  ،  ررررر ب ـررررر  ،و،ارررررد ،   ررررر  ،  ربعررررر        
 ب .1993ج م   ب د،دد ،ب  رشدد        

 د مج رر   ـرر ق  ت و،صتصرر   ثررر ، تقمعرر ت ، مدعثرر  ـرر  مجرر   ، م  ومرر،وب رر د مممرردد   -65
 ب .،،،2اربع د در،  ت وتق رعرد ،  دد ،   ب د ب د،دد تموزد        

  بمرر ء وتقمررع  مقعرر س   ررم ت ، ش صررع  ذ،ت ،صو عرر    قبررو ،  بع رر د   مرر  ثرر مرد   -66
  ـرر  ،   عرر ت ،   رر رع   رردم طررال  ، صرر  ،  رر دس ،صاررد،دا ـرر  ،  ررر،قد       
  عررررر  ، تربعررررر د ،بررررر  رشررررردد ر ررررر    د ترررررور،  رعرررررر ممشرررررور د ج م ررررر  ب رررررد،دد         
 ب 1987       

 د مج رر  ترردرعس ،   رر  ،  ربعرر    عررر ، م تصررع  و،، رر   وطمومرر    م رر  د ،ممررد ا رر د   -67
 ( ،صم مرررر  ،   مرررر  صتمرررر د ، ج م رررر ت 33،تمرررر د ، ج م رررر ت ،  ربعرررر د ،  ررررددق       
 ب .1998،  ربع د ،صرد د        

 د ، رررررت د،ب ، م  رررررب ت ،ص  ترومعررررر  ـررررر  ، رررررت  ب ، رررررذ،ت اد إبرررررر، عب  ررررر م  د ،  ررررررو   -68
 ب .1983( مزعر، د 11،  وعتد ،  م  ،   د  د ،  ددق       

   ثررررر ، رررر و  ، رررردور ، تمثع رررر  ـرررر  تمصررررع  تالمررررذ ، م ضرررر د رمررررد  م ررررع  ر،جررررحد   -69
 تعر رعررر د ر رر    م ج رر، صرر  ،  رر مس ،صبتررد،ل  ـرر  ،و،اررد ،   رر  ،  ربعرر        
 ب .1994ممشور د ج م   ب د،دد   ع  ، تربع د ،ب  رشدد        

  ترررردرعس ،   رررر  ،  ربعرررر  ب  مرم رررر  ،صبتد،لعرررر  ،  ررررفمجرررر ورد مممررررا صررررالح ، رررردع د   -،7
 ب .1983د د،ر ، ق بد ،  وعتد 4د طوتطبعق تف       

   ص ا ررر ، تقررروعب مل ومرررفد ، د،ـرررف و دو،ترررف مررر  تر عرررز  رررمممررردد صرررب ح مممرررودد   -71
 ب .1999د ج م   ، م تمصرع د ب د،د ،ص تب ر،ت ، مق  ع  و، موضواع        

 ( ، تررروبرد 73د مج ررر  اربعررروترد ارررددق، م  وم تعررر  ـررر  ، ت  رررعب، ممع ررر د إبرررر، عبد   -72
 ب .1996       
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 د د،ر ،   ررررر ،  ربرررر د ، قرررر  ر د ترررردرعس ـمررررو  ،   رررر  ،  ربعرررر مررررد ورد ا رررر  ،ممرررردد   -73
 ب .،،،2       

   ثرررر تررردرعس مررر د  ، ممت ررر  مررر  ،ألد  بطرعقتررر ، م ررر وداد   رررم ء  ررر ظب ـمرررداد   -74
  ، مم ،شررررر  و، مم ضررررررر  ـرررررر  ، تمصررررررع  و،ألد،ء ، ت بعرررررررا  رررررردم ط برررررر    عرررررر        
 د  طرومرررر  د تررررور،  رعررررر ممشررررور د ج م رررر  ب ررررد،دد   عرررر  ، تربعرررر د ، م  مررررع        
 ب ،،،2،ب  رشدد        

 د مطب رررر  د،ر 1د طمرررر  مر،مرررر  ، طرعقرررر  ،صمصرررر لع م د مممررررود م ررررع د ، مشرررر د،  -75
 ب .1985،  البد ب د،دد        

 ، مررالود م رر  ا رر  م ررع د ،ثررر ، ررت د،ب طرعقرر  ، ت  ررعب ب  م  ررو  ـرر  تمصررع    -76
 ط بررر  ، صررر  ،صو  ، ثررر موا ،   مررر  ـررر  مبمرررث ،  عمعررر ء و،تج  ررر ت ب ممرررو       
  رررررررتعر رعرررررررر ممشرررررررور د ج م ررررررر  ، عرمررررررروود امررررررر   ، م  رررررررو د ر ررررررر    م ج       
 ب.1995       

  طر،لررررررق مقترمرررررر   ترررررردرعس ـررررررروع ،   رررررر م   رررررر  رعرررررر ض مجررررررد   تربعرررررر  و، ت  ررررررعبد   -77
 ب .3،،2د د،ر ، م      مشر و، طب ا  و، توزع د بعروتد 1د ط،  ربع        

 د د،ر 1د طم ررررررررررررررررررررررررررررررررر ر،ت تررررررررررررررررررررررررررررررررردرعس ،   ررررررررررررررررررررررررررررررررر  ،  ربعررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   -78
 ب .3،،2، م      مشر و، طب ا  و، توزع د بعروتد        

 د مج ررر  ، تربعررر د تصررردر اررر  ،  جمررر  ر ا ـررر  ر رررب مم ررر ج ، ممرررو، مو ررر د م ررر دد   -79
 ، وطمعرررررر  ، قطرعرررررر    تربعرررررر  و، ثق ـرررررر  و،   رررررروبد ،  رررررردد ، ر،برررررر  اشرررررررد شررررررب ط        
 ب .1986       

عرررقد   -،8  د وز،ر  ، تربعررر د م  رررد ، تررردرع  در رررع طر،لرررق ، قو،ارررد   م،   شرررم د ا برررد تـو
 ب .1987و، تطوعرد ب د،د        

 د م تررررررررررررررر   برررررررررررررررو امررررررررررررررر د   طب اررررررررررررررر د طر،لرررررررررررررررق ، قو،ارررررررررررررررد   مدر رررررررررررررررع رررررررررررررررررررررررررد   -81
 ت .-، متمب د وز،ر  ، تربع د م  د ، تدرع  و، تطوعر ، تربواد د       
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   ررر ت ، مدعثررر  ـرررر مرررد   ،صتقررر   ـررر  ،صتج ،   شرررم د ابرررد ، ررررمم  ابرررد ا ررر د   -82
 ( ج م ررر  ب رررد،دد   عررر  26د مج ررر  ،ص رررت ذد ،  رررددقتررردرعس ، تربعررر  ،ص رررالمع        
 ب .1،،2، تربع د ،ب  رشدد        

 (د 2-1د مج ررر  ، م  رررب ، جدعررردد ،  ررررددق، طلررر  وممرررو  ،   ررروا رمرررزد صرررب ح ممررر د   -83
 ب .1984جم ورع  ،  ر،قد وز،ر  ، تربع د        

 د امررررر  د م   ررررر  1د ط رررررع  وجرررررعب اررررر  ممررررر  ا ، بمرررررث ،   مررررر   ررررر د  مررررر بد ط  -84
 ب .1984، ج م   ،صردمع د        

   طرررررر  ت مررررررعب مشررررررروع مرررررر د  ، م  رررررر  ،  رررررر  ـرررررر وز،ر  ، تربعرررررر د  جمرررررر    صرررررر د   -85
 ب .1985د ب د،دد مزعر، د 1995-94و1989-88، مد،رس   مد         

 د د،ر  ررعب ،   رر  ،  ربعرر  و، تربعرر  ، دعمعرر     ررع ت ت عررومسد ـتمرر  ا رر د و  رررو د   -86
 ب .1981، ثق ـ    طب ا  و، مشرد ، ق  ر د        
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 (2الممحق )
  

درجات تالمذة مجموعتي البحث)التجريبية والضابطة( في مادة المغة العربية في 
 الصف الثالث االبتدائي .

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت لدرجةا ت الدرجة ت
1 11 11 9 11 8 1 11 11 8 11 9 
1 11 11 9 11 6 1 11 11 7 11 9 
3 9 13 8 13 8 3 8 13 7 13 8 
4 8 14 8 14 11 4 11 14 6 14 11 
5 11 15 7 15 9 5 9 15 11 15 9 
6 9 16 8 16 8 6 11 16 9 16 8 
7 7 17 8 17 6 7 7 17 8 17 9 
8 6 18 7   8 8 18 8   
9 8 19 9   9 9 19 6   
11 11 11 9   1

1 
7 11 11   

 114المجموع :  
 8.3سابي : الوسط الح 
 1.111االنحراف المعياري :  
 1.466التباين :  

 119المجموع :  
  8.5الوسط الحسابي :  
 1.519االنحراف المعياري :  
 1.177التباين :  
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 ( 3الممحق)
 العمر الزمني محسوبًا بالشهور لمجموعتي البحث)التجريبية والضابطة(

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت ةالدرج ت
1 118 11 117 11 118 1 111 11 111 11 115 
1 118 11 113 11 118 1 118 11 111 11 114 
3 111 13 111 13 111 3 116 13 114 13 118 
4 114 14 113 14 115 4 116 14 131 14 116 
5 119 15 111 15 114 5 116 15 117 15 111 
6 111 16 118 16 131 6 119 16 115 16 111 
7 118 17 111 17 118 7 116 17 115 17 116 
8 118 18 118   8 115 18 111   
9 115 19 118   9 117 19 111   
11 116 11 131   11 116 11 119   

  3174المجموع : 
   113.9المتوسط الحسابي : 
  5.9االنحراف المعياري : 

 34.6التبـاين : 

                     3168المجموع:  
 113.6المتوسط الحسابي : 
 6.15االنحراف المعياري : 

 36.6التباين : 
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 (  4ممحق)
 أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث 

