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 ًهُىَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُىال

فَامْشُىا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُىا مِنْ رِزْقِهِ 

وَإِلَيْهِ النُّشُىرُ

     51من سورة امللك :االية

منم
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بسنهللاالرحويالرحين

 إقرار المشرفين
أثر استخدام منطني هن الرسالة الموسومة بـ ) ىذهإعداد نشيد أن   

االستكشاف يف اكتساب املفاهين النحوية لدى طالبات الصف اخلاهس 
وىي  معة ديالى،جا تحت إشرافنا في كمية التربية األساسية /( قد أجري  العلوي

 جزء من متطمبات نيل درجة  الماجستير في التربية طرائق تدريس المغة العربية .
 
  
 
 
 

 التوقيع:                                       التوقيع:
 لخالدي اعالء حسين د.اسم المشرف:  لعزياعادل عبد الرحمن  .د اسم المشرف:
   أستاذ مساعد المرتبة العممية:               مساعد        ستاذأ المرتبة العممية:

 3122التاريخ:    /   /                              3122التاريخ:   /   /
 

 عمى التوصيات المتوافرة ،أرشح ىذه الرسالة لممناقشة. بناءً 
 
 
 

 التوقيع: 
                                                              مود شاكرأ.د نبيل مح                                                        
 معاون العميد لمشؤون العممية                                                     

 3122التاريخ:    /   /
 

                                      



 د

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 إقرار الخبير المغوي
 
أثر استخدام منطني هن االستكشاف يف أشيد أن ىذه الرسالة الموسومة بـ )   

 ( قد جرت اكتساب املفاهين النحوية لدى طالبات الصف اخلاهس العلوي
خالية من األخطاء المغوية  لناحية المغوية تحت إشرافي وىي اآلنمراجعتيا من ا

 وقعت. جمووأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التوقيع:                                         
  الخبير المغوي:عثمان رحمن حميد االركي                                        

 الورجبةالعلوية:أسحارهساعذ
 3122التاريخ:  /   /                                        
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 يمحبسم اهلل الرمحن الر

 
 إقرار الخبير العممي

 
 هن نياثر استخدام منط أشيد أن ىذه الرسالة الموسومة بـ ) 

كتساب املفاهين النحوية لدى طالبات الصف اخلاهس االستكشاف يف ا
صالحة قد جرت مراجعتيا من الناحية العممية تحت إشرافي وىي االن (  العلوي

 . وقعت وآلجمة من الناحية العممية
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع:                     
 ير العممي:ضياء عبد اهلل مخمفالخب                                              
 مساعد أستاذالمرتبة العممية:                                      

 3122التاريخ:   /    /                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ىـــ



ً 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إقرار لجنة المناقشة

أثر استخدام ه الرسالة الموسومة بـ )عمى ىذ قد اطمعنا،،نشيد بأننالجنة المناقشة أعضاءنحن،   
 (نمطين من االستكشاف في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس العممي

عالقة بيا، وقد وجدنا أنيا جديرة في محتوياتيا وفيما لو  (صفا سالم محمدا الطالبة )نوناقش
 (ية بتقدير)            العرب بالقبول لنيل درجة ماجستير تربية في طرائق تدريس المغة

 
 التوقيع:                        
 االسم:كامل محمود نجم                        
 المقب العممي:أستاذ                        
 3122التاريخ:   /   /                        
 )رئيسًا(                         

 التوقيع:                                التوقيع:                       
 داود عبد السالم صبرياالسم:                                        أسماء كاظم فندياالسم:

 أستاذ مساعدالمقب العممي:                                            أستاذالمقب العممي: 
 3122/   /   التاريخ:                                         3122/   / :  التاريخ

 )عضوًا(                                                       )عضوًا(
 التوقيع:                                                          التوقيع:

 عالء حسين عمياالسم:                                       عادل عبد الرحمن االسم :
 استاذ مساعدالمقب العممي:                                               أستاذالمقب العممي:

 3122/  /  التاريخ:                                            3122ريخ:  /   /التا
 مشرفًا( )عضوًا مشرفًا(                                                  )عضواً 

                                                                   
                                                                                                                                                                                                          صدقت الرسالة من لدن مجمس كمية التربية األساسية/ جامعة ديالى 

 التوقيع:                                                                           
                                                                    األستاذ الدكتور                                                                           

 مياضل جواد الدليعباس ف                                                                  
 عميد كمية التربية األساسية                                                                   

                                                      3122التاريخ:   /   /                                                                   
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 اإلىداء
 

 :إىل -

  إٌْه ّا زظٌيَ اهلل ،أُزظًَِ زمحتً ٌٍؼادلني ً   َِْٓ أٔمر اٌبشسّّت ِٓ اٌظّالَ إىل اٌنٌّز - 

 ..اً ًإجالالً .بّحُ                                                                        

 اٌيت ال غنَ يل ػٓ اظخنشاق شرا ػطفيا ًحناهنا                              اٌنعّت -

 ًاٌدحِ ،ًفاءً ذلا...                                                                                    

 اٌنـيس اٌرُ ِـا شٌـج اظخمِ ِنـو ِىـازَ األخالق  -

 ءً ...ًاٌدُ ، بسًا ًًفا                

 اٌشٌّع اٌيت أٔازث طسّمِ يف احلْاة  -

 إخٌحِ ًأخٌاحِ...                                                                                     
 اىدُ جيدُ ىرا                                                                  



 ح









 

 شكر وامتنان
باحلك ٌٔزاً ًىدٍ ٌؼباده  ي وخابواحلىُْ اخلبري، اٌرُ أٔص احلّد هلل اٌرُ ٌو ِا يف اٌعٌّاث ًاألزض ًىٌ    

ًأٔصي ادلْصاْ ،فيدٍ اٌناض هبرا اٌنٌز ًأخسجيُ إىل ٌٔز اٌخٌحْد ِٓ ظٍّاث اٌشسن ًػبادة األًثاْ ، فأصبح لٌٌَ بفضً 

ىداّخو ظادة اٌدْٔا ًٌٍِن اٌصِاْ ،ًاٌصالة ًاٌعالَ ػٍَ ٔبّْنا حمّد ًػٍَ آٌو ًصحبو ،اٌمائً ))ال ّشىس اهلل ِٓ ال 

 .(1)ٌناض((  ّشىس ا

ٌؼصُ اادلعاػد اٌدوخٌز ػادي ػبد اٌسمحٓ  األظخاذ ذُاأظخ ذٌه أحٌجو باٌشىس اجلصًّ ًاٌثناء اجلًّْ إىل

ِٓ حٌجْو ًإزشاد ، إذ يل ، ًدلا لدِاه  اٌسظاٌت إلشسافيّا ػٍَ ىرهخلاٌدُ اًاألظخاذ ادلعاػد اٌدوخٌز ػالء حعني 

ًإخساجيا هبره اٌصٌزة  اٌسظاٌت ت األثس اٌىبري يف إػداد ىرهواْ ٌخٌجْياهتّا اٌعدّدة ًإزشاداهتّا اٌمّْ

 ،فجصامها اهلل ػين خري اجلصاء.

ألدَ خاٌص شىسُ إىل األظخاذة اٌدوخٌزة أمساء ً جلنت اٌعّناز،إىل أػضاء ًألدَ شىسُ ًاِخنأِ     

جلنت اخلرباء اىل ظاهتا اٌمّْت يل،ًواظُ فندُ ًفاءً دلا غّسحين بو ِٓ خالي اخخْازىا ىرا ادلٌضٌع ، ًحٌجْياهتا ًِالح

ألظخاذُ اٌفاضً األظخاذ  اِخنأًِألدَ شىسُ ًحظاث ًضؼج اٌبحث يف ِعازه اٌصحْح،  دلا لدٌِه ِٓ ِال

خاذُ زئْط لعُ اٌٍغت أظألدَ شىسُ إىل  ً ، اٌدوخٌز ظؼد ػٍِ شاّس ػٍَ ِا لدِو يل ِٓ ٔصائح ًحٌجْياث لّْت

ًألدَ شىسُ ًاِخنأِ إىل األظخاذ اٌدوخٌز ِثنَ ػٌٍاْ اجلشؼِّ ، ٍِ غناًُاٌؼسبْت األظخاذ اٌدوخٌز حمّد ػ

دلا لدِو يل ِٓ  جاظُ ًألدَ شىسُ اجلصًّ إىل األظخاذ ادلعاػد اٌدوخٌز حمٌّد ػبد اٌسشاق ٌخٌجياحو اٌمّْت، 

لدِو يل  ػٍَ ِاًاِخنأِ إىل األظخاذ ادلعاػد اٌدوخٌز ِاشْ ػبد اٌسظٌي ظٍّاْ   ِعاػدة، ًأًد أْ أظجً شىسُ

امحد اجلٍِّْ ، اٌيت ِنحخين ِٓ  اٌفاضٍت بامست شىسُ ًاِخنأِ ًحمدّسُ  إىل اٌعج ًألدَ ِٓ ٔصائح ًحٌجْياث لّْت،

ًيف اٌنياّت ال ،ػداد ىره اٌسظاٌت ً إخساجيا هبرا اٌشىً إًلخيا ًجيدىا اٌىثري ًلدِج يل اٌنصح ًاإلزشاد طٍْت 

اٌت ، جصاىُ اهلل ػين خري يف إخساج ىره اٌسظٌغ اِخنأِ جلّْغ اٌرّٓ أظيٌّا باإال أْ ألدَ ػظُْ شىسُ ً ّعؼين

                                                                             .اجلصاء
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 هلخص البحث
نمطين من االستكشاف في  ستعمالاثر اعرف تيدف البحث الحالي إلى ي

 اكتساب المفاىيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس العممي .
 -ولتحقق ىدف البحث َوضعت الباحثة ثالث فرضيات صفرية ىي:

( بين متوسط درجات 1016ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 فاىيم النحوية .الثالث في اكتساب كل مفيوم من المالبحث مجموعات 

( بين متوسط درجات 1016ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 مجموعات البحث الثالث في اكتساب المفاىيم النحوية مجتمعة .

( بين متوسط درجات 1016ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 مجموعات البحث الثالث في تحصيل المفاىيم النحوية مجتمعة.

عدادية القدس من بين المدارس اإلعدادية       اختارت الباحثة إعدادية الزىراء وا 
ديالى، عمى نحٍو محافظة بعقوبة ،التابعة لممديرية العامة لتربية مدينة والثانوية في 

 قصدي ؛وذلك لعدم وجود مدرسة إعدادية تضم ثالث شعب لمصف الخامس العممي.
في المجموعة التجريبية  (طالبةٍ 44،بواقع) (طالبةٍ 212وقد بمغت عينة البحث )     

في المجموعة  (طالبةٍ 45)وفي المجموعة التجريبية الثانية، (طالبةٍ 45)واألولى ،
 الضابطة.

جراءاتو:       أجرت الباحثة الخطوات اآلتية إلتمام منيجية البحث وا 
الباحثة تصميما تجريبيًا ذا الضبط الجزئي لثالث مجموعات  وضعت -أوالً 
جموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة ،ودرست المجموعة التجريبية األولى بنمط ،م

االستكشاف شبو الموجو ،ودرست الباحثة المجموعة التجريبية الثانية بنمط 
االستكشاف الحر)غير الموجو( ،أما المجموعة الضابطة فدرستيا بالطريقة االعتيادية 

. 
عمى بين مجموعات البحث الثالث و  من المتغيراتعدد كافأت الباحثة في  -ثانياً 

 -اآلتي:النحو 
 العمر الزمني محسوبًا باألشير. -2 
 م.3121-:311الماضية  رجة قواعد المغة العربية في السنةد -3



 ي

 درجات اختبار المعمومات السابقة . -5
 درجات اختبار القدرات المغوية . -6
 التحصيل الدراسي لموالدين. -7

المفاىيم النحوية معتمدة عمى محتوى كتاب قواعد المغة العربية حددت الباحثة  -ثالثاً 
 م.3122-3121لمصف الخامس العممي لمعام الدراسي 

( في المجال Bloomتصنيف بموم )عمى وفًق  اسموكيً  (ىدًفا99) صاغت -رابعاً 
عداد الخطط  المعرفي ،واستعممت ىذه األىداف أدلة عمى بناء االختبار البعدي ،وا 

 .التدريسية
خططبنوطاالسحكشافشبوالوٌجو(خطةللحذريس،سثهنيا81)اعذت-خاهسا

)االسحقرائية(.العحيادية،ًسثخططبالطريقة،ًسثخططبنوطاالسحكشافالحر

اختبارًا بعديًا لقياس اكتساب المفاىيم النحوية ؛باعتمادىا الباحثة  أعدت - سادسا 
ار من ( فقرة من نوع االختي47ألف من )،وتىداف السموكية المعدة سمفًا ً عمى األ

صدق االختبار ،وحممت فقراتو ،واستخرجت مستوى الصعوبة  متعدد ،وقد استخرجت
 ر باستعمال طريقة الفاكرونباخ ،وقدوالقوة التمييزية لكل فقرة ،وحسبت ثبات االختبا

(وىو معامل ثبات عاٍلٍ .1099بمغ معامل الثبات )

بعد أن و ،ة بنفسيامجموعات الثالثالبار البعدي عمى أفراد طبقت الباحثة االخت -سابعاً 
حممت النتائج إحصائيًا باستعمال تحميل التباين ثم صححت إجابات الطالبات 

استعممت ن المجموعات في اختبار االكتساب و األحادي لمعرفة دالالت الفروق بي
ث الثالث ( لمعرفة اتجاه الفروق بين مجموعات البحtukey methodطريقة توكي )

. 
 
 
 
 
 
 -ظيرت النتائج اآلتية :و    



 ك

تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى في اكتساب المفاىيم النحوية المواتي -2
درسن بنمط االستكشاف شبو الموجو عمى طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي 

 في الفرضيات الصفرية )األولى والثانية والثالثة(. درسن بنمط االستكشاف الحر،
تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى في اكتساب المفاىيم النحوية المواتي -3

درسن بنمط االستكشاف شبو الموجو عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن 
 ثالثة(.بالطريقة االعتيادية، في الفرضيات الصفرية )األولى والثانية وال

تفوق طالبات المجموعة التجريبية الثانية في اكتساب المفاىيم النحوية المواتي  -4
درسن بنمط االستكشاف الحر عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن 
بالطريقة االعتيادية في الفرضيات الصفرية، )األولى والثانية وتساوي المجموعتين في 

 الفرضية الصفرية الثالثة (.
وأوصت الباحثة بضرورة تدريب مدرسي المغة العربية ومدرساتيا عمى أنماط 

درسي المغة العربية ومدرساتيا ضرورة تبصر مو االستكشاف) شبو الموجو والحر ( ، 
ضرورة و دورات التدريب، في أساليب التدريس الحديثة واطالعيم عمى فائدتيا ب

لتربية والتربية األساسية( كميات )اتضمن مناىج طرائق التدريس في دور المعممات وال
عمى تدريس المفاىيم وجو وشبو الموجو والحر(،والتركيز االستكشاف )الم أنماط

 النحوية ،ال عمى األلفاظ النحوية في دروس القواعد في المراحل اإلعدادية.
واستكمااًل لمبحث اقترحت الباحثة دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحل دراسية 

دراسة مماثمة لمدراسة الحالية و دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لبيان أثر الجنس،و ،أخرى
شبو الموجو والحر(،دراسة مماثمة لمدراسة الحالية ثالث أنماط من االستكشاف ) في

دراسة و األدب( ،و  ،)النقد ـفروع المغة العربية ك ةلبيان تأثير أنواع االستكشاف في بقي
االستكشاف في اكتساب ميارات التفكير  لمعرفة تأثير أنماط راسة الحاليةمماثمة لمد
االستكشاف في اكتساب  راسة الحالية لمعرفة تأثير أنماطدراسة مماثمة لمدو الناقد ،

 .ميارات الفيم القرائي 

 احملتوياتثبت 
 الصفحة المحتوى                          

 ب اآلية 



 ل

 ج اقرار المشرفين

 د وياقرار الخبير اللغ

 هـ اقرار الخبير العلمي

 و المناقشة اقرار لجنة

 ز اإلهداء -

 ح شكر وامتنان -

 ك-ط ملخص البحث -

 س-ل المحتوياتثبت  -

 ع الجداولثبت  -

 ف المبلحقثبت  -

 ص ثبت المخططات  -

  الفصل األول

 30-2 ف بالبحثي*التعر

 2 أوالً:مشكلة البحث.

 4 ثانياً: أهمية البحث .
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 األول انفصم
ّالمشكبلتّإنّّ ّالتيّّمن ّوالتعميمتواجو ّالتربية ّمادةّّميدان ّفي تدنيّمستوىّالطمبة

دليلّعمىّذلكّّوأفضلعامّ،ّالمغةّالعربيةّبشكلّخاصّ،وفيّموادّبشكلّقواعدّالمغةّالعربية
ّ ّالمغة ّعمماء ّالمغةّوالفكرّواألدبصيحات ّفي ّالطمبة ّضعف ّمن ّفييا ّيشكون ،

ّ(ٙٙ،صٜٗٛٔ،كمال).عدىاالعربية،والسيماّقوا
ّبينّالطمبةّفيّالمراحلّكافةّّوىذهِّ ّدرامشكمةّشائعة ية،والبدّسفبلّتفارقّأيةّمرحمة

ّل ّمرحمة ّالّتسممّنأكل ّالتي ّولوازميا ّصفاتيا ّمن ّوكأنيا ّالمشكمة ّىذه ّتمييا يمكنّّالتي
ديثيمّاحأغويةّفيّكتاباتّالطمبةّّوالمّاألخطاءحدىّىذهّالمشاكلّىيّكثرةّااالستغناءّعنياّ،ّو

ّإنيم ّّيدركونّفصاحةّالّإذ ّاألسفل ّنحو ّينحدر ّأواخردونّضبطّيالّيجّوالقولّومستواىم
ّأنيم ّواألدىىّواألمّر ّّالكممات، ّأساليبّضبطيا، ّبدورهالّيعرفون ّثمّرإيعطيّّالّوىذا ّةال
يسعدىمّىوّّماّو،ّأمرىااّفيّيمّعنيا،والّيبالونّوالّيبذلونّجيدًّالنفورّمنّمادةّالقواعدّوعزوف

ّ(ٕٜ،صٜٔٛٔ،ةقوّر)ّّّالبتعادّعنياّوالتخمصّمنيا.ا
بًلّعنّاتّالطمبةّ،واالستماعّلحديثيمّ،فضويمكنّمبلحظةّذلكّبمجردّالنظرّفيّكتاب

ّالمتخرجّفيّالكمياتّالتيّتضتيمالحزينّالذيّ ّمكو ّالعربية،ّأقسامم مخزونّشحّّوىوالمغة
لبّفيّالطريقّالتعميميّوقدّيمضيّالطا"ّّالشاطئّمىّذلكّقولّبنتوأفضلّشاىدّعّالكمّ،
ّتالشوطّفيّخرآّإلى ّبمغةبيكتبّخطاّنأّستطيعيّالخرجّمنّالجامعةّوىو ّ)بنتّ."قوموّا

ّ(ٕٜٔ،صٜ٘ٚٔ،الشاطئّ
بتدريسّقواعدّالمغةّالعربيةّماّزالتّّعمىّالرغمّمنّالجيودّالكبيرةّواالىتمامّالمتزايدّو

ّالكثيرّمنّالصعوبات.ّتنفيايك،ّمشكمةّّأخرىوّالّتفارقّّعّمرحمة،تدّالّالمشكمةّقائمة،
 (ٔٚٔ،ص)الحريري،ّببلت

ّعزىّّّّّّّ ّىذهََِّّّوقد ّعديدةّالمشكمةّالدارسون ّالمدرسّّالسباب ّاختيار ّضعف منيا
ّ(ٙٙ،صٜٜٛٔالذيّيتناسبّوالمادةّالعممية.)ّالسرحانّ،ّّواألسموبالطريقةّ



 3       .... األولالفصل 

 

ّالمدرسّفيّتدريسّقواعدّالمغةّالعربيةّتعاّو تمدّعمىّنّطريقةّالتدريسّالتيّيتبعيا
ّواالستظيار ّّالتمقين ّوالقواعد ّالقوانين ّوحفظ ّوالتفسير ّالتحميل ّعن ّبعيدة عممّوالتوالشواىد

بذلّالجيودّالكبيرةّوالنشاطّالمغويّواالعتمادّعمىّالنفسّمنّّالذاتيّالذيّيتطمبّمنّالطالب
ّوتطبيقّذلكّفيّحياتيمّقالقواعدّوفّإلىاجلّتنميةّالمياراتّالمغويةّثمّالتوصلّ ّراءةيميا

ّ(ٔٔ،صٕٜٛٔوكتابةّ.)ّغمومّ،ّ
ريسّتمقوىاّفيّدراستيمّأوّتدربواّعميياّإّباَنّبأساليبّتدّويكتفيّطائفةّمنّالمدرسين

ّالّإعدادىم ّجديد ّكل ّتجريب ّمن ّوتخوفيم ّالمّلمعمل ّالنمو ّمتجاىمين ّفيّطّّيعرفونو رد
ّالعصرّ.ّالمعرفةّوتقنياتّيواكبّالكمّاليائلّمنّنظرياتّالتعممّواستراتيجياتوّبما

ّ(ٔٔص،ّٕٛٓٓ)الحبلقّوالنصراويّ،ّّّّّّّ
ّ ّّإنوترىّالباحثة ّالعربية ّالمغة ّتواجوّّأصبحتقواعد ّعامة ّتكونّشبو ّتكاد مشكمة

وأساليبّحديثةّوطرائقّّتاستراتيجياغمبّالمراحلّالدراسية،ّلذاّوجبّالتفكيرّفيّاستعمالّأ
ّالمناسبةّ.ّالحمولبعضّالمشكمةّواقتراحّّعبلجّليذهِّّإيجادفيّّلئلسيام

اثرّاستخدامّنمطينّمنّاالستكشافّفيّّرفتعّّإلىّتيدفّّفجاءتّىذهّالدراسةّوىي
ّاكتسابّالمفاىيمّالنحويةّلدىّطالباتّالصفّالخامسّالعممي.

ّتخففّمنّحدتياّ.ّأوجوانبّالمشكمةّّولعلّىذهّالدراسةّتسيمّفيّحلّقسمّمن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  أهمية انبحث
تعينوّفيّّأدواتّإلىاحتاجّّاألرضعمىّسطحّّخمقّونشأّوترعرعّأنمنذّّاإلنسان

يوازيياّثمنّوالّّىبةّكريمةّالاهللّ)سبحانوّوتعالى(ّّيريدّمنّلوازمّالحياةّ،فقدّوىبوُّّانجازّما
وميزةّّاإلنسانيتصفّبياّّالمغةّفجعمياّصفةًّّوىيّالأيعادلياّمعيارّوماّتمكّاليبةّالربانيةّ

عماّيجولّفيّالخمدّمنّّواإلفصاحالتفاىمّوالتخاطبّسائرّالمخموقاتّففيياّيتمّعنّزّبياّي ّمَّ
ّ(ٖٕ،صّّٕ٘ٓٓ،ّّوالشمريّالساموك)ّرّوأحاسيس.ّخواطرّومشاع

ووسيمةّقويةّمنّوسائموّفيّاالتصالّواختزانّّاإلنسانّصفةّمنّصفاتوانّالمغةّّ"
ّ ّالمخزون ّونقل ّّاألجيالّإلىالخبرات ّوالتمييد ّمراحميا ّوبيان ّالتجارب ّسمسمة ّإلىوحفظ

ّ(ّٚ،ّصّٜٜٙٔ)الطاىرّ،ّّ".ّاتّجديدةّومراحلّجديدةحمق
ّ ّسمة ّّإنسانيةفيي ّويجبّّباإلنسانخاصة ّّأنوحده ّخدمة ّفي ّدائمًا ّأىدافوتكون

ّ.ّترتبطّبنموهّاجتماعيًاّواقتصاديًاّوفكرياًّّأنالحقيقيةّوىذاّيحتمّعميياّّوأغراضو
ّبنموّالمغةّونيضتياّ.ّاًّيكونّمرتبطًاّارتباطًاّكبيّرّأنوفيّالوقتّذاتوّيفترضّعمىّالفردّ

ّّ(ٕٗ،ّصّٜٛٚٔ)يونسّوآخرونّ،ّ
ّلي ّأثراًّالن ّّا ّالفرد ّيستطيع ّطريقيا ّفعن ّوالمجتمع ّالفرد ّحياة ّفي ينميّّأنميمًا

ّ التماسكّاالجتماعيّ،ّوالمغةّّأدواتفيماّيخصّالمجتمعّفييّابرزّّأماشخصيتوّويطورىا
ّ ّشكّىيّمن ّغير ّمنّاألدواتمن ّالفرد ّيستطيع ّالتي ّتراثوّخبلّالميمة ّالحفاظّعمى ليا

ّالوقوفّعمىّمنّالضياعّكذلكّيستطيعّموثقافتوّمنّ اّعندّاآلخرينّعبرّالتاريخ،ّخبلليا
ّ(ٖٜ،ّصّّٖٜٛٔ)مجاورّ،ّّاألزمنةّوالعصور.اختبلفّعمىّ

وتنسيقّالعبلقاتّالتيّّلؤلفرادالدعائمّالميمةّفيّتنظيمّالحياةّاالجتماعيةّّإحدىىيّّو
يمكنّعنّطريقياّمعرفةّمدىّماّوصمتّّاًّيقًاّدقدّالمغةّمقياساّتعّّوبيذيمّببعضّ،ّبعضّتربط
ّ(ٜ)عبدّالعالّ،ّببلتّ،ّصّاألمةّمنّتطورّوارتقاءّ.ّإليو
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ّلشرحّماّأداةييّف ّلتصويرّالشعورّطيعة ّدقيقة والوجدان،ألنياّّفيّالذىنّ،ووسيمة
حينماّمقروء،ّفماليّمنّخبللّالمسموعّوالدّالفردّبالمتعةّالروحيةّعنّطريقّالتذوقّالجتم

ّيجعمناّنشعرّبوّشعورًاّمباشرًا،والّإدراكاًّّنناّندركّذلكّالشيءإطريقّالمغة،ّفّنتذوقّشيئًاّعن
ّ ّوفمسفّأنّإنسانيستطيع ّونثر ّشعر ّمن ّاإلنساني ّالفكر ّكنوز ّوعممّيقفّعمى ّوتاريخ ة

سميمةّّوتابوكت،ّ،ّوكانّحديثوّبياّسيبًلّواضحاًّىذهّالمغةّّأتقنّإذاالّإ،ّوحكمةّوشرائعّدينية
ّ(ٚٗ،صٕٙٓٓ)عطا،ّخاليةّمنّالخطأّبعيدةّعنّالتعقيد.

ّأوتكتبّلتسمعّّأوفييّليستّمجردّألفاظّتقالّّاإلنسانعبلقةّكبيرةّبتفكيرّفالمغةّ
ّ ّّإنماتقرأ، ّّأداةىي ّوىذا ّووعاؤه، ّووسيمتو ّّإنالتفكير ّعمى ّيدل ّفإنما ّشيء ّعمى ّأندل

المحدودةّاأللفاظّالدالةّعمىّالمعانيّّستعمالبدونّاّأنّتحصلالتفكيرّعمميةّذىنيةّالّيمكنّ
ّالطارئ ّلؤلفكار ّالمعينة ّالمغة ّتعد ّاألة،وبيذا ّلنقل ّوبينّفكارّمنّشخصّآلوسيمة ّأفرادخر

ّالتيّ ّالعوامل ّوىيّمن ّّإلىؤديّتالمجتمع ّالفكرية ّالحياة ّعمىّمدىّاألزمانّتقدم ونموىا
ّ(ّٕٗ-ّٖٕ،ّصّّٜ٘ٚٔ)سمكّ،ّّواألجيال.