 ج ب أ صاالختصا الجامعة أو الكلية اللقب العلمي وأسم الخبير ت

 * * * طرائق تدرٌس اللغة عربٌة شدبغداد/التربٌة/أبن ر حسن علً العزاوي -د -أ 1

  *  لغة بغداد/ اآلداب عبد الجبار علوان -د -أ 2

 * * * المناهج طرائق التدرٌس بغداد/التربٌة/أبن رشد عبد هللا حسن الموسوي -د -أ 3

  * * علم النفس بغداد/التربٌة/أبن رشد لٌلى عبد الرزاق االعظمً -د-أ 4

  *  قٌاس وتقوٌم لمعلمٌندٌالى/ ا ناظم كاظم-د -أ 5

  * * طرائق تدرٌس الكٌمٌاء دٌالى/ التربٌة عبد الستار أحمد مراد -د -م -أ 6

 * * * علم النفس دٌالى/ التربٌة عدنان محمود المهداويد  -م -أ 7

 * * * ارشاد دٌالى/ التربٌة عالء الدٌن كاظم عبد هللاد  -م -أ 8

 * *  لغة دٌالى/ التربٌة د علً عبد هللا العنبكً -م -أ 9

 * *  لغة الٌرموك كرٌم أحمد جواد التمٌمً -د -م -أ 11

  *  طرائق تدرٌس الكٌمٌاء دٌالى/ المعلمٌن د علً عبد الرحمن زنكنة -م -أ 11

 * *  بالغة دٌالى/ التربٌة د فاضل عبود التمٌمً -م -أ 12

  *  تدرٌس الكٌمٌاء طرائق دٌالى/المعلمٌن د علً مطنً العبٌدي -م -أ 13

 * * * طرائق تدرٌس اللغة العربٌة دٌالى/ التربٌة د مثنى علوان الجشعمً -م -أ 14

 * *  نقد دٌالى/التربٌة د ولٌد شاكر النعاس -م -ا 15

  * * طرائق تدرٌس علوم حٌاة دٌلى/التربٌة د ماجد عبد الستار -م -أ 16

  *  طرائق تدرٌس اللغة العربٌة /أبن رشدبغداد/التربٌة د رقٌة عبد األئمة -م 17

 * *  أدب دٌالى/التربٌة د مشحن حردان الدلٌمً -م 18

 * *  لغة دٌالى/التربٌة د مكً نومان الدلٌمً -م 19

 * *  لغة عربٌة مدرسة الست نسرٌن عبد الجبار 21

 * *  لغة عربٌة معلمة الست إقبال عبد الرحٌم 21

 

 
لـــا االيتبـــار أشـــير إلـــا ااىـــداف ا لـــا اليطـــط التدريســـية بـــالحرفإ لى واخ لســـيو ية بـــالحرفإألى واخ

 التحصييي بالحرف إجل .  
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 (5الممحق)

 .درجات تالمذة المجموعة التجريبية)تالميذ تمميذات( لمعام الدراسي السابق ورتبها
 

 المجمـوعـة التجــريبيـة

 الرتبة تلميذات ت الرتبة تالميذ ت

1 11 3 1 11 3 

2 9 9 2 8 17 

3 11 3 3 9 9 

4 7 23 4 6 26 

5 8 17 5 11 3 

6 9 9 6 9 9 

7 8 17 7 8 17 

8 7 23 8 8 17 

9 8 17 9 7 23 

11 9 9 11 9 9 

11 6 26 11 8 17 

   12 8 17 

   13 11 3 

   14 9 9 

   15 8 17 

   16 6 26 

 156  222 

  91= 1ي                                 86= 1ي         
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 (6الممحق)
 العمر الزمني محسوبًا باألشهر ألعمار تالمذة المجموعة التجريبية

 المجمـــــــــــوعـــــــــــة التجــــــــــــريبيــــــــــة                  

 الرتبة تلميذات ت الرتبة تالميذ ت

1 118 7.5 1 118 7.5 

2 121 3 2 114 14 

3 119 21 3 112 27 

4 118 7.5 4 118 7.5 

5 115 25 5 116 24 

6 117 12 6 113 15.5 

7 111 18.5 7 113 15.5 

8 111 21 8 118 7.5 

9 112 17 9 118 7.5 

11 118 22.5 11 132 1 

11 118 7.5 11 118 22.5 

   12 111 18.5 

   13 115 13 

   14 114 26 

   15 131 2 

   16 118 7.5 

 216.5 المجموع 161 المجموع

 95.5= 1ي                                81= 1ي  
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 توزيع الحصص األسبوعية لمواد المغة العربية في المرحمة االبتدائية .

 

 المجموع التعبير المحفوظات الخط واإلمالء القواعد القراءة الصف

 7 1 1 1 2 2 السادس

الخام
 س

2 2 1 1 1 7 

 11 1 1 3 2 4 الرابع

 11 3 / 3 / 5 الثالث

 8 الثانً

 

3 11 

 11 3 8 األول
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 جامعة ديالا
  يية التربية

 قسم اليغة العربية
 الماجستير -الدراسات العييا

 م/ آراء الخبراء في صالحية األغراض السموكية
 المحترم………………………. حضرة ااستاذ الفاضل 

 تحية طيبة :
ث دراســـة موســـومة بــــإامر اســـتيدام جيـــاز الحاســـو   ـــي تحصـــيل يجـــري الباحـــ     

 تالمذة الصف الرابع االبتدائي  ي مادة التدريبات اليغويةل .
وقد أعد الباحث ااغراض السيو ية الياصة بالموضوعات التي سوف يدرسياى      

 إذ يضع بين أيدي م ىذه ااغراض  أنو يأمل من م العون والمساعدة لما
ـــــــــــ ـــــــــــة .تتمتعـــــــــــون ب ـــــــــــة موضـــــــــــوعية عيمي ـــــــــــرة طويي ـــــــــــة ويب  و مـــــــــــن م انـــــــــــة عيمي

 تقبيوا  ائق ش ر الباحث وامتنانو                          
 
 

 طالب الماجستير
 مؤيد سعيد خمف

 طرائق تدريس المغة العربية
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 األهداف السموكية بصيغتها النهائية

 المستوى األهداف السلوكية ت

  ل التلميذ قادراً على ان :المذكر والمؤنث: جع **

 1 ٌتعرف أولٌات صٌغ المذكر والمؤنث . 1

 1 ٌتعرف مفهوم المذكر . 2

 1 ٌتعرف مفهوم المؤنث . 3

 1 ٌتعرف بعض أنواع الكلمة . 4

 1 ٌتذكر أمثلة مدلوالت األسماء . 5

 2 ٌمٌز بٌن المذكر والمؤنث . 6

 2 ٌحدد مفهوم المذكر ومفهوم المؤنث . 7

 3 ٌحول المذكر إلى مؤنث والمؤنث إلى مذكر 8

  أسماء اإلشارة : جعل التلميذ قادراً على أن :  **

 1 ٌتعرف مفهوم اسم اإلشارة . 9

 1 ٌتعرف مدلوالت أسماء اإلشارة . 11

 2 ٌمٌز )من حٌث االستخدام( بٌن أساء اإلشارة . 11

 1 ٌعدد أسماء اإلشارة . 12

 2 ارة فً جمل تعرض علٌه .ٌبٌن نوع أسماء اإلش 13

 3 ٌستخدم أسماء اإلشارة استخداما صحٌحاً عند الحدٌث والكتابة .   14

 1 ٌحدد اسم اإلشارة )مفرد، مثنى، جمع، مذكر، مؤنث( . 15

 3 أسماء اإلشارة من الجمل اإلشارة من الجمل التً تعرض أمامهٌستخرج  16

  قادراً على :المفرد والمثنى والجمع : جعل التلميذ  **

 1 ٌتعرف أولٌات صٌغ المفرد والمثنى والجمع . 17

 1 ٌتعرف مفهوم المفرد . 18

 1 ٌتعرف مفهوم المثنى . 19

 1 ٌتعرف مفهوم الجمع . 21

 2 ٌمٌز بٌن أنواع الجمع )جمع مذكر، جمع مؤنث، جمع تكسٌر( . 21

 3 لحدٌث والكتابة .ٌستخدم المفرد والمثنى والجمع استخداماً صحٌحاً فً ا 22

 2 ٌحدد مفهوم المفرد والمثنى والجمع . 23

 3 ٌستخرج )المفرد والمثنى والجمع( من الجمل التً تعرض أمامه .  24

 2 ٌمٌز بٌن المفرد والمثنى والجمع . 25

  الضمائر المنفصلة للغائبين : جعل التلميذ قادراً على أن : **

 1 ٌتعرف مفهوم الضمائر . 26

 1 ٌتعرف متى ٌكون الضمٌر للغائب . 27

 2 ٌمٌز بٌن الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة . 28

 2 ٌمٌز بٌن ضمائر الغائبٌن وضمائر المتكلمٌن .  29

 3 ٌستخرج الضمائر المنفصلة من الجمل التً تعرض أمامه . 31

 3 ٌستخدم الضمائر استخداماً صحٌحاً عند الحدٌث والكتابة . 31

 2 ٌصنف الضمائر إلى منتمٌة للغائبٌن وغٌر منتمٌة . 32

 1 ٌتعرف كٌفٌة استخدام ضمائر الغائبٌن . 33
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 المستوى األهداف السلوكية ت

  الضمائر المنفصلة للمتكلمين : جعل التلميذ قادراً على أن : **

 1 ٌتعرف مفهوم ضمٌر المتكلم . 34

 1 ٌتعرف متى ٌكون الضمٌر للمتكلم . 35

 1 ٌعدد الضمائر المنفصلة للمتكلمٌن .   36

 2 ٌمٌز بٌن الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة للمتكلمٌن . 37

 3 ٌستخدم الضمائر المنفصلة للمتكلمٌن استخداماً صحٌحاً . 38

 2 ٌصنف الضمائر المنفصلة إلى منتمٌة وغٌر منتمٌة لهذا النوع من الضمائر 39

 1 لضمائر للمتكلمٌن . ٌعرف كٌفٌة استعمال ا 41

  االسم الموصول : جعل التلمٌذ قادراً على أن : **

 1 ٌتعرف مفهوم االسم الموصول . 41

 1 ٌتعرف أنواع االسم الموصول . 42

 1 ٌتعرف األسماء الموصولة الدالة على المفرد والمثنى والجمع . 43

 1 ٌتعرف كٌفٌة استعمال االسم الموصول . 44

 1 ائدة كل اسم من األسماء الموصولة .ٌتعرف ف 45

 2 ٌمٌز األسماء الموصولة الدالة على المذكر والمؤنث . 46

 3 ٌستخدم االسم الموصول استخداماً صحٌحاً عند الحدٌث والكتابة . 47

 2 ٌمٌز بٌن األسماء الموصولة واسماء اإلشارة . 48

 2 رض أمامه . ٌتعرف على االسم الموصول من خالل الجمل التً تع 49

  الجملة المثبتة والجملة المنفية : جعل التلميذ قادراً على أن : **

 1 ٌتعرف الكالم المثبت . 51

 1 ٌتعرف الكالم المنفً . 51

 2 ٌمٌز بٌن الجمل المثبتة والجمل المنفٌة . 52

 1 ٌتعرف أولٌات صٌغ الجمل . 53

 3 ٌحول الجمل المثبتة إلى جمل منفٌة . 54

 3 ٌحول الجمل المنفٌة إلى جمل مثبتة . 55

 2 ٌحدد أدوات النفً فً الجمل التً تعرض أمامه . 56

 2 ٌمٌز أدوات النفً من غٌرها من األدوات 57

  االستفهام : جعل التلميذ قادراً على أن : **

 1 ٌتعرف أولٌات صٌغ االستفهام .  58

 1 ٌتعرف بعض أدوات االستفهام . 59

 2 بٌن أدوات االستفهام .ٌمٌز  61

 1 ٌتعرف كٌفٌة استعمال أدوات االستفهام . 61

 2 ٌبٌن معنى أدوات االستفهام . 62

 3 ٌستخدم أدوات االستفهام استخداماً صحٌحاً  63

 2 ٌحدد أدوات االستفهام فً الجمل التً تعرض أمامه . 64

 3 ٌسوق بعض األمثلة التً تحتوي على أدوات االستفهام . 65

 1 ٌتعرف حروف االستفهام  66
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 جامعة ديالا /  يية التربية

 قسم اليغة العربية
 الدراسات العييا / الماجستير

 الموضوع / آراء الخبراء في صالحية الخطتين االنموذجيتين
 المحترم…………………………………. حضرة ااستاذ الفاضل 

 تحية طيبة:
 ومة بـ إإأمر استيدام الحاسو   ي تحصيل يروم الباحث إجراء دراسة موس     

 تالمذة الصف الرابع االبتدائي  ي مادة التدريبات اليغويةلل .
وقــد اعــد البـــاحث يطتــين تدريســيتين ااولــا بــدون اســتيدام الحاســو  والمانيـــة      

باســـتيدام  جيـــاز الحاســـو  وســـيية تعييميـــةى وأن الباحـــث يضـــع بـــين أيـــدي م ىـــاتين 
يأمل مـن م إبـداء العـون والمسـاعدة لمـا تتمتعـون بـو مـن م انـة عيميـةى اليطتين  انو 

 ويبرة طوييةى ونظرة موضوعية عيمية .
 

 تقبيوا ش ر الباحث وامتنانو                             
 
 

                                              
 حث طالب الماجستيرالبا                                                 

 مؤيد سعيد خمف                                                    
 طرائق تدريس المغة العربية                                               
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خطة انموذجية في تدريس مادة التدريبات المغوية بالطريقةة االسةتقرائية مةن دون  
 ستخدام جهاز الحاسوب .ا

                     
 الموضوع/ المذكر والمؤنث                           

 المدرســـــــة / المعيـــــــم                                 المـــــــادة / التـــــــدريبات اليغويـــــــة
 / المذ ر والمؤنث لموضوعالصف والشعبة / الرابع االبتدائيإ ل              ا

 دقـيقــة 41التاريخ /    /     /             الــزمن /        اليوم /      
 : األهداف العامة

 ت وين عادات لغوية سييمة . -1
 وضع بعض قواعد اليغة موضع االستعمال . -1
ـــــــا االســـــــتعمال الصـــــــحي  مـــــــن يـــــــالل تســـــــري  بعـــــــض -3 ـــــــدري  التالمـــــــذة عي  ت

 ويستقيم نطقو بمراعاتيا.المصطيحات النحوية والصر يةى ليمرن لسانو عييياى     
 التدري  عيا التف ير السييم . -4
 تنمية مروتيم اليغوية . -5

 األهداف الخاصة:
ـــــــو .        تفيـــــــم التالمـــــــذة موضـــــــوع المـــــــذ ر والمؤنـــــــث مـــــــع حـــــــل التـــــــدريبات عيي

 جعل التيميذ قادرا عيا أن :    : األغراض السموكية

 يتعرف أوليات صيغ المذ ر والمؤنث . -1
 مفيوم المذ ر . يتعرف -1
 يتعرف مفيوم المؤنث . -3
 يتذ ر أممية مدلوالت ااسماء . -4
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 يتعرف بعض أنواع ال يمة . -5
 يميز بين المذ ر والمؤنث . -6
 يحدد مفيوم المؤنث ومفيوم المذ ر . -7
 يحول المذ ر إلا مؤنث والمؤنث إلا مذ ر . -8
 : الوسائل التعميمية 
 ض والميونى ال تا  المدرسيل إالسبورةى الطباشير اابي 
 دقائقل 5: إ التمهيد 

 ي الدرس السابق درسنا موضوع الحروف الشمسية والقمرية وعر نا ان الحـرف      
الشمســي ىــو الحــرف الــذي يــأتي بعــدإالل الداييــة عيــا  يمــة إشــمسل وغيرىــا مــن 

 .ال يمات المشابيةى وي ون مشددًاى من يستطيع ان يعطينا ممااًل عيا ذلك 
 تيميذة: السماء 

المعيــم: أحســنتى إمــا الحــرف القمــري  يــو الحــرف الــذي يــأتي بعــدإالل الداييــة عيــا 
 يمــة إقمــرل وغيرىــا مــن ال يمــات المشــابيةى وي ــون غيــر مشــددًاى  مــن يســتطيع ان 

 يعطينا ممااًل عيا ذلك .
 تيميذ: البا 

المـذ ر وىـو الممـال  المعيم جيد جدًاى نالحظ ان الممالين السـابقين أحـدىما يـدل عيـا
المانيإالبــا لى واريــر يــدل عيــا المؤنــثى وىــو الممــال ااول إالســماءلى و ــي درســنا 

 ىذا سنتعرف عيا إالمذ ر والمؤنثل .
 وي ت  العنوان عيا السبورة بيط  بير وواض  .

 
 
 



 المالحق
 
 

115 

 دقيقةل 31: إ العرض 
 ذ ر ىو ما دلااسماء أما ان ت ون مذ رة واما ان ت ون مؤنمة. وااسم الم      

عيا الشيء المذ ر سواء أ ان إإنسانًا أم حيوانًا ام نباتًا ام جمادًال وعيا ىذا  ينـاك 
أســماء تــدل عيــا المــذ ر وال يصــ  ان نســمي اانمــا بيــاى وىنــاك أســماء تــدل عيــا 
اانما وال يص  ان نسمي المذ ر بياى  مماًل  يمةإمعيمل تدل عيا االسم المذ ر وال 

النما بياى بل نقول لألنما إمعيمةل ولنالحظ ىذه ال يمات إوت ت  يص  ان نسمي ا
 عيا السورة بيط واض ل .

 إإزين ى زيدى سعادى معيمةى ميندسى أ ى أمى معيمى مؤدبةى مؤد لل
 يذه ااسماء التي نالحظيا منيا ما يدل عيا المذ ر ومنيا ما يدل عيا المؤنث    

وعتين ااولـــا لألســـماء المـــذ رة والمانيـــة ولبيـــان ذلـــك نعمـــل جـــدواًل يت ـــون مـــن مجمـــ
 لألسماء المؤنمة .إي ت  عيا السبورةل

 األسماء الدالة عمى اإلنسان
 المؤنث المذكر
 زين  زيد

 سعاد ميندس
 أم أ 
 معيمة معيم
 مؤدبة مؤد 

 ولنالحظ ااسماء ارتية :  إأخى أيتى صديقى صديقةى تيميذى تيميذةل
 إت ت  عيا السبورةل 

 طي  من التالمذة تدوينيا  ي د اترىم الياصة بالواج  البيتيى  والمطيو  من م وي
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أييـا التالمــذة عمـل جــدول مشــابو ليجـدول الســابق تـدرجوا تحتــو مــا يـدل عيــا المــذ ر 
 وما يدل عيا المؤنث.

 وارن ننتقل إلا ااسماء الدالة عيا الحيوانى وىي أيضا أما ان ت ون مذ رة      
 الحظ ااســــــــــــــــــماء ارتيــــــــــــــــــة: إت تــــــــــــــــــ  عيــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــبورةلاو مؤنمــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــن

 إإجملى قطةى عصفورى يروفى دجاجةى أسدى معي ى حّيةى نعجةللنالحظ ان ىذه
ال يمات جميعيا أسماء وىي أسماء لحيوانات قسم منيـا حيـوان مـذ ر واريـر حيـوان 

 مؤنث . ولنالحظ الجدول ارتي : إي ت  عيا السبورةل

 ؤنثأسم حيوان م أسم حيوان مذكر
 قطة جمل

 دجاجة عصفور
 نعجة يروف
 حية أسد

أما ااسماء التي تدل عيا النبات  يي أيضا  مـا سـبق امـا ان ت ـون مـذ رة او      
 مؤنمةى والنبات ىو  ل ما ييرج من اارض . ولنالحظ ال يمات ارتية :

 إت ت  عيا السبورةل
لل  يـذه جميعيـا أسـماء إإشجرةى نييةى غصنى رزى تفاحةى عنـ ى وردةى تـينى رمـان

لنباتــات ميتيفــة منيــا مــا يــدل عيــا المؤنــث ومنيــا مــا يــدل عيــا المــذ رى  مــن مــن م 
 يعرف  يمةإشجرةل أىي تدل عيا المؤنث أم المذ ر؟ .