ّإنساني ّسيكولوجيفييّظاىرة ّّةة ّنشأتّوتطورتّمع ،ّ ّمكتسبة ،ّّاإلنساناجتماعية
ّّاإلنساني.أداةّالتواصلّّالتفكيرّوالنطقّ،ّويمكنّعّدىاّفأكسبوّصفة

ّ(ّٕٗ،ّصّّٕٚٓٓ،ّةوالحوامدرّّو)ّعاشّّّّّ
ّشّاإلنسانتعممّف ّيجعميا ّمنّاألىميةّما ّالوسيمةّليا ةّبييلمغةّوسيمةّلغايةّالنّىذه

ّا ّجاء ّوعندما ّليعدبالغاية، ّوظّودلمربون ّا ّ ّالحياة ّالمّاجعمّوائف ّىذهّتعمم ّمقدمة ّفي غة
ّ ّالوظائف،وعّدوا ّمن ّفيّّأىمالمغة ّاألمة ّعناصر ّالمشتركة،وصير ّالثقافة ّلتعميم الوسائل

ّ(ٚٗٔ،صٖٕٓٓ)دندش،ّ.بوتقةّواحدة
ّ ّىي ّيتطمّإحدىكذلك ّالبشري،فالتفكير ّمكوناتّالعقل ّعن ّالتعبير رموزًاّّبوسائل
ّتحملّالمعنىّالذ إلىّالمعنى،وخيرّوسيمةّّيرمزّبوّ،والكمماتّىيّخيرّمااإلنسانيّيريده
ّالعقل،والييكلّالحديديّالذيّيقيمّصمبّاآلخرين،فالمغةّإذنّىيّمرآةّإلىّلتوصيلّالمعاني

ّ(ٕٔ،صٜٛٛٔ)نبيلّ،ّ.اإلنسانيةالمجتمعاتّ
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ّ ّالمعرفةّاإلنسانيإ" ّلنشأة ّّوّةذنّىيّالوسيمةّالتيّالّوسيمةّسواىا تطويرىاّوتكوينيا
ّ(ٕٔم،صٕٗٓٓ)حسنةّ،ّ.ّّ"،أوّجمودىاّفيّبعضّالحاالت
ّ ّاألساسية ّوظائفيا ّالخّأنيافمن ّمفيومّّبراتّالبشريةتبمور ّكبلم ّفي وتجاربّاألمم

ذنّفبلّإأجزائيا،ّإلىّالفكرةيحملّّنأ،ومنّخبللياّيستطيعّالفردّاآلخرونيستفيدّمنوّّنأيمكنّ
قائقّحيثماّيسمطّنّيسبرّغورّالحأتطاعّاإلنسانّعنّالمغةّفموالّالمغةّلماّاسغنىّلئلنسانّ

ّ(ٛٗٔ،صٜٜٛٔ)الضامن،ّ.عميياّأضواءّفكره
منّّيةآيفكرّبدونّالمغةّفييّّأننّاإلنسانّالّيمكنّأفيّضوءّماّتقدمّترىّالباحثةّ

ّاآل ّوالسر ّاإلليام ّّلييآيات ّاهلل ّوىبو ّبينّالذي ّالترابط ّوصمة ّأسراره ّمن ّوسر لئلنسان

ّبياّنّتعددتّاألالناس،واّ  ّالتيّيتم ّالوحيدة ّتبقىّىيّالوسيمة ّتغيرتّالمعانيّلكن ّأو لسن
ّفييّاألداةّالتيّتجعلّلمحياةّمعنى.ّيرّوّاإلحساسوالتعبّالتفكيرّوالتفاىم

المغةّالعربيةّخاصة،فييّلغةّالحديثّعنّّإلىالحديثّعنّالمغةّوأىميتياّيقودناّّإن
ّالذي ّالكريم ّالتّالقرآن ّمن ّالضياعّوصانيا ّمن ّحفظيا ّوجعميا ّالبقاء ّأكثربدل،وكتبّليا

ّّوّر  هَمِ ىنَكُتَنِ كَهبِى قَهَعَنيُمُّاألَ وحُانزُّ وِبِ لَزَوَ نيَمِانَانعَ بّرَ يمُنزِتَنَ وُوَّإِوَ}بنيانًا،قالّتعالىّأشدسوخًا

ّاالستعمالّالرسّ(ٔ){نيٍبِمُّ يٍّبِزَعَ انٍبهسَِ يهَذرِنِاملُ ّالتراثّالعربيّجممًة،ولغة ميّفيّوىيّلغة

ّ(ّٜٕص،ٕ٘ٓٓ،)الساموكّوّألشمري.وبياّيدونّنتاجيمّاألدبيّوالفكريّالبمدانّالعربية،
نّاهللّتعالىّشرفّىذاّالمسانّبالبيانّأابنّمنظورّفيّمعجم)لسانّالعرب(:ّوقدّذكر

ّشرفاًّ ّكفاه ّلسان ّكل ّوأّعمى ّالقرآن ّبو ّنزل ّأنو ّلغة ّّأىلنو ّابنّّاألثرالجنان.وفي عن
ّاهلل،قال:قالّ(عباس)رضيّاهللّعنيما ّ() رسول نّآالعربّلثبلث،ألنيّعربي،والقّرّأحبوا"

ّ(ٕ٘،صٖٕٓٓ)ابنّمنظور،ّ.(ٕ)ّ"الجنةّعربيّأىلعربيّوكبلمّ

                                                 
ّ.(ٜ٘ٔ-ٕٜٔالشعراءّ:ّااليةّ)ّ(ٔ)
 م.ٖٜٛٔ،٘ٛٔ/ٔٔالطبراني،المعجمّالكبير،ّّ(ٕ)



 7       .... األولالفصل 

 

ّمالفّّّّّّ ّالعربية ّوىيّمنّمقوماتّامتنا ّالقومية ّىيّلغتنا ّالعربية عواملّبقائياّّواقوىغة
 رسولّالمصطفىالّاهللّأحبمنّأحبّفأنّ:"لبيّاالمغةّلمثعّفقوووحدتياّ،وقدّجاءّفيّكتابّ

( )ّ ّالعربيّّأحب،ومن ّأحبّأحبالنبي ّنَّالعرب،ّالعرب،ومن ّالتي بياّّلَّزَّأحبّالعربية
ّوالعرب،ومنّّأفضلالكتبّعمىّّأفضل ُّعِنيالعجم ّوثابّأحبّالعربية وصرفّّرّعمييابيا
ّ(ٕالثعالبي،ببلت،ص)ّ.ليياإىمتوّ
ّاّنذإّّّّّ لبقاءّوالنماء،مادامتّالدنياّومادامّفيّىيّلغةّالدينّ،وىذهّالمغةّحفظتّلنفسيا

ّإحياءّلمدينّ،ومحافظةّعمىّالقرآن.ّإحيائياّيقرأّالقرانّالكريم،ففيّمسممٌّّاألرض
ّ(ٔٔبلت،صب)عبدّالعال،

ّالعرب،وكذلكّىيّمقياسّفييّّّّّ ّالتفاىمّوالتعبير،ووسيمةّالفيم،والرابطّالقوميّلوحدة أداة
دعايةّوالتفاعلّزيادةّعمىّكونياّأداةّالتوجوّألدينيّعمىّمدىّتحضرّاألمةّورقييا،وسيمتياّلم

ّّ(ٚٔ،صٜٕٓٓوّالتيذيبّالروحي.)الدليمي،
فرّفيّايتّوّذاتّثروةّلفظيةّىائمةّولياّقواعدىاّوضوابطياّوّمعيارىاّمماّالّألنياوذلكّّّّّ
الميمةّعبرّبياّعنّالتطورّالحضاريّلممجتمعاتّالعربية،وكذلكّىيّمنّالوسائلّي،فّغةلّةأي
ّ(ٜٔ،صٖٜٛٔ)مجاور،ّاألمةّالعربية.ترتكزّعميياّوحدةّّيتال

يحتاجياّكلّمسممّليتمكنّمنّالتعبدّأصبحتّلغةّعظيمةّلغةّالبيان،وعميوّّأيضاًّوىيّّّّّ
ّليتعممّ الذيّّ،كذلكّىيّلغةّالحديثّالنبويّالشريفأقومىيّيّإلىّالتوييتديّّاألحكامبيا

ىيّالمصدرّالثانيّلمتشريعّ،فعميوّيجبّتعممّىوّجزءّمنّالسنةّالنبويةّالمطيرة،وىذهّالسنةّ
ّ(ٚ٘،صٖٕٓٓ)الدليميّوالوائميّ،.() العربيةّلؤلخذّبسنةّالنبيّمحمد

ّإلىادةّيثابّعميياّالمتعمم،وفيوّتقربّباهللّوعمموّوعّتعميمّالمغةّالعربيةّفيّىديّدّّويعّّّّ
.وتعممونّالكريمّآالقّرّبتعميمّلؤلمربتعميمياّوتعممياّمصاحبّّاألمرّإناهللّسبحانوّوتعالى،

ّ(ٛٙ،صٜٜٜٔ،إبراىيم)ّّّّّّّّّ
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ّّّّّّّ ّوشرفًا ّرفعًة ّالعربية ّالناسّمنّأويكفي ّليخرج ّالحكيم ّالذكر ّبيا ّالوحي،نزل ّلغة نيا
ّالقّرّإلىالظمماتّ ّطريق ّعن ّالعجم ّبيا ّتعمق ّواستولتّآالنور،وقد ّالكريم،فسكنتّقموبيم ن

ّ(ٜٖٔ،صٕٜٜٔلحاج،با)العامرّّوألسنتيم.عمىّ
ّّّّّّّ ّلغة ّلمعربّالجامعةّاألمفيي ّيوم ّباإلسبلمّاآمنّو،جمعتيم ّبعد قبائلّّاكانّوّأن،

ّّاًّمتفرقة،وقموم ّمتناثرة ّمختمفة،فجاء ّالقرآفّوّاإلسبلم،وليجات ّلغة ّووحدت ّقموبيم نّحد
فيّمساحةّّاألممبينّّاإلسبلميومغاربياّناشرينّالدينّّاألرضاّفيّمشارقّألسنتيم،ّفانطمقّو

ّّّّّ.زالّىذاّالدينّالقيمّينموّوينتشروماّاألرضفسيحةّمنّ
ّ(ٜٖٔ،صٕٚٓٓالييجاء،ّأبو)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

حدىّإكونياّليحموىاّمكانتياّالبلئقةّبيا،الّّأنّإلىّنلذلكّكانّالمسممونّالعربّيسعّوّّّّّ
ّحينّقالّجلّثناؤهالعزيز،ّبونّاهللّشرفياّوخمدىاّبخمودّكتامقوماتّوجودىمّفحسب،ّبلّأل

ِّّايًّبِزَواً عَءَازْقُ هُاننَوزَآ أََوَّإّ(ٔ)،ّ ّنبييم،وقفوّإنياكما ّسنة ّبأحشائيا ّوحضارةّّتحمل عممائيم

ّ(ٖ،صٜ٘ٛٔ)معرف،الّكثرّمنّأربعةّعشرّقرنًاّخمت.ّيا،وتاريخياّوثقافتأمتيم
اإلسبلمّعمىّبمدّّأشرقّفإذاّوّفيّحركتو،وانتشرتبت،واكاإلسبلمولقدّسارتّالعربيةّمعّّّّّّ

ّالعقول ّّرشدت ّاأللسنووتعربت ّحتى ّالّأصبحت، ّىذا ّالمشارقّأصداء ّفي ّتتردد مسان
يمكنّّوالّمعين،يقترنّالدينّبمسانّّتالرساالمرةّفيّتاريخّّوألولنوّدينّولسان،والمغارب،إ

ّ.باستقامةّلسانوّعمىّلسانوِّإالّعمىّذلكّالدينّّاإلنسانّأمريستقيمّّأن
ّ(ٖٚص،ٕٔٓٓ،ّاعومنّطعيمو)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
لمّالكبرىّبتاريخياّاوىيّتمتازّمنّبينّلغاتّالعّاألمةفيّبناءّّأساسيركنّّإذنفييّّّّّّ

ّ.بحديثوّاإلنسان،ّوحضارتياّالتيّوصمتّقديمّّواألدبيةالطويلّالمتصلّ،ّوثروتوّالفكريةّ
ّ(ٖٔ،ّصّّٜٚٛٔ)فتحيّوالناقةّ،ّ

                                                 
 .ٕيوسفّ:اآليةّ:ّّ(ٔ)
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المغاتّالساميةّالتيّامتازتّمنّبينّسائرّلغاتّالبشرّبوفرةّكممياّّإحدىوكذلكّىيّّّّّّّ
والمغةّوعذوبةّمنطقياّووضوحّمخارجّحروفياّ،ّّأساليبيا،ّوتنوعّّأبنيتيا،ّواطرادّالقياسّفيّ

ّّأخواتياالعربيةّتفوقّ غاتّلتمكّالمّأصلالمغاتّبلّىيّّأقدمّألنيافيّكلّتمكّالصفاتّ،
ّنّوالشرقيين.يعمىّرأيّكثيرّمنّعمماءّعصرناّالغربي

ّ(ٜٔ،ّصّّٖٜٜٔ)ّسمكّ،ّّّّّّ
ّاإلنسانصلّبكلّقضاياّتمواآلثارّّوضخمّالمعطياتّّإنسانيلغةّفكرّعمميّّفييّإذنّّّّّ

ّ(ٜٚ،ّصّٕ٘ٓٓ،ّوالشمري)ّالساموكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.والحياةّوالمجتمعّ
ّأسراربعدّ،ّفكلّيومّيكتشفّالدارسونّسرًاّمنّّأسرارهنزًاّلمّيكشفّكلّزالتّلغتناّكّفماّّّّّ

ّ،ّوبقائياّعبرّالعصورّّو ّ،ّوخمودىا الظروفّ،ّواختبلفّّعمىّالرغمّمنّاختبلفعظمتيا
ىّويأتيّسرّالحفاظّعم،ّ(ٔ)ّىنَظُافِحَنَ وُنَ اوَّوإِ كزَا انذِّنَنْزَّوَ هُحْا وَوَّإِّّقولوّتعالىتصديقًاّلّاألحوال

وتستعملّّ،ًّتحصىّعدداّكافيةّ،ّالّتعبيريةّإمكانياتاهللّفيياّمنّّأودعوالمغةّالعربيةّفيماّ
)ّالدسوقيّ،ّاستيعابوّ،ّوتعبرّعنوّبدقةّوشمولّ.ّإليياوقتّالحاجةّ،ّوتستوعبّماّيطمبّ

ّّّ(ّٖ،ّصّٕٔٓٓ
ّمتكاممةّفيّّّّّّّ ّالعربيةّوحدة ّّأدائيافالمغة المغةّمؤديًاّّعملحينّيستّاإلنسانّولوظائفيا،

رسالةّفيّحياتوّالضروريةّالتيّتقومّعمىّالتعاملّّاألمرىذهّالوظائفّبياّ،ّيحققّفيّواقعّ
لحديثّمنّمعنىّاّيشتملّعميوّفيأخذّعنيمّبواسطةّالحديثّوالكتابةّ،ومامعّبنيّجنسوّ،ّ

ّ(ٜٙ-ٛٙ،صّّٜٔٛٔ)قورةّ،ّ.أفكارويتضمنوّالمكتوبّمنّ
ّّّّّّّّ

ّ
ّ

                                                 
 .ٜسورةّالحجرّاآليةّ:ّّ(ٔ)
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تعبيرًاّعماّيجولّفيّالنفسّّوأوسعّ،الحسّّلماّيقعّتحتّاًّتصويّرّالمغاتّأدقفييّ"ّّّّّّّّ
وسعةّصدرىاّلمغريبّفميسّىناكّمعنىّّ،وذلكّلمرونتياّعمىّاالشتقاقّ،ّوقبولياّلمتيذيبّ،

رىاّيوالّنظريةّمنّالنظرياتّتعجزّالمغةّالعربيةّعنّتصّوّاألفكارمنّالمعانيّوالّفكرةّمنّ
ّ".حسنّالمقاطعّواضحّالسماتًّاّصحيحًاّيّروالكمماتّتصّوّباألحرف

ّّ(ٔٗ،صّّّٖٜٜٔ،)سمكّّّّّّّ
السرّفيّدعوتناّلدراسةّالعربيةّالفصحىّّالمغةّالعربيةّبالقرآنّالكريمّىوارتباطّانّّوّّّّّّّّ

ّّّّحولوّمنّدراسات.دراسةّمستفيضةّ،ّلكيّتفيمّبياّالقرآنّالكريمّ،ّوماّدارّ
ّ(ّٓ٘ٔ،ّصّّٜٜٛٔ)الضامنّ،ّ

ّأشارّّّّّّّ ّكانLrvingّ)ّجيرفنلّولقد ّعندما ّالعربية ّالمغة ّأوربيّإلىّجدارة ّعالم ّوىو )
إنّىذهّالجذورّالمتعددةّوماّيمكنّّقدرةّىذهّالمغةّودقتياّوجمالّألفاظياّإذّقالّّيتحدثّعن

فيّّالعظمىالمغاتّّإحدىأنّيطرأّعميياّمنّتغيراٍتَّتعزّعمىّالحصرّتجعلّمنّالعربيةّ
ديرةّبأنُّتعممّ،إنياّبحقّإحدىّالمغاتّالكبلسيكيةّالعظيمةّأجمع،ومنّاجلّىذاّفييّجّالعالم

ّالسنسكريتية.ّووتقفّبجدارةّعمىّالمستوىّنفسوّلكلّمنّاليونانيةّ
ّّّّ(lrving,1970,p:82)ّ

اشيدّمنّخبرتيّالذاتيةّانوّليسّثمةّمنّبينّالمغاتّّإنني"يقولّ(ّ(pataiّوىذاّباتايّّّّّّ
فيّقدرتياّعمىّّأوبّمنّالعربيةّسواءّفيّطاقتياّالبيانيةّ،ّالكثيرةّالتيّاعرفياّلغةّتكادّتقتّر

تاركةّّواألحاسيسالمشاعرّّإلى،ّوانّتنفذّوبشكلّمباشرّّكواإلدراتخترقّمستوياتّالفيمّّأن
ّّاألثرّأعمق ّفميسّلمعربية ّالصدر ّىذا ّوفي ّّوازنتّأنفييا، ّإال ّ."بالموسيقى ّ(patai 

,1975 ,p.48)ّ
ّّّّّّّ
ّترىّّّّّّ ّاّومنّىذا ّالعربيةّىيّإنلباحثة ّالّالمغة ّالتراثّالعربيّفميماّالمغة ّولغة قومية
ّلكلّزمانّوأىميتياالصفحاتّفيّالحديثّعنّجماليةّىذهّالمغةّوثروةّمفرداتياّّممئت
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ّنياأتمثلّوحدتناّالمشتركةّعمىّمرّالعصورّ.ّويكفيّّنياأفلنّنوفيياّحقياّ،ّّفإنناومكانّّ
ّ.لغةّدينناّ
ألجلّتحقيقّأربعةّأىدافّأساسيةّتتمثلّفيّ:ّفيمّالمغةّالجميمةّتدرسّّوىذهّالمغةّّّّّّّّ

ّليمّ فياميا ّوا  ،ّ ّ ّالكبلم ّلآلخرينّبواسطة فياميا ّوا  ّحينّترىّمكتوبة ّوفيميا ،ّ حينّتسمع
ّالتيّيجبّ ّوالعباراتّالمغوية ّالكتابةّ، ليتمكنّمنّتحقيقّىذهّّاإلنسانّنّيمتمكياأبواسطة

غويةّموالّيمكنّإتقانّىذهّالمياراتّالّوالقراءة،ثّ،ّوالكتابةّ،األىدافّىيّاالستماعّ،ّوالحدي
ديّالنحوّىوّقانونّّالمغةّوميزانّتقويمياّوبدونوّالّتّؤّقانّالقواعدّالنحويةّ،ّوذلكّألنإالّبإت

ّ(ٚٙٔ،ّصّٜٚٛٔ،)القمقشنديّّالمغةّرسالتياّ.
تنوعةّإالّانوّعمىّالرغمّنّلمغةّالعربيةّقواعدّمتعددةّومإليياّواّ فمكلّلغةّقواعدّتستندّّّّّّّ

منّأىميةّكلّقاعدةّمنياّ،ّتبقىّالقواعدّالنحويةّوالصرفيةّالركيزةّاألساسيةّوالمقدمةّالواجبةّ
ّىذينّ ّمن ّنتمكن ّلم ّما ّالقواعد ّتمك ّالخوضّفي ّيمكننا ّال ّإذا ،ّ ّاألخرى ّالقواعد لبقية

لمغةّذاتياّ،ّفنحنّالّ،ّوالواقعّإنّأىميةّالقواعدّّتأتيّمنّأىميةّاّ)النحوّوالصرف(العممين
بمعرفةّالقواعدّإالّنّنقرأّقراءةّسميمةّخاليةّمنّاألغبلطّّوالّنكتبّكتابةّصحيحةّأيمكنّ

ّفيّاإلعرابّيؤثرّفيّنقلّالمرادّإلىّالمتمقيّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنّالخطأاّ األساسيةّلمغةّ،ّّو
فانّالقواعدّجزءّمكملّلفروعّالمغةّالعربيةّّوعميوّتظيرّأىميةّالقواعدّوأىميةّالمغةّالعربيةّ،
ّاألخرىّ)األدبّ،ّالمطالعةّ،ّاإلمبلءّ،ّالتعبيرّ(

وىوّمقياسّدقيقّتقاسّبوّالكمماتّفيّأثناءّوضعياّفيّالجملّّّيافالنحوّأىمّفروعّّّّّّ
لّالمقاصدّبالداللةّ،ّفيعرفّالفاعلّمنّالمفعولّ،ّّوأصيستقيمّالمعنىّ،ّوبالنحوّتتبينّّكي
ميةّدقيقةّزادتّلوالهّلجيلّأصلّاإلفادةّ،ّفكمماّكانتّالمغةّواسعةّوناّوّبتدأّمنّالخبروالم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّىيّالقاعدةّاألساسيةّلمبناءّالقومي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوقواعدىاّوأسسياّالحاجةّإلىّدراسةّ
 (521،ص  0227،  ة)عاشور والحوا مدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

وسيمةّّإنياالذىنيّبلّّالخزينّإلىفالقواعدّالنحويةّليستّمعموماتّومعارفّتضافّّّّّّّّ
جادةاستقامةّالمسانّّإلىتكونّوسيمةّّإذلغاية،ّ ّ.التعبيرّوالبيانّوا 
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ّ(ٖٕٓ،صّٜٛٙٔ،ّّإبراىيم)ّّّّّّّ
ّعّّّّّّ ّالتيّتعينّالمتعمم ّاألساليبمىّالتعبيرّالصحيحّوضبطّفييّمنّالوسائلّالميمة

وتفيمّالكبلمّ،ّكذلكّتساعدّعمىّصحةّالحكمّودقةّالمبلحظةّ،ّونقدّالتراكيبّنقداّصحيحًاّ
ّ(ٔٙ،صّٜٜٓٔ،ّّآخرونلوسيّّوماّيسمعون.)األوالصوابّفيّالخطأوالتميزّبينّ

ثراءّصيّنياأف يّاّ،ّوالتغيراتّالتغيتمكنّدارسياّمنّمعرفةّخصائصّالمغةّالعربيةّوا 
ّ(ٕٗٚ،ّصّٜٜٔٔكورّ،ّد)مّياّوتراكيبيا.ألفاظتحدثّفيّ
ّبارزّإذن ّمقام ّوالصرفية ّالنحوية ّالذيّّلمقواعد ّفالمتعمم ،ّ ّالعربية فيّتدريسّالمغة
المغةّ،ّويعرفّكيفّيحملّالعناصرّ،ّوالعبلقاتّالتيّتتركبّمنياّّاألساسيةناصرّيتعممّالع

ّ.لصياغةّالتعبيريةّيقعّفيّالخطأّ،ّفيّاّأنّيمكنوّالقائمةّبينياّال
ّ(ٜٜٕ،ّصّّٕٛٓٓ)مارونّ،ّ

ّلحنّاحدىمّفيّحضرتوّقالّ:ّ()ويّعنّرسولّاهللّوقدّّر ّعندما ّأخاكمّاارشدّو"
ّاتعممّو"ّ-وذكرّعنّالخميفةّعمرّبنّالخطابّ)رضيّاهللّّعنو(ّقالّ:،ّ(ٔ)"فانوّقدّضلّ

ّّّّّ."نّحفظونّكماّتتعممّوإعرابّالقرآّاوالفرائضّ،ّوتعممّوّالنحوّكماّتتعممونّالسنن
ّ(ّٜ٘ٔ،صّّٕ٘ٓٓ)الدليميّوالوائميّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

والسامعّّالقارئّإلىفتعممّالقواعدّالنحويةّيساعدّعمىّنقلّالمعانيّالنحويةّّوالصرفيةّ
التعبيرّالمطموبّفانّالفكرةّسوفّّإلىألنياّأذاّلمّتنقلّبالشكلّالذيّيؤديّ؛بشكلّصحيحّ

ّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٕٕ،ّصّٖٕٓٓ.)الشاملّ،ّمضطربةّأوّغامضةّّّتكون
ّّوألىمية ّوصفو ّفقد ّالنحو ّبأنو ّوغايتوالدارسون ّالكبلم ّعبلقةّّإنوّ،منطق يوضح

حّالمعنىّالمقصودّالذيّلعبلقةّيتضغيرىاّمنّالكمماتّ،ّوباتضاحّىذهّابالكممةّفيّالجممةّ
ّ(ٛ،ّصٖٜٚ،ّّم)عبدّالعميّالسامعّ.ّإلىّيرادّنقمو

ّكبلموّوتجنبوّالمحنّفيوّ،ّإتقانالميمةّالتيّتمكنّالمتكممّمنّّاألسسمنّفييّإذنّ

                                                 
ّ.مٜٜٓٔ،ٚٚٗ/ٕالمستدركّعمىّالصححين،ّ:الحاكمّ(ٔ)
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ّإنّ.ّفنحنّنقولّمنّناحيةٍّّاألقلالمغةّالمعاصرةّمعنيانّميمانّفيّلكممةّقواعدّفيّعممّّ"
لمّيتدربّعمىّعممّّماّ،شعوريةًّّمعرفةًّّادة،فيّالعّ،يعرفياّوىوّالّ،المغةالمتكممّيعرفّقواعدّ

والقواعدّبيذاّحديثًاّمقنعًاّعنّطبيعةّقواعدىا،يتحدثّّأنيستطيعّّالمغةّتدريبًاّخاصًاّوىوّال
ّالمتكممّوتشملّالمعّرّاألولالمعنىّ ّالتيّيمتمكيا ّالمغوية إيصالّمنّالتيّتمكنيمّىيّنّّوفة
إنّعالمّالمغةّيكتبّيقالّّإذوليسّبالمتكممّّ،ىّالثانيّفيتعمقّبعالمّالمغةالمعنّأمالغتيمّ،ّ

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"ىذهّالقواعدّوصفّشكميّواضحّلمغةّ،ّوّقواعدّلغتوِّ
(Fowler,1981,p:63)ّّّّّّ

ّ.فتحتلّقواعدّالمغةّالعربيةّالمكانةّاألولىّفيّالمغةّ،ّبلّىيّعمادىاّّّّّّ
ّ(ٜ٘ٔ،صّٜ٘ٚٔ)سمكّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

يبّوالمرانّومبلحظةّطرائقّاستعمالّالمغةّقيّنصوصّومواقفّدّركثرةّالتّتمكنّلذلكّّّّّ
بياّ،ّواالنطبلقّفيّالكبلمّوالكتابةّعمىّوفقّّواإلحساسلغويةّحيةّالطمبةّمنّفيمّالقواعدّ

ّ.بسيولةّوسميقةّّىذهّالقواعد
نماّونّمنّالقواعدّنفسياّ،ّمتكّالّسيولتياّقواعدّالمغةّ،ّأووصعوبةّّ تدريسّالتعتمدّطريقةّّا 

ّ ّففي ،ّ ّالمدرس ّومقدرة ّنفورمعظم ّميارةّّحاالت ّعدم ّالسبب ّيكون ّالقواعد ّمن الطمبة
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّلّتمكّالقواعديالطريقةّالناجحةّلتوصّإتباعالمدرسّفيّ
ّ(ٖٚ،ّصّّٜٙٛٔ)أبوّمغميّ،ّ

ّا ّّوّّّّّّ ّتعرفّّدقواعن ّلم ّّإالالمغة ّقبلّاإلسبلمشاعّالمحنّأنبعد ّففيّعصر وصدرّّ،
ّالعممّجاءّّعمىّوجوّالتحديدّلمّتكنّليمّحاجةّلعممّالنحوّوالصرفّ،ّاإلسبلم فظيورّىذا
ّ(ٙٗ،صّّٜٙٚٔ)ثامرّ،ًّّاّعمىّىذهّالمغةّ.ِحفاظ
ّليسّفيّمقاصدهّغموضّ،ّألنّفيّإتقانوّّّّّّ ،ّ ّبينًا ّ،ّوالكبلم الّفيّّويكونّالفيمّدقيقًا

ّ ّفيّّأوّإبياممعانيو ّوال ،ّ ّّألفاظوقصور ّّوأساليبو، ّخطأو ّّأوّتراكيبو ّعن ّاإلبانةعجز
ّ(ٜٕٛ،ّصّّٕٙٓٓ،ّعطا)ّ.ّواإلفصاح
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ّّّّّّ ّطرائق ّالقواعد ّشتيولتدريس ّيعزى ّالتنوع ّىذا ّوسبب ّّإلى، ّ،ّتنوع الموضوعات
ّوعمىّ ،ّ ّالتدريس ّفي ّوتناوليا ّووعورتيا ّطبيعتيا ّحيث ّبعضّمن ّعن ّبعضيا واختبلف

تفسيرّّإالىيّّالقاعدةّماّأنيعرفّالطالبّّإذتبينّالعبلقةّبينّالمغةّوالقواعدّ،ّّأنالطريقةّ
ّ(ٜٛ،ّصّّٜٙٛٔلمظاىرةّالمغويةّالتيّنمارسياّونكتبّبياّ.)محجوبّ،ّ

ىيّطريقةّّلمدرسيننّالطريقةّالتيّيتبعياّكثيرّمنّادريسّفإأماّماّيتعمقّبطرائقّالت
يرىّّإذعقيمةّالّتسايرّروحّالعصرّ،ّوالّتمبيّحاجاتّالدارسينّ،ّوالّتخمقّالدافعّّلدييمّ

تمقينيةّ،ّوقوالبّصماءّتقتصرّعمىّضبطّّّإجراءاتّإالّنّالنحوّماّىوأىؤالءّالمدرسونّ
منياّفيّّاإلفادةترجاعياّفيّاالمتحانّمنّدونّأواخرّالكمماتّ،ّوعمىّالطالبّحفظياّثمّاس

ّوالتأليف.منّالقولّّأسرارىاتذوقّالمغةّولمحّ
ّ(ّّّّٕٕٗ،ّصّٜٜٙٔ،ّّوالحمادي)الحسونّّّّّّ

ّّّّّ ّحفظَا ّعمىّحفظّالقواعد ّالتدريسّالتيّتعتمد ّعمىّّ(،منّغيرّفيم)وانّطريقة وتؤكد
الربطّبينّالقواعدّالنحويةّوالمعنىّّوالشواىدّمنّغيرّدراسةّتحميميةّلياّوعدمّاألمثمةحفظّ

نماحينّتدريسياّ ّجفافّوجمودّوممل.ّإلىيحيلّالدرسّّ،وا 
ّ(ٕٙٔ،صٜٙٛٔ،ّّالقاعود)ّّّ

ّتسيلّعمميةّالتعممّفييّتوفرّّنياأطريقةّالتدريسّفيّّأىميةوتكمنّّّّّ فضبًلّعنّكونيا
ّ ّمن ّالعديد ّالطالب ّاكتساب ّعمى ّتعمل ّالتي ّالتربوية ّالخبرات ّمن ّمجموعة ّأوالمعارف