 تيميذة : تدل عيا المؤنث .
 المعيم : جيد أحسنِت ى و يمة إنييةل

 تيميذ : أيضًا تدل عيا المؤنث .
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 صن المعيم : أحسنتى و يمة غ
 تيميذة : تدل عيا المذ ر .

المعيــم : أحســنتم جميعــًا . وعيــي م ان تعميــوا جــدواًل تــدرجوا تحتــو ااســماء التــي تــدل 
عيــا المــذ رى وجــدواًل تــدرجوا تحتــو ااســماء التــي تــدل عيــا المؤنــث . إويطيــ  مــن 

 التالمذة ان يدونوا ال يمات  ي د اترىمل
لجمـاد ىـو مـا ال روح لـو  مـماًل ال رسـي أسـم اما أسـماء ااشـياء مـن الجمـادى  ا      

 القيم1جماد انو ال روح لو وال حياة وال حر ة لذلك تسما أشياء جامدةى و ذلك 
والسبورة والشباك وغيرىا. وىي أيضًا اما ان ت ون أسماء مذ رة واما ان ت ون أسماء 

 ى سـتارةل مؤنمة . ومن أممية ذلكإ قيمى سيارةى  رسـيى شـباكى يزانـةى مسـطرةى م تـ
وغيرىا .  مماًل  يمةإقيمل ىي اسم لشيء مذ رى و يمة سيارة ىي اسم لشيء مؤنثى 

 وى ذا نفيم ان جميع الموجودات  ي العالم ىي اما مذ رة او مؤنمة .
واالن من مـن م يسـتطيع ان يعـرف  يمةإمسـطرةل عيـا مـاذا تـدل عيـا المـذ ر ام    

 المؤنث ؟ .
 تيميذ : تدل عيا المؤنث .

 معيم : جيدى و يمة إم ت ل ال
 تيميذة : تدل عيا المذ ر .

 المعيم: نعم أحسنتمى وعيي م ان تسجيوا ىذه ااسماء  ي د اتر م الياصة
 بالواج  البيتي .

وبعـد ان تعر نـا عيـا المـذ ر والمؤنـث مــن ااسـماءى ننتقـل إلـا التعـرف عيــا        
 مذ رى وىل يجوز ذلك و يف يفية تحويل االسم المذ ر إلا مؤنث والمؤنث إلا 

 يتم التحويل ؟.
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أ مــر ااســماء الدالـــة عيــا المـــذ ر يــتم تحويييــا إلـــا أســماء مؤنمـــة ب ضــا ة تـــاء     
مربوطـــةإةل  ـــي نيايـــة االســـم المـــذ رى ممـــل  يمـــةإابنل باســـتطاعتنا أن نحوليـــا مـــن 
المـــذ ر إلـــا المؤنـــث ب ضـــا ة تـــاء مربوطـــة  ـــي نيايـــة ال يمـــة  تصـــب إابنةلى و ـــذلك 

لحـال مــعإمعيمل  يـي اســم مـذ ر ول ــن عنـد إضــا ة تـاء مربوطــة  ـي نيايتيــا تصــب  ا
إمعيمــةل وىــي تــدل عيــا المؤنــثى  مــن مــن م يعــرف  يمةإمينــدسلى مــذ ر ام مؤنــث 

 تيميذ : مذ ر .
 المعيم :  يف نجعييا مؤنمة ؟

 تيميذة : ب ضا ة تاء مربوطة  ي نياية ال يمة  تصب إميندسةل
 يمــة إنــاج ل أســم مــذ رى ول ــي نحوليــا إلــا مؤنــث مــاذا نفعــل ؟المعيـم : أحســنتمى و 

 الجميع : نضيف  ي نيايتيا تاء مربوطة .
 المعيم : ماذا تصب  ؟
 الجميع : إناجحةل .

المعيــم : ول ـــي نحـــول ال يمــة مـــن المؤنـــث إلــا المـــذ ر  أننـــا نعمــل عيـــا ر ـــع التـــاء 
ث  عند حذف الحرف اايير المربوطة من نياية ال يمة المؤنمة مملإتيميذةل اسم مؤن

تصب  إتيميذل وىي  يمة تدل عيا االسم المذ ر . و يمةإمعيمةل ىل ىـي مـذ رة ام 
 مؤنمة ؟

 الجميع : مؤنمة .
 المعيـــــــم :  ـــــــ ذا حـــــــذ نا منيـــــــا الحـــــــرف ااييـــــــر إالتـــــــاء المربوطـــــــةل مـــــــاذا تصـــــــب  

 الجميع : معيم
مـن المؤنـث إلـا المـذ ر المعيم : أحسنتمى من من م يستطيع ان يحول الجمية ارتيـة 

 المذيعة واضحة الصوت إت ت  عيا السبورةل 
 تيميذ : المذيع واض  الصوت .

 المعيم : أحسنت .
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 دقائقل 5إ التطبيق
 المعيم :  يف نحول المؤنث  ي الجمل ارتية إلا المذ ر ؟

 سميرة بنت مؤدبة . -
 االبنة محبوبة لدى والدييا . -

 تيميذ : سمير ابن مؤد  .
 ذة : االبن محبو  لدى والديو .تيمي

 المعيم : أحسنتم جميعًا .
 الواجب البيتي :

حل التدريبات واج  بيتي و ي د تر التدريبات الياصى مع عمل الجداول المطيوبة  
. 
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 (01الممحق)

 المغويةةة باسةةتخدام جهةةاز الحاسةةوب . خطةةة انموذجيةةة فةةي تةةدريس مةةادة التةةدريبات 
                     

 الموضوع/ المذكر والمؤنث                           

 المدرســـــــــة / المعيـــــــــم                                   المـــــــــادة / التـــــــــدريبات اليغويـــــــــة
 الصـــــــف والشـــــــعبة / الرابـــــــع االبتـــــــدائيإ ل            الموضـــــــوع / المـــــــذ ر والمؤنـــــــث

ـــــــــــــــــــــــن / ال ــــــــــــــــــــــة 41يــــــــــــــــــــــوم /           التــــــــــــــــــــــاريخ /    /     /           الزمـــ  دقيق
 : األهداف العامة

 ت وين عادات لغوية سييمة . -1
 وضع بعض قواعد اليغة موضع االستعمال . -1
ـــــــــا االســـــــــتعمال الصـــــــــحي  مـــــــــن يـــــــــالل تســـــــــري  بعـــــــــض -3 ـــــــــدري  التالمـــــــــذة عي  ت

 ييياى ويستقيم نطقو بمراعاتيا.المصطيحات النحوية والصر يةى ليمرن لسانو ع    
 التدري  عيا التف ير السييم . -4
 تنمية مروتيم اليغوية . -5

 األهداف الخاصة:
ــــــــــــو . ــــــــــــدريبات عيي ــــــــــــث مــــــــــــع حــــــــــــل الت  تفيــــــــــــم التالمــــــــــــذة موضــــــــــــوع المــــــــــــذ ر والمؤن

 : جعل التيميذ قادرًا عيا ان :    ااغراض السيو ية
 يتعرف أوليات صيغ المذ ر والمؤنث . -1
 ف مفيوم المذ ريتعر  -1
 يتعرف مفيوم المؤنث . -3
 يتذ ر أممية مدلوالت ااسماء . -4
 يتعرف بعض أنواع ال يمة . -5
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 يميز بين المذ ر والمؤنث . -6
 يحدد مفيوم المؤنث ومفيوم المذ ر . -7
 يحول المذ ر إلا مؤنث والمؤنث إلا مذ ر -8
 : الوسائل التعميمية 
 سيلإجياز الحاسو ى ال تا  المدر  
 دقائقل 5: إ لتمهيدا 

 ــي الــدرس الســابق درســنا موضــوع الحــروف الشمســية والقمريــة وعر نــا ان الحــرف      
الشمســــي ىــــو الحــــرف الــــذي يــــأتي بعــــدإالل الداييــــة عيــــا  يمــــة إشــــمسل وغيرىــــا مــــن 

 ال يمات المشابيةى وي ون مشددًاى من يستطيع ان يعطينا ممااًل عيا ذلك .
 تيميذة: السماء 

 يمـة : أحسنتى إما الحرف القمري  يو الحرف الذي يـأتي بعـدإالل الداييـة عيـا المعيم
يعطينــا  إقمــرل وغيرىــا مــن ال يمــات المشــابيةى وي ــون غيــر مشــددًاى  مــن يســتطيع ان

 ممااًل عيا ذلك .
 تيميذ: البا 

المعيــم جيــد جـــدًاى نالحــظ ان الممــالين الســـابقين أحــدىما يــدل عيـــا المــذ ر وىــو الممـــال 
ي إالبـــا لى وااليـــر يـــدل عيـــا المؤنـــثى وىـــو الممـــال االول إالســـماءلى و ـــي درســـنا  المـــان

 ىذا سنتعرف عيا إالمذ ر والمؤنثل 
ـــــــــــر وواضـــــــــــ  .  ـــــــــــا شاشـــــــــــة جيـــــــــــاز الحاســـــــــــو  بيـــــــــــط  بي ـــــــــــوان عي  ويعـــــــــــرض العن
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 دقيقةل 31: إ العرض 
يـا ااسماء أما ان ت ون مـذ رة وامـا ان ت ـون مؤنمـة. واسـم المـذ ر ىـو مـا دل ع      

الشيء المذ ر سـواء أ ـان إإنسـانًا أم حيوانـًا ام نباتـًا ام جمـادًال وعيـا ىـذا  ينـاك أسـماء 
تــدل عيــا المــذ ر وال يصــ  ان نســمي اانمــا بيــاى وىنــاك أســماء تــدل عيــا اانمــا وال 
يصــ  ان نســمي المــذ ر بيــاى  مــماًل  يمــةإمعيمل تــدل عيــا االســم المــذ ر وال يصــ  ان 