ّالمياراتّواالتجاىاتّالمصاحبةّلعمميةّاكتسابّالمعرفة.
ّ(ٕ٘،صٕٓٓٓزيّ،ّيوالعنّلحصريا)

ّشروطّينبغيّ ّ،ّّأنوىناكّعدة تتوافرّفيّطرائقّالتدريسّكيّتحققّالغرضّمنيا
لدييمّمنّحصيمةّسابقةّّالتعممّ،ّوالبناءّعمىّماّإلىّلطبلبواىمّىذهّالشروطّاستثارةّدافعّا

تاحةّ، شعارىمفرصةّليمّلممارسةّالسموكّالمطموبّتعمموّالوا  الدوافعّالتيّدفعتيمّّبإشباعّوا 
ّ(ّٜٚ،ّصّٜٜٛٔ)شحاتةّ،ّالتعمم.ّإلى
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ذىنّّإلىكانتّطرائقّالتدريسّفيّالماضيّتركزّعمىّتوصيلّالمعموماتّّأنفبعدّ
ّالتطويرّ ّبدأتّتدخلّفيّمرحمة ّيسيلّاستيعابيا تعملّعمىّتييئةّّوأخذتالطالبّبطريقة

ّالطمبةّالكتسابّالخبراتّعنّطريقّالنشاطّوالممارسة.ّأمامفرصّال
ّ(ٗٗ،صّٕٓٓٓ)الوكيلّ،ّّّّّّ

ّعدّ  ّالتدريسّحجّرلذلك ّطرائق ّالحديثة ّأساسياًّتّالتربية ّعمميةًّّا ّفي ّالزاوية وحجر
ّتحقيقياّ.ّإلىقيمّومفاىيمّترميّالمدرسةّّإلىّاألىدافتترجمّّألنياالتعممّ

ّّّّّ(chall ,1967 ,p: 137)ّ
ذاغايتوّ،ّّإلىيصلّّأنوجدتّالطريقةّوانعدمتّالمادةّتعذرّعمىّالمدرسّّإذاّ" ّوا 

يعوضّّوالطريقةّضعيفةّلمّيتحققّاليدفّالمنشودّ،ّفحسنّالطريقةّالكانتّالمادةّدسمةّ
ّ."لمّتصادفّطريقةّجديدةّإذفقرّالمادةّوغزارةّالمادةّتصبحّعديمةّالجدوىّ

ّ(ٖٗ،صّٜٜٛٔ)جابرّوكاظم،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّإلىفالطريقةّالسديدةّتساعدّعمىّمعالجةّصعوبةّالمادةّ،ّوضعفّالطبلبّوتؤديّ

ّالغايةّالمقصودةّفيّاقلّوقتّوبأيسرّجيدّيبذلوّالمدرسّوالطالب.
ّ(ٕٔ،صّٜٜٓٔ،ّوآخرونلوسيّ)اآلّّ

التربويةّ،ّونجاحياّيعتمدّوتعدّطريقةّالتدريسّمنّالوسائلّالميمةّوالمكممةّلمعمميةّ
ّ ّعوامل ّعدة ّالطبلعمى ّوخبرات ،ّ ّالمدرس ّقدرة ّمنيا ،ّ ّالمناسبةّّودافعتييمب ّوالمادة ،

ّ(ٕٔ،صّٜٕٓٓ،ّقدوره)ّ.لمتدريس
ّاألثرّإذن ّليا ّّاألساسيّفالطريقة ّتترجم ّفعنّطريقيا ّالتعميمية ّاألىداففيّالعممية

ّ ّلممنيج ّّإلىالمعرفية ّكذلك ،ّ ّوقيم ّواتجاىات ّالدراسيةّميارات ّالمادة ّصعوبة ّفي تتحكم
شخصيةّّإنماءفيّمعّالطبلبّ،ّوتعينّّاإلنسانيسيولتياّوتساعدّعمىّالتواصلّّأولمطبلبّ

ّ(ٗٔ،صّٕٓٔٓ،ّإبراىيم)ّالطبلبّواالستجابةّلحاجاتيم.
ّتتإف ّالمواقفينيا ّفي ّالمشاركة ّفرصة ّليم ّّوّح ،ّ ّفرصّالتعميمية ّمن ّتزيد بالتالي

المادةّالتيّيحتويياّالدرسّمنّناحيةّطالبّّووبينّالّرسّمنّناحية،لطالبّوالمداالتفاعلّبينّ



 06       .... األولالفصل 

 

ّّاخرى ّفيّالطريقة ّلذلكّفأنّمنّالشروطّالواجبّتوافرىا ّّإتاحتيا، ّألكبرفرصّالمشاركة
ّ(ٖٕٚ،ّّٜٜٛٔ،ّّألمقاني)ّعددّممكنّمنّالطبلب.

ّفيّالتدريسّاألساليبمنّ ّاالّّالحديثة ّوبذلكّيصبحّّ، ،ّ ّالمادة ّعن ّالطريقة تفصل
ّ ّوىنا ،ّ ّوطريقة ّفيّمواقفّّكونّعمليالمنيجّمادة الطريقةّوسيمةّلوضعّالخططّوتنفيذىا

رشادهنموّالطبلبّبتوجيوّمنّالمدرسّّإلىالتيّتؤديّّالطبيعيةالحياةّ ّ.وا 
ّ(ّٕ٘،ّصّّٜٚ٘ٔ،ّوآخرون)ّلبيبّّّ

والمحتوياتّالتربويةّّاألغراضةّالتدريسّتتألفّفيّجوىرىاّمنّترجمّطرائقّأصبحت
ّ ّّإنسانيةخبراتّّإلىالعامة ّوتكمنّوظيفتيا ّىذهّّاألساسيةفيّالمواقفّالتعميمية فيّتنظيم

تنميةّالقدرةّعمىّالتعممّ،ّوتمكنّالطبلبّمنّممارستوّاعتمادًاّّعمىّّإلىالمواقفّبماّيؤديّ
ّ(ّٕٔٓ،ّصّٕ٘ٓٓ)ّالدليميّوالوائميّ،ّ.جيودىمّالذاتيةّ

العمميةّّأىدافيجّالتعميميّ،ّواىمّفيّالمنّاألساسيالجزءّالحالةّتمثلّّفييّفيّىذهِّ
ّ ّالتعميمية ّالتعميمية ّالعممية ّفيدف ّالطالبّإحداث. ّسموك ّفي ّمرغوب ّّتغيير ّبإكسابو،

بطريقةّتدريسّناجحة،ّّإالوالقيمّوالّيتحققّذلكّّتواالتجاىاالمعموماتّوالمعارفّوالمياراتّ
)ّالدليميّ،ّمكانّالصدارة.ّلّالتعميمّوتفكيرىمالمدرسينّورجاّأقوالوتحتلّطريقةّالتدريسّفيّ

ّ(ّٕٔ،ّصّّٜٕٓٓ
ّإننجدّّدرسفبالنسبةّلممّلكلّمنّالمدرسّوالطالبّوالمنيجّ،ّأساسياًّّلكونياّعامبلًّ

ّ ّتحقيق ّعمى ّتعينو ّوالوقتّّأىدافالطريقة ّالجيد ّفي ّاقتصادًا ّطريقيا ّعن الدرسّمحرزًا
عةّالمادةّالدراسيةّمتابّتتحققّمنّخبللّأىميتياالدرس،ّوبالنسبةّلمطالبّفأنّّأىدافوتحقيقّ

ّّنياأّوّبتدرجّمريح ّمنّفقرة ّآخرّإلىومنّموضوعّّأخرىّإلىتوفرّفرصّاالنتقالّالمنتظم
فانّاليدفّبالنسبةّلممنيجّّأمافيّالتدريسّ،ّّأسموبّالمدرسعدّتعرفيمّبّبوضوحّوالّسيما

ّّاألساس ّالدراسية ّالمادة ّتوصيل ّىو ّالتعمم حرازالطبلبّّإلىمن ّّوا  ّجديد تطويرّّأوتعمم
ّ ّومستوى ّالتوقيت ّحيث ّمن ّمبلئمة ّالطريقة ّكانت ّوكمما ،ّ كانتّّدرسالمّأسموبّوميارة

ّأثرًا.ّوأكثرّأعمقعمميةّاالستيعابّ
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ّ(ٖٖ،ّصّٕٓٔٓ)التميميّ،ّّّّ
راتّالتربويةّالتيّتعملّعمىّبىيّتوفرّمجموعةّمنّالخلكونياّتسيلّعمميةّالتعممّ،ّّوّّّّّ

ّ(ٕ٘،ّصٕٓٓٓ،ّوالعنيزيّّلحصريا)ّ.معرفةاكتسابّال
ّّّّّ ّالّأىميةوتتركز ّمحتوى ّاستثمار ّكيفية ّفي ّمنّالتدريس ّالطالب ّيمكن ّبشكل مادة

بيدّّيأخذّأنيّدراسةّمادةّمنّالموادّ،ّوعمىّالمدرسّإليوّفاليدفّالذيّترميّالوصولّإلىّ
ّوسائلّالتعممّالتيّتحققّىذاّاليدفّ.بّيممّّأنالطالبّبعدّ

ّ(ٜٚٔ-ٜٙٔ،صّٜٜٙٔ)عبدّالعزيزّ،ّ
إذّّالعمميةّالتعميمية،ّإنجاحالتيّيعتمدّعميياّفيّّاألساسيةعدّطريقةّالتدريسّالركيزةّت

ّتكونّالطريقةّمناسبةّلممّوإ التربويةّالمنشودةّ،ّّاألىدافقفّالتعميميةّتتحققّانوّبمقدارّما
 (ٜٔ،ّصٜٙٛٔالقاعودّ،ّ)لمتعمقةّبتطبيقّالمنيجّالمدرسي.وتؤثرّفيّحلّالمشكبلتّا

فيّّاعبلًّفّأساسياًّّتأثيراًّتؤثرّّإذفيّالعمميةّالتربويةّّوالميمةّالفاعمةّاألدواتمنّفييّ
ّألنوالحصةّالدراسيةّ،ّوفيّتناولّالمادةّالعمميةّوالّيستطيعّالمدرسّاالستغناءّعنياّّتنظيم

ّاألىدافّالتربويةّلمدرسّ.ّبدونّطريقةّتدريسيةّ،ّالّيمكنّتحقيقّ
ّ(ٔٙ،ّصٕٔٓٓوعثمانّ،ّّاألحمد)ّّّّ

التدريسّالذيّيتمّّأسموبّإنSchwab)   شواب)ّوbruner)  )برونرلّمنّوبينّك
ّ،ّ ّطريقةّالتدريسّالّأىميةhurdّ"ّوأكدّىاردالتعممّبموجبوّيحددّماّيتعمموّالطبلبّالحقًا

ّالدراسيةّ،ّالنّالقدرةّعمىّالتعممّتعتمدّعمىّالطريقةّّأىميةتقلّعنّ بقدرّاعتمادىاّالمادة
 seamllّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)،ّٜ٘ٚٔ،ّٕ٘٘-ّٕٗ٘)ّعمىّالمادةّ.

ّ ّالتدريسّالفاعمة ّوطريقة ّّاألىدافتحقيقّّإلىىيّوسيمة ّمن ّليا ّلما ّثارآالتربوية
ايجابيةّفيّطبيعةّتفكيرّالطمبةّوزيادةّتحصيميمّالدراسيّوالتفاعلّفيماّبينيمّ،ّوىذاّيؤديّ

ّ(ٕٕٙ-ٕٕٓصّ،ٜٜٜٔنموّشخصياتيمّبجوانبياّالمختمفةّ.ّ)الحيمةّ،ّإلى
ّالطالبّف ّعمر ّمع ّومنسجمة ّالتعميمي ّلمموقف ّالتدريسّمبلئمة ّطريقة ّكانت كمما

ّفائدةّ.ّوأكثرعمقًاّ،ّّأوسعالمتحققةّعبرىاّّاألىدافوذكائوّوقابميتوّ،ّكانتّ
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ّ(ٖٚٛ،صّّٖٜٜٔ)ريانّ،ّّّّّ
ّيعتّنّ إ ّالتعميم ّمنجاح ّكبيرة ّبدرجة ّّعمىد ّوسبلمة ّالطريقة الذيّّاألسموبسبلمة

ّالمدرسّعمميست ّالمعارفّو ّوصول ّليحقق ّالتعميمي ّالنشاط ّمعالجة ّّإلىفي بأيسرّطبلبو
ّ(ٕ٘ٛ،ّصّٜٜٛٔ)أحمدّ،ّّالسبلّواقلّوقت.

ّ،ّّإذّتؤثرّطرائقّالتدريسّتأثيراًّ ميمًاّفيّفيمّقواعدّالمغةّالعربيةّمصطمحًاّوتطبيقًا
ّة.لّالتعميمّالمختمفحاوفيّسبلمةّالتعبيرّ،ّورفعّالتحصيلّالدراسيّلدىّالطبلبّفيّمّر

ّ(ٜٕ،ّصّٜٙٛٔ)الجبوريّ،ّّّ
عارفًاّمنّالضروريّالتنوعّبطرائقّالتدريسّمنّالمدرسّمتقنًاّلياّّنأويرىّالنحبلويّ

ّالعمميّ،ّالنّمنّكانّعالمًاّقدّالّاإلتقانالفاعمةّفيّمواقفّالتدريسّفبلّيكفيّّباألساليب
ّىمّالتيّباألساليبعقولّالطمبةّمنّغيرّمعرفةّومرانّّإلىيستطيعّتبسيطّالمعموماتّونقمياّ

تباعوحسنّتدريبّّإلييابحاجةّ ّالتفكيرّلدييمّ.ّإلىيرّأساليبّمناسبةّّتثّوا 
ّ(٘ٚٔ-ٗٚٔ،ّصّٜٜٜٔ)النحبلويّ،ّ

الدراسيةّّلذلكّيجبّاالستعانةّبطرائقّوأساليبّحديثةّفيّالتدريسّلكيّتحققّالمناىج
ّّو ،ّ ّالمنشودة ّأأىدافيا ّالتدريسّتتعدى ّفي ّالطريقةّيجبّاستعمالّطرائقّحديثة ّتتجاوز و

يةّحفظياّواستظيارىاّالتقميديةّالتيّتعتمدّعمىّأىميةّالمادةّوكميتياّ،ّوتمقينياّإلىّالطمبةّبغ
ّإ ،ّ ّبعد ّالعمميةّّنّ فيما ّإلىّالمعرفة ّالطالبّفيّالتوصل ّتعين الطرائقّواألساليبّالحديثة

ّ ّعمى ّاالعتماد ّوعدم ،ّ ّوالحركية ّ ّالعممية ّالميارات ّواكتسابو ،ّ ّنحوّبنفسِو المدرسّعمى
ّبشخص ّتيتم ّألنيا ،ّ ّكبيرة ّأىمية ّواألساليب ّالطرائق ّىذه ّأكسب ّمما ّالطالبّأساسي ية

ّ(ٔٔٔ،صّٜٜٛٔ)نشوانّ،ّّّ.ّوتنميتياّوتشبعّحاجاتو
ّ الطريقةّىيّالمنياجّالذيّيسمكوّالمدرسّفيّدرسوّويعتادّّنأالباحثةّّتعتقدّومما

ّوالتغمب ّوفيميا ّالمادة ّاستيعاب ّفي ّالطمبة ّوعدمّّعميو ّالطريقة ّفبغياب ّصعوبتيا عمى
ّالا ّعمى ّّاألسسعتماد ّذلك ّيؤدي ّسوف ّفيّإرباكّإلىالسميمة ّيؤثر ّمما عدمّّالطالب

ّ.ّإيصاليااكتسابّالمفاىيمّالنحويةّالتيّيرادّ
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ّ ّالطرائق ّتطوير ّفي ّالمربون ّاجتيد ّّةالتدريسيلذلك ّفي ّتسيم ّالتي التفكيرّتنمية
ّالتعميم ّوترفعّمنّالكفاية ّفكانتّطريقةّاالستكشافّمنّبينّىذهّوخصائصو، ّلمطالبّ، ية

يذاّيوضعّالطالبّبموضعّبلنفسوّ،ّّوّوبنفسوّّاألشياءبواسطتياّالطالبّالطرائق،ّويكتشفّ
مياراتّالبحثّّتنموّإذّالمعرفةّإلىّسبيموليجدّبنفسوّّاألولشفّستكالمّأوالرائدّوالطميعةّ

ّوالموازنة ّواالستنتاج ّّوالمبلحظة ّالمعمومات ّوتفسير ّاستعماليا ّوكيفية ،ّ ّواإلفادةوتنظيميا
ّ(ٕٔ،ّصّّٜٜ٘ٔ)التميميّ،ّّمنياّوالتعبيرّعنياّ،ّوالتفكيرّبياّ.

مّالتيّتسيمّبشكلّكبيرّيىذهّالطريقةّمنّالطرائقّالحديثةّفيّمجالّالتربيةّوالتعمّوتعدّّّّّّّ
ّ ّلمعمم ّالمعرفية ّالبنية ّتطوير ّّألنيافي ّوالتفكير ّالبحث ّفي ّعممية ّطريقة ّاجلّتمثل من

عطاءّتاالستنتاجاّإلىالتوصلّ ّالحمولّالمناسبةّ.ّوا 
ّ(ٖٓٔ،ّصّّٕٔٓٓوّعثمانّ،ّّاألحمد)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالبلزمةّالنّتجعلّالطالبّيذلكّمنّّو ّويتطمبّمنوالتييئة ،ّ ّبنفسو يجتيدّّأنّتعمم
ّّتمميحاتّكثيرةّ.ّأومثيراتّيعطيّّأنليكتشفّالمعموماتّوالحقائقّالجديدةّدونّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(ٜٗ،صّٕٓٓٓلحصريّوالعنيزيّ،ّا)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّاتجيتّّفإذا ّقد ّالحديثة ّفانّجعلّالطالبّمركّزّإلىكانتّالتربية ّالتعميمية ّلمعممية ًا

ّ ّ،ّألطريقة ّاالتجاه ّإلىتنقلّمركزّالعمميةّالتعميميةّمنّالمدرسّّنيااالستكشافّتؤكدّىذا
فيّالتعممّّالطالبّوحدهّإن":kaganّّ"ّكاجانّويقولبّ،ّوتتخذّمنّالطالبّمركزًاّلياّ،الطال

ّاألثر ّيؤدي ّعمىّّاألساسيّاالستكشافي ّالمدرسّمقتصرًا ّدور ّويكون .ّ ّالتعمم ّعممية في
مّكيّيستكشفّويتحققّبنفسوّ،ّومنّثالتوجيوّفقطّ،ّويتركّالمسؤوليةّعمىّالطالبّلّإعطاء

ّمنّالطالبّومتمركزّحولوّ،ّأيّيكونّ يتعممّ،ّفالتدريسّبطريقةّاالستكشافّيكونّمنطمقًا
ّ(ٕ٘ٔ،ّصّّٜٔٛٔ)قبلدةّ،ّّالطالبّفيياّىوّالمحورّ.

ألجلّّاألسئمةوّيالطبلبّبتوجّأذىانالمدرسّفيعملّعمىّتوليدّموادّالدرسّفيّّأما
ّ.ّأنفسيممنّتمقاءّّإياىممياّيعمافّالحقيقةّالتيّيرغبّفيّتكشستاّإلىيحمميمّويرشدىمّّأن

ّ(ٔٙ،ّصّٜٛ٘ٔ،ّّلحصريا)ّ
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لديوّمنّّقّاستعمالّمايالعقميةّعنّطّرإلىّتنميةّقوىّالطالبّوتدعوّطريقةّاالستكشافّّّّّ
ّونرىّستكمعموماتّفيّا ّ ،ّ ّالعمم ّأشافّقواعد ّالتعميم ّّاألساسيةنّميمة ّأناسىيّتييئة
ّبالتغيراتّالمستمرةّوالسيطرةّعميياّوضبطياّ.ّحساساإلقادرينّعمىّ

ّ(ٛ٘ٔ،ّصّٜٜٛٔ)الطشانيّ،ّ
فيّاكتسابّالحقائقّوالمعموماتّذاتياّ،ّبلّفيّالقدرةّّتعممّالّتكمنوانّالغايةّمنّال

ّالتفكيرّ.ّإلىينتقلّمنّ)االكتساب(ّّأنعمىّاستعمالياّ.ّلذاّيجبّعمىّالتعميمّ
ّ(ٚ،صّٕ٘ٓٓ)العانيّ،ّ

ذّّطريقةّوتعدّّ ّتعملّإنيااالستكشافّمنّاقدرّالطرائقّعمىّتحقيقّىذاّاالنتقالّ،ّوا 
تضعيمّفيّمواقفّتستدعيّالتفكيرّواالستنتاجّّألنيا،ّوذلكّّعمىّتنميةّالتفكيرّعندّالطبلب

عدّيّالمدرسّ،ّواالستكشافّبصورةّعامةّإشرافوتحتّّبأنفسيمشافّالقاعدةّوالنتائجّستكال
ّالشخص ّبيا ّيكتسب ّمصادرهّمعرفةّوسيمة ّاستعمال ّطريق ّعن ّوبالمعنىّاّما ،ّ لعقمية

ّإنّ  ّيعني ّالذيّّالضيق ّ ّالطالبّالتعمم ّلمعالجة ّنتيجة المعموماتّوتركيبياّيحدثّبوصفو
ّمعموماتّجديدةّ.ّإلىوتحويمياّحتىّيصلّ

ّ(ٜٛٔ،صّٜٙٛٔ)فريدّريكّ،ّ

ّبنشاط،لكيّيندمجّفيّعمميةّالتعممّنّىذاّالنوعّمنّالتعممّيعطيّلمطالبّالفرصةّواّ 
حاضراتّالتيّيييمنّعميياّلمطبلبّفيّالمّأكثرّمتعةيكونّّأنّإلىاالستكشافّويميلّإلىّ
المادةّالتيّيتعممياّفيّّبتنظيميقومّالطالبّّأنمثلّفيّتشافيّيستكالاالتعممّّإنّالمدرسّ،إذ

ّاّاصورتي ّويحدث ،ّ ّانيماكشاستكالنيائية ّخبلل ّمن ّالمفاىيم ّّف ّفي ّاألنشطةالطالب
ّقّالتيّيقومّائالطّرّوأنواعالتعممّّأنواععماّيحدثّفيّبقيةّّاإلجراءويختمفّىذاّالتعميميةّ

ّ
ّّ.يتعممياّالطمبةّوتفسيرّكلّماّفيياّأنالمدرسّبتوضيحّكلّالمعموماتّالتيّيجبّّافيي

ّ(ٗٔٔ،صّٕٚٓٓ)الزغولّوالمحاميدّ،
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ّمعنىّ،ّالنّالتعممّالجديدّيندمجّمعّ لمعرفيةّاّالبنىانّالتعممّاالستكشافيّيكونّذا
ّ ّوبذلكّيكون ّّأكثرلمفرد ّلبلستبقاء ّّءواالستدعاقابمية ّالتعمم ّويكون ،ّ االستكشافيّواالنتقال

ّالتعميميةّ،ّويحتاجّ ّالحتياجاتّالفرد ّاكبرّ،وقتّّإلىممبيًا بطبيعةّّويرتبطّأطولّ،ّوجيد
ّ،ّويركزّعمىّالدوافعّالداخميةّ.الموضوعّوبنيتوّالمفاىيميةّ

ّ(ٛٙٔ،ّصّّٕٕٓٓ،ّ)البكريّ،ّالكسوانيّّّّ

ّشفّالّموقفّالمتمقيّ،ّفضبًلّعنستكنّىذهّالطريقةّتضعّالطالبّفيّموقفّالمواّ 
ّيعمل ّالطبلبّانو ّعند ّالتفكير ّتنمية ّّعمى ّذلك ّعمييمّّألنيا، ّمواقفّتحتم ّفي تضعيم

المفيومّ،ّوالنتائجّّأوشافّالقاعدةّستكاالستنتاجاتّواّإلىالتفكيرّ،ّفيمّمنيمكونّبالتوصلّ
ّ(ٜٓٔ،صّٜٜٗٔ،ّآخرون)السامرائيّوّّالمدرسّ.ّإشرافتحتّبأنفسيمّ

السعيّالستعمالّنمطينّمنّاالستكشافّوتوظيفيماّلتعميمّّإلىىذاّمماّشجعّالباحثةّ
ّ ّ.االمفاىيم ّالتقميدية ّبالطريقة ّومقارنتيما ّأثرىما ّوالكشفّعن واتجيتّالبحوثّفيّّلنحوية

ّ ّالتربية ّّإلىمجال ّالطرائق ّالمفاىيمّواالستّواألساليبتحديد ّتنمية ّفي ّالمناسبة راتيجيات
ّ(ٕٛ،ّصٜٜٔٔجاويّ،ّيّر)االّزواكتسابياّ.

ّعنصّر ّاستعمالّالمفاىيمّبوصفيا ،ّوانتشرتّّيجالمنّلتنظيمّاًّميمّاًّوقدّظيرتّفكرة
ّواسًعا ّوحظّانتشاًرا ّبدعم ّيت ّالعاممين ّمن ّ،إذّىموتأييدالكثير ّالتربوي ّالمجال ّأصبحّفي

ّ ّبين ّمن ّجالتربّاألىدافتعمميا ّفي ّالعامة ّلوية ّالمدرسية ّالتعميمية ّالمراحل ّيقومّميع ذلك
ّوتطويرّ ّتعمميا ّالمراد ّالمفاىيم ّبتحديد ّالدراسية ّالمواد ّالمناىجّومخططو المدرسونّوخبراء

 (William ,1975 ,p:295الموادّوالطرائقّالمناسبةّبتدريسيا.)

ّ ّلممفاىيم ّكان ّّأىميةلذلك ّالنحوية ّالقواعد ّالن ّالنحو ّتعميم ّفي محكمةّّأبنيةىي
ّارتباًطاّوثيًقا ّبنيانًّ،ّّمرتبطةّمعّبعضيا ّومادةّالبناءّالرئيسةّّانًّاّمتكامبًلّمتيمكونًة ورصينًا

ّاعتماداًّ ّتعتمد ّالمغوية ّومياراتيا ّالنحوية ّالقواعد ّوجميع ّالنحوية ّالمفاىيم ّعمىّّىي كميًا
ّ(ٕٙٛص،ّّّٕٚٓٓ،ّةوالحواّمد)عاشورّّواكتسابياّ.ّابياواستيعّالمفاىيمّفيّتكوينيا
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ّباستعمال ّفالتعمم ّيعّإذن ّالتعممّّأساسًياّجزءًّّدالمفاىيم ّالسيما ّتفكيرنا ّعمميات من
ّأكثرمفاىيميّيجعموّّإطارالذيّيركزّاالنتباهّعمىّالعبلقاتّبينّالحقائقّوّالمفاىيمّضمنّ

ّ(banks, 1977, p:85فاعميةّ.)
ّالحاضرّّفاإلنسانّّّّّّّ ّحقائقّّوّإلىّالّيحتاجفيّوقتنا ّتفقدمعموماتّمفككةّسرعانّما

نمامعناىاّوقيمتياّ،ّ لفيمّالحقائقّّأساًساوالمفاىيمّالتيّتشكلّّاألفكارتمكّّإلىىوّبحاجةّّوا 
ّ.وتطويرّالمعرفةّ،ّووسيمةّلمتفكيرّ،ّوالفيمّ،ّوالتعاملّمعّالمستجداتّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(al mekhafi ,1986 , p:164ّّّّّّّّّّّّّّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ّتسيلّعممياتّالتحميلّوالتصّّّّّ ّبانّالمفاىيم ّعمىّضبطّوأوضحّشحاتة ّوتساعد ،ّ ميم
ّلذا ّّالتفكير ّاستعمالُّيّّأنينبغي ّعمى ّالطمبة ّولتدريب ،ّ ّخاصة ّعناية ّالمدرس ّبيا عني

ّ-:ّأنالمفيومّيجبّعمىّالمدرسّ
ّ.تقّمنياّمدلوالتّالمفيوميبدأّبخبراتيمّفيشّ-ٔ
ّ.يبلحظّالمواضعّالتيّيستعممونّفيياّالمفيومّ،ّليعرفّالتغيراتّالتيّطرأت-ٕ
ّّ.يتيحّليمّالفرصةّلتطبيقوّفيّمواقفّمختمفةّ-ٖ
ّالصفاتّالميمةّلممفيومّ.ّإلىيدربيمّعمىّالتصنيفّويرشدىمّّ-ٗ

ّ(ّٕٗٗ-ٖٖٕ،ّصّّٖٜٜٔ،ّشحاتة)
ّبينّالعممياتّمتعّنأفترىّّ frayer"فرايرّّأماّّّّّّ ّالمفيومّيكونّنتيجةّالتفاعلّالمعقد م

ّ ّتدريس ّعند ّولذلك ،ّ ّاألولية ّالالمعرفية ّمستوى ّمراعاة ّيجب ّمفيوم خبراتيمّّوّطبلبأي
ّالطبلب ّ ّإلمام ّمدى ّتحدد ّالتي ّّالسابقة ّيتعممّالّاألساسيةبالمعرفة ّحين ّبالمفيوم متصمة

ّيجبّّالطالب ّويكتسبو ّالمدرسالمفيوم ّيساعده ّتزويدهّّأن ّثم ّتعريفّالمفيوم ّلو ّيقدم أو
 ّّ(frayer,1970 ,p : 14)ّ.باألمثمةّالمنتميةّوغيرّالمنتميةّلممفيوم

ّمفّإذنّّّّّّّ ّّأىميةممفاىيم ،ّ ّوتطويرىا ّالدراسية ّالمناىج ّبناء ّعممية ّفي تسيلّّإذكبيرة
عبرّالمراحلّ،ّّكاملّلمكوناتّالمادةّالدراسيةارّالمحتوىّوتنظيموّبماّيضمنّالتتابعّوالتياخت

ّ ّمن ّولعل ،ّ ّالدراسية ّّأىموالصفوف ّالمفاىيم ّوظائف ،ّ ّالفيم ّاقصرّّكذلكضمان تمثل
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ّ ،ّ ّالتعمم ّانتقال ّعمى ّوتساعد ،ّ ّالتواصل ّلعممية ّاالتجاىاتّووجياتّّوالطرق عمىّتشكيل
ًّاّييفالمعموماتّوالحقائقّاستعمااًلّوظّالنظرّوالسموكّوترقىّبمستوىّالتذكرّوتسيلّاستعمال

.ّ(,1970,p:144  Hurd )                      

ّّّّّّّ ّلتدريلقد ّنماذج ّبوضع ّالتربويين ّمن ّعدد ّعمميةّّسقام ّتيسير ّبيدف ،ّ المفاىيم
ّواجوّفيّتعممّالمفاىيمّالعمميةّ،التدريس،ّومساعدةّالطالبّعمىّاجتيازّالصعوباتّالتيّت

(ّ ّبرونر ّنموذج ّالنماذج ّىذه ّبين brunerّومن ،ّ ّاالستكشافي ّ)ونم( ّكاينيو (gangeّوذج
ّّو ّالمحسوسة ّالمفاىيم ّلتدريس ّااالستقرائي ،ّ ّالمجردة ّالمفاىيم ّلتدريس نموذجالستنتاجي ّوا 

(Hilda tabaّ،ّونموذجّىميداّتاباّ)ّأالستنتاجي(Merrill , Tennysonّتينسونّ)ّ-ميرلّ
ينعكسّالرقيّبمستوىّالتدريسّالذيّّإلىاالستقرائيّوغيرىاّمنّالنماذجّالتيّتيدفّجميعياّ

ّ(ٙٓٔ،ّصّٜٛٛٔ)سعادّواليوسفّ،ّّطالب.عمىّال
ّتبعوّمنّتفجيرّمعرفيّّأدىوقدّّّّّّّ المفاىيمّّأىميةّتأكيدّإلىالتطورّالعمميّاليائلّوما

ّّاألساسيةّواألفكار ،ّ ّالتعميمية ّفيّالمواد ّالتركيزّعمييا منّالصعوبةّّأصبحّإذ،ّوضرورة
ماتّوالمعارفّالمتزايدةّباستمرارّوالمتغيرةّالكمّاليائلّمنّالمعمّوّأمامّطالببمكانّوضعّال

ّ(ٚ٘:صّٕٔٓٓوعثمانّ،ّّ.)األحمدبسرعةّىائمة
محلّاىتمامّّأصبحتوعميوّفانّعمميةّتعممّالمفاىيمّواستعمالياّفيّالمواقفّالتعميميةّّّّّّ

التعممّوالتفكيرّّأنواعبالغّومتزايدّلدىّمعظمّالميتمينّفيّميادينّالتعممّوالتعميمّ،ّذلكّالنّ
ّّو ّتوسع ّالتي ّالمفاىيم ّعمى ّتستند ّآالعمل ّالمعرفة ّعممياتّاالتصالّثريوتُّفاق ّوتسيل ،ّ يا

ّ.عمىّنحوّسريعّوفعالّّاآلخرينوتبادلّالمعموماتّمعّ
ّ(ٕٛٔ،ّصّٕٚٓٓولّوّالمحاميدّ،ّ)الزغ

ّّّّّّ
ّإّّّّّّ ّالمرحمة ّاختيار ّ،ّاإلعداديةن ّالحالي ّالبحث ّأفي ّسبب ّالمرحمةّّىميةجاء ىذه

ّ ّالمتّومرحبوصفيا ّلممرحمة ّمكممة ّسماتّشخصياتيممة ّوتكوين ّالطمبة ّبناء ّفي منّّسطة
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ّ،ّوتييئتيمخبل ّودراسيًا مرحمةّالجامعيةّوفيّلمّلّكشفّقدراتيمّ،ّومواىبيمّوتوجيييمّمينيًا
ّ.التفكيرّالمنطقيّالصحيحّوالسميمّالقدرةّعمىّّإلىبحاجةّّالوقتّنفسوّوىم

ّ
 :البحث الحالي في اآلتي أهمية وتتجمى
 ّ.تفاىمّوتفكيرّبينّالبشرّوأداةحمقةّوصلّكأىميةّالمغةّ .ٔ

 .تراثّاألمةّالعربيةّوّاإلسبلميةّواألمّالحافظةّلنّالمغةّالعربيةّلغةّالقرآأىميةّ .ٕ

ٖ. ّّ ّفي ّالطريقة ّالمرجوةالتعمّإحداثأىمية ّالنتائج ّوتحقيق ّالفاعل ّاكتسابّّم في
 ّ.المفاىيم

 .ةّالقواعدّالنحويةّيلّصعوبميةّاكتسابّالمفاىيمّالنحويةّلتذلأىّ .ٗ

 .طريقةّمناسبةّلمراحلّدراسيةّمتقدمةّأىميةّطريقةّاالستكشافّبوصفياّّ .٘

ّاإل .ٙ ّالمرحمة ّأىمية ّبوصفيا ّعدادية ّمتقدمة ّوالدراسةّمرحمة ّالمتوسطة ّالدراسة مابين
ّية.جامعال

ّ
 هدف انبحث  -: ثانثا  
ّ:ّإلىّالبحثّييدف

اكتسابّالمفاىيمّوالحر(ّفيّّشبوّالموجونّاالستكشافّ)نمطينّمّعمالمعرفةّاثرّاستّّّّّّّ
ّ.النحويةّلدىّطالباتّالصفّالخامسّالعمميّ

ّ
ّ
ّ

 -رابعا  : فرضيات انبحث :
ّ:ّاآلتيةلمتحققّمنّىدفّالبحثّوضعتّالباحثةّالفرضياتّالصفريةّ
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مجموعاتّ(ّبينّمتوسطّدرجات0ّٓ٘ٓ عندّمستوىّ)ّإحصائيةالّيوجدّفرقّذوّداللةّ .ٔ
 المفاىيمّالنحويةّ.ّكلّمفيومّمنّبفيّاكتساالثبلثّالبحثّ

مجموعاتّ(ّبينّمتوسطّدرجات0ّٓ٘ٓالّيوجدّفرقّذوّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّ) .ٕ
 .ّمجتمعةّفيّاكتسابّالمفاىيمّالنحويةالبحثّالثبلثّ

مجموعاتّ(ّبينّمتوسطّدرجات0ّٓ٘ٓالّيوجدّفرقّذوّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّ) .ٖ
ّ.حويةّمجتمعةالبحثّالثبلثّفيّتحصيلّالمفاىيمّالن

ّ
 حدود انبحث -خامسا  :
ّ-حثّالحاليّعمىّ:بيقتصرّال

فيّمحافظةّّاإلعداديةالمدارسّّإحدىعينةّمنّطالباتّالصفّالخامسّالعمميّفيّ .ٔ
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓديالىّلمعامّالدراسيّ

ّمن .ٕ ّالمقّرّموضوعات ّالعربية ّالمغة ّقواعد ّالخامسّكتاب ّالصف ّلطمبة ّتدريسو ر
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓالعمميّلمعامّالدراسيّ

 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓمّالدراسيّالفصلّالدراسيّاالولّلمعاّ .ٖ

ّ-نمطينّمنّاالستكشافّىماّ: .ٗ
 ّاالستكشافّشبوّالموجوّ -ّأ

 االستكشافّالحرّ.ّ-بّّّّّّ

 
 
 

 حتديد املصطهحات  -سادسا  :
 األثر:-1



 26       .... األولالفصل 

 

ّ:ّثرألاّّّّّ ّالشي"ّ-لغًة ّّبقية ّوخرجتّفيّالجمعّآثارّوأُّّو، أيّبعدّّهِِّرّثَّوفيّأَِّّإثِرهِّثورّ.
ّ.ِّإياهآثرّكذاّبكذاّأيّاتبعوّعنّالفارسيّ.يقالّرتوّ؛أثّ تَّوّّتوُّرَّثَّوأتّْ.

ّ."األثرّفيّالشيءّّبقاءُّإِّمنّرسمّالشيءّ.ّوالتأثيرّّواألثرّبالتحريكّ:ّماّبقي
ّ((،)أثرٖ٘،ّصّٔ،ّجّٕ٘ٓٓ)ابنّمنظورّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 أما في االصطالح:
ّ(ٖٚتّ،ّصّ)صميباّ،ّببلّّّّ.ىوّالنتيجةّالحاصمةّعنّالشيءّيا(ّبأنوّ:عرفوّ)صمبفّّّّ
ّ
     styleالنمط  -2

لنمطّجماعةّمنّواّ:ّظيارةّالفرشوفيّالتيذيبّفراشّماّ؛ّرةُّاي:ّظّالنمطُّ":ّلغةًّنمطّالّّّّ
منوّ،ّّوّالنمطّمنّالعممّوالمتاعّوكلّشيءّ:ّنوعٌّّالناسّأمرىمّواحدّ،وّاألنمطّ:ّالطريقةّ.

ّ.ّ"ونمطيّأنماطيليوّنّذلكّكموّأنماطّونماطّ،ّوالنسبّإلجمعّموا
ّ(ّٜ٘٘،ّصّٕ)مصطفىّ،ّد.تّ،ّجّ"،)نمطٖٔٙ،ّصّٗٔ،ّجّّٕ٘ٓٓ)ابنّمنظورّ،ّ

ّ
 -أما في االصطالح:

تستجيبّلكلّّأوالمتمايزةّتعملّّاألجزاءمجموعةّمتكاممةّمنّ")النورّدجى(ّبأنوّ:ّّعرفوفّّّّ
ّ(ّٜٛص،ّّٜٜٓٔ)النورّدجىّ،ّّّ."موحدّ
ّّإليوّوأشارّّّّّّ ّومحمد( ّّبأنو)مرعي ّتنفيذّ": ّعممية ّتوجو ّمنظمة ّإجراءات مجموعة

التدريسيةّ،ّوتقومّعمىّمجموعةّمنّالمسمماتّأوّاالفتراضاتّالمقبولةّدونّالبرىانّّاألنشطة
ممصطمحاتّوّالمفاىيمّوالقواعدّوالمبادئّالتيّتحكمّل،ّوتنطويّعمىّمجموعةّمنّتعريفاتّ

ّ."لقائمةّبينّالمفاىيمّالمختمفةالعبلقاتّا
ّ(ّٕٛ-ٕٚ،ّصّّٕٕٓٓ)مرعيّومحمدّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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منظمةّ،ّالتيّتعتمدىاّالباحثةّالّمجموعةّمنّاالجراءاتىوّّ-: إجرائيا  تعريف النمط      
مّالنحويةّالواردةّفيّوالثانيةّ(ّالكتسابّالمفاىيّاألولىتينّ)التجريبيتدريسّالمجموعتينّفيّ

ّّ.قواعدّالمغةّالعربيةّلمصفّالخامسّالعممي
ّ
  discovery)  االستكشاف : ) -2

مأخوذّمنّكشفّالشيءّبمعنىّرفعّعنوّماّيرويوّويغطيوّ.ّكشفوّ":ّّاالستكشافّلغةًّّّّّّ
ّنكشفّوتَّ ّفا ّوكشفو ّكشفًا ّأظيرهّيكشفوُّّاألمرفّوكشفّكشّ يكشفو ّالتنزيلّّ"كشفًا ّوفي .

ّ.فّشّْأيّكَّّّ(ٔ)ّةٌفَاشِكَ اهللِ ونِدُ هْا مِهَنَ يسَنَّيزّالعّز

ّ((،)كشفّٖٚ-ٕٚ،ّّٖٔ،ّجّٕ٘ٓٓ)ابنّمنظورّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

 -في االصطالح : أما

يذىبّّأنتمكنّالفردّمنّّاألدلةّوتحويمياّبطريقةتنظيمّّإعادة:عمميةّعرفوّبرونرّبأنوّفّّّّّ
ّ(bruner , 1961 , p23ّ)ّ.نفسياّّاألدلةمنّّبعدإلىّماّىوّأ

ّا)ّهُّد دَّوحَّّّّّّ ّّبأنولحصري( ّالفرد ّمن ّتتطمب ّتفكير ّعممية ّالمعموماتّّإعادة: تنظيم
مّتكنّمعروفةّلديوّقبلّيمكنوّمنّرؤيةّعبلقاتّجديدةّلّالمخزونةّلديوّوّتكييفياّعمىّنحوٍّ

ّ(ّٚٗ،صّٕٓٓٓيزيّ،ّ)لحصريّوالعنّّ."شافيّالموقفّاإلستك
ّ
 -ستكشاف :نأل اإلجرائيانتعريف  

ّمنّمفاىيمّومصطمحاتّفيّذىنّالطالبفيياّتنظيمّالمعرفةّالعمميةّّىوّعمميةّيجريّّّّّّ
ّفيّذلكّ ّعّعمىّوفقّمراحلّمتعددةّعممياتّالتفكيربمستعينًا مىّالخزينّالمعرفي،ّوتعتمد

والتعريفّواالستنتاجّّةيعتمدّعمى)المبلحظةّوالرابطّوالموازنفيّتمكّالمراحلّّونضجّالطالب
).ّ

                                                 
 .ٛ٘النجمّ:اآلية:ّ(ٔ)
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  "Guided discovery-االستكشاف شبه الموجة : -3
ّوالمحامفّّّّّ ّ)الزغول ّعرفو :ّ ّ"يد( ّلمطبلب ّالمدرس ّبيا ّيقدم ّطريقة ّأوّوىي الموضوع

ّبعضّ ّتقديم ّمع ّلمطبلبالمشكمة ّويترك ّالعامة ّّالتوجييات ّالذاتيةّّتباعاحرية التعميمات
ّ(ٜ٘،ّصّٕٚٓٓ)الزغولّ،ّوالمحاميدّ،ّّ."لمعارفّوالخبراتّلموصولّإلىّا

ّّّّّّ :ّ ّبقولو ّ)نبيان( ّإلييا ّلمطبلب"وأشار ّالمشكمة ّالمدرس ّفييا ّمنّيقدم ّقسم ّومعيا
ّويعطيّ ،ّ ّوالعقمي ّالعممي ّفرصّالنشاط ّمن ّيحرمو ّوال ّيقيده ّبحيثّال التوجيياتّالعامة

ّ(٘ٙ،ّصّّٕٛٓٓ.ّ)نبيانّ،ّ"التوجيياتّّقسمّمنّالمدرس
حالةّمحددةّوتقدمّّيتضمنمنّخبللياّموقفًاّّعمميةّيييئّالمدرسّ-:ّ(التميمي)ّهُّدَّدّ وحَّّّّّّ

التوجيياتّالمحفزةّلبلستكشافّوّلكنّدونّتقييدّحتىّيتاحّلمطبلبّفرصةّّلمطبلبّقسمّمن
لتوصلّاّبّمعرفةّسابقةّبالنتائجّالمطموبيكونّلمطبلّأالرطّتميّوالعمميّ،ّويشالنشاطّالعق

ّ(٘ٚ،ّصّّٕٓٔٓ)التميميّ،ّّليياّ.إ
ّّّّّّّ ّالموجوالتعريف ّشبو ّلبلستكشاف ّاألستكشافّّ-:ّاإلجرائي ّطريقة ّأنماط ّأحد ىو

ّاعدتياّ ّالتي ّالخطط ّ،بحسب ّاألولى ّالتجريبية ّالمجموعة ّتدريس ّفي ّالباحثة أعتمدتة
مسبقًا،القائمةّعمىّتوجيوّبسيطّمنّالمدرسةّ)الباحثة(ّ،وذلكّمنّخبللّتوجيوّمجموعةّمنّ

ّلطالباتّومساعدتينّفيّالوصولّالىّاإلجابةّالكتسابّالمفيومّالنحوي.الىّااالسئمةّ
  free discoveryاالستكشاف الحر  -4

ّفّّّّّّّ bellّ)بيلعرفو ّّبأنو( ّلحصول ّمستعيناوسيمة ّبنفسو ّالمعرفة ّعمى ّذلكّّالفرد في
ّّمصادرهب ّلممعموماتّّالذىنيةالخاصة ّالمتعمم ّالفرد ّلمعالجة ّويحدثّنتيجة عادة، ئياّبناّوا 

ّ(bell , 1978, : p 241ّ)ّ.معارفّجديدةّّإلىوتنظيمياّحتىّيمكنّالوصولّ
التعممّالذيّيحدثّنتيجةّلمعالجةّالمتعممّالمعموماتّ"شارّإليوّ)عبدّالحميد(ّبأنوّ:ّاّوّّّّّّّ

وتركيبياّ،ّوتحويمياّحتىّيصلّإلىّالشيءّالمطموبّاستكشافوّ،ّوتتركّالحريةّلممتعممّوذلكّ
ّ."بيعةّحبّاالستطبلعّعندهّاعتمادًاّعمىّط

ّ(ّٔ٘،ّصّّٜٜٛٔ)عبدّالحميدّ،ّّّ
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ّبّهُّدَّدّ وحَّّّّّّّّ ّ)بشارة( ّ"أنو ّالمتعمم ّامحاولة ّالمعمومات ّعمى ّيعيدّلحصول ّفيو بنفسو
ّ(٘ٙ،ّصّّٕٕٓٓ)ّبشارةّ،ّّ."معموماتّجديدةّّإلىالمعموماتّبيدفّالتوصلّ

ّّ
أنماطّطريقةّاالستكشافّالتيّاعتمدتوّىوّأحدّ-:لالستكشاف الحر اإلجرائيالتعريف          

ّ،القائمةّ ّمسبقًا ّالثانيةّ،بحسبّالخططّالتيّاعدتيا ّالتجريبية الباحثةّفيّتدريسّالمجموعة
ّالمدرس ّتدخل ّدون ّالحمول ّواستكشاف ّالبحث ّفي ّالطالبات ّاستثارة ّطريق ّذلكّّةعن في

ّوصواًلّالىّاكتسابّالمفيومّالنحويّ.
 االكتساب  -5

ّالكَّ" :غةًّاالكتسابّلّّّّّ ََّّسبُّكسب: ّ،ّّبُّكسِّالجمعّ.كسبّيَّّصموُّ:ّطمبّالرزق،ّوَأ كسبًا
،ّوتحملّالكلّوتكسبّالمعدومّ.ّّمَّنكّلتصلّالرحِّإ:وفيّحديثّخديجةّواكتسبّ،ّتكسبَّوَّ

ّ."عمىّكسبوّّأعنتوزيدًاّمااًلّأيّّوأكسبتيقالّ:ّكسبتّزيدًاّمااًلّ،ّّاألثيرابنّ
ّ((كسب)،ّٕٙصّ،ّٖٔجّ،ّٕ٘ٓٓ،)ّابنّمنظورّّّّّّّّّّّّّّّ

 -أما في االصطالح:
التيّتنتميّّاألمثمةقدرةّالطالبّعمىّالتمييزّبينّ"ّ-:ّبأنو Davis):   )ّزديفعرفوّفّّّّّّ
ّّإلى ّالخصائّإليوتنتميّّالتيّالّواألمثمةالمفيوم ّوتحديد ّليكونّأيّ، صّوالشروطّالكافية

ّ(Davis , 1979: p 13)ّ."ممفيوممثالّل
ّالتيّيحصلّأولى"ّبأنوّجادو(ّ)أبوّهُّدَّدّ وحَّّّّّّّ ّالتعمم ّالحيّّمراحل ّالكائن ّتمثل خبلليا

ّ(ٕٗٗ،ّصّّٕٓٓٓجادوّ،ّّأبو)."لمسموكّالجديدّليصبحّجزءًاّمنّحصيمةّالسموكيةّ
ّ

وفيمّمنّطالباتّالعينةّعمىّ)معرفةطالبةّكلّقدرةّىوّّ-:ّاإلجرائيّلئلكتسابالتعريفّّّّّّ
ّالمفيومّّ(وتطبيق أخرىّوالمتمثمةّباإلجاباتّالصحيحةعمىّفقراتّاالختبارّمنّبينّمفاىيم

 المعدةّليذاّالغرضّ.
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 Concept) :   المفهوم ) -6
فيموّشيئًاّّإذايمّالكبلمّالعممّ،ّوتفّ "ّ-فيّمختارّالصحاحّىوّ:ّوردكماّّالمفيومّلغًة:ّّّّّّ

ّ(ٖٔ٘،ّصّٜٔٛٔ)الرازيّ،ّّ.ّ"بعدّشيءّ
ّفَّمعرفتكّالش"ّ:وفيّلسانّالعربّّّّّّّ ّوفَّيّْيءّفيّالقمبّوفيمو ّ:يَّمًا ّوفيامة ،ّّموَِّمّعَّّمًا

ّعنّسيب ّّوفيمتّالشيءّعقمتوُّّويو،األخيرة ّوفيتّفبلنًا ّ:ّّأفيمتووعرفتوّ، ّالكبلم ّوتفيم ،
ّ-:إّياهموّيّ وفَّّاألمرموّيَّفٌّْمّ.ّوأيَّوفَّّيقالّ:َّفْيمٌّ،ّسريعّالفيمفيمّّ.ّورجلموّشيئًاّبعدّشيءّيِّفَّ

ّ."ّتفييماًّّفأفيمتوالشيءّّاستفيمنيو.ّوقدّمَّفيّ ُيّّأن:ّسألّّمويَّْفّتَّسّْاوّّومُّيَّفّْجعموّيَّ
ّ(()فيمّٖٕ٘،ّصّٔٔ،ّجّّٕ٘ٓٓ)ابنّمنظورّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 -أما في االصطالح:
المترابطةّالتيّلياّالقدرةّعمىّّاألفكارمجموعةّمنّ"ّبأنوّ(Lewis)ويسّعرفوّلفّّّّّّ

 ."األفكارتجّعنّالمبلحظةّووصفّالعبلقاتّبينّتمكّالتعميمّوالتيّتن

                                                                        (Lewis , 1972 , p129) 

ّّيالشربين)ّهُّدَّدّ وحَّّّّّّ ّيستخمصّمنّ"ّبأنووصادق( ّتعميم ّطرق ّعن ّعقمية ّوصورة فكرة
ّ(ّٖٗ،ّصّٕٓٓٓ)الشربينيّوصادقّ،ّّ."الخصائص

رموزّذاتّخاصيةّّأومصطمحّيعبرّعنوّبكمماتّىوّّ-: اإلجرائي للمفهومالتعريف       
ّواألحداثعددّمنّالخصائصّالمشتركةّالتيّتربطّبينّمجموعةّمنّالحقائقّّأوّأسماءّأو

ّبينياّ.ّالعبلقاتّفيماّدراكا ّّوبغيةّاختزالياّفيّصنفّواحدّ
ّ
 -الصف الخامس العممي : -7

ّّاألتي:عمىّالنحوّّاإلعداديةلمدارسّالثانويةّفيّالعراقّلممرحمةّحددّنظامّاّّّّّّ
ّالتعم ّييكون ّمتوسطة ّمتتابعتين ّمرحمتين ّعمى ّالثانوي ّثبلثّم ّمنيا ّكل ّمدة عدادية وا 

ّ(ٛ،ّصّّٜٚٚٔ)الجميوريةّالعراقيةّ،ّوزارةّالتربيةّسنوات.
 
ّ



     23            ودراسات سابقة  نظرية جوانب  .... الفصل الثاني

 

 explorationنظزيح جىانة أوالً:

يعد بحثًا عمميًا  أف عمىالعممية النظرية لمبحث ىي التي تساعد الباحث  الجوانب إف
األسس  إفؾ يمكف القوؿ لمعرفية ، لذ إضافةوفروض تنجـ عف تحقيقيا عممية  أىداؼلو 

لباحث تفيد ا العامة والمفاىيـ التي دوالقواع األسستكوف بمجموعة  ما أشبوالنظرية لمبحث 
ذا. في دراسة مشكمو البحث نظرية جيدة ، فاف ىذه تساعد عمى انتقاء  أسساعد الباحث  وا 

ح الفرضيات وتقويـ المعمومات االمنيجية وتطبيقيا ، وفيـ المعمومات واقتر  واألساليبالطرائؽ 
ددًا الباحثة عوضح بحث ما . لذلؾ ت يتضمنيامف خالؿ المفاىيـ والنظريات المطبقة التي 

 (52، ص5002)الزبيدي،لعالقة بمتغيرات البحث .اذات المفاىيـ مف 
 (Discovery)االستكشاف  -:أ

 إجراءاتالتي تتعمؽ بتنفيذ  لموضوعوامف خطة البحث  أساسياً ًا يتناوؿ ىذا جانب
اتبعت في ذلؾ فمسفة نظرية تعتمد عمى االستكشاؼ  إذاالتجربة ، وكتابة خططيا التدريسية، 

 وأىميةلالستكشاؼ ،  التاريخية المراحؿ مراحمو، عمى ىذا النحو ستعرض الباحثةبنمطية و 
االستكشاؼ بطريقة  خصائص طريقة التعمـ  إلى بإيجازالتعمـ باالستكشاؼ ومزاياه، وتشير 

 .يف االستكشاؼ واالستقصاء بوالفرؽ 

ديث عمـ النفس الحاالستكشاؼ نتيجة البحوث في مجاؿ وقد ظير االىتماـ بطريقة 
بالتمقيف ذلؾ مف  في التعمـ موازنة أفضؿنتائج  إلىالتعمـ باالستكشاؼ يؤدي  أثبتت إفالتي 
ؿ لتعمـ أي شيء بالس أفضؿاف و "مما سبؽ تعممو وتوظيفو في مواقؼ جديدة،  اإلفادةخالؿ 
عمى ىذه الطريقة الكشفية والطريقة االستكشافية والطريقة  أطمؽوقد  ،"تكتشفو بنفسؾ أفىو 
 .(discovery)شيوعا ىو االستكشاؼ  األكثرستطالعية (....والمصطمح اال

 ( 25، ص  5000)التميمي ،   
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 -رخييح عن االستكشاف :أنثذج ت .1

 Historical summary about exploration  
سائر الكائنات الحية مف بو  اإلنسافاالستكشاؼ ىو احد السمات التي ميز اهلل      

، ولوال عما يحدث مف حولوِ  بحثالوضعو داخؿ نزعة  اإلنسافاهلل خمؽ  أف، فمنذ األخرى
في  فاإلنساف ،مف تقدـ ورقي ورفاىية إليوما وصمت  إلىالنزعة ما وصمت البشرية  ىذهِ 

احتكاؾ أي حجريف قد يحدث شرارة  أفكشؼ ستالقديـ مف خالؿ بحثو عف مصادر لمطاقة ا
 إليياحتاج يالتي صادر الطاقة الضرورية مف م امصدرً  اإلنسافعمميا )نارًا( ، وقد است

ؽ مع ظروؼ كؿ عصر االستكشافات بما يتوافوىكذا توالت االختراعات و  ليستمر بقاؤه.
 وف طالما لـ تقـ الساعة بعد .ستكو الستكشافات كانت فا ومتطمباتو،

 (22، ص  5002، إبراىيـ)    
)عميو  إبراىيـبي اهلل زمف ن إلىجذور طريقة االستكشاؼ تعود  فأنذكر  أفينبغي و 
 ب اهلل الحكيـ اجؿ كما ذكر في كتو  لؽ عزا( في المحاورات التي دارت بينو وبيف الخالسالـ

 ةًعَبَسْؤَ زْخُفَ بلَقَ بىِهْقَ ٍَّئًَِطْيٍَِ نّكِنَى وَهَبَ بلٍَ قَؤيِى تُنَوَؤَ بلَى قَىتَاملَ ىِحْتُ فَيْكَ َىِسِؤَ ةِّسَ إِبْشَاهِيىُ بلَقَ وَإرْ }

 يزٌزِعَ اهللَ ؤٌََّ ىْهَاعْيبً وَعْسَ كَينَإتِيَ ٍَّهُعُادْ ىَّثُ ا زءًجُ ٍَّهُنْيِّ مٍبَجَ مّكُِ عَهَى معَاجْ ىَّثُ كَيْنَإِ ٍَّهُشْصُفَ ريِانطَّ ٍَيِّ

يعمـ  أف أرادالخالؽ عزوجؿ  إفالكريمة  اآليةنفيـ مف سياؽ ىذه  أفويمكف  ،(0){ىيُكِحَ

استنتاج منطقي سميـ ،  إلى( كيفية التفكير والبحث لموصوؿ السالـ)عميو  نبيو إبراىيـ
عمى شكؿ مدرؾ  إعجازيير مثاؿ الحياة والموت، وخ لة ألمس األساسيةوتعرؼ القاعدة 
  ويرسخ . إيمانو فيتعزز( ويممس نتائجو، السالـ)عميو  إبراىيـحسي يكتشفو 

 (01، ص  5002)المالكي ،  

                                                 
 520االية البقرة: (0)
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 ىاتًَِانسَّ هقِخَ ىِِإٌَِّ ف}الستكشاؼ الحر في القراف الكريـ قولو تعالى ريقة اطل األمثمةمف      

 هِب بِيَحْإَفَ ءٍأٍ يَّيِ ءِأًَانسَّ ٍَيِ اهللُ لََزَأ ؤَيَوَ بسَاننَّ عُنفَب يًََبِ شِحْانبَ ي فىِشِجْتَ ىِانتَّ هكِفُانْوَ بسِهَاننَّوَ انَّيْمِ فِالَتِاخْوَ وَاألَسضِ

 وٍىْقَنِّ آليَبتٍ وَاألَسْضِ ءًِأانسَّ ٍَيْش بَخَِّسًَُانْ بةِحَانسَّوَ بحِيَشّانِ شيفِصِْتَوَ ةٍبَّآدَ مٍِّ كُب يِيهَفِثَّ بَب وَهَتِىْيَ عذَبَ األَسْضَ