نقـــول لألنمـــا إمعيمـــةل ولـــنالحظ ىـــذه ال يمـــات إوتعـــرض عيـــا نســـمي االنمـــا بيـــاى بـــل 
 شاشة جياز الحاسو  وبيط واض ل

 إإزينـــــــــــ ى زيـــــــــــدى ســـــــــــعادى معيمـــــــــــةى مينـــــــــــدسى أ ى أمى معيـــــــــــمى مؤدبـــــــــــةى مـــــــــــؤد لل
 يـــذه ااســـماء التــي نالحظيـــا منيــا مـــا يــدل عيـــا المــذ ر ومنيـــا مــا يـــدل عيــا المؤنـــث 

ااولـا لألسـماء المذ ــرة والمانيـة لألسـماء ولبيان ذلك نعمل جدواًل يت ون من مجمـوعتين 
 المؤنمة .إويعرض الجدول عيا شاشة جياز الحاسو ل

 األسماء الدالة عمى اإلنسان
 المؤنث المذكر
 زين  زيد

 سعاد ميندس
 أم أ 
 معيمة معيم
 مؤدبة مؤد 

 
 ولنالحظ ااسماء ارتية : إأخى أيتى صديقى صديقةى تيميذى تيميذةل

 شاشة جياز الحاسو ل إتعرض عيا
 ويطي  من التالمذة تدوينيا  ي د اترىم الياصة بالواج  البيتيى  والمطيو  من م 
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أييا التالمذة عمل جـدول مشـابو ليجـدول السـابق تـدرجوا تحتـو مـا يـدل عيـا المـذ ر ومـا 
 يدل عيا المؤنث.

ون مــذ رة او وارن ننتقــل إلــا ااســماء الدالــة عيــا الحيــوانى وىــي أيضــا أمــا ان ت ــ     
 مؤنمــــــــــة ولــــــــــنالحظ ااســــــــــماء ارتيــــــــــة: إتعــــــــــرض عيــــــــــا شاشــــــــــة جيــــــــــاز الحاســــــــــو ل
إإجمـــلى قطـــةى عصـــفورى يـــروفى دجاجـــةى أســـدى معيـــ ى حّيـــةى نعجـــةللنالحظ ان ىـــذه 
ال يمــات جميعيــا أســماء وىــي أســماء لحيوانــات قســم منيــا حيــوان مــذ ر واريــر حيــوان 

 ة جياز الحاسو لمؤنث . ولنـالحظ الجدول ارتي : إيعرض عيا شاش
 أسم حيوان مؤنث أسم حيوان مذكر

 قطة جمل
 دجاجة عصفور
 نعجة يروف
 حية أسد

   
أما ااسماء التي تدل عيا النبات  يي أيضا  مـا سـبق امـا ان ت ـون مـذ رة او مؤنمـةى  

 والنبات ىو  ل ما ييرج من اارض . ولنالحظ ال يمات ارتية :
 إتعرض عيا شاشة جياز الحاسو ل

إإشـــجرةى نييـــةى غصـــنى رزى تفاحـــةى عنـــ ى وردةى تـــينى رمـــانلل  يـــذه جميعيـــا أســـماء 
لنباتات ميتيفة منيا ما يدل عيا المؤنث ومنيا ما يدل عيـا المـذ رى  مـن مـن م يعـرف 

  يمةإشجرةل أىي تدل عيا المؤنث أم المذ ر؟ .
 تيميذة : تدل عيا المؤنث .

 المعيم : جيد أحسنِت ى و يمة إنييةل
 يذ : أيضًا تدل عيا المؤنث .تيم

 المعيم : أحسنتى و يمة غصن 
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 تيميذة : تدل عيا المذ ر .

المعيم : أحسنتم جميعًا . وعيـي م ان تعميـوا جـدواًل تـدرجوا تحتـو ااسـماء التـي تـدل عيـا 
المذ رى وجدواًل تدرجوا تحتو ااسماء التي تدل عيا المؤنث . إويطيـ  مـن التالمـذة ان 

 ت  ي د اترىمل .  يدونوا ال يما
جمـاد أسـم  اما أسماء ااشياء من الجمادى  الجماد ىــو مـا ال روح لـو  مـماًل ال رسـي    

القيـــم والســـبورة 1انــو ال روح لـــو وال حيــاة وال حر ـــة لـــذلك تســما أشـــياء جامـــدةى و ــذلك 
والشــباك وغيرىــا. وىــي أيضــًا امــا ان ت ــون أســماء مــذ رة وامــا ان ت ــون أســماء مؤنمــة . 

ن أمميــة ذلــكإ قيــمى ســيارةى  رســيى شــباكى يزانــةى مســطرةى م تــ ى ســتارةل وغيرىــا . ومــ
 مماًل  يمةإقيمل ىي اسم لشيء مذ رى و يمة سيارة ىي اسـم لشـيء مؤنـثى وى ـذا نفيـم 

 ان جميع الموجودات  ي العالم ىي اما مذ رة او مؤنمة .
ل عيـــا المـــذ ر ام واالن مـــن مـــن م يســـتطيع ان يعـــرف  يمةإمســـطرةل عيـــا مـــاذا تـــد   

 المؤنث ؟ .
 تيميذ : تدل عيا المؤنث .

 المعيم : جيدى و يمة إم ت ل 
 تيميذة : تدل عيا المذ ر .

المعيـــم: نعـــم أحســـنتمى وعيـــي م ان تســـجيوا ىـــذه ااســـماء  ـــي د ـــاتر م الياصـــة بالواجـــ  
 البيتي .

ف عيـا  يفيـة وبعد ان تعر نا عيـا المـذ ر والمؤنـث مـن ااسـماءى ننتقـل إلـا التعـر      
تحويـــل االســـم المــــذ ر إلـــا مؤنـــث والمؤنــــث إلـــا مــــذ رى وىـــل يجـــوز ذلــــك و يـــف يــــتم 

 التحويل ؟.
أ مــــر ااســــماء الدالــــة عيــــا المــــذ ر يــــتم تحويييــــا إلــــا أســــماء مؤنمــــة ب ضــــا ة تــــاء     

مربوطةإةل  ي نياية االسـم المـذ رى ممـل  يمـةإابنل باسـتطاعتنا أن نحوليـا مـن المـذ ر 
ضـــــا ة تـــــاء مربوطـــــة  ـــــي نيايـــــة ال يمـــــة  تصـــــب إابنةلى و ـــــذلك الحـــــال إلـــــا المؤنـــــث ب 
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مــعإمعيمل  يــي اســم مــذ ر ول ــن عنــد إضــا ة تــاء مربوطــة  ــي نيايتيــا تصــب  إمعيمــةل 
 لى مذ ر ام مؤنث.ميندسوىي تدل عيا المؤنثى  من من م يعرف  يمةإ

 تيميذ : مذ ر .
 المعيم :  يف نجعييا مؤنمة ؟

ــــــــــــــذة : ب ضــــــــــــــا ة تــــــــــــــاء مرب  وطــــــــــــــة  ــــــــــــــي نيايــــــــــــــة ال يمــــــــــــــة  تصب إميندســــــــــــــةلتيمي
 المعيـــم : أحســـنتمى و يمـــة إنـــاج ل أســـم مـــذ رى ول ـــي نحوليـــا إلـــا مؤنـــث مـــاذا نفعـــل ؟

 الجميع : نضيف  ي نيايتيا تاء مربوطة .
 المعيم : ماذا تصب  ؟
 الجميع : إناجحةل .

 المعيــــم : ول ــــي نحــــول ال يمــــة مــــن المؤنــــث إلــــا المــــذ ر  أننــــا نعمــــل عيــــا ر ــــع التــــاء
المربوطــة مــن نيايــة ال يمــة المؤنمــة مملإتيميــذةل اســم مؤنــث  عنــد حــذف الحــرف ااييــر 
تصــب  إتيميــذل وىــي  يمــة تــدل عيــا االســم المــذ ر . و يمةإمعيمــةل ىــل ىــي مــذ رة ام 

 مؤنمة ؟
 الجميع : مؤنمة .

 المعيـــــــــم :  ـــــــــ ذا حـــــــــذ نا منيـــــــــا الحـــــــــرف ااييـــــــــر إالتـــــــــاء المربوطـــــــــةل مـــــــــاذا تصـــــــــب  
 الجميع : معيم

لمعيــم : أحســنتمى مــن مــن م يســتطيع ان يحــول الجميــة ارتيــة مــن المؤنــث إلــا المــذ ر ا
ــــــــــــــا شاشــــــــــــــة جيــــــــــــــاز الحاســــــــــــــو ل   المذيعــــــــــــــة واضــــــــــــــحة الصــــــــــــــوت إتعــــــــــــــرض عي

 تيميذ : المذيع واض  الصوت .
 المعيم : أحسنت .

 دقائقل 5: إ التطبيق 
 المعيم :  يف نحول المؤنث  ي الجمل ارتية إلا المذ ر ؟

 مؤدبة .سميرة بنت  -
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 االبنة محبوبة لدى والدييا . -
 تيميذ : سمير ابن مؤد  .

 تيميذة : االبن محبو  لدى والديو .
 المعيم : أحسنتم جميعًا .

 : الواجب البيتي
 حل التدريبات واج  بيتي و ي د تر التدريبات الياصى مع عمل الجداول المطيوبة.  
 
  



 (01الممحق)                                     
 

االستقرائية من دون لطريقة خطة انموذجية في تدريس مادة التدريبات المغوية با
   استخدام جياز الحاسوب .

 الموضوع/ المذكر والمؤنث                      
 المدرسة/ المعمم                                    المادة / التدريبات المغوية
 الصف والشعبة / الرابع االبتدائي )ب(             الموضوع / المذكر والمؤنث

 دقيقة 41الزمن /           اليوم والتاريخ /         /   /           
 األىداف العامة :

 تكوين عادات لغوية سميمة . -0
 . وضع بعض قواعد المغة موضع االستعمال -2
عمى االستعمال الصحيح من خالل تسريب بعض المصطمحات  ذيتدريب التمم -3

   ، ويستقيم نطقو بمراعاتيا .، ليمرن لسانو عميياالنحوية والصرفية
 التدريب عمى التفكير السميم . -4
 . تنمية ثروتيم المغوية -5 

 : الخاصة األىداف
          تفييم التالمذة موضوع المذكر والمؤنث مع حل التدريبات عميو .

 عمى ان :  جعل التمميذ قادراً  : األغراض السموكية
 يتعرف أوليات صيغ المذكر والمؤنث . -0
 يتعرف مفيوم المذكر -2
 يتعرف مفيوم المؤنث . -3
 يتعرف بعض أنواع الكممة . -4
 يتذكر أمثمة مدلوالت األسماء . -5
 يميز بين المذكر والمؤنث . -6
 .المؤنث مفيوم المذكر و  مفيوم دديح -7



 . ؤنث والمؤنث إلى مذكريحول المذكر إلى م -8
 : الوسائل التعميمية

 )السبورة، الطباشير األبيض والممون، الكتاب المدرسي( 
 دقائق( 5) : التمييد
في الدرس السابق درسنا موضوع الحروف الشمسية والقمرية وعرفنا ان الحرف      

مى كممة )شمس( وغيرىا من الحرف الذي يأتي بعد)ال( الداخمة ع الشمسي ىو
 عمى ذلك . لاثميعطينا  أنمن يستطيع  الكممات المشابية، ويكون مشددًا .

 السماء تمميذة: 
و الحرف الذي يأتي بعد)ال( الداخمة عمى يف اما الحرف القمري ،أحسنتالمعمم: 

من يستطيع ان فالمشابية، ويكون غير مشددًا . كممة )قمر( وغيرىا من الكممات
 عمى ذلك . لامثيعطينا 

 الباب: تمميذ
ان ىناك كممات تدل عمى المذكر  ينالسابق ينلامثالمعمم جيد جدًا، نالحظ في ال

( المذكر والمؤنث)ما يدل عمى المؤنث، وفي درسنا ىذا سنتعرف عمى ومنيا 
 العنوان عمى السبورة بخ كبير وواضح .ويكتب 

 دقيقة( 31): العرض  
المذكر ىو ما دل  واالسماألسماء أما ان تكون مذكرًا واما ان تكون مؤنثًا.       

عمى الشيء المذكر سواء كان )إنسان أو حيوان او نبات او جماد( وعمى ىذا فيناك 
ألنثى بيا، وىناك أسماء تدل عمى أسماء تدل عمى المذكر وال يصح ان نسمي ا

األنثى وال يصح ان نسمي المذكر بيا، فمثاًل كممة)معمم( تدل عمى االسم المذكر وال 
يصح ان نسمي االنثى بيا، بل نقول لألنثى )معممة( ولنالحظ ىذه الكممات )وتكتب 

 عمى السبورة(
 ((مؤدب ، مؤدبة، معمم ))زينب، زيد، سعاد، معممة، ميندس، أب، أم،

فيذه األسماء التي نالحظ منيا ما يدل عمى المذكر ومنيا ما يدل عمى المؤنث    



ولبيان ذلك نعمل جدواًل يتكون من مجموعتين األولى لألسماء المذكرة والثانية 
 لألسماء المؤنثة .

 اسم إنسان مؤنث اسم إنسان مذكر

 زينب زيد

 سعاد مهندس

 أم أب

 معلمة معلم

 مؤدبة مؤدب

 ظ األسماء اآلتية :ولنالح
 )أخ، أخت، صديق، فاطمة، موظف، تمميذ، تمميذة(

عمل جدول مشابو لمجدول السابق تدرجوا تحتو ما يدل  ةذوالمطموب منكم أييا التالم
عمى الحيوان وىي أيضا أما  الدالة عمى المذكر والمؤنث. واآلن ننتقل إلى األسماء

 ء اآلتية :ان تكون مذكرًا او مؤنثًا ولنالحظ األسما
 ))جمل، قطة، عصفور، خروف، دجاجة، أسد، ثعمب، حّية، أرنب((

ونالحظ ان ىذه الكممات جميعيا أسماء وىي أسماء لحيوانات قسم منيا حيوان مذكر 
 واآلخر حيوان مؤنث .

 ولنالحظ الجدول اآلتي :
 أسم حيوان مؤنث أسم حيوان مذكر

 قطة جمل

 دجاجة عصفور

 حّية خروف

 بأرن أتسد

كر او ذأما األسماء التي تدل عمى النبات فيي أيضا كما سبق اما ان تكون م   
 مؤنث، والنبات ىو كل ما يخرج من األرض . ولنالحظ الكممات اآلتية :

))شجرة، نخمة، غصن، رز، تفاحة، عنب، وردة، تين، رمان(( فيذه جميعيا أسماء 
يدل عمى المذكر، فمن منكم لنباتات مختمفة منيا ما يدل عمى المؤنث ومنيا ما 



 يعرف كممة)شجرة( أىي تدل عمى المؤنث أم المذكر .
 تمميذة : تدل عمى المؤنث .

 المعمم : جيد أحسنِت ، وكممة )نخمة(
 تمميذ : أيضًا تدل عمى المؤنث .
 المعمم : أحسنت، وكممة غصن 

 تمميذة : تدل عمى المذكر .
 المعمم : أحسنتم جميعًا .

األشياء من الجماد، والجماد ىو ما ال روح لو فمثاًل الكرسي أسم اما أسماء     
القمم 1جماد ألنو ال روح لو وال حياة وال حركة لذلك تسمى أشياء جامدة، وكذلك 

والسبورة والشباك وغيرىا. وىي أيضًا اما ان تكون مذكرة واما ان تكون مؤنثة . ومن 
سطرة، مكتب، ستارة( وغيرىا . فمثاًل أمثمة ذلك) قمم، سيارة، كرسي، شباك، خزانة، م

كممة)قمم( ىي اسم لشيء مذكر، وكممة سيارة ىي اسم لشيء مؤنث، وىكذا نفيم ان 
 جميع الموجودات في العالم ىي اما مذكر او مؤنث .

والن من منكم يستطيع ان يعرف كممة)مسطرة( عمى ماذا تدل عمى المذكر ام المؤنث 
. 

 تمميذ : تدل عمى المؤنث .
 لمعمم : جيد، وكممة )مكتب( ا

 تمميذة : تدل عمى المذكر .
 نتحول اآلنالمعمم: نعم أحسنتم، وبعد ان تعرفنا عمى المذكر والمؤنث من األسماء، 

تعرف عمى كيفية تحويل االسم المذكر إلى مؤنث والمؤنث إلى مذكر، وىل ن    ل
 .يجوز ذلك وكيف يتم 

يا إلى أسماء مؤنثة بإضافة تاء المذكر يتم تحويم الدالة عمى بعض األسماء    
مربوطة)ة( في نياية االسم المذكر، مثل كممة)ابن( باستطاعتنا أن نحوليا من 

المذكر إلى المؤنث بإضافة تاء مربوطة في نياية الكممة فتصبح)ابنة(، وكذلك الحال 
)معمم( فيي اسم مذكر ولكن عند إضافة تاء مربوطة في نيايتيا ممة ك مع



ىل ىي اسم عمى المؤنث، فمن منكم يعرف كممة)ميندس(، تصبح)معممة( وىي تدل
 ؟ مؤنثلمذكر ام ل

 تمميذ : مذكر .
 المعمم : كيف نجعميا مؤنثة ؟

 تمميذة : بإضافة تاء مربوطة في نياية الكممة فتصبح)ميندسة(
 مذكر، ولكي نحوليا إلى مؤنث ماذا نفعل ؟لالمعمم : أحسنتم، وكممة )ناجح( أسم 

 ربوطة .ضيف في نيايتيا تاء مالجميع : ن
 المعمم : ماذا تصبح ؟
 الجميع : )ناجحة( .

المعمم : ولكي نحول الكممة من المؤنث إلى المذكر فأننا نعمل عمى رفع التاء 
)تمميذة( اسم مؤنث فعند حذف الحرف كممة المربوطة من نياية الكممة المؤنثة مثل

ىي  األخير تصبح )تمميذ( وىي كممة تدل عمى االسم المذكر . وكممة)معممة( ىل
 مذكر ام مؤنث ؟
 الجميع : مؤنث .

 المعمم : فإذا حذفنا منيا الحرف األخير )التاء المربوطة( ماذا تصبح 
 الجميع : معمم

 المعمم : من منكم يستطيع ان يحول الجممة اآلتية من المؤنث إلى المذكر
 ))المذيعة واضحة الصوت((

 تمميذ : المذيع واضح الصوت .
 المعمم : أحسنت .

 دقائق( 5التطبيق )
 المعمم : كيف نحول الجمل اآلتية إلى المذكر بدل المؤنث ؟

 سميرة بنت مؤدبة . -
 تمميذ : سمير ابن مؤدب .

 االبنة محبوبة لدى والدييا . -



 تمميذة : االبن محبوب لدى والديو .
 المعمم : أحسنتم جميعًا . 