 .(0){ىٌَهُقِعْيَ

الكريمة داللة صريحة لمبحث عمى استعماؿ العقؿ والتفكير في خمؽ  اآليةففي ىذه  
 (52، ص  5002)الزبيدي ،                                      . واألرضالسماوات 
ىي مف بؿ طريقة االستكشاؼ مف الطرائؽ الحديثة في التدريس  دّ يمكف ع ال إذف

القدماء ،  اليوناف مربي إلىالقديمة التي ترجع جذورىا  األنشطةمف  أوالطرائؽ القديمة 
جاىزة في  األفكارونيا تصنع لك ـ( طريقة المحاضرةؽ. 911-220عندما انتقد سقراط )

الحقيقية في ذىنو ويمكف تطويرىا  األفكاريمتمؾ  الطالب أفواعتقد في ذلؾ الطالب ذىف 
 (002،ص 5000)الشمبي ، .ؽ االستكشاؼائباستعماؿ طر 

العمميات التي  إجراء قسـ مفوذلؾ الف التعمـ فييا يكوف فاعاًل ونشطًا، ويتمكف مف 
فيي طريقة تمنح الفرصة  إذاحؿ مطموب،  أوعالقة  أوتعميـ  وأمفيـو  إلىتقوده لموصوؿ 

تشبو الطريقة  ألنيا، وتسمى بالطريقة االستنباطية واألفكاريكتشؼ بنفسو المفاىيـ  أفلمطالب 
 ، ويكتسب والحوادث  األشياءالعقؿ لمتمييز بيف  اإلنساففييا يستعمؿ التي 

إف اإلنساف  اذ أساس لمثانية، ألولىتنتاج فاتيف ىما االستقراء واالسالمعرفة عنيا، وبطريق
المحيطة بو عف طريؽ حواسو، ومف ثـ بيف المتشابيات  يتعرؼ الظواىر واألشياء

دى تكرارىا في الحياة بشكؿ ثابت موالمختمفات ومف فرض الفروض، ويعمؿ الحوادث ويشاىد 
ائية في التفكير ، ثـ ونظاـ عاـ ، ويستكشؼ الحقائؽ والقوانيف ، وىذه ىي الطريقة االستقر 

                                                 
   .022 اآلية: البقرة:  (0)
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، وىي طريقة االستنتاج  خاصةإليو مف قوانيف عامة عمى حاالت يطبؽ ما توصؿ 
 (522، ص 5002)الرحمف والصافي ، .واالستنباط )القياس(

انتيج إذ في التعمـ كما ذكرنا سابقًا في السنة النبوية المطيرة  األسموبىذا  رزوب
  إلدراؾانتباه الصحابة وتوجيو تفكيرىـ ،  إثارةفي  الحوار واالستنتاج أسموب  ( ) الرسوؿ

أنو سمع ( )وفي الحديث عف أبي ىريرة  اإلسالميمو ليـ مف تعاليـ الديف يما يريد تعم
يغتسؿ منو كؿ يـو خمس مرات ، ىؿ  أحدكـنيرًا بباب  إفلو  أرأيتـ": اؿ ( ق) رسوؿ اهلل
يمحو  سات الخميء ، قاؿ فذلكـ مثؿ الصمو ش درنةِ يبقى مف  ال اقالو شيء ؟ درنِة يبقى مف 

ومنيـ ابف خمدوف  (ويتبع عمماء التربية المسمموف منيج الرسوؿ )، (0)"اهلل بيف الخطايا
 مصادرىامف اكتساب المعرفة بالحفظ في التعميـ وتوجيو الفرد بعدـ االىتماـ  إلىالذي دعا 

 (9ص ، 5000)ياسر ،  ليتمكف لو االستزادة منيا مدى الحياة.
ذكر ابف خمدوف  ،فقداً ا كبير اىتمامً  وأساليبوف العرب بطرائؽ التدريس و وقد اىتـ المفكر 

تقانيا 0995-0202) ـ( إف عممية التعمـ تجري وفقًا ألسس معنية البد مف اإلحاطة بيا وا 
وتطبيقيا لكي تساعد الطمبة ، عمى التعمـ وسرعة الفيـ ، واىـ ىذه المبادئ ىو ترؾ الفكر 

حتى يصؿ إلى ما يريد مف العمـ ، وقد أشار إلى طرائؽ التدريس بمقولة جميمة إذ سجيتو 
قاؿ فييا : )ذلؾ إف الحذؽ في العمـ والتفنف فيو ، واالستيالء عميو إنما ىو بحصوؿ ممكة 
في اإلحاطة بمبادئو وقواعده ، والوقوؼ عمى مسائمو واستنباط فروعو مف أصولِو ، وما لـ 

  ـ يكف الحذؽ في ذلؾ الفف المتناوؿ حاصاًل (.تحصؿ ىذه الممكة ل
                           (522، ص  0122)ابف خمدوف ،                                                

الطمبة الذيف يدرسوف  أفـ ( 0122-0220( )حصريالالمربي ) ساطع  وأشار
تحريؾ  إلى، وىنا يسعى المدرس  المتحركة وأداتيقة االستكشاؼ ىـ محور الدرس و بطر 

والحقائؽ العممية ، ويجتيد  األمثمةواستنباط القواعد مف  اإلجابةحمميـ عمى و الطمبة  أذىاف
                                                 

 .0110، 5/012البخاري ، الصحيح،  (0)
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نتائج  إلى، وحمؿ الطمبة عمى المعرفة ، وفيـ الدروس والوصوؿ  األسئمةالمدرس في اختيار 
 (20، ص  0122،  ألحصري.)تارة اخرى تارة وبمساعدتوُ  أنفسيـمف تمقاء 

التعمـ  أسموب أىمية (0120( و )ىنداـ 0120كتابات كؿ مف )جابر  أكدتوقد 
تساعد عمى استنتاج الحقائؽ  عديدةرات متنوعة بخ أماـ الطالبح ييتألنو باالستكشاؼ ، 

 إلى أثرىاسيولة في انتقاؿ  أكثروالتعميمات العممية ، وتسيـ في اكتساب ميارات تكوف 
لتعميـ اؽ ائتكتسب باستعماؿ طر بالميارات التي موازنة يدة ، وذلؾ ومواقؼ تعمـ جد أنشطة

 يكسب  ؼاالستكشا أسموب استعماؿب التعميـ أف إلىتمؾ الكتابات  أظيرت ؾلكذ التقميدية،
 نحو دراسة المقررات المختمفة . جابيةإياتجاىات الطالب 
التعميمية التي  طةاألنشوتنظيـ سمسمة مف  إعدادعمى االستكشافية تعتمد الطريقة  إذ

 باستعماؿرتبط يالمعارؼ الجديدة، وىذا في الغالب  إلىيقـو بيا الدارس حتى يتوصؿ بنفسو 
عممية  إفافتراض  تقـو عمى فإنيا ىذه المعارؼ، إلىاالستقرائية في التوصؿ  األساليب

قات مف صحتيا مف منطم زءًا كبيراً حقائؽ معينة تناؿ ج إلىالتوصؿ  إلىاالستكشاؼ تؤدي 
  (522، ص  5002،  إبراىيـتجريبية ومف مدى ارتباطيا بالواقع . )

  
منظري طريقة االستكشاؼ  زىو احد عمماء عمـ النفس وابر  (Bruner) برونرونجد 

يز تدريجية ييرى فيو عممية تم إذ،  اإلنسافلمنمو المعرفي عند  األساسية، ينطمؽ في نظرتو 
 ما ىو واضح . إلى، تبدأ بما ىو غامض وغير محدد 

 (092، ص 0110)محمد ومحمد ،    
 بارز في النمو المعرفي، عممية االستكشاؼ تسيـ بشكؿ مباشر أو إفد برونر ويعتق        

ارىا مف ييجب اخت إنسانيةبتطبيقات  ةلوجيموب التعمـ االستكشافي بوصفو بيدأسلذلؾ اقترح 
ًً ،االستكشاؼ الحقيقي ليس حدث إفويرى برونر  ،المدرسة بؿ انو ينطوي عمى ًا عشوائيَا

  ,P:26)  (dris coll,1994   تنظيمات وعالقات البيئة . إلىتوقع الوصوؿ 
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ف طريقة االستكشاؼ تختمؼ عف الطرائؽ التقميدية في مدى الحرية التي تعطى أوبيف 
عمى نشاط الطالب وتوجييو  لمطالب إثناء عممية التعمـ، فمنيا ما يدعو إلى إشراؼ المدرس

إلى إعطاء  ، وىذا ما يطمؽ عميو )االستكشاؼ الموجو ( ومنيا ما يدعوتوجيًيا محدوًدا
ى )االستكشاؼ شبو الموجو ( ، ومنيا ما يدعو ض التوجييات مع إشراؼ المدرس ويسمبع

شراؼ ، وىو  إلى عدـ تدخؿ المدرس في نشاط الطالب ، وتركو يعمؿ وحده دوف أي توجيو وا 
 ( 092، ص  0110)محمد ومحمد ،  مطمؽ .ال أو)االستكشاؼ الحر( 

فاألساليب وطرائؽ التعمـ التي تتضمنيا كؿ مجموعة مف المجاميع السابقة تحمؿ  أذف
 فيما يقـو المدرس بتعميمو،عًؿ اف بيف طياتيا أساليب تعمـ بالنسبة لمطالب ،إذ يكوف لو دورً 

 الذاتي . أف ُيعمـ الطالب نفسو بنفسو في مجموعة التعمـ األمرقد يصؿ و 
 ( 500، ص 5002)جابر ،    

التعمـ باالستكشاؼ، يساعد عمى استكشاؼ الطالب  إف (glaser)ويرى جمسير 
 ( 09، ص  5002) جابر ،  القاعدة . أوالمفيـو  أولالرتباط 

ويقصد بالتعمـ عف طريؽ االستكشاؼ تدريس المبادئ والقواعد وحؿ المشكالت بأقؿ 
ممكف مف جانب الطالب ، حتى يتعمـ عف طريؽ   صى جيدتوجيو ممكف مف المدرس، وأق

والمحاولة والخطأ ويوضح برونر  االستبصار أساليباالستكشاؼ بنفسو مستخدمًا في ذلؾ 
تعميمو يتعمـ الفرد مبدأ معينًا ليس معناه حشو ذىنو بالنتائج ، بؿ معناه  أف"ذلؾ بقولو 

نحوؿ  أفًا ، فميس ىدفنا وضوعًا معيننعمـ م إذ، ونحف والمشاركة في عممية بناء المعرف
نجعؿ الطالب يفكر  أف،  األساسييكوف توجينا  أفقمة، بؿ يجب تنمكتبة م إلىالطالب 

     ، فالمعرفة عممية وليست نتاجًا.بنفسو ، ويشارؾ بفعالية في الحصوؿ عمى المعرفة
 ( 920، ص  5000جادو ،  أبو)      
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بواسطة  لطالبميمة االستكشاؼ ىي قيادة ا إف( ـ 0190) (hessler)وقد ذكر ىاسمر  
 طالبال إخبارأثر المدرس عدـ و المعرفة المرغوب فييا بنفسو،  إليجادالجيدة  األسئمة
 (hessler , 1970 , p : 50 )التي يمكف أف يكتشفيا بنفسو. باألشياء

وتغير المدرسة  أثر المتحمسيف لتغير أكثرمف  (deway , 1933) يو ديوكاف جوف 
 إلى المستقبؿ وليس لنقؿ المعارؼ فقط،نضجًا  أكثرتركيب مناىجيا ، لتييئ الطالب بشكؿ 

 األفكاربمورة تمؾ  أف إالالتدريس االستكشافي والتعمـ بالعمؿ ،  أفكاروليذا كاف ديوي وراء 
الشيير)أساليب التعميـ  كتابو شر برونرن أفبعد إال منيجي واضح لـ يتـ  إطارضمف 
في القرف العشريف  ىذا الكتاب قدـ برونر فكرتو عف طريقة االستكشاؼ،أما،وفي  ـ(0120
 يميمًا ، والسبب في ذالؾ ظيور النظرية االجتماعية ف أثراً االتجاه االستكشافي  أدىفقد 

 أرساىاوالمبادئ التي  األفكار( مف خالؿ  0190- 0150مجاؿ التربية خالؿ سنوات )
د قويعت " األشياءمما ينبغي بقدر ما تدريس معنى  أكثر ال تدريس" أف  جوف ديوي فقد ذكر 

الطريؽ الوحيد لتطوير المدرس لخدمة متطمبات وحاجات المجتمعات الحديثة ىو تحديث  أف  
 طرائؽ وأساليب التدريس .

 (22، ص  0122ي ، يو )د    
ي ، بؿ إلى روسو والجشتاليتييف وديو فمطريقة االستكشاؼ جذور تاريخية تمتد  أذف

التعمـ يأتي   وتأكيدفضؿ برونر في تطوير  إف أالاإلغريؽ أياـ سقراط ،  إلىجذورىا  تمتد
ىيـ والمبادئ وبذلؾ يكوف لمتعمـ نفسو مع الموقؼ واستكشاؼ المفا الطالب عف طريؽ تفاعؿ

واالستدعاء واالنتقاؿ واقدر عمى تمبية حاجات  ءلالستبقاقابمية  ويكوف أكثرمعنى اكبر 
 (992، ص  0110اوي ، الزيرج)ا لطالب .ا

 بيا مجموعة مف النشاطات التي يقـو الفرد اؼاالستكش أف (Gagne) وأشار جانيو
 بحثو عف حؿ لممشكمة . أثناءف ظاىرة جديدة تتحدى تفكيره في تضملحؿ مشكمة ت
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 أواالستكشاؼ عممية فييا تمثيؿ مفاجئ لممعمومات  أف (r.suchman)سكماف  أكدوقد 
بيف النظاـ  حصؿي يستقبميا الفرد في موقؼ ما ، نتيجة التفاعؿ الذي يالتالمثيرات 
 لدى الفرد ومثيرات المواقؼ الجديدة . أصالً الموجود  ألمفاىيمي

 (920 - 920،ص  5000،  حادو أبو)      
التعمـ باالستكشاؼ يساعد الطالب عمى تخزيف  إف (taba 1963)بينت ىميدا تابا 
 (051، ص 5002)جابر ،  يستطيع استرجاعيا بسيولة . المعمومات بطريقة تجعمو

الخطط  أساسعمى  يأتيتأكيد استعماؿ طريقة االستكشاؼ في التدريس حديثًا ،  إف
 إفمستجدات المستقبؿ ، لذلؾ  ةوتضعؼ في مواجي ؼىنية والنظريات الفاعمة قد تختمذال

يا لمناىج وطرائؽ تدريس ىذه المشكمة في مجاؿ التدريس استعماؿ  ةالطرائؽ لمواجي إحدى
،  اإلبداعيةالذي ينصب عمى  التأكيدفأف  القدرة في التكيؼ ليذه المشكالت ، وليذا

 (hurd,1970 ,p : 8) .ىذا االتجاهيعكس واالستكشاؼ ، واالستقصاء 
 

  The Nature Of Exploratory Learning  -طثيعح التعلن االستكشايف :-2

عندما  طالبكشافي مف خالؿ التعريؼ بأسموب الوضح برونر طبيعة التعمـ االست
يجب  أىدافاً يضع  أفيواجو مشكمة ، أو معضمة ، أو موقفًا تعميميًا ، يتطمب ىذا الموقؼ 

ذلؾ ، وتناقضات في مصادر  إلىسائؿ التي تؤدي و مع عدـ توافر ال إليياالوصوؿ 
أو النظاـ أو االتساؽ في نية بدرجة نفسيا مف الثقة ، والبحث عف الالالمعمومات التي ليا 

ويتبيف مف صور الموقؼ الذي يمثؿ طبيعة التعمـ ، يكوف فييا ذلؾ واضحاً  مواقؼ ال
، أو بالتنافر  اإلحساسىو  أساسيىذا النوع مف التعمـ يبدأ مف افتراض  إفاالستكشافي 

 االىتماـ بسبب مابالطالب إلى التعارض ، أو التضاد ، واف مثؿ ىذه التناقضات تؤدي 
 إلىالتوازف والوصوؿ  إعادة إلىتحدثو فيو مف شعور بالتوتر المعرفي ، ومف ثـ السعي 
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 إعادةعند الجشتالت )لمفاىيمو وىذا ما يسمى  (تنظيـ إعادة ) كشاؼ جديد عمى ىيئةستا
 (992، ص  0110رجاوي ، ي)االز .البناء المعرفي (

يتعمـ ذلؾ  أو مبدأ ، فأنو ال تعميمًا ، أو مفيومًا ، أو قاعدة ،الطالب شؼ ستكي يفوح
 -فحسب أنما يتعمـ أيضًا مف عممية االستكشاؼ ذاتيا ، مف ذلؾ أنو قد يتعمـ ما يأتي:

 و.واستكشافالموقؼ استطالع  -0
 .تجاور المعمومات المعطاة في الموقؼ -5
 عممية والتفكير بطريقة استقرائية.السموؾ بطريقة  -9
  .عرفيتنمية خطة تنظيمية لنشاطو الم -2
 ف التعمـ يمكف التحكـ فيو ذاتيًا .تنمية توقع أ -2

 (922، ص  0112، والكندري ،  الكناني)   
 .ارة دافعية الطالب لمقياـ بعممية االستكشاؼ ، واستدعاء خبراتيـ السابقةثاست -2
  .يع الطمبة عمى االستكشاؼ و أعماؿ عقوليـ في عمميات التفكيرجتوفير ما يمـز لتش -2 
 شاؼ الحؿ.كستا إلىفي الوصوؿ  طالبمساعدة ال -2
 ( 292، ص  5001)عطية ،  .مف تطبيؽ الحؿ الصحيح  طالبتمكيف ال -1

 : بما يأتي الطالب مف خالؿ عممية التعميـ يقـو إفويضيؼ )الرحمف والصافي ( 
 .بميمة تعريؼ المعمومات  -0
 .تنظيـ المعمومات في معطى معرفي -5
 مواقؼ جديدة أو تطبيقيا في مواقؼ معينة . لىإباالنطالؽ منيا  -9

 (522، ص  5002والصافي ،  ف)الرحم     
يدة في مرجع أو كتاب ديعني بحث الطالب عف مادة ج االستكشاؼ عند برونر ال إف

نما يا غير المعمومات التي يمتمك إفيجد الطالب  يدة ، إذدباستكشاؼ معرفة ج أشبوىو  وا 
الجديدة ، وال يمكف تمثيؿ المواقؼ الجديدة في البنية المعرفية  ؼمع المواق قابمة لمتوافؽ
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ة وابتكار القديمة ، انو تعمـ يحدث داخؿ الطالب خالؿ عمميتي استنتاج العالقات الجديد
 (992، ص  0110ر جاوي ، ي)االز أيضًا.الجديدة  األبنية

تو تعميمية ، وقدر يتو في العممية العماالنشط لمطالب ، وف أف األثر أيضًا إلى وأشار
فشؿ الطالب  فواالمادة التعميمية ، فيـ والتفكير الحدسي لو اثر كبير في  االستبصارعمى 

عدـ تنظيـ المادة الدراسية بالطريقة  إلىبؿ عدـ قدرتو ،  إلىيعود  في استكشاؼ البنية ال
 ( 920 ص، 5000،  حادو أبو) .المناسبة 
 

 The concept of exploration     -هفهىم االستكشاف :-3

االستكشاؼ يعمؿ عمى ربط المبادئ المتعممة سابقًا في  أف "( (Gagneو يرى جاني
ب ثـ يعمميا لحؿ لتحؿ المشكمة التي يواجييا الطال أعمىمبادئ جديدة ذات مستوى 

الطالب ميارتو العقمية في استكشاؼ المفيـو أو  تعمؿ، ثـ يسنفسو النوع مشكالت جديدة مف 
بو قبؿ المدرس ، وبالتالي يتبع الطالب في تعممو باالستكشاؼ مسمؾ  إخبارهداًل مف لمبدأ با

   (022، ص  5009، وآخروف)النجدي ."بحثيـ لمشكمة مف المشكالت في العمماء 
ممارسة  فضاًل عفالحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ  إلىوييدؼ االستكشاؼ 

، يستكشؼ المعمومات والمعارؼ إلىالوصوؿ الطالب التفكير العممي ، والتركيز عمى طريقة 
المدرس جاىزة لو، فالطالب قد ال  يقدمياأف دوف  مف بنفسوالطالب المعمومات والمعارؼ 

نمامف قبؿ  اً يستكشؼ شيئًا جديدًا لـ يكف موجود االستكشاؼ ينصب عمى العمميات العقمية  وا 
 المدرسة . أولزمالئو بالصؼ  اً جديدالتي يقـو بيا الطالب ليكتشؼ شيئًا جديدًا لو ىو أواًل و 

 (522، ص  5002)الشيراني و السعيد ، 
شيء موجود مف قبؿ ولكنو لـ  إلىيعمؿ بصفة عامة عمى الوصوؿ  إذففاالستكشاؼ 

 باستعماؿالجيد لمموقؼ التعميمي  اإلعدادكشؼ ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ ستيكف معروفًا لمم
اكتساب  إلىبالنياية  فيأتي فيوالتوجيو المستمر ، مجموعة مف الوسائؿ التعميمية المناسبة 
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في  أفضؿبصورة المعمومات  إرساء إلىبنفسو ، وىذا يؤدي كشافيا ستلممعمومة وا الطالب
 ( 00، ص 5002)محمد ، ذىف الطالب .

والوصؼ  والتبوءالف في ىذه المرحمة ينتقؿ الذىف مف المالحظة والتصنيؼ والقياس 
لالستكشاؼ ىو المالحظة والتجريب ، وتمارس فيو  األساسيدر االستنتاج ، فالمص إلى

مطالب فروضًا ل ف طريؽ االستقراء ، واالستنباط يضععمميات عقمية عالية المستوى ، وع
في التدريس يجب اخذ  األسموبىذا  عماؿالتثبت مف صحتيا ، وعند است إلىيجري التوصؿ 

ف التعمـ باالستكشاؼ ات العقمية لدى الطمبة ة القدر الفروؽ الفردية بنظر االعتبار ، ومراعا وا 
رئيسًا في عممية التعمـ ، وفيو يعمؿ الفكر فيتحمؿ الطالب المسؤولية  أثراً يعطي الطالب 

 ( 502، ص  5002الكبرى في العممية التعميمية.) عطية ، 
يصؼ أي موقؼ تعميمي يمر فيو الطالب ،  أففي التعمـ يمكف  أسموب إذف ىو

مفيوـ  إلىبعض العمميات التي تقوده لموصوؿ  إجراءفاعاًل نشطًا ، ويتمكف مف ويكوف فيو 
 (509، ص 5001حؿ مطموب .)حمادات ،  أوعالقة  أوتعميـ  أو

االستكشافية تبنى عمى حؿ المشكالت بعد إف الطريقة     (Guthrie)ثرياكووضح 
المرتبة العميا في  إلىؿ استرجاع القوانيف والتعميمات استرجاعًا ذاتيًا حتى يمكف الوصو 

القانوف ، وتشترؾ طريقة االستكشاؼ مع طريقة حؿ المشكالت في كوف لكؿ منيما قوانيف 
 (022، ص  0120)قالد ،   .الحؿ  إلىوقواعد سبؽ تعمميا ، وتسترجع بطريقة تؤدي 

االستكشاؼ نوع مف التعمـ يحصؿ فيو الطالب عمى اف فيرى  (bell)بيؿ  أما
 في المواقؼ التعميمية .عدـ توجيو المدرس سو وبتوجيو محدد ، أو المعمومات بنف

  (bell , 1978 , p : 127 ) 

االستكشاؼ مف العمميات التي تنمي القدرات العقمية لدى الطالب وتعمؿ طريقة عد وت
ز المفاىيـ التي سبؽ أف عمى زيادة مياراتيـ عمى العمؿ المنظـ وزيادة قدراتيـ عمى فر 

 (022، ص  5001عزاوي ، )التعمموىا. 
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برونر مف أكبر مؤيدي المدرسة المعرفية العقمية التي تفسر عممية التعمـ عف ويعّد 
طريؽ التفاعؿ مع المواقؼ المشكمة واستكشاؼ المفاىيـ عف طريؽ عممية االستبصار . 

، وفؽ الفرد المتعمـ وحاجتو تعممو وتنظيمو وفقًا الىتمامات أف ما يتـ "ويقوؿ في ىذا الصدد 
 "ًا مف غيره في مجاؿ التذكر واالستدعاء لديو يكوف أوفر حظ العقمية المتوافرة البنى
يحاوؿ الحصوؿ عمى المعرفة بشكؿ فاعؿ مف خالؿ تفاعمو  اإلنساف إفويعتقد برونر       

المعرفة ونتيجتيا متخطيًا بذلؾ حدود  إلىمع المؤثرات التي يتعرض ليا وبذلؾ يتوصؿ 
 ( 011، ص  5000)السكراف ،   ي يتعرض ليا .المؤثرات الت

التعمـ الحاصؿ عف طريؽ االستكشاؼ ىو تعمـ حقيقي ذو معنى ،  إفويرى برونر 
 أفلموضوع التعمـ قبؿ  األساسيالمكوف  إلىالوصوؿ  الطالب ذلؾ الف مف خاللو يستطيع

ـ ممف أي تعة المعرفية اندماجًا وتماسكًا في البني أكثر دفي بنائو المعرفي ، كذلؾ يع يستوعبو
 (002، ص  5002حاميد ، مواالستدعاء .)الزغوؿ وال لالستبقاءقابمية  وأكثر،  خرآ

وقت  إلىالتعمـ عف طريؽ االستكشاؼ يحتاج  أف إلى ويشر برونر في ىذا المعنى     
ؿ أطو ُمّدة و الموضوع وفيمو واستيعابو واستبقائ، يجب أف يبذلو الطالب في سبيؿ تعمـ  أكثر

 إطارالطالب قد حصؿ عمى  أف إلىلكي يكوف سيؿ االسترجاع ، ويعزى السبب في ذلؾ 
معرفي قد يساعده عمى رؤية العالقات الضرورية في نطاؽ الموضوع مف ثـ يساعده عمى 

 (22،ص5005فاصيؿ .)مرعي والحيمة ،فيـ الت
مف المعرفة المزيد  إلىوتدفعو  فطريقة االستكشاؼ تنمي حب التعمـ لدى الطالب إذف

 ( 025، ص  0120)قالد ،  واالستقصاء العممي .
جعؿ  إلىطريقة االستكشاؼ تيدؼ  إف)الحيمة( مف  إليووتتفؽ الباحثة مع ما ذىب 

تنتيي ىذه العمميات  إذالطالب يفكر وينتج مستخدمًا معموماتو وقابميتو في عمميات عقمية ،
 (929، ص  0111)الحيمة ،  نتائج . إلىبالوصوؿ 
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 The important of learning b exploration    -أهويح التعلن تاالستكشاف :-4

 ويميزلطريقة االستكشاؼ أىمية و أثر كبير في التدريس وبناء المناىج الدراسية ، 
المعرفة الشخصية و  (information)مف المعرفة : ىما المعمومات  بيف أنموذجيف

(personal knowledge) ؼ برونر ضييو ؼ ىي نتاج االستكشاBruner"  : لكي يمارس
لكي يستكشفوا المعرفة  الوقت الكافي إعطاءىـيجب عمى المدرس الطالب االستكشاؼ 

                            (Bruner,1966,P:27).بأنفسيـ
في عممية التعمـ  باثر الطالىي تفعيؿ االستكشاؼ لطريقة  األساسيأذًا فاليدؼ 

في المواقؼ التعميمية المختمفة ، ومع ذلؾ فاف الطالب لف يستطيع والتعميـ ، والمساىمة 
وعدـ العجز مف قد يشعر بشيء  األمرف مثؿ ىذا إكؿ الموضوعات بنفسو ،  إلىالوصوؿ 

عميو سمبًا عمى أشكاؿ الخيبة وعدـ الثقة ، فأف مف واجب المدرس أف يقدـ القدرة ، التي تزيد 
 إلىوالتمميح مما يقوده  إليحاءامباشرة عف طريؽ  بطريقة غيرلو المساعدة التي ينصح 

مثؿ ىذه  إلىوالوسائؿ التي تقدره عمى االستمرار ، حيثما تكوف ىناؾ حاجة  األساليب
عى عند بحثو عف المعمومات أو الحقائؽ أف يكوف بحثو االتوجييات غير المباشرة ، وأف ير 

 الجديدةالمعمومات  ؼاستكشاتحت أشراؼ المدرس وتوجييو كي يتمكف الطالب مف 
 (502، ص  5002جابر ، ) وع معيف.موض إلىوالصحيحة التي تنتمي 

االستقراء سمسمة مف  ويتضمفالستقرائي يعزز عقؿ الطالب ، ابرونر أف التعمـ  وأكد     
الخطوات تبدأ مع أي طالب باستكشاؼ النقاط الميمة ، بالموضوع في ذىنو ، وخطوات 

 -ية ىي :االستقرائ اإلستراتيجية
توليد أفكار  وتقديـ خبرات لمطمبة كاألمثمة الخاصة بالمفيوـ أو المبدأ و التعميـ ، أ .0

  .عامة

  .بة لؤلمثمة وتحديد الخصائص العامة وغير العامةاختيار الطم .5

 ويف المفيـو أو توليد أفكار عامة.يـ عمى تكتتوجيو الطمبة وحثيـ عمى التفكير لمساعد  .9
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  .لمفيـو باستعمالو في مختمؼ الظروؼ و اإلحداث والمواقؼتوسيع فيـ الطمبة با  .2
(martion , 1994 , p : 26 ) 

 
رض غيرى أف ال إذرض منيا ، غأىمية طريقة االستكشاؼ ، وال (Sund)ويصؼ سند 

، أنو ليس مف الضروري  اإلبداعيمف ىذه الطريقة ىو تنمية التفكير الناقد والسموؾ  الرئيس
الفرصة لو الستعماؿ  إتاحةالصحيحة بقدر  اإلجابةالطالب عمى في ىذه الطريقة حصوؿ 

 عقمو لتعمـ التفكير المنطقي اإلبداعي لزيادة مفاىيمو الشخصية . 
(Carin & Sund , 1975 :p:120) 

تعمـ التفكير المستقؿ ، وفي تعمـ ميارات حؿ في ممتعمـ االستكشافي أىمية كبيرة ف     
ساعد الطمبة عمى معالجة المعمومات واستعماليا وتمثيميا المشكالت بطريقة مستقمة ، وي

 ، أو قاعدة ، أو مبدأ، ا، أو مفيومً  رىا وحينما يستكشؼ الطالب تعميًماوليس حفظيا وتكرا
                                               لؾ فحسب ، أنما يتعمـ أيضا مف عممية االستكشاؼ ذاتيا .           انو ال يتعمـ ذف

 ( 59، ص  5002)العاني ،    
 

لمتعمـ االستكشافي أىمية كبيرة في التدريس وتنبع أىميتو مف  إفالى أشار سميفف و          
  -اآلتية:الجوانب 
ر ما يحيط ياز قدرتيـ في اختعز حب االستطالع لدى الطالب وي إثارة إلىيؤدي  .0

 .واستكشافو بيـ مف عناصر البيئة 

مف تساؤالت سواء  عمى ما يعترضيـ اإلجابةة لمبحث مف اجؿ يثير دافعية الطمب .5
 أكانت مصادرىا داخمية أـ خارجية . 

يسيـ التعمـ االستكشافي في تعمـ التفكير المستقؿ ، وتعمـ ميارات حؿ المشكالت  .9
بطريقة مستقمة ، ويساعد الطمبة في معالجة المعمومات واستعماليا ، وتمثيميا وليس 

 حفظيا وتكرارىا .
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 .واالبتكار  اإلبداعيساعد عمى تنمية   .2

يشجع االستكشاؼ والتفكير الناقد ، ويعمؿ عمى المستويات العميا كالتحميؿ   .2
 ( 200، ص  0112)الحيمة وتوفيؽ ،  والتركيب والتقويـ .

 لؾيساعد االستكشاؼ الطالب في تعمـ كيفية تتبع الدالئؿ وتسجيؿ النتائج . وبذا  .2
 مشكالت الجديدة .يتمكف مف التعامؿ مع ال

التفكير المنطقي سواء  باستعماؿاستدالالت  إلىيوفر لمطالب فرصًا عديدة لمتواصؿ  .2
 االستقرائي أو االستنباطي .

 التقميدية .  ةاالنقياد والتبعييعود الطالب عمى التخمص مف   .2

يحقؽ نشاط الطالب وايجابيتو في استكشاؼ المعمومات مما يساعده عمى االحتفاظ   .1
 (                                                                                                       092، ص  5001،  قدوره)  مـ .بالتع

 . لآلخريفية ععمى الذات وعدـ التب واالعتماد ةالستقالليانمي لدى الطالب ي .00

 عمومات .االيجابي لمطالب في التعمـ واستكشاؼ الم األثر يؤكد عمى .00
 .والتشويؽ لدييـ اإلثارةيزيد مف دافعية الطالب نحو التعمـ ويوفر عامؿ  .05

 (2، ص 5000)ياسر ،                                                          
عممية التعمـ يقـو بميمة تعرؼ عمى المعمومات أواًل ثـ تنظيميا في في لطالب إذف فا

)تطبيقيا( في مواقؼ  اختيارىاالنطالؽ منيا في مواقؼ جديدة أو ثانيًا ، ثـ ا إدراكيمعطى 
الطالب يجني فوائد فكرية وعممية مف جراء استعمالو ىذه الطريقة في  فا فاًل عضمعينة . ف
لمطالب ، فيصبح قادرًا عمى النقد والتوقع ، ورؤية  اإلجماليةتزيد القدرة العقمية  إنيا إذالتعمـ، 

ف العناصر التي يشتمميا الموقؼ التعميمي ، وتكسب الطالب القدرة عمى العالقات والتمييز بي
ئيا مدة واستبقاالبحث واالستكشاؼ ، وتزيد القدرة عمى تذكر المعمومات  وأساليبطرائؽ 

وممتعة جدًا في لحظات طريقة مشوقة بحد ذاتيا ،  إنيا فعاًل ضطويمة في ذاكرتو ، ف
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قدـ لمطالب حافزًا داخميًا تختمؼ عف الحوافز حصوؿ أو حدوث االستكشاؼ ، أي أنيا ت
 . آلخرالتي تقدميا لمطالب مف وقت  األخرىالتقميدية 

 (020- 091، ص  0110)محمد و محمد ، 
 

 "مخطط يوضح مراحل عممية االستكشاف عند برونر"
 

 المرحمة الرابعة                                                   األولىالمرحمة    
 

 التعمـ   التعرؼ                                                                 
 
 
 

 االختبار                                 التنظيـ                                  
 والتطبيؽ                                                                          

 المرحمة الثانية                                                    المرحمة الثالثة   
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 features of exploration method -:هشايا طزيقح االستكشاف -5

 -التدريس لو مزايا ىي : ياستعماؿ االستكشاؼ ف إف
قع ، والتصنيؼ ورؤية يزيد القدرة العقمية لدى الطالب فيصبح قادرًا عمى النقد ، والتو  .0

 العالقات والتمييز بيف المعمومات ذات الصمة ، والمعمومات غير المتصمة .

الفيـ الحدسي وىو نوع مف الفيـ الذي يرتقي بو الطالب درجة متقدمة في  إلىيؤدي  .5
 التفكير المعتمد عمى ميارات تفكير التنبؤي .

 .يكسب الطالب القدرة عمى استعماؿ البحث والتقصي .9

بقاءالمعمومات ، ب الطالب القدرة عمى تذكر يكس .2 لمدة طويمة وذلؾ  ودوامو التعمـ  وا 
                           مف خالؿ المعنى والفيـ واالستيعاب ليذه المعمومات الناتج عف التعمـ باالستكشاؼ .

 (922، ص  0112والكندي ،  انينالك)

 لخاصة ، ويطور قدرتو عمييا، إذا يكوف الفرد المفاىيـ العممية مف خالؿ عممياتو .2
 .مواقؼ جديدة  إلىنظامو المعرفي ، مما يمكنو مف نقميا مف  ايجعميا جزءً 

 والميوؿ العممية . االتجاىاتوالغايات العامة وتنمية  األىداؼيؤكد  .2

يؤكد التعمـ االستكشافي الدوافع الداخمية أكثر مف تأكيده الدوافع الخارجية ، وذلؾ  .2
  .والثواب المصاحب لعممية االستكشاؼ اعاإلشب باستعماؿ

يساعد التعمـ االستكشافي عمى زيادة ميارة الطالب في الشروع في العمؿ والمبادأة  .2
 (922، ص  5000) أبو جادو ،           وميارات االستكشاؼ بشكؿ عاـ . 

ميًا مع الطالب عقتعمـ حقيقي ما لـ يتعامؿ السياؽ إلى أنو ال يوجد ويشير بياجيو في ىذا 
 المناسبة ليا،المعمومات التي يكتسبيا ويمثميا في بنيتو المعرفية ، ومف ثـ يجري التعديالت 

ف المدرس والطالب يكوناف مشتركيف معًا في عممية تعمـ تتصؼ بعدـ إف لـ يتحقؽ فوا
 ( 22، ص  0111)أبو جاللة ،  المصداقية .
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في حؿ  يمكنيـ مف استعماليا ات تدريبية ،واستراتيجي اتجاىاتينمي عند الطالب  .1
 المشكالت واالستقصاء والبحث .

 واألنشطةؽ ائالطر مف  اقسمً يتعمـ الطالب مف اندماجيـ في دروس االستكشاؼ  .00
 الضرورية لمكشؼ عف أشياء جديدة بأنفسيـ .

 اوتركيبيا وتقويمي ياوتركيبالمعمومات تساعد الطالب عمى زيادة قدراتيـ عمى تحميؿ  .00
 .ة بطريقة عقالني

 إلىالمياـ التعميمية والشعور بالثقة وتحقيؽ الذات عند الوصوؿ  إلىتنمي الميؿ  .05
 استكشاؼ ما .

  .وكفاءة أثناء التدريستحفز الطالب عمى التعمـ بصورة أكثر فعالية  .09
 (22، ص  5002)نبياف ،    

  .تنمية ميارات عقمية كالمالحظة والتنبؤ واالستنتاج .02

 ـ الذاتي وزيادة الدافعية نحو العمـ .توفر االستمرارية في التعم .02

االىتماـ ببناء ثقة الطالب بنفسو واعتماده عمى ذاتو وشعوره باالنجاز وزيادة مستوى  .02
  .طموحو

 .زيادة نشاط الطالب وحماسو تجاه عمميتي التعمـ والتعميـ .02

 .ؿ المعمومات وتكيفيا في المواقؼ الجديدة يتمث .02

دافع  إلىمف دافع خارجي )مصدرة المدرس( المساعدة في تحويؿ الدوافع لمتعمـ  .01
 .داخمي )مصدرة الطالب (

مواقؼ جديدة باالفادة مف  إلىيعزز التعمـ االستكشافي في سمة انتقاؿ أثر التعمـ   .50
 الخبرات السابقة .

تزداد فاعمية التعمـ باالستكشاؼ عندما يكوف حجـ المعرفة المتوافرة قميمة لدى  .50
  .الطالب
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 .شاؼ يزيد فاعمية الطالب ذوي القدرات العقمية المتدنية أف التعمـ باالستك .55

 تدرب الطالب عمى القياـ بأنشطة مختمفة لمكشؼ عف أشياء جديدة . .59

 .تزود الطالب بخبرات متنوعة تساعده عمى استنتاج الحقائؽ والتعميمات العممية  .52
 (22، ص  5000( )التميمي ، 292،  5002)عطية ،     

شاؼ ، والممارسة العممية بما تحممو مف متعة ، وتشويؽ تتمازج عمميات االستك .52
 ممموس.لمطالب والعمميات العقمية المنظمة والمعتمدة عمى الواقع ال

    (022، ص  5001)العزاوي ،             
 
 The characteristics of-االستكشاف :التعلن تخصائص طزيقح -6

exploration  method 

الطالب بطريقة  إلىالمدرس  الطريقة االستكشافية مف فيالتدريسية ينتقؿ مركز العممية      
مة لجعؿ الطالب مستكشفًا لممعمومات والمبادئ والمفاىيـ بنفسو بداًل مف ئتييئة الظروؼ المال

 أخذىا جاىزة .
 -وتتميز ىذه الطريقة بخصائص ميمة منيا : 

ف الوسيمة في آو محور الو لتدريسية ، فيىذه الطريقة اف الطالب محور العممية ا تعدّ  .0
 .واحد 

تؤكد أف العمميات العقمية )ميارات التعمـ ( المالحظة ، واالستنتاج ، والتصنيؼ ،  .5
  .والربط والتحميؿ وغيرىا ىدؼ العممية التدريسية موازنةوال

 يعتمد الموقؼ التعميمي الشامؿ والكامؿ . إذتضع الطالب موقؼ المستكشؼ ،  .9

 لحقائؽ .ا إلىيب في الوصوؿ تؤكد ىذه الطريقة التجر  .2



     44            ودراسات سابقة  نظرية جوانب  .... الفصل الثاني

 

بمعنى أنو  (answering) اإلجابةبداًل مف  (questioning) األسئمةيعتمد أسموب  .2
 باإلجابةالطالب ، والمحفزة لتفكيرىـ أكثر مف االىتماـ  ألذىافمة المنشطة ئييتـ باألس
   . األسئمةعف ىذه 

 (29، ص5002،)الزبيدي(22-22، ص  0111)أبو جالؿ ،                     

الطالب ومف المادة  إلىتنقؿ مركز االىتماـ في الموقؼ التعميمي مف المدرس   .2
،  نفسو المحور و الوسيمة وىو الغاية في الوقت ىو لطالبالطالب ، فا إلىالمتعممة 

تيمكًا لممعرفة ، وال يكوف مس إلييافال تفرض عميو المعمومات ولكنو يشارؾ في التوصؿ 
 ليا . منتجاً  ولكف يكوف

،إذ المقيدة  اإلجابةذات  األسئمةالمتعددة بداًل مف  اإلجاباتذات  األسئمةعمى  ركزت .2
اإلجابات تمؾ  إيجادعمى تركز فزة وال محتركز عمى توجيو األسئمة المنشطة لمطالب وال

 الصحيحة ولكنيا تركز عمى كيفية إيجاد تمؾ اإلجابات .

 إلىتاريخًا ،  وأصبحتعمومات استكشفت بوصفو م العمـ ، إلىتغير مف نظرة الطالب  .2
عمى أف يسمؾ عممية استكشاؼ لممعمومات وىي بذلؾ تساعد الطالب بوصفو  العمـ 

 لمشكمة ما . بحثومسمؾ العالـ في 

عمى أف العممية التعميمية مستمرة ال تنتيي بمجرد االنتياء مف دراسة موضوع  ركزت .1
لدراسات أخرى  انطالؽنقطة نو عمى أ معيف ، ولكف تنظر لدراسة ىذا الموضوع

 (020 - 021، ص  5001مرتبطة بو .)الطناوي ، 

سيـ في زيادة الفاعمية الذىنية لمطالب نظرًا ألنو يقتضي منو االشتراؾ الفعمي في ي .00
 .ح لعقمو الفرصة لمتعمـ والنمويالعمميات العقمية المتضمنة وبيذا يت

الدوافع الداخمية ، فالمشكمة التي ف فضاًل عيوفر لمطالب الدوافع الخارجية لمتعمـ  .00
نجاحو في االستكشاؼ وحؿ في حيف يجعؿ يواجو بيا الطالب تمثؿ الدافع الخارجي 

 المزيد مف التعمـ . إلىذاتي داخمي مما يدفعو  يشعره بإشباعالمشكمة 
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لدى الطالب، أي يعرؼ الطالب بقدراتو   (self concept)ينمي مفيـو الذات  .05
الكشفية وممارستو  األنشطةذلؾ مف خالؿ مشاركة الطالب في  إمكانيةالخاصة و 

لعمميات التفكير األمر الذي يشعر الطالب بقدراتو عمى التفكير والعمؿ فيشعر باألماف 
لمزيد مف األعماؿ االنفسي مما يعمؿ عمى تحسيف صحتو النفسية ويحفز عمى أداء 

 كمما أتيحت لو الفرصة في ذلؾ .

ألسموب اح لدى الطالب ، ذلؾ أف الخبرات التي يتيحيا ىذا يزيد مف مستوى الطمو  .09
ؽ ومعمومات جديدة ائطر  إلىالتواصؿ  إلىلمطالب تضمف تفكيرًا ذاتيًا مستقاًل يؤدي 

بقيمة قدراتو وموىبة البحثية ويزيد طموحو في تحقيؽ المزيد مف تمؾ  بلطالايشعر مما 
 الخبرات الناجحة .

قدرة أو موىبة  إلى الدراسات النفسية تشير إذ إفب(، ينمي القدرات الكامنة )المواى .02
ف ذلؾ قد إمف المشكالت ف طائفة فعندما يعمؿ الطالب مع مجموعة مف زمالئو لبحث

جانب إلى االجتماعي واالبتكار ىذا  واالتصاؿمثؿ التنظيـ  ةيسيـ في تنمية قدرات كثير 
 المطموبة . األكاديميةالقدرات 

اشتراؾ الطالب في صوغ ى المفظي ألنو يركز عمى يتجنب التعمـ عمى المستو  .02
 إجرائيةالمصطمحات بطريقة  إجراءاتمشكالت )في ضوء فيميـ ليا( ووصؼ 

 و المغوي لمطالب بطريقة غير مباشرة . موتحديدىا وىذا يسيـ في الن

عممية األساسي في توجيو  العمؿيقوـ ب ًا لعممية التعمـ إذمحور يجعؿ مف الطالب  .02
 .ياوضبطالتعمـ 

ويأتي المحتوى  األوؿفي المقاـ   (science processes)عمـ تيؤكد عمميات ال .02
 يخدـ األنشطة العممية .إذ المعرفي في المرتبة 

تكوف ىذه الميارات إذ التدريس مف اجؿ اكتساب الطالب ميارات عمميات التعمـ  .02
 ( 202 – 202، ص  5002متناسقة مع مستوى نموىا .)خطابية ، 
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المعمومات  assimilation"باالستكشاؼ لمطالب الوقت الالـز لتمثيؿ  يتيح التعمـ .01
يعمموا تفكيرىـ لفيـ المبادئ والقوانيف والمفاىيـ التي يتعممونيا  أفواستيعابيا ، فيمكنيـ 

مع ما نادى بو يتفؽ وىذا  ىذه التقنيات ، عماؿ، ولمعرفة تقنيات التعمـ وميارات است
الب عمى نحو مباشر في المحتوى الذي يتعممو . وىو الط انغماسو ومف ضرورة يبياج
لتي يكتسبيا د أنو ال يوجد تعمـ حقيقي ما لـ يتفاعؿ الطالب مع المعمومات اقيعت
 . يتمثمياو 

 وتنمية مواىبيـ. تيـمارسة ىوايالمطالب لم ةر يفي التعمـ فرصًا كب األسموبينتج ىذا  .50

يكتسب الطالب الميارات تؤكد طريقة االستكشاؼ عمى التجريب ، مف خاللو  .50
يتعرض لمواقؼ تعميمية تتطمب منو ممارستيا . كما أف ىذه إذ العممية الضرورية ، 

ال يكوف  ركيز، أي أف الت اإلجابةعمى التساؤؿ أكثر مف تركيزىا عمى  ركزالطريقة ت
أسئمة الطالب بقدر ما يكوف عمى توجييو األسئمة المنشطة ليـ لتفكيرىـ .  إجابةعمى 
ذات األجوبة  األسئمةذات األجوبة المتعددة بداًل مف  باألسئمةي ىذه الطريقة وتعن

 المقيدة .

اد الدارس عمى أنو قأف طريقة االستكشاؼ تزيد مف اعت(  (kaganويرى كاجاف  .55
حجر الزاوية  دّ اد يعقاًل ومعتمدًا عمى نفسو ، وىذا االعتققادر عمى حؿ المشكمة مست

 ( 050 - 001، ص  5002)راشد ، مـ .قـو عميو أىداؼ التعتالذي 

أو يجب عف أسئمة  الممعمومات أو ممقنً  اأف دور المدرس ىو موجو وليس مخزنً  .59
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 (29، ص  5000)التميمي ،                                                     
            

 The kinds of explorati method -التعلن تطزيقح االستكشاف : أمناط-7

 -أنماطًا مف االستكشاؼ ىي : لقد ميز التربويوف
 (guided discovery)االستكشاف الموجو  -أواًل :

تعميمات واضحة وكافية تمكنيـ مف الحصوؿ عمى وفيو يقدـ المدرس لمطالب 
خطوات  طالبوقد يوضح المدرس لمغالؿ قدراتيـ المتوفرة لدييـ ،الخبرات والمعارؼ باست

 المفاىيـ والمبادئ العامة . إلىؿ الذي يمكنيـ مف الوصو  األمراالستكشاؼ ، 
 (12، ص 5002)الزغوؿ والمحاميد ، 

استكشاؼ المفيـو أو  إلىفي الوصوؿ  عمالياواست،  أفكارىـوتساعدىـ عمى تنظيـ 
ىنا يكوف موجيًا  سلمدر دور افأف  األساس، وعمى ىذا  إليياالحقيقة التي يراد منيـ الوصوؿ 

 (092، ص  5001،  قدوره) .ومرشدًا 
أف ىذا النوع مف التعمـ قائـ عمى المساعدة والتوجيو توجييًا محددًا مف المدرس 

 (092،  0110محمد و آخروف ، ) لمطالب .
 

 (Semi Guided Discovery)االستكشاف شثه املىجه  -ثانياً 

المعمومات أو  طرح المشكمة أو أثارتيا وتقديـ قسـ مف المدرس عمى أثروفيو يقتصر 
أطر عامة ال تشكؿ تدخاًل عمى أف تكوف ىذه التعميمات في صورة بشأنيا ،مة التوجييات العا

رس نشاطو العقمي مف دوف قيود ،  تفرض عميو قيدًا معينًا . فيمافي نشاط الطالب ، وال
                  يكوف أقؿ مف دورة في األسموب الموجو . األسموبالمدرس في ىذا دور  األساسوعمى ىذا 
 ( 22، ص  5002ياف ، نب) (500، ص 5002)عطية ، 
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يقـو بتقديـ بعض التوجييات العامة ويترؾ لمطالب حرية  األسموبوذلؾ ألنو في ىذا 
 المعارؼ والخبرات . إلىالتعميمات الذاتية لموصوؿ  إتباع

 ( 12، ص  5002)الزغوؿ والمحاميد ،                                        
 (Free Discovery)ز االستكشاف احل -ثالثاً 

يكونوا  أفبعد  وال يجوز أف يخوض بو الطالب ، إالوىو أرقى أنواع االستكشاؼ ، 
منيـ الوصوؿ قد مارسوا النوعيف السابقيف ، وفيو يواجو الطالب بمشكمة محددة ، ثـ يطمب 

 (092، ص 5001،  قدوره) حؿ ليا . إلى
يتدخؿ المدرس  أفكشاؼ مف دوف في االست ابموجب ىذا النوع يكوف الطالب حرً  أذف

الطالب فطريقة االستكشاؼ في التي يمارسيا الطالب  األنشطةي ف األشكاؿبأي شكؿ مف 
يعمؿ مف دوف تدخؿ الطالب وتكوف لو الحرية التامة في البحث  األسموبعمى وفؽ ىذا 

ت ية استكشاؼ المعمومابغوالتقصي ووضع الفروض واختبارىا وتصميـ التجارب وتنفيذىا 
األجيزة ، وضماف االىتماـ بيا ، والحفاظ  اقبةالمدرس يكوف مقتصرًا عمى مر  أثروالمعارؼ و 

 . استعماليا عمييا ، ومراقبة عناصر األماف والسالمة في
 ( 501، ص  5002)عطية ، 

 
  -تقىين التعلن تطزيقح االستكشاف :-8

The evaluation of learning by exploration method 

التربوية فاعمية طريقة االستكشاؼ في زيادة نواتج  واألدبياتالدراسات مف  قسـدعمت 
نيا إال إ ،وتنمية الميارات العقمية ، واالتجاىات العممية لدييـ طالبالتعمـ، ورفع دافعية ال

 منقد مف عدد مف العمماء .بالمقابؿ تعرضت ل
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تعميـ  إلىادؼ فقد رفض عمماء النفس تشديد برونر عمى المنحى االستكشافي الي
الدليؿ  يوجد ال إذاستراتيجيات تفكيرية معينة أو تطويرىا ، وأنو قد بالغ في تقدير فاعمييا ، 

 إليو مف أىمية ىذه الطريقة وفعاليتيا. ما نسب إلىالتجريبي الكافي 
بطريقة منظمة مدعومة لممادة وتقديميا  مدرستخطيط الأف  (Gagne) جانيةويرى 

كثر مما لو قاـ الطالب أنفسيـ بيذه أيساعد عمى ظيور المعنى ، بالشرح والتوضيح ، 
 النشاطات .
نتقد سكنر طريقة االستكشاؼ ووضع المـو عف المدرس ، وتبرئتو مف الفشؿ القد 

ألسئمة ، ثـ يترؾ ي تجييز البيئة التدريسية، وطرح االذي يتعرض لو ، ألف أثره ينحصر ف
مع ما يسببو الفشؿ مف  االستكشاؼدما يخفؽ في الطالب وحده لتحمؿ مسؤولية الفشؿ عن

 . إحباط
أف االستكشاؼ ليس حاًل لمشكمة "ويرد سكنر عمى مؤيدي الطريقة االستكشافية بقولو 

الماضي يستحيؿ عمى الطالب استكشاؼ العناصر الجوىرية كميا مف ثقافة  إذالتربية ، 
 ."لؾ وحكمتو ، ولـ يفترض أي فيمسوؼ ذ

 (21،ص5002)الزبيدي،(511، ص  0129،  والكناني)خير اهلل                       
االنتقادات لطريقة االستكشاؼ ،  قسـ مف )تكنولوجيا التعمـ( إلى كذلؾ أشار في كتابة

ؼ ، حتى يشجع الطالب ومنيا أف المدرس يكوف في صراع بيف أف يتظاىر بأنو ال يعر 
لطالبو بصراحة أنو يعرؼ ولكف عميؾ أف  لالستكشاؼ ، وبيف أف يقوؿ الزمةلا عمى المغامر

حيف يرفض المدرس تزويدىـ بما  باإلحباطالحقائؽ ، وقد يشعر الطالب  إلىتتواصؿ بنفسؾ 
لؾ فأف التعمـ ناقشة غير منتظمة وغير منتجة ، كذيعرؼ خصوصًا عندما تكوف الم

الدراسية وىذه  باالستكشاؼ يتطمب أف يكوف المدرس ذكيًا مرنًا ، وأف يعرؼ حقيقة المادة
 الخصائص توجد بدرجات متباينة في المدرسيف .



     46            ودراسات سابقة  نظرية جوانب  .... الفصل الثاني

 

ىو مف المتحمسيف لممنحى االستكشافي أف و  (Suchman)ويقرر سكماف 
المحاضرة        الي الجيد باستراتيجيات التعميـ االستكشافي، ال تحؿ محؿ التعمـ االستقو 

ع استراتيجيات االستكشاؼ . تتفؽ م المواد الدراسية القسـ مف ويرى أف محتوى  ،،والشرح
ار يختالامف تحقيؽ المياـ التعميمية أال ب، لف يتمكنوا (الطالب المتمركزيف حوؿ الذات )وأف 

 . المتقف لممشكمة ، وتخطيطيا بطريقة تزويدىـ بالتوجيو الضروري 
 (225، ص  0112)الكناني و الكندي ،       

ليس فعااًل ، الف الكثير مف  التعمـ االستكشافي إف (Aussubel)ويرى أوزبؿ 
وتعمميا بيذه الطريقة  شرح وتوضيح إلىالمفاىيـ المتضمنة في المواد الدراسية بحاجة 

وأنجح ، وبخاصة عندما يكوف الطالب في المرحمة الرمزية أو التجريدية مف  أسرع)الشرح( 
 (022، ص  5001)فرج ،  .نموه المعرفي

وبيف التميمي أف العيب والقصور ليس في طريقة االستكشاؼ ولكف في توفير 
متطمباتيا مف منيج دراسي مبني عمى طريقة االستكشاؼ ، وقدرة الطالب عمى االستكشاؼ 

ىذه والمدرس المؤىؿ الستعماؿ ىذه الطريقة في التدريس ، وتوفير التسييالت التي تتطمبيا 
ومع ذلؾ فيمكف  ىذه التسييالت ليس باألمر اليسير،رات و الطريقة مف مواد وأجيزة ومختب

ىذه  ممارسةيحرص عمى تييئة مجموعة مف المواقؼ )ولو بعدد محدد ( للممدرس أف 
التميمي ، ) .العاـ الدراسي سواء كاف داخؿ الصؼ أـ خارجوخالؿ الطريقة في التدريس 

 (  22، ص  5000
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 -:الفزق تني االستكشاف واالستقصاء -9
The difference between exploration and investigation  

العمميات العقمية القادرة عمى تمثيؿ المفاىيـ والمبادئ بتعني طريقة االستكشاؼ 
يؼ والقياس والتنبؤ العممية في العقؿ ، وتتمثؿ العمميات العقمية في المالحظة والتصن

إلى يميا حتى يصؿ ات وتركيبيا وتحو أيضًا عممية معالجة الطالب لممعموموالوصؼ، وىي 
الطالب ليا يستطيعوف أف  عماؿوالتعمـ باالستكشاؼ يزودىـ بأداة ، وباست معمومات جديدة،

التعمـ باالستقصاء يتطمب درجة عالية  يمات وقواعد وقوانيف ،أمايكونوا مفاىيـ وحقائؽ وتعم
 أفمف الميـ في االستقصاء و ،والمواد،والمحتوى والبيئةمف التفاعؿ بيف المدرس، والطالب 

،  أسئمةيصبح كؿ مف الطالب والمدرس مثابريف ، وباحثيف ، ومحققيف ، وطارحي 
ىدؼ االستقصاء ىو عممية التفاعؿ ، وفي كثير مف الحاالت تكوف النتائج  إذف ،ومتأمميف

 يا .في التوصؿ أليبالعمميات المستخدمة  موازنة  الحؿ غير ميـ نسبياً  أو
 (559، ص 5002،  يوالدليمشمي )اليا     

بعض المربيف مصطمح التعمـ االستكشافي والتعمـ االستقصائي عمى نحو  عمؿويست
بيف ىذيف المفيوميف ، فقد بيف التعمـ  آخروفمتبادؿ ، وفي الوقت الذي يميز فيو 

 النحو :  ىذا االستكشافي والتعمـ االستقصائي عمى
ع منيـ يانات وأسئمة مف المدرس ، ويتوقزود الطالب ببيفي التعمـ االستكشافي 

 أفدده في ىدؼ الدرس، أما في التعمـ االستقصائي فيكوف اليدؼ حُ استكشاؼ المبدأ الذي 
يحدد الطالب المشكالت ،  إذيقـو الطالب بتطوير استراتيجيات لمعالجة المعمومات، 

مف  إليوا توصموا ويضعوف الفرضيات ، ويختبرونيا في ضوء البيانات ، ويقوموف بتطبيؽ م
التدريس ، ىو تعمـ مف رض األساسي مف ىذا النوع لغمحتوى ومواقؼ جديدة ، وأف ا

 .الطالب ميارات التفكير التي يمكف تطبيقيا في مواقؼ جديدة 
 (920،ص 5000دو ، جا أبو)
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المختصيف يستعمؿ قسـ مف "بالقوؿ  اإلشكاليةتمؾ  إلى( 0111ويشير الحيمة )
و أف ثمة فرقًا بيف االستكشاؼ يحد ، في حيف يرى جاناى و عنكشاؼ في مواالستاالستقصاء 

المرحمة األساسية في  بشكؿ رئيسواالستقصاء ، فاالستكشاؼ ىو اليدؼ مف التدريس 
العميا ، ويقـو في المراحؿ  األساسيةيبدأ مف المرحمة  أفاالستقصاء فيمكف  أمااألولى ، 
االستقصاء واالستكشاؼ  إفأرى  فإنني،  األمراف يما كمثانوية والجامعية ، و الدراسية 
 ( 925،  0111)الحيمة ،  ."لعممة واحدة  وجياف

االستقصاء ، وعمى  أساليبمف  أسموباالستكشاؼ " إف( فيرى 5002عطية ) أما
 ،مفيـو ، االستكشاؼ مرادفًا لمفيوـ االستقصاء عممواالكثير مف التربوييف است إفالرغـ مف 

مترابطاف ومتداخالف ، فيما االستقصاء اشمؿ واعـ مف االستكشاؼ  إفيثبت الواقع  إف إال
كالمالحظة والتفكير وربط األسباب أو النتائج  ميارات االستقصاء  إلىكشاؼ بحاجة  ستفاال

   ."مبني عمى االستكشاؼ بمسبباتيا واالستقصاء 
 ( 502، ص  5002)عطية ،                                                   

 أوطريقة التقصي "( االستقصاء واالستكشاؼ تحت عنواف 5000ويضيؼ زيتوف )
مف اختالؼ الباحثيف في التقصي  األمرميما يكف " قائالً  ويؤكد"شاؼستك)االستقصاء( واال

وجو عاـ أنيما بالتربوي العممي  األدب)االستقصاء ( واالستكشاؼ ،فأنو كما يبدو مف  أو
 ."( ووجياف لعممة واحدة فشاؼ( توأماف )أخويا)التقصي واالستك

 (22،ص5000)زيتوف،                                                                
 

ليس  إذف اف مترادفااالستقصاء واالستكشاؼ مفيوم إف(5000) إبراىيـويؤكد 
 .خرف الجانب العممي فأحدىما مكمؿ لآلفصؿ العمؿ العقمي ع باإلمكاف

 ( 002، ص  5000،  إبراىيـ)
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سموكيات  إفاالستكشاؼ عممية تسبؽ االستقصاء أي  إف إلى( 5000أشار التميمي )
العممية االستكشافية تسبؽ العممية االستقصائية ، وأف طريقة االستقصاء تقترب مف طريقة 

 ة .يحؿ المشكالت وخطواتيا المعرف
اؼ واالستقصاء فاف الكثير مف المربيف بيف مفيومي االستكش االختالؼ أمروميما يكف مف 

 (29-25، ص  5000)التميمي ،         يعدوف االستكشاؼ شقيؽ االستقصاء .
 