 : الواجب البيتي
 ص .حل التدريبات واجب بيتي وفي دفتر التدريبات الخا
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 (00الممحق)

 جامعة ديالا
 / ديالا يية التربية 

 قسم اليغة العربية 
 الدراسات العييا/ الماجستير

 م/ آراء الخبراء في صالحية االختبار التحصيمي
 المحترم………………………………….. ااستاذ الفاضل 

 تحية طيبة :
يجــري الباحــث دراســة موســومة بـــإامر اســتيدام جيـــاز الحاســو   ــي تحصــيل          

دة التـدريبات اليغويـة ل وااليتبـار الـذي بـين أيـدي م تالمذة الصف الرابع االبتدائي  ـي مــا
جزء من متطيبات الدراسـة وبالنظــر لمـا يعيـده الباحـث  ـي م مـن يبــرة عيميـة ودرايـة  ـي 
ىـــذه الموضــوعاتى يرجــا التفضــل ب بــداء صرائ ــم  ــي صــالحية الفقــرات اايباريــة التــي 

   1صاغيا الباحث أو تعديل ما ترونو بحاجة إلا تعديل
 ادام م اهلل وأطال  ي عمر م يدمة ليغة القرصن ال ريم                
 
 
 
 

 الباحث
 مؤيد سعيد خمف

 ماجستير طرائق تدريس المغة العربية
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 (11الملحق )      
 فقرات االختبار التحصيلي بصيغتها األولية          

 المالحظات التعديل ال يصلح يصلح فقرات االختبار

 الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة::ضع دائرة حول 1س
  111111 يمة المذيع تدل عيا 1المذيع واض  الصوت-1

 الجمع         ج_ المذ ر -المؤنث         -أ       
  111111111111النا ذتان -1

 مفتوحتان      ج_ مفتوحات -مفتوحة        -أ       
  1111111111حيقت الطائرُة: الجمية  -3

 ممبتة           ج_ استفيامية -فية         من -أ       
  1111111111111متا: تستعمل  -4

 لالستفيام         ج_ لإلشارة-لينفي         -أ       
  1111111ىذه:اسم إشارة تشير بو إلا-5
 الجمع المذ ر ج_المفرد المؤنث القري -المفرد المذ ر البعيد.  -أ  
  1111مفرد المذ ر ىواالسم الموصول الذي يستعمل لي-6

 الذين             ج_التي-الذي         -أ       
  111111الجمية المنفية ىي الجمية التي تحتوي عيا-7 

 أداة االستفيام     ج_اسم اإلشارة-أداة النفي      -أ     
  11111111تشير إلا المفردة المؤنمة القريبة بـ -8 

 ج_ تيك         ىذه      -ىذا          -أ       
  1111111111ما دّل عيا واحد يسما -9

 مفرد            ج_ جمع -ممنا         -أ       
  111111111111أنا: ضمير يستعمل -11

 ليمت يم          ج_ ليمياط  -ليغائ        -أ       
  111111111ما دّل عيا ا مر من امنين  يو -11

 ج_ مفرد          جمع    -ممنا        -أ       
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 المالحظات التعديل ال يصمح يصمح فقرات االختبار

  111111111ال تحمــــــل البنــــــت حقيبتيــــــا: إالل تســــــتعمل  -11
 لينفـــــــــــــــــي        ج_ لإلمبـــــــــــــــــات-لالســـــــــــــــــتفيام          -أ    
  111111111 يــــــف جــــــاء التيميــــــذ؟ : إ يــــــفل تســــــتعمل  -13
 ج_ لإلشارة لالستفيام    -لينفي             -أ    
 -:1س
 حـــــــــــول ال يمـــــــــــات ارتيـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــذ ر إلـــــــــــا المؤنـــــــــــث: -1

 إابـــــــــــــــــــــــــــــــــــنى معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــدسل                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: -1  اجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ارتي

 إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادى طيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى طبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةل         
 أ مـــــــــــل مـــــــــــا يــــــــــــأتي ب تابـــــــــــة إىــــــــــــذاى ىاتـــــــــــانى ىــــــــــــؤالء  ل -3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 11111111  -أ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس مفي   1ال
 1يبــــــــــــــات يعــــــــــــــالجن المرضــــــــــــــاالطب 11111111 -         
 1وردتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان متفتحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 11111111 -ج        

 أ تــــــ  بــــــدل ااســــــماء مــــــا يناســــــبيا مــــــن الضــــــمائر ارتيــــــة :  -4
ى أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                          إىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 ذاى  إلا المدرسة  1111 ي طريقي ليذىا  إلا المدرسة  -أ        
 1ييـــــــــر صـــــــــديق 11111 _ ال تـــــــــا  ييـــــــــر صـــــــــديق        

 ميندسات 111زين  ونجوى و اتن ميندسات.  -ج       
ـــــــــــيل -5 ـــــــــــواتيى الت ـــــــــــذينى الي ـــــــــــة إ ال ـــــــــــأتي ب تاب  ا مـــــــــــل مـــــــــــا ي

 1يجتيــــــــــــــــــدون 111111111احتـــــــــــــــــرم الطــــــــــــــــــال   -أ        
ـــــــــــــدروس -           1قرأتيـــــــــــــا 1111111اســـــــــــــتفدت مـــــــــــــن ال
  1نيــــــــــــن الجــــــــــــائزة 1111111ىنــــــــــــأت التيميــــــــــــذات  -ج        

 ضع سؤاًل ل لٍّ مما يأتي: -6
ــــــ  ضــــــاح اً  -إأ        ــــــ -  1جــــــاء الطال ــــــة  ت  ل              1قــــــرأت مالم
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 (02الممحق)
 فقرات االختبار التحصيمي بصيغتها النهائية

 -: ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة :1س
  111111111 يمة المذيع تدل عيا  1المذيع واض  الصوت -1    

 الجمع              ج_ المذ ر -المؤنث                 -أ
  111111111111النا ذتان -1    

 مفتوحتان          ج_ مفتوحات -مفتوحة                 -أ
  111111111111حيقت الطائرُة: الجمية  -3    

 ممبتة                ج_ استفيامية -منفية                     -أ
 111111111111متا: تستعمل  -4    

 لالستفيام            ج_ لإلشارة -لينفي                     -أ
  11111111111ىذه:اسم إشارة تشير بو إلا -5    

 الجمع المذ ر.     ج_ المفرد المؤنث القري  -المفرد المذ ر.     -أ
  1111111111االسم الموصول الذي يستعمل ليمفرد المذ ر ىو -6    

 الذين                 ج_التي-    الذي                  -أ
  11111111الجمية المنفية ىي الجمية التي تحتوي عيا -7    

 أداة االستفيام         ج_اسم اإلشارة-أداة النفي                 -أ
  1111111111تشير إلا المفردة المؤنمة القريبة بـ -8    

 ج_ تيك      ىذه             -ىذا                       -أ
  1111111111ما دّل عيا واحد يسما -9    

 مفرد                ج_ جمع -ممنا                      -أ
  111111111111أنا: ضمير يستعمل -11    

 ليمت يم              ج_ ليمياط  -ليغائ                     -أ          
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  111111111 يوما دّل عيا ا مر من امنين  -11    
 جمع                ج_ مفرد -ممنا                      -أ

  111111111ال تحمل البنت حقيبتيا: إالل تستعمل  -11     
 لينفي                 ج_ لإلمبات-لالستفيام                 -أ

  111111111 يف جاء التيميذ؟ : إ يفل تستعمل  -13     
 لالستفيام             ج_ لإلشارة-            لينفي         -أ

     -: 1س   
 حول ال يمات ارتية من المذ ر إلا المؤنث:  -1

 إابنى معيمى ميندسل                         
 اجمع ال يمات ارتية:   إصيادى طيارى طبيبةل  -1
 أ مل ما يأتي ب تابة إىذاى ىاتانى ىؤالء  ل -3
  1الدرس مفيد 11111111  -أ     

 1الطبيبات يعالجن المرضا 11111111 -      
 1وردتان متفتحتان 11111111  -ج    
ى أنال-4  أ ت  بدل ااسماء ما يناسبيا من الضمائر ارتية : إىوى ىن 
  1ذاى  إلا المدرسة 111111 1 ي طريقي ليذىا  إلا المدرسة  -أ    

 1يير صديق 111111             1ال تا  يير صديق  _    
 1ميندسات 111111 1زين  ونجوى و اتن ميندسات -ج    
 ا مل ما يأتي ب تابة إ الذينى اليواتيى التيل-5
 1يجتيدون 111111111احترم الطال  -أ    

 1قرأتيا 1111111استفدت من الدروس -     
  1نين الجائزة 1111111ىنأت التيميذات -ج    
 ل              1قرأت مالمة  ت -  1جاء الطال  ضاح اً -:   إأضع سؤاًل ل لٍّ مما يأتي-6
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 (03الممحق )
 مستوى الصعوبة وقوة التمييز لفقرات االختبار التحصيمي .

  

تسلسل 
 الفقرة

اإلجابات 
الصحيحة في 

المجموعة العليا 
72% 

اإلجابات 
الصحيحة في 
المجموعة 

 %72الدنيا 

درجة 
 الصعوبة

قوة 
 التمييز

تسلسل 
 قرةالف

اإلجابات 
الصحيحة 

في 
المجموعة 

 %72العليا 

اإلجابات 
الصحيحة في 
المجموعة 

 %72الدنيا 

درجة 
 الصعوبة

 قوة التمييز

1 17 6 1.43 1.41 16 21 11 1.57 1.41 

2 17 7 1.44 1.37 17 21 7 1.51 1.48 

3 21 7 1.51 1.48 18 18 9 1.51 1.33 

4 21 9 1.56 1.44 19 19 6 1.46 1.48 

5 16 6 1.41 1.37 21 19 11 1.54 1.33 

6 21 9 1.56 1.44 21 21 11 1.57 1.33 

7 18 8 1.48 1.37 22 21 11 1.59 1.37 

8 19 7 1.48 1.44 23 21 8 1.52 1.44 

9 22 11 1.59 1.44 24 19 8 1.51 1.41 

11 22 11 1.59 1.44 25 21 6 1.51 1.56 

11 24 9 1.61 1.55 26 21 8 1.54 1.48 

12 22 11 1.61 1.41 27 18 9 1.51 1.33 

13 22 9 1.57 1.48 28 18 8 1.48 1.41 

14 21 5 1.46 1.55 29 21 6 1.51 1.56 

15 17 8 1.46 1.33 31 21 6 1.48 1.52 
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 (04ممحق)
درجات التالمذة في االختبارين األول والثاني لحساب ثبات االختبار بطريقة إعادة   

 ( ((1( والدرجة الدنيا)31االختبار )) الدرجة العميا )
 درجة االختبار الثاني درجة االختبار األول التسلسل