 Concepts -:املفاهين -ب

 The foundation of Conceptsنشأة المفاىيم -1
تكويف  إفشؾ  لمعالـ مف حولو يرتبط بتكوينو ليذه المفاىيـ ، فال اإلنساففيـ  إف
جو و  عمى اإلنسافوجد  أفلنظريات التعمـ والنمو ، فمنذ  األساسية األمورف المفاىيـ م
ية العديدة  والمدركات الحس األشياءوىو يحاوؿ فيـ ىذا العالـ مف خالؿ تعاممو مع  األرض،

التي يتعامؿ  األشياءبيف  وازفي أفومروره بالخبرات والمواقؼ المختمفة ، فيو دائمًا يحاوؿ ،
الشبو ، وأوجو االختالؼ بينيا ، ثـ  أوجووالمواقؼ التي يمر بيا ال يجاد  معيا ، والخبرات

 وأكثر إليوفيمًا بالنسبة  أكثرلكي تكوف  اشؼ الخصائص المشتركة بينيستكي أفيحاوؿ 
نظرية برونر في التعمـ نظرية في تكويف المفاىيـ  دّ قابمية لمتطبيؽ في المواقؼ الجديدة ، وتع

أي  (Categorization)المفاىيـ مرادفة لعممية التبويب أو التصنيؼ  عممية تكويف دّ وىو يع
ذات الخصائص المتشابية ،  األحداثفي فئات ، والفئة تمثيؿ لؤلشياء أو  األشياءوضع 

فئة ما وفقا لتوافر الصفات  إلىتحدد انتماء الشيء  اً شروط أووتكويف المفاىيـ يتطمب قواعد 
Attributes  العمومية والشموؿ . فسو مفنوقيـ عمى المستوى 
ف  تكويف المفاىيـ تساعد الطالب عمى تكويف مفيوـ جديد لـ يكف موجودًا عنده ، وا 

فئات حسب معايير  إلىالمفيـو تقسـ التي  األمثمةوذلؾ بمساعدتو عمى تصنيؼ عدد مف 
 وبذلؾ يكوف المفيـو في ذىف الطالب.ىذه الفئات  إلىتسمية خاصة  إعطاءمعينة ، ثـ 
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 (222-222، ص  0112الكناني والكندي ، )
عمى مراحؿ تحصؿ  أنيا إالف عممية اكتساب المفاىيـ ونموىا عممية طبيعية ، وا  

كشؼ ستنو يإ إذىذه العممية قبؿ دخوؿ الطفؿ المدرسة ،  وتبدأمتدرجة وبصورة بطيئة 
 العقمي . اؾواإلدر الحسي  اإلدراؾالمفاىيـ ويتعمميا في البيئة التي تعيش فييا عف طريؽ 

 ( 02، ص  5002،  )إبراىيـ
كمما ازدادت خبراتيـ ، وتمت معارفيـ واتسعت الفرد فالمفاىيـ تنمو وتتطور لدى 

خبرة منظمة لتطويرىا  إلى، وقد تحتاج  األخرىومفاىيـ  األفرادالعالقات التي ترتبط بيف 
 ( 092، ص  0112 ، )عبد اهلل                                             وتنميتيا .
يدرؾ الفرد  أفتعمميا يساعد عمى  إذ إف  اإلنسانيفي السموؾ  مممفاىيـ أثٌر أساسيٌ ف

ال اختالؼ  أوة وما بينيا مف تشابو يفي ضوئيا مجموعة المتغيرات البيئ  أف إلىسيؤوؿ وا 
 فيو يرات التي تحيط أو تؤثرثمع كؿ المأف يتعامؿ عمى الفرد  إذيواجو صعوبة كبيرة ، 

 ( 512، ص  0110جاوي ، )االزير  أو حاالت جديدة .واقؼ مك
تنتيي  فجأة عمى نحو كامؿ الوضوح وال أتنش ال ـالمفاىي إف (Beyer)ويرى بيير

خبرة الطالب  ازدادتلدى الطالب عند حد معيف ، ولكنيا تنمو وتتطور طواؿ الوقت ، فكمما 
زيد مف الخصائص عنو ، وتعرؼ العالقة ستكشؼ لديو المأخرى وت أمثمةعف المفيوـ بتعرفو 

ىذه العالقات ، ونتيجة لذلؾ تتغير صورة المفيـو  وأسبابالتي تربطو مع مفاىيـ اخرى، 
 لؤلمثمة إذ تسمح  كثر عمومية وتجديداً أو  وتيذيباً وضوحًا ودقة  أكثرلدى الفرد ، وتصبح 

 المفيـو المقصود . إطارضمف  في تدخؿ أفجميعيا 
(Beyer , 1979 , p 78 – 79)    

وال تنمو المفاىيـ بدرجة واحدة ولكنيا تختمؼ في درجة نموىا باختالؼ المفيـو نفسو 
 مف المفاىيـ المجردة ، وذلؾ أسرعالمادية تنمو بدرجة  األشياءفالمفاىيـ التي تدؿ عمى 
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 ياءاألشالواقعية في تكويف المفاىيـ التي تدؿ عمى  باستعماؿ الخبرات المباشرة واألمثمة
 .الخبرات الرمزية في تكويف المفاىيـ المجردة  المادية ، بينما تستعمؿ

 (  522، ص  5002)الزند ، 
 The steps of forming the Concepts -هزاحل تشكيل املفهىم :-2

لقد حاوؿ التربويوف الكشؼ عف مراحؿ التطور في تشكيؿ المفيـو عند المتعمـ ، 
المجاؿ ما أشار أليو برونر مف أف تشكيؿ المفاىيـ يمر ر النظريات في ىذا أشيولعؿ مف 

 -ىي : أساسيةفي ثالث مراحؿ 
 (Inactive Stage)مية مالمرحمة الع-1

 اإلنسافتعرؼ بمرحمة العمؿ الحسي ، وفييا يكوف تشكيؿ المفيـو مبينًا عؿ تفاعؿ 
الماديات  حواسو لمكشؼ عف سمات المرحمةالعممي مع البيئة ، ويستعمؿ الطالب في ىذه 

المحسومة وخصائصيا التي يتعامؿ معيا ، وىو يتعمـ المفاىيـ مف خالؿ ربطيا المباشر 
بأعماؿ يؤدييا بنفسو ، وبمقدار تعدد المواقؼ التي يتعرض ليا الطالب ، واتساع أو  بأفعاؿ

 . األشياءعف و تتسع دائرتو المفاىيمي التي يمر بيا الخبرات
 -: (lconic stage)ورية المرحمة االيقونية أو الص -2

نوع  إلىفي ىذه المرحمة ترتقي عممية تشكيؿ المفيـو مف االعتماد الحسي المباشر 
مف التجريد الصوري أو شبو الحسي ، وتقـو ىذه المرحمة عمى المرحمة السابقة ، أال أنيا 

و تمثميا ، يتمكف الطالب ىنا مف نقؿ معموماتو أ واإلدراكيترتقي مف مستوى تعقيدىا الفكري 
يشكؿ الطالب المفاىيـ لؤلشياء أو المواقؼ تخيميًا ويكوف إذ عف طريؽ الصور الخيالية ، 

  .صورًا ذىنية ليا
 (Symbolic stage)مرحمة التمثيل الرمزي  -3

 .الحركية  مرحمة التجريدية وفييا يحؿ الرمز محؿ األفعاؿوتسمى بال
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 األشياءمفيـو مجموعة مف أف ال( Merrill &Tennyson) ويرى ميرؿ وتينسوف
مف الخصائص المشتركة التي  أسسالتي جمعت معًا عمى المعينة  األحداثوالرموز أو 

المفيوـ قاعدة معرفية تمكف  وكذلؾ يمكف أف نعدّ باسـ أو رمز خاص ، إلييايشار  أفيمكف 
 . األمثمةمجموعة مف  إلىالفرد مف تحديد صفة تصنيفية معينة وتشير 

 ( 522ص ،  5002، الحوامد )عاشور و      
جعمتو يختصر العديد مف الجزيئات  اإلنسافواف عممية التصنيؼ التي يستعمميا 

المتشابية ، وغير المتطابقة  األشياءيستجيب لمجموعة مف  أفبمقدوره  ،وأصبح واألشياء
،  ومروره بالمزيد مف المعارؼ والخبرات اإلنسافع نمو ماستجابة واحدة ىي مفيومة عنيا ، 

وازدياد قدرتو عمى التفكير المجرد ، نمت مفاىيمو وتوسعت ، ولـ يعد يتعامؿ مع األشياء 
التعامؿ مع المجردات والتعميمات المعقدة  إلىانتقؿ  إنماوالمدركات الحسية فحسب ، 

 ( 91، ص  5002ي ، .)الزبيد
نما،  وفي تعمـ المفاىيـ اليكوف الطالب تحت تحكـ المثيرات الفيزيائية الخاصة  وا 

عمى  إليياممفاىيـ واألشياء المحسومة التي تشير ثير ولتحت تحكـ الخصائص المجردة لمم
المغة بمعنى تصنيؼ مجموعة عناصر أو حوادث ضمف فئة  عماؿنتعمميا باست إنناالرغـ مف 

 ( 052، ص  5002)الزغوؿ والمحاميد ،  واحدة في ضوء خصائصيا المشتركة .
المدرسة يتعمـ بشكؿ منظـ المفيوـ والكممة الدالة عميو ، وعندما وبعد دخوؿ الطالب     

  معنى سيتمكف مف استيعاب المفيوـالتعبير عف المفاىيـ بألفاظ ذات  بإمكانويصبح 
لمفيـو مف خالؿ تعريفو يمكف القوؿ أنو ااكتساب خصائص  الطالب وعندما يستطيع،

 (20،ص5002)عطية، أستوعب المفيـو .
تمكف الطالب مف الحصوؿ عمى المعرفة ىنا مى الخبرات المكتسبة اف التركيز عو 

 يسر وسيولة.بيحتاجيا ىا واستذكارىا في أي وقت معيا وتخزينيا، ويستطيع استدعاءوج
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عند الطالب وأسيؿ مف تشكيؿ المفاىيـ  أسرعكوف المادية ت ف تشكيؿ المفاىيـفإفمف ىنا 
أما المفاىيـ س ادة عف طريؽ الحواس الخمالمعنوية ألف المفاىيـ المادية تشكؿ في الع

ونتاجيا مف خالؿ الخبرات المتكررة  أثارىاالمعنوية ال يدركيا بالحواس الخمس ، لكنو يدرؾ 
 .التي يمر بيا

 (  522 - 522، ص  5002()الزند ،  22، ص  5002)عاشور والحوامدة ،   
      

 -ل أن تشكيل المفيوم يمر بمرحمتين ىما :يويرى أوزب
د السمات المشتركة التي تميز المثيرات المرتبطة بقاعدة ما ، وىي التي يكتشؼ الفر  -0

 استدعاء تشكؿ الصورة الذىنية لممفيـو ، وتنتيي بالخبرات العقمية وفييا يستطيع الفرد 
( .ا)حتى في غياب األمثمة عنو وتسمى بػ صور المفيـو  سـ المفيـو

أف االسـ المنطوؽ يمثؿ صفات المفيـو الذي تعمـ أسـ المفيـو مف خالؿ تعمـ الفرد  -5
تشكؿ في المرحمة األولى ، وىنا يدرؾ الفرد حالة التساوي بيف االسـ والصور ي

الذىنية الممثمة لممفيـو ، وتكتسب كممة المفيـو المعنى الداللي لو ، ويصبح أي 
تمايز المفيوـ أو صورتو  إلىسـ المفيـو أو رمزه مؤديًا اعرض الحؽ يتضمف 

 (22،ص5000)العدواف والحوامدة،الذىنية التي تجمع بيف صفاتو المميزة .

 

  The importance of Concepts learning -أهويح املفاهين يف التعلين :-3

ثورة المعمومات الحديثة وما صاحبيا مف تزايد ىائؿ في حجـ المعرفة جعؿ مف  إف
وؿ المعرفة ، فظيرت الحاجة الصعوبة تزويد الطالب بكؿ ما ىو مطموب مف مختمؼ حق

في المراحؿ  مستعممةفي المناىج المدرسية ال األساسيةالتركيز عمى المفاىيـ والميارات  إلى
 الدراسية المختمفة ، واستعماؿ المفاىيـ في تنظيـ المناىج .
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وتؤكد الدراسات التربوية أف تعامؿ العقؿ مع المفاىيـ أسيؿ مف تعاممو مع المعمومات 
المعمومات التي تقـو عمى  أمالمنفصمة ، فالطمبة ينسوف بسرعة المعمومات المنفصمة الكثيرة ا

مفاىيمي يجعميا أكثر فعالية في العقؿ وتتيح  إطارالعالقات بيف الحقائؽ والمفاىيـ ضمف 
 الفرصة لربط ىذه المعمومات وتصنيفيا .

 
 -:بما يأتيس ويحدد برونر أىمية التركيز عمى المفاىيم في عممية التدري     
 سيولة في فيميا وتعمميا.  أكثراستيعاب المفاىيـ يجعؿ المادة الدراسية  .0

في الذاكرة  استبقائيافي أطار ىيكمي مفاىيمي يساعد عمى  الدراسيةتنظيـ المادة  إف .5
 أطوؿ . لمدة واالحتفاظ بيا 

 ديدة .انتقاؿ أثره إلى مواقؼ جو استيعاب المفاىيـ أساس لزيادة فاعمية التعمـ  فأ .9

الفجوة بيف التعمـ السابؽ و التعمـ الالحؽ ؽ يأف استيعاب المفاىيـ يعمؿ عمى تضي .2
 (522، ص  5002)عاشور والحوامدة ،    لمطالب.

 
 -:أىمية المفاىيم بما يأتي  إلى)سعادة(  وأشار
 في تعمـ الطمبة بصورة سممية . اإلسياـ الفاعؿ إلىتؤدي المفاىيـ  .0

وذلؾ  أشكالياعمى التعامؿ بفاعمية مع المشكالت بمختمؼ تساعد المفاىيـ الطمبة  .5
 يمكف التحكـ بيا . عمى أجزاءعف طريؽ تقسيميا 

  .تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المالحظات والمدركات الحسية .9

عادة التعمـ وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ المفيوـ إتساعد المفاىيـ عمى التقميؿ مف ضرورة  .2
 تيا الخاصة .عمى عدد مف حاال

 مف و  خرآ إلىانتقاؿ الطمبة مف صؼ بصعوبات التعمـ قسـ مف تسيـ في حؿ  .2
  .سيأتي بعد ذلؾ ارتكاز ليامنو فما يأتي أوال يقدـ نقطة  أعمى إلىمستوى تعميمي 
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 مية بعدد مف المفاىيـ الخاصة بيا.تقديـ المفاىيـ عمى تنظيـ الخبرة العق .2

وفي  إضافيةحث عف المعمومات وخبرات بعمى المساعدة الطمبة في تسيـ المفاىيـ  .2
 .تنظيـ الخبرات التعميمية مف أنماط تسمح بالتنبؤ بالعالقة المتطورة

 ( 902 - 902، ص  0122)سعادة ، 
 

 The kinds of Concepts -أنىاع املفاهين :-4

فيف إلى صنختمؼ الباحثوف والتربويوف في تقسيـ المفاىيـ وتصنيفيا منيـ مف صنفيا ا    
  -ىما:

 -مفاىيم محسوسة : -1
تعمميا عف نمباشرًا عف طريؽ استعماؿ الحواس ، التي  إدراكاً وىي المفاىيـ التي ندركيا      

طريؽ المالحظة والخبرة المباشرة ومف ىذه المفاىيـ )الكتاب ، والمدرسة والرحمة .... 
 .(وغيرىا

 
 -المفاىيم المجردة :  -2

مف التجريد وتسمى ًٍ  مستوى عاؿ إلىىدتيا أو لمسيا وتحتاج وىي التي ال يمكف مشا    
أيضًا مفاىيـ وجدانية وليا عالقة مباشرة بالعواطؼ والمشاعر واالتجاىات والقيـ والتقدير مثؿ 

 )الحؽ والجماؿ ، والخير ... وغيرىا(.
 ( 909، ص  0110جاوي ، )األزير ، ( 020، ص  0122)سعادة وجماؿ ،     

   
 -بين نوعين من المفاىيم ىما : (تكسي فيجو)وميز  

التي تنمو نتيجة االحتكاؾ والخبرات اليومية الحياتية التي  -المفاىيم الشفوية : .0
 وتفاعميـ مع الظروؼ المحيطة . األفرادا ييتعرض ل
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لتييئة مواقؼ تعميمية يتعرض ليا الفرد ، وعمى التي تنمو نتيجة -فاىيم العممية :الم .5
 . لبعضيما متممافأنيما  إال بيف الموقفيف االختالؼالرغـ مف 

 (521، ص  5002،  ة)عاشور والحوامد    
    

 -نمطين رئيسين:عمى ق تدريسيا ائأما جانية فقد قسم المفاىيم وطر  
تعمميا عف طريؽ يكالقمـ والكتاب والطاولة، أي المفاىيـ التي  -لمفاىيم المادية:ا .0

 الطريقة االستقرائية. ؿمستعباشرة التي تالمالحظة والخبرة المباشرة أو غير الم

الفاعؿ والمفعوؿ بو ، والحاؿ ،أي المفاىيـ التي تبدو أكثر  -المفاىيم المجردة : .5
تعمميا عف طريؽ الخبرات غير المباشرة ي التيصعوبة وتجريدًا مف المفاىيـ المادية و 

نتاجية.)العدواف ؽ االستائما يتماشى مع الطر التي تتطمب تقديـ التعريؼ في تدريسيا ب
 (21،ص5000والحوامدة،

 
 
  The Concepts of Arabic Grammar -هفاهين قىاعد اللغح العزتيح :-5

 الصرؼعممي ) مففي تعريفات قواعد المغة العربية لوجدناىا تشمؿ كاًل  النظر لو دققنا    
 النحو(.و 

عني بأنواع أي أنو ي "ة ممجبالمفظة قبؿ صوغيا في ال ىعنعمـ يُ  "أنو بفيعرؼ )عمـ الصرؼ( 
 الكالـ وكيفية تصريفو.

أو ذف فالصرؼ يبحث في حقمي االشتقاؽ والتصرؼ أي الزيادات التي تمحؽ الصيغ إ
 .خطوة مميدة لمنحو بؿ ىو جزء منو  ويمكف الفصؿ بيف الصرؼ والنحو ، في والالكممات ،
 ( 22 - 22، ص  5001)الدليمي ، 
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عمـ يعرؼ بو أواخر الكممات "و القدماء فقالوا انو ما النحو فقد عرفو عمماء النحأ
 . "رابًا وبناءً عأ

قتصر عمى ضبط أواخر  الكالـ في أحواليا يفيروف انو ال وفالمحدثوف ما الباحثأ
نما جاوزىا إلى التراكيب  المغوية ، وبنى الجمؿ األساسية والفرعية والمعاني  المختمفة وا 

 .واألصوات
لمطالب تشكؿ  قواعد المغة  أف إلىية في العصر الحديث رجاؿ التربقسـ مف ويذىب 

   .صحة التعبير وسالمة األلفاظ إلىوسيمة ال غاية فال تقتصر لذاتيا بؿ ىي وسيمة 
                                           ( 009، ص  5002)عاشور والحوامدة ،                                        

غة العربية السممية تجري سميقة عمى لساف العرب مف دوف جيد أو ولقد كانت الم
متزج المساف العربي بغيره أعناء ، ولما جاء اإلسالـ وعـ الجزيرة العربية وتوسع خارجيا ، و 

ليجات العرب مع بعضيا ومع المغات األخرى  تمف دخؿ اإلسالـ ، زاد االختالط  فاختمطم
 وضع القواعد التي تعصـ المساف مف الخطأ . إلىدفع  ا ر المحف في المغة العربية مم، فكث

 اإلماـالنحو واف  أسسالدؤلي ىو الذي وضع  األسودأبا  إفوتجمع أغمب الروايات 
 "أنح ىذا النحو يا أبا األسود " -عمي )عميو السالـ( ىو الذي أشار عميو بذلؾ وقاؿ لو :

 ( 02ص ،  0122لجواري ، ا ومف ىنا سمي ىذا العمـ نحوًا .)
ذلؾ بدأ المتخصصوف مف عمماء العربية يضعوف القواعد ليذا العمـ ،  إلى واستناداً 

ويذىبوف في دراستو وتدريسو مذاىب شتى يؤلفوف الكتب ، حتى أصبح واحدًا مف أىـ العمـو 
 العربية الذي حفظ المغة العربية وأبقاىا شامخة عمى مر العصور .

ة العربية األخرى أىمية خاصة ، ألنيا توضح وتتبوأ القواعد مف بيف فروع المغ
مرتبطة بو،  اإلبداعية اإلنسافالمعاني لممتكمـ ، وتجعمو ينتقي ما يناسب المقاـ ، ألف مقدرة 

بيا ،  ،بيا وربط المعاني الفكرية في ذىنو مع األصوات التي ينطؽ اإلحاطة إلىمما يؤدي 
ذا ت مشكولة ، ونحف ال نقرأ  كممات مشكولة ، عبارا إلىأىممت القواعد فأف الكالـ يتحوؿ  وا 
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مشكولة أيضًا ، فالذي يشكميا ىو  يرنابتعكوف مفردات ت وعندما نعبر شفويًا أو تحريريًا، ال
المعنى الذي تؤديو، ومواطف االستعماؿ الذي تستعمؿ فيو ، لذلؾ مف الضروري االلتفات في 

د وضع الحركة لؾ ىو الذي يحدمعاني ومواطف االستعماؿ ، ألف ذ إلىتدريس القواعد 
وكذلؾ عدت القواعد قمب المغة العربية الذي ال يمكف أف تبقى حية مف اإلعرابية الصحيحة ،

 ( 22، ص  5001)الدليمي ،  .دونو
 إيجاد إلىإلتقاف ميارات المغة فقد دعت الحاجة  وكانت القواعد الوسيمة الفاعمة

يو المربوف أسموب تعمـ المفاىيـ في الصؿ اف ما تو فكتساعد عمى فيميا  وأساليبطرائؽ 
عمميات عقمية لمموازنة بيف مجموعة المثيرات المقدمة كأمثمة  استعماؿبتدريس القواعد وذلؾ 

. مف ثـ تجميعيا في صنؼ واحد عمى وقؼ صفة  إليوتنتمي  المفيـو وأمثمة ال إلىتنتمي 
 ( 92، ص  5002يباوي ، )الغر  أكثر.مميزة أو 

 
 -ىاعد التي جية األخذ تها عند تعلن املفاهين :األسس والق

The stands and basics should taken when learning the Concepts 

المفاىيـ  ديـبغي األخذ بيا عند تقنوجود أسس وقواعد يإلى ف يأشار عدد مف التربوي     
 -نيا :المفاىيـ  وم اكتساب العوامؿ التي تؤدي إلى قسـ مف لمطالب ويمكف تحديد

ف كؿ مفيـو يضـ مجموعة مف الحقائؽ إإذ ة تنظيـ المنيج بصورة مفاىيـ رئيس .0
 .العممية المترابطة 

  .طرائؽ التدريس التي تتيح لمطمبة المشاركة في أثناء التعمـ عماؿاست .5

تكويف صورة  إلىأعطاء أكبر عدد ممكف مف  األمثمة في أثناء التدريس ألنيا تؤدي  .9
 واضحة عف المفيـو .

 

 استخداـ وسائؿ تعميمية متنوعة لتقديـ المفيـو  .2

 ربط المفاىيـ التي يتعمميا بخبراتو السابقة والظروؼ البيئية التي يعيشوف فييا .  .2
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 ( 510، ص  5002)الزند ،                                                  
 
 
 -:(Discovery and Learning concepts)االستكشاف وتعلن املفاهين -7

وطرائؽ عرض  وأساسيتيانموذجًا استكشافيًا لتعمـ مفاىيـ ينسجـ ونظريتو أبنى برونر     
 تعزيزىا . وأسموبميا سالمادة الدراسية وبنيتيا ومنيج تسم
ىو نوع مف  طالبذىف ال إلىيا إعادة ترتيب األحداث ونقم"بػوقد عرؼ التعمـ االستكشافي 

أبعد مف مجرد  إلىشؼ أف يذىب ستكب أو المالتفكير الذي يحدث حتى يتيح الطال
 "الجديدة تكويف التعميمات ، أو االدراكات  إلىالمعمومات المتاحة لو 

 ( 992، ص  0110)االزيرجاوي ، 
طرائؽ تدريسية تختمؼ عف طرائؽ التعمـ والتعميـ التقميدية  إلىج الطالب اويحت

صحيحة . فطرائؽ عرض المعمومات  المعروفة ، لكي تتكوف المفاىيـ لديو ويتعمميا بصورة
ر أصحاب نظريات التعمـ االستقرائي واالستكشافي ظيف والمحاضرة وتعد في نقوطرائؽ التم

، ويعد تعمـ المفاىيـ عف طريؽ االستقراء  واكتسابيااألقؿ فاعمية في تعمـ المفاىيـ 
ر أساسًا ليا ، الف واالستكشاؼ رد فعؿ عمى طرائؽ التعمـ التقميدية التي تشكؿ الحفظ والتذك

في طريقة االستكشاؼ واالستقراء يستكشؼ الطالب القاعدة أو المفيـو المراد تعمميا دوف أف 
 ( 022، ص  5001المدرس بصراحة .)العزاوي ،  إلييايشير 

شؼ يصبح نوعًا خاصًا مف ستكف الشيء الذي أإويؤكد برونر انو عند االستكشاؼ ف
يو عمى أنو عممية إلاقؼ اخرى ، واالنتفاع بيا ، وينظر مو  إلىالمعمومات ، يسيؿ نقميا 

كشؼ بنفسو تسعقمية ، ولكي ينمو االستكشاؼ عند الطالب البد مف توفير الفرص لو لكي ي
القوانيف والمبادئ العممية ، والتدريب عمى ممارسة العمميات العقمية المختمفة في أثناء التعمـ 

معناه حشو ذىنو بؿ يجب تقديـ المعمومات بطريقة  مبدًأ معينًا ليسلطالب ، وأف تعميـ ا
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القوانيف والمبادئ التي تحكميا ،  إلىتمكف الطالب مف استكشاؼ العالقات بينيا ، والوصوؿ 
 شاؼ عممية تعمـ وليس عمى نتاج التعمـ .ستكوبيذا يؤكد التعمـ باال

 ( 012، ص  0110)العمر ، 
 فيوم ىي :لبناء م أساسيةوقد حدد برونر ثالث مراحل 

 التعامؿ المباشر مع األشياء والمواقؼ . -أ
 تخيؿ األشياء والمواقؼ بتكويف صورة ذىنية ليا . -ب
 ثـ التعامؿ مع ىذه الرموز .بالرموز  األشياءاستعماؿ المغة والرمز لربط  -ج

  ( 512،ص  5000)الخوالدة و يحيى ،       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عزض الدراساخ الساتقحثانيًا:
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 ايفمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات في موضوع االستكشاؼ وقامت بتصنياط
 -عمى النحو األتي :

دراسات ليس ليا عالقة مباشرة في موضوع البحث ألنيا جرت في موضوعات غير  .0
 (5موضوع المغة العربية )ممحؽ

 -دراسات ليا عالقة مباشرة مف موضوع البحث وستعرض في ىذا الفصؿ وتوازف: .5
 م( 1983عبيدات دراسة ) - أ
أثر استخدام أسموبي االستكشاف والشرح والطريقة التقميدية في اكتساب ) ػسومة بو الم

 ( بعض مفاىيم قواعد المغة العربية واستبقائيا لدى طالب الصف الثاني المتوسط
  ىذه الدراسة في األردف ُأجريت 

 التقميدية في  ترمي الدراسة إلى معرفة أثر أسموب االستكشاؼ والشرح ، والطريقة
اكتساب بعض مفاىيـ قواعد المغة العربية ، واستبقائيا لدى طالب الصؼ الثاني 

 المتوسط .