1 24 26 

2 28 27 

3 16 17 

4 22 22 

5 31 31 

6 22 24 

7 25 11 

8 21 21 

9 22 21 

11 31 28 

11 29 26 

12 26 27 

13 15 19 

14 22 19 

15 12 13 

16 25 22 

17 26 28 

18 31 31 

19 14 15 

21 13 19 

21 22 22 

22 21 16 

23 19 21 

24 27 25 

25 8 13 

26 17 21 

27 23 25 

28 22 22 

29 21 21 

31 16 21 

31 21 17 

32 15 16 

33 22 21 

34 21 21 
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 درجة االختبار الثاني درجة االختبار األول التسلسل

35 12 14 

36 15 11 

37 12 13 

38 17 14 

39 16 19 

41 17 21 

41 7 14 

42 22 22 

43 25 27 

44 19 19 

45 11 12 

46 21 19 

47 12 11 

48 22 21 

49 21 19 

51 28 25 

51 19 19 

52 25 27 

53 31 28 

54 11 12 

55 25 28 

56 25 22 

57 17 17 

58 12 15 

59 24 19 

61 25 23 

61 12 15 

62 31 29 

63 24 18 

64 28 29 

65 28 27 

66 24 23 

67 12 13 

68 22 21 

69 28 25 

71 29 31 

71 12 15 

72 15 15 
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 درجة االختبار الثاني درجة االختبار األول التسلسل

73 9 11 

74 25 24 

75 22 24 

76 14 14 

77 23 22 

78 29 26 

79 19 21 

81 8 12 

81 17 14 

82 18 19 

83 17 21 

84 12 13 

85 12 15 

86 15 16 

87 16 21 

88 12 16 
98 02 41 
91 25 24 

91 17 21 

92 27 26 

93 22 22 

94 25 22 

95 17 21 

96 8 12 

97 26 24 

98 19 22 

99 14 17 

111 15 21 

 1998مج ص =                                       1978مج س = 
 41618=  1مج ص                                  41831=  1مج س
 1985984= 1مجإصل                             3911484=  1مجإسل

  41159مج س ص =                            
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  (51)ممحق
جريبية والضابطة( في االختبار التحصيمي البعدي درجات تالمذة مجموعتي البحث)الت

 ( ((  1( والدنيا )  31))الدرجة العميا ) 
 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 15 11 19 11 17 1 11 11 18 11 18 
1 13 11 11 11 14 1 19 11 14 11 16 
3 19 13 19 13 18 3 11 13 19 13 11 
4 16 14 31 14 31 4 11 14 16 14 19 
5 11 15 18 15 11 5 11 15 11 15 11 
6 18 16 11 16 18 6 17 16 17 16 15 
7 13 17 16 17 17 7 18 17 11 17 17 
8 11 18 19   8 11 18 15   
9 18 19 18   9 19 19 19   
11 16 11 15   11 11 11 13   

 
 558المجمــــــوع =                    683مــــــوع = المج

 11.66الوسط الحســابي =                  15.19الوسط الحســابي = 
 3.19االنحراف المعياري =                    3.39االنحراف المعياري = 

 11.17التبــــــاين =                  11.49التـبــــــاين = 
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 (06الممحق )
 تمميذات( في االختبار التحصيمي البعدي.-درجات تالمذة المجموعة التجريبية)تالميذ  

 المجموعة التجريبية

 الرتبة التلميذات ت الرتبة التالميذ ت

1 25 16.5 1 23 19.5 

2 29 4 2 26 14 

3 22 22 3 28 8 

4 23 19.5 4 21 24 

5 28 8 5 26 14 

6 19 26 6 21 25 

7 29 4 7 31 1.5 

8 28 8 8 22 22 

9 26 14 9 29 4 

11 28 8 11 25 16.5 

11 31 1.5 11 27 11.5 

   12 24 18 

   13 28 8 

   14 22 22 

   15 18 27 

   16 27 11.5 

      

 246.5 المجموع 131.5 المجموع

 65.5= 1ي                              111.5= 1ي   

 

 



 

 

 يهخص انزسانت

 

 

 

 



 

 

 كـــــــــــــاملالح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  وَعَهَى 

 هٍَْخَىَكَّمِ انًُْخَىَكِّهُىٌَانهَّهِ فَ
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Abstract 
         The hangnaye is regarded as one of the components 
of any nation and one of the most important basis of its 
character. It is a tool to get Knowledge and thinking and a 
means of communication among individuals to express their 
feelings and emotions. 
The Arabic hangnage is considered as a source of glory. 
and pride for any one who wants to uplift it and make it 
where it should be because it is the language of Holy 
Quran, the language of onr prophet and the language of 
poetry and prose . 
     One of the sources of pride in our language is to care 
(pay attention) to its skills of grammar, literature, 
expression, and knowing the difficulties of its teaching and 
the obstacles of its upswing egrowth in order to remove 
them and simplify its method of teaching for the j uniors. 
     In order to master the language, we should pay more 
attention to its grammar for it is an effective means in 
enabling the educators to gain various linguistic arts like 
reading writing, speaking, and listening, and in making them 
feel that learning (education) has meaning and inten fion in 
their life, so from this point the teaching of grammar 
becomes very necessary and essential with growth and 
progress of   
the language. 
      Despite the various studies of grammar to simplify and 
develop it, it still represents a big problem in its teaching 
and learning There is a weakness prevailing it, and the 
researcher attributes this weakness to the subject it self . 
      Some of them attributed it to the teachers of the Arabic 
language while other attribute it to the methods used in its 
teaching. 
     So, the researcher attempts to use the computer to 
kmow  the impact of its use on the education of the 
elementary forth class in the subject of the linguistic 
exercises . 



     The linguistic exercises are linguistic applications aiming 
at training the pupil how to use the grammar of the Arabic 
language practically to be an entry to the study of grammar 
from tow aspects quaintant and practical . 
     The linguistic exercises depend on dictation, I-e, we 
mention the use then we repeat the same without referring 
to the base, and the purpose is to put the bases of the 
language in the position of use and application. Thus what 
the pupil learns in this stage is considered the basis of his 
thin king, so the care to the primary education is one of the 
necessities of the educational system . 
     Hence, the researcher intenels to use the computer as 
an educational(teaching) means in the process of education 
in the elementary grade to contribute in elevating the 
education al qualifications and making a pupil possessing a 
good scholarly base .              
Aim of the study 
     The present study aims at knowing the impact of the 
computer use on the education of the pupils of the 
elementary - forth class in the subject of the linguistic 
exercises. 
Hypothesis of the study  

1- There is no difference of statistic indication at the level 
of 0,05 between the average of learning of the pupils 
who study the linguistic exercises by using the computer, 
and the average of the learning of pupils who study the 
linguistic exercises without the use of the computer . 

2-  There is no difference of statistic indication at the 
level of 0,05 between the average of learning of the 
pupils(boys)  study the linguistic exercises by using the 
computer, and the average of the learning of the 
pupils(giels) who study the linguistic by using the same 
method . 
The procedures of the research: 
     To achieve this aim, the researcher chooses an 
experimental designee (experimental group and regulator 



group) and remote test. The researcher chooses intention 
ally Al-Moulem elementary school in Baquba city / the 
center of Diala province to perform the experiment. The 
school consists of tow sections in the forth class, section -A- 
has been chosen randomly to represent the experimental 
group, section B to represent the regulator group. 
Thesample of the research includes(54) pupils (boys and 
girls) ;(27) pupils of the experimental group study by using 
the computer as a teaching meows and the same number 
of the regulator group study with out using the computer . 
     The researcher intends to be equivalent to the two 
groups statistically by using T- Test and the seqnar of cay in 
the charges: 
      Age, the learning level of the fathers and mothers, the 
mark of the Arabic language of the past year (2002-2003) 
      The results show the absence of the differences of 
statistic indication between the two groups of the research 
in these changes. 
      After the researcher defined the scholarly subject 
consisting of the eight subjects taken from the book of the 
linguistic exercises of the elementary- forth class, the 
researcher has formed the behewioural targets for these 
subjects and they were(66) behanionral targets-so be puts 
educational plans due to the number of the subjects of the 
experiment. 
     To measure the impact of the computer on the education 
of the pupils, the researcher chooses learning test 
including(30) items and the valichity of the context is 
examined by exposing it on a group of experts and 
specialists of the Arabic language and its method of 
teaching . 
      The experiment lasts for two months and ten days. It 
began in its of rov-2003 and ended in 10 th Jan- 2004 . 
     The researcher has applied the on an inquiry sample to 
assert the clearness of its items and to account the 
distinctive force and the difficulty of the items, and the 



account of stability of the test by repeating the test. The 
average of the stability arrives at ,86 to be applied finally . 
After analyzing its results by using T- test they show a 
difference of statistic indication at the level of 0.05 for the 
benefit of the pupils of the experimental group. The 
researcher also uses the test of man-wittney as a statistic 
tool to know the difference between the education of the 
pupils of the experimental group(boys and girls) in the final 
test. the results show no difference due to the change of the 
sex. 
So the researcher concludes: 

1- the mastery (excellence) of the pupils of the 
experimental group who have studied the subject of the 
linguistic exercises  by using the computer on the pupils 
of the regulator group who showed the linguistic 
exercises without  using the computer and the difference 
is at the level of 0.05,therefore,the first hypothesis is 
neglected (refused). 

2- there is no difference of statistic indication at the level 
of 0.05 between the average of the education of the 
pupils who study the linguistic exercises by using the 
computer and  the average of the pupils (girls) who 
studied the linguistic exercises by using the same 
method,thus the second hypothesis is accepted. 
         The researcher found out the importance of the 
modren technique on the education; the learning could be 
developed by using the modern technician ways which alter 
the abstract case to tangible one.  
         Thus the researcher suggests the use of the computer 
as teaching means in teaching the linguistic exercises and 
he recommends teacher to use it in their job.In addition; the 
researcher suggests to make a new study which is similar 
to the present one on other subjects and comparing the 
method of  the computer to other educational methods. 