 ( شعبة دراسية 52( شعب، اختيرت عشوائيًا مف بيف )1تكونت عينة الدراسة مف )
مف طالب  اً طالب(  520( مدارس متوسط، وقد بمغت عينة الدراسة )2موزعة عمى )

ط، وزعيـ الباحث عشوائيًا ،ثالث مجموعات )مجموعتيف الصؼ الثاني المتوس
( طالبًا لممجموعة الواحدة ، ودرس الباحث 10تجريبيتيف ومجموعة ضابطة ( بواقع )

األولى باستعماؿ أسموب االستكشاؼ ، ودرس المجموعة  ةالمجموعة التجريبي
طريقة التجريبية الثانية باستعماؿ أسموب الشرح، ودرس المجموعة الضابطة بال

 التقميدية .

 
 : اعد الباحث ثالثة اختبارات لؤلغراض اآلتية 

 اختبار قبمي ألغراض تكافؤ المجموعات الثالث في المفاىيـ السابقة . -0
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( يومًا لقياس استبقاء 50اختبار بعدي لقياس اكتساب المفاىيـ ، وأعيد تطبيقو بعد ) -5
 المفاىيـ .

 ي وسيمة إحصائية لتحميؿ النتائج التي ظيرت:استعماؿ الباحث تحميؿ التبايف الثنائ- 
 تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى مجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ -0

تساوي المجموعتيف التجريبيتيف المتيف درستا باالستكشاؼ والشرح في االكتساب  -5
 الفوري .

 مجموعات الثالث .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استبقاء المفاىيـ بيف ال -9
 (522 - 529، ص  0129)عبيدات ،                                              

 
 م(2222دراسة )السعيدي ب. 

أثر طريقة االستكشاف الموجة في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط )ػالموسومة ب
 ( في مادة قواعد المغة العربية

  ُكمية التربية /ابف رشد ت ىذه الدراسة في جامعة بغداديجر أ /. 
  ترمي الدراسة إلى معرفة اثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تحصيؿ طالبات الصؼ

 الثاني المتوسط في مادة المغة العربية .

 ( طالبة في المجموعة التجريبية 92( طالبة بواقع ) 20تكونت عينة الدراسة مف )
موعة الضابطة التي درست ( طالبة في المج92التي درست بطريقة االستكشاؼ و )

 ـ5000 -0111بطريقة المحاضرة لمعاـ الدراسي 

  البحث إحصائيا باستعماؿ األخبار التائي   طالبات مجموعتيكافأت الباحثة بيف  

(T-test)  في المتغيرات اآلتية :)العمر الزمني ، درجات مادة المغة العربية في
ات مادة قواعد المغة العربية في االمتحاف النيائي في الصؼ األوؿ متوسط ، ودرج
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امتحاف الشير األوؿ في الصؼ الثاني المتوسط ، والتحصيؿ الدراسي لآلباء 
 واألميات (

 ( فقرة إخبارية مف نوع االخت90أعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا تألؼ مف )ار مف ي
مرت متعدد ، متسمًا بالصدؽ والثبات ، طبقتو بعد االنتياء مف التجربة التي است

فصاًل دراسيًا كاماًل ، وأعدت الباحثة الخطط التدريسية ، وقد تضمنت ثمانية 
،  موضوعات ، واستعممت االختبار التائي . لعينتيف مستقمتيف وسيمة إحصائية

 إلى النتائج اآلتية : فتوصمة

( بيف متوسط تحصيؿ طالبات 0،02)وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لبحث لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسف مادة قواعد المغة مجموعتي ا

 (25 - 52، ص  5000بطريقة االستكشاؼ الموجو (.)السعيدي ، 
 م( 2225دراسة )العاني ج. 

أثر طريقتي االستكشاف والمحاضرة في تحصيل طالبات معاىد إعداد المعممات )ػالموسومة ب
 ( لعربيةواحتفاظين بمادة قواعد المغة ا

  ُكمية التربية لمبنات./  ىذه الدراسة  في جامعة بغدادت يجر أ 
  ترمي الدراسة إلى معرفة أثر طريقي االستكشاؼ والمحاضرة في تحصيؿ طالبات

 معاىد إعداد المعممات واحتفاظيف بمادة قواعد المغة العربية. 

 ( طالبة في معيد 22اختارت الباحثة عينة قصديو بمغ عدد أفرادىا ) إعداد المعممات
ف والثالثة اف تجريبيتاالمنصور ، وزعتيـ عشوائيًا عمى ثالث مجموعات منيا اثنت

 ( طالبة في كؿ شعبة مف الشعب الثالث .52ضابطة بواقع )

  كافأت الباحثة بيف أفراد المجموعات الثالث في متغيرات : )العمر الزمني ، ودرجات
في الصؼ األوؿ ، ودرجات مادة المغة  مادة المغة العربية في االمتحاف النيائي
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العربية في امتحاف الفصؿ األوؿ وفي الصؼ الثاني ، والتحصيؿ الدراسي لآلباء 
 واألميات (

  درست الباحثة المجموعة التجريبية األولى وفقًا لطريقة االستكشاؼ والمجموعة
مى وفؽ التجريبية الثانية وفقًا لطريقة المحاضرة ، ودرست المجموعة الضابطة ع

 الطريقة التقميدية .

 ( أسابيع ، أعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا ةبعد انتياء التجربة التي استمرت )تسع
ار مف متعدد يمف نوع االخت ( فقرة اختبارية90، إذ تألؼ مف ) أتسـ بالصدؽ والثبات

. 
ي لممقارنات * بعد معالجة البيانات إحصائيا باستعماؿ تحميؿ التبايف األحادي ومعادلة توك

 -:عف األتي، أسفرت النتائج  ةالبعدي
تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية األولى عمى طالبات المجموعة التجريبية الثانية يفرؽ  -0

 (.0،02ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية األولى عمى طالبات المجموعة الضابطة بفرؽ ذي  -5

 .(0،02حصائية عند مستوى داللة )داللة إ
لـ يظير فرؽ معنوي بيف طالبات المجموعة التجريبية الثانية وطالبات المجموعة  -9

 .(0،02الضابطة ، عند مستوى داللة )
 (22 - 22، ص  5002)العاني ،                                                 
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 الدراساخ األجنثيح 
 (Wittrock , 1963)دراسة  .أ 

اختبار أربع معالجات تعميمية في االكتساب واالنتقال واالحتفاظ بالمفاىيم )ػالموسومة ب
 (المغوية وىذه المعالجات ىي )الشرح ، واالستكشاف ، وتقديم الجواب دون قاعدة

  ُت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية. يجر أ 
 مية في االكتساب واالنتقاؿ واالحتفاظ ترمي الدراسة إلى اختبار أربع معالجات تعمي

 بالمفاىيـ المغوية. 

 ( طالب وطالبة ، وزرعت إلى أربع مجموعات ، تبًعا 515)مف عينة الدراسة  تكونت
لعدد المعالجات ، وقد درست العينة مجموعة مف الجمؿ المغوية ، وأعطيت مجموعة 

عدة وال الجواب ، وقدـ الشرح والقاعدة والجواب ، ولـ تعط مجموعة االستكشاؼ القا
لممجموعة الثالثة القاعدة فقط ، أما المجموعة الرابعة فقد زودت بالجواب مف غير 

 القاعدة. 

 . اعد الباحث اختبارًا بعديًا اتسـ بالصدؽ والثبات 

 : بعد معالجة البيانات إحصائيًا أسفرت النتائج عما يأتي- 

واب ، قد تفوقت في االحتفاظ إف المجموعة التي أعطيت القاعدة مف دوف الج -0
 واالنتقاؿ ، وبداللة إحصائية عمى مجموعتي االستكشاؼ والشرح.

إف المجموعة التي أعطيت القاعدة ، والجواب )مجموعة الشرح( كاف اكتسابيا   -5
أفضؿ لممفاىيـ وبداللة إحصائية مف المجموعة التي لـ تعط القاعدة وال الجواب 

 (wittrock ,1963 : p 108 - 183)                  )مجموعة االستكشاؼ(. 
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                 (Guthrie & Baldwin 1970)دراســة: .ب 

قواعد  أثر الطريقة االستنتاجية وطريقة االستكشاف الموجو في تدريس)ػالموسومة ب
 ( ( في لغة االنكميزية لدى طالب الخامس والسادس االبتدائي a, anاستخدام )

 
ة إلى معرفة اثر الطريقة االستنتاجية وطريقة االستكشاؼ الموجو في تدريس * ترمي الدراس
 في المغة االنكميزية لدى طالب الصؼ الخامس والسادس االبتدائي .  (a,an) قواعد استخداـ

( طالبًا وطالبة قسمت عشوائيًا عمى مجموعتيف ، درست 10* تكويف عينة الدراسة مف )
ستنتاجية إذ أعطيت القاعدة وطبقت األمثمة عمييا أما المجموعة األولى بالطريقة اال

قد درست بطريقة االستكشاؼ الموجو ، إذ أعطيت القاعدة مف غير فالمجموعة الثانية 
 تطبيؽ األمثمة عميو. 
 .(a,anتدريس مادة تعميمية حوؿ استخداـ )ل اقبميَ  ا*اعد الباحث اختبارً 

القاعدة ، واثر التمييز بيف  ما لبياف اثر لفظ*اعد الباحث اختباريف تحصيميف بعدييف،احدى
المثاؿ والالمثاؿ ، واثر تطبيؽ القاعدة ، أما الثاني فكاف لبياف اثر االنتقاؿ وبعد االنتياء مف 

 التجربة طبؽ الباحث االختبار التحصيمي البعدي عمى مجموعتي البحث. 

 

يرت ظنائي وسيمة إحصائية أ* وبعد معالجة البيانات إحصائيا باستعماؿ تحميؿ تبايف الث
 النتائج ما يأتي: 

تفوؽ المجموعة التي درست بالطريقة االستنتاجية عمى المجموعة التي درست بطريقة   -0
 االستكشاؼ الموجو

 

 تساوي المجموعتيف في انتقاؿ اثر التعمـ  -5
(Guthrie & Baldwin , 1970 , 364 - 358)                                            

 (Fransic 1975)دراسة  .ج 
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بدراسة مقارنة بين طريقتي االكتشاف والشرح في اكتساب بعض المفاىيم ) بػ الموسومة
 (المغوية وانتقاليا واالحتفاظ بيا 

*ترمي الدراسة إلى المقارنة بيف طريقتي االكتشاؼ والشرح في اكتساب عدد مف المفاىيـ 
ظ بيا لدى طمبة المرحمة االبتدائية لمصفوؼ األولى المغوية واكتسابيا وانتقاليا واالحتفا

 والثالثة والسادسة .
( تمميذًا وزعيـ الباحث عشوائيًا عمى مجموعتيف 22*تكونت عينة الدراسة مف )

( تمميذًا ، درس الباحث المجموعة التجريبية 52تجريبيتيف بمغ عدد أفراد كؿ مجموعة )
ة التجريبية الثانية بطريقة الشرح ، وتضمنت األولى بالطريقة االستكشافية ، والمجموع

 المادة العممية مفاىيـ )صعبة وسيمة (
* أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا بعيدًا أتسـ بالصدؽ والثبات ، لقياس المفاىيـ المغوية ، 
وانتقاليا واالحتفاظ بيا ، وبعد االنتياء مف التجربة طبؽ الباحث االختبار التحصيمي 

 موعتي البحث .البعدي عمى مج
*بعد معالجة البيانات إحصائيًا باستعماؿ تحميؿ التبايف األحادي وسيمة إحصائية أظيرت 

 النتائج ما يأتي :
تفوؽ المجموعة التي درست بطريقة الشرح عمى المجموعة التي درست بطريقة  -0

 االكتشاؼ في اكتساب المفاىيـ الصعبة وانتقاليا .
 ساب المفاىيـ السيمة وانتقاليا واالحتفاظ بيا.تساوي المجموعتيف في اكت -5

 (Fransic , 1975 , p :146- 150 )                                                             

 
 
 

 -هىاسنح تني الدراساخ الساتقح والدراساخ احلاليح :
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 -ىدف الدراسة :. 1
الستكشافية مع متغيرات اخرى ىدفت الدراسات السابقة إلى تعريؼ فاعمية الطريقة ا

( إلى معرفة أثر 0129وأثرىا في متغير تابع واحد أو أكثر ، إذ ىدفت دراسة )عبيدات ،
استخداـ أسموبي االستكشاؼ والشرح والطريقة التقميدية في اكتساب بعض مفاىيـ قواعد المغة 

السعيدي ، العربية واستبقائيا لدى طالب الصؼ الثاني متوسط . بينما ىدفت دراسة )
( إلى معرفة أثر استكشاؼ الموجة في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط في 5000

( إلى معرفة أثر طريقي  5002)العاني ،  مادة قواعد المغة العربية في حيف ىدفت دراسة 
االستكشاؼ والمحاضرة في تحصيؿ طالبات معاىد إعداد المعممات واحتفاظيف بمادة قواعد 

 ة .المغة العربي
إلى معرفة اختبار أربع معالجات تعميمية في  (wittrok , 1963)دراسة  توىدف

االكتساب واالنتقاؿ واالحتفاظ بالمفاىيـ ، وىذه المعالجات ىي )الشرح ، االستكشاؼ ، 
 & Cutherie)وتقديـ القاعدة دوف جواب ، وتقديـ الجواب )دوف قاعدة ( أما دراسة 

Baldwin1970)   معرفة أثر الطريقة االستنتاجية وطريقة االستكشاؼ فقد ىدفت إلى
في المغة االنكميزية لدى طالب الصؼ الخامس  ( a , an)الموجو في تدريس قواعد استخداـ 
بيف طريقة  وازنةىدفت إلى المفقد  (Fransic , 1975)والسادس االبتدائي ، أما دراسة 

قاليا واالحتفاظ بيا . أما الدراسة االكتشاؼ والشرح واكتساب بعض المفاىيـ المغوية وانت
الحالية فرمت إلى معرفة أثر استخداـ نمطيف مف االستكشاؼ في اكتساب المفاىيـ النحوية 

 لدى طالبات الصؼ الخامس العممي .
 

 
 
 -تغير المستقل :م. ال2
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تباينت الدراسات السابقة في استعماؿ المتغير المستقؿ فقد استعمؿ دراسة )عبيدات ، 
 الباحثة ( فاستعممت5000أسموبي االستكشاؼ والشرح ، أما دراسة )السعيدي ،  ( 0129

طريقتي االستكشاؼ  ت الباحثة( فقد استعمم 5002االستكشاؼ الموجو ، بينما )العاني ، 
  والمحاضرة .

الشرح واالستكشاؼ وتقديـ الباحث فقد استعمؿ  (wittrock , 1963)أما دراسة 
 Gutherie & Balodwin)الجواب دوف قاعدة ،بينما دراسة  القاعدة دوف جواب وتقديـ

الطريقة االستنتاجية وطريقة االستكشاؼ الموجو، في حيف  الباحث فقد استعمؿ (1936,
قد استعمؿ طريقة االكتشاؼ والشرح ، أما الدراسة الحالية فقد  (Fransic m 1975)دراسة 

 استعممت االستكشاؼ  بنمطية شبو الموجة والحر .
 

 . المتغير التابع :.3
تباينت الدراسات السابقة في استعماؿ المتغير التابع فقد استعمؿ دراسة )عبيدات ، 

( التحصيؿ ، 5000( االكتساب واالستبقاء ، في حيف استعممت دراسة )السعيدي ، 0129
 ( فقد استعممت التحصيؿ واالحتفاظ . 5002أما دراسة )العاني ، 

فقد استعمؿ االكتساب واالنتقاؿ واالحتفاظ ، في حيف  (wittrock , 1963)بينما دراسة 
 Fransic)فقد استعمؿ التحصيؿ ، وأما دراسة  (Gutherie & Baldwin , 1970)دراسة 

 فقد استعمؿ االكتساب في حيف استعممت الدراسة الحالية االكتساب . (1975 ,
 
 
 
 

 -. مكان أجراء الدراسة :4
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أماكف مختمفة ، ومما تقدـ يتضح لنا أف منيا ما أجري أجريت الدراسات السابقة في 
( ومنيا ما أجري في العراؽ كدراسة )السعيدي ،  0129في األردف كدراسة )عبيدات ، 

، ودراسة  (wittrock , 1963)( ، أما دراسة 5002( ، ودراسة )العاني ، 5000
(cutherie & Baldwin m 1970) مريكية ، أما فقد أجريت في الواليات المتحدة األ

 فقد أجريت في كندا ، أما الدراسة الحالية فأجريت في العراؽ . (Fransic , 1975)دراسة 
 
 -. حجم العينة :5

في دراسة  ا( طالبً 520تباينت الدراسات السابقة في حجـ عينة البحث ، إذ بمغ )
دراسة  ( طالبة في22( و)5000( طالبة في دراسة )السعيدي ،20( ، و)0129)عبيدات ، 
( طالبًا 10و) (wittrock , 1963)وطالبة في دراسة  ا( طالبً  515( ، ) 5002)العاني ، 

 , Fransic)  ( طالبًا 22و) (Gutherie & Baidwin , 1970)وطالبة في دراسة 

 . ( طالبةٍ 000أما عينة البحث الحالي فيي)،في دراسة          (1975
 

 . الجنس 6
 :في جنس الطالب وكانت عمى النحو األتيتباينت الدراسات السابقة 

( 5000( جنس الذكور ، في حيف دراسة )السعيدي ، 0129دراسة )عبيدات ،  
 (wittrock ,1963)( اتفقتا عمى جنس اإلناث فقط . أما دراستا 5002ودراسة )العاني ، 

ا دراسة ماتفقتا عمى جنس الذكور واإلناث ،بين (Gutherie & Baldwin , 1970)و
(Fransic , 1975)  اختارت جنس اإلناث .فقد كانت ذكورا فقط ،أما الدراسة الحالية 

 
 -. المواد التعميمية :7

  -تباينت الدراسات في اختيار المواد التعميمية عمى النحو األتي :
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( عمى 5002( و)العاني ، 5000( و)السعيدي ،0129اتفقت دراسات )عبيدات ، 
في المفاىيـ المغوية، أما  (wittrock , 1963)استعممت دراسة قواعد المغة العربية في حيف 

  (a . an) عماؿفكانت في تدريس قواعد است (Gutherie & Baldwin , 1970)دراسة
في المفاىيـ المغوية ،أما الدراسة الحالية كانت مادتيا   (Fransic , 1975)وأيضًا استخداـ 

 الدراسية قواعد المغة العربية .
 
 -ة الدراسية:. المرحم8

تباينت الدراسات السابقة في المرحمة الدراسية المشمولة بالبحث ، إذ شممت دراسات 
( شممت 5000( طمبة الصؼ الثاني متوسط ، أما )دراسة السعيدي ، 0129)عبيدات ،

( شممت طالبات المرحمة  5002طالبات الصؼ الثاني متوسط ، بينما دراسة )العاني ، 
فأجريت الدراسة عمى معمميف  (wittrock , 1963)عممات ، أما دراسة الثانية لمعاىد الم

عمى طالب الصؼ  (Gutherie & Baldwin , 1970)مدربيف ، في حيف أجريت دراسة 
عمى طمبة المرحمة  (Fransic , 1975)الخامس والسادس االبتدائي ، وكذلؾ أجريت دراسة 

 .العممي بات الصؼ الخامسعمى طالطبقت االبتدائية،بينما الدراسة الحالية 
 

 -. التكافؤ :9
اتفقت الدراسات السابقة جميعيا عمى التكافؤ في )التحصيؿ الدراسي لموالديف 

( التكافؤ في درجات 0129والدرجات السابقة ، والعمر الزمني ، زادت دراسة )عبيدات ، 
( 5000يدي ، االختبار القبمي لممعمومات السابقة في مادة القواعد . أما دراسة )السع

( فكافأت في )العمر الزمني ، والتحصيؿ السابؽ في مادة قواعد المغة 5002و)العاني ، 
العربية لدرجات نصؼ السنة لمعاـ الدراسي نفسو ، والمستوى التعميمي لآلباء واألميات (،في 
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 , Gutherie & Baldwin)و (wittrock , 1963) حيف لـ تتطرؽ إلى التكافؤ دراسة 

 في ضوء الممخصات التي حصمت عمييا الباحثة  (Fransic , 1975)دراسة و  (1970
أما الدراسة الحالية فقد كافأت فييا الباحثة في درجات المغة العربية العاـ الدراسي 
السابؽ  واختبار المعمومات السابقة والعمر الزمني محسوبًا بالشيور والتحصيؿ الدراسي 

 لموالديف والقدرة المغوية .
 

 -القائم بالتجربة :.12
اتفقت الدراسات السابقة جميعيا عمى أف مف يتولى ميمة التدريس الباحث نفسو عدا 

ودراسة  (Gutherie & Baldwin , 1970)ودراسة  (wittrock , 1963)دراسة 
(Fransic , 1975)  فمـ تشر إلى ذلؾ ، أما الدراسة الحالية فقد تولت الباحثة ميمة ،

 التدريس .
 

 اة البحث :. أد11
في  ـأعده الباحثوف أنفسي مدت الدراسات السابقة جميعيا اختباًرا تحصيمًيا بعدًيااعت

الموضوعات التي أخضعت لمتجربة لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة في المتغيرات التابعة،أما 
بار محتوى بنظر االعت ةالدراسة الحالية فستعتمد الباحثة فييا اختبارًا بعيدًا ستبني فقراتو آخذ

المادة الدراسية المحددة لمبحث واألىداؼ السموكية المراد تحقيقيا ،و ترتئي الباحثة أف يكوف 
الفيـ ، و اختبارًا الكتساب المفاىيـ النحوية يتسنى ليا قياس المستوى المعرفي )التذكر ، 

 التطبيؽ( .و 
 -. الوسائل اإلحصائية :12

ات اإلحصائية المستعممة في تكميـ نتائجيا ، اتفقت الدراسات السابقة في نوع المعالج
 تي:بحسب طريقة المتغيرات والتصميـ والتجريب والمستعمؿ وأىداؼ البحث وكانت كاأل
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)تحميؿ التبايف األحادي والثنائي واالختبار التائي ، ومعامؿ االرتباط بيرسوف ، 
 , wittrock)الدراسات وسبيرماف ، واختبار شفيو لمعالجة البيانات أو اختبار توكي ، أما 

فمـ  (Fransic , 1975)ودراسة  (Gutherie & Baldwin , 1970)ودراسة  (1963
 تتطرؽ إلى التكافؤ في ضوء الممخصات التي حصمت عمييا الباحثة. 

أما الدراسة الحالية فاستعممت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي ، ومربع كاي ، ومعامؿ 
 ومعادلة النسب المئوية .ألفاكرونباخ  واختبار توكي 

 
 .النتائج :13

نًة بالطريقة واز اتفقت الدراسات السابقة عمى فاعمية طريقة االستكشاؼ في التدريس م
( 5000ودراسة )السعيدي، (0129التقميدية في نتائج الدراسات العربية كدراسة )عبيدات،

( ،ودراسة (wittrock1963أما الدراسات األجنبية  كدراسة  (،5002)العاني، ودراسة
(1970،Guthereie &Baldwin( ودراسة )1975،Fran sic،) يرت ضعؼ فقد أظ

 األخرى . لطرائؽبا طريقة االستكشاؼ موازنة
  أما الدراسة الحالية فسيتـ عرض النتائج ومناقشتيا في )الفصؿ الرابع(

 
 

 
 

 اإلفادج هن الدراساخ الساتقح
 ضوع الدراسة .إرشاد الباحثة إلى المصادر المناسبة لمو  .0

المنيجية التي سمكيا الباحثوف في دراستيـ لتحسيف  اتباإلجراءبصرت الباحثة  .5
 مستوى دراستيا. 
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 صياغة األىداؼ السموكية.  .9

 ار العينة المناسبة لمدراسة .يختا .2

 ار التصميـ التجريبي الذي يناسب بحثيا. ياخت .2

 االعتيادية . إعداد الخطط التدريسية الخاصة بطريقة االستكشاؼ والطريقة .2

جراءاتيا واستخراج خصائصي .2 مف صدؽ وثبات وقوة تمييز  اإعداد أداة البحث وا 
 وصعوبة وسيولة .

 اختيار الوسائؿ اإلحصائية لمعالجة البيانات المتعمقة بدراستيا.  .2

 لمدراسة الحالية . اً ايجابي اً مؤشر ئج الدراسات السابقة، واستعمالو اإلفادة مف نتا .1

 نيا وبيف ما توصؿ الدراسات السابقة لعقد موازنة منطقية بي اإلفادة مف نتائج .00
 .إليو الباحثوف
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 (1مخطط )
 مخطط توضيحي لملخصات الدراسات السابقة

سنة  الباحث ت
 الدراسة

 المتغير  المتغير المستقل ىـــــدف الدراســـة
 التابع

 حجم
 العينة 

 جنس
 العينة 

 المرحمة
 الدراسية 

 المادة 
 الدراسية

 إجراءمكان 
 الدراسة

 أداة
 البحث 

 الوسائل 
 اإلحصائية

 النتائج

 أسموبياثر استخدام  معرفة 1761 عبيدات 1
االستكشاف والشرح 
والطريقة التقميدية في 

اكتساب بعض مفاىيم قواعد 
المغة العربية واستيقانيا 
 لدى طالب الثاني متوسط

 أسموبي
االستكشاف 

 والشرح

االكتساب 
 واالستيفاء

قواعد  المتوسطة ذكور 052
المغة 
 العربية

اختبارًا  األردن
تحصيميًا 
بعديًا 

الكتساب 
 اىيمالمف

تحميل التباين 
 الثنائي

تفوق المجموعتين  -1
التجريبيتين عمى المجموعة 

الضابطة في اكتساب 
 المفاىيم

 تساوي المجموعتين-0
ين درستا متالتجريبيتين ال

باالستكشاف في االكتساب 
 الفوري

يوجد فرق داللة  ال -1
فاء المفاىيم باست إحصائية

 بين المجموعات
االستكشاف  معرفة اثر 0222 السعدي 0

الموجو في تحصيل طالبات 
الصف الثاني المتوسط مادة 

 قواعد المغة العربية 

االستكشاف 
 الموجو

قواعد  المتوسطة  إناث 52 تحصيل
المغة 
 العربية 

اختبارًا  العراق
تحصيميًا 
 بعدياً 

 التائي  االختبار
(T_ test) 

داللة  وجود فرق ذو
إحصائية عند مستوى داللة 

وسط ( بين مت2023)
تحصيل طالبات مجموعتي 
لمصمحة طالبات المجموعة 

الالئي درسن التجريبية 
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قواعد المغة العربية   دةما
 بطريقة االستكشاف

 
معرفة اثر طريقة  0223 العاني _ 1

االستكشاف والمحاضرة في 
تحصيل طالبات معاىد 

المعممات واحتفاظين  إعداد
 بمادة قواعد المغة العربية 

االستكشاف 
 اضرة والمح

تحصيل 
 واحتفاظ

 إعدادمعيد  إناث 53
 المعممات

قواعد 
المغة 
 العربية

اختبارًا  العراق
تحصيميًا 
 بعدياً 

تحميل التباين 
 األحادي

_ تفوق طالبات 1
المجموعة التجريبية األولى 
عمى طالبات المجموعة 

 التجريبية الثانية 
_ تفوق المجموعة 0

التجريبية عمى طالبات 
 بطةاضالمجموعة ال

_ لم يظير فرق معنوي 1
بين طالبات المجموعة 

التجريبية الثانية وطالبات 
 المجموعة الضابطة 

 
معرفة اثر استخدام  نمطين  0211 العزاوي  -2

من االستكشاف في اكتساب 
المفاىيم النحوية لدى 
طالبات الصف الخامس 

 العممي

االستكشاف  
بنمطي ) شبو 
 الموجو والحر (

قواعد  اعدادية   اث االن 121 االكتساب 
المغة 
 العربية

اختبارًا  العراق
الكتساب 
المفاىيم 
 النحوية 

تحميل التباين 
 االحادي 

سيتم عرض النتائج 
 ومناقشتيا في الفصل الرابع

3_ wittrock 1741  معالجات  أربعاختبار
تعميمية في االكتساب 
واالنتقال واالحتفاظ 

بالمفاىيم المغوية وىذه 
الشرح المعالجات ىي 

واالستكشاف 0 وتقديم 

الشرح 
واالستكشاف 
تقديم القاعدة 
دون جواب 

وتقديم الجواب 
 دون قاعدة 

االكتساب 
واالنتقال 
 واالحتفاظ 

ذكور  070
ناث   وا 

معممين 
 متدربين

مفاىيم 
 لغوية

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 اختبارًا
تحصيميًا 

 اً بعدي

 إلىتطرق ت فمم
 التكافؤ 

_تفوق المجموعة التي 1
القاعدة دون جواب  أعطيت

عمى  إحصائيةبداللة 
مجموعتي االستكشاف 

 والشرح
المجموعة التي  إن_ 0
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القاعدة دون جواب وتقديم 
 الجواب دون قاعدة 

الجواب )مجموعة  أعطيت
الشرح( اكتسابيا أفضل 

 إحصائيةوبداللة لممفاىيم 
من المجموعة التي لم تعط 

القاعدة وال الجواب 
 تكشاف ()مجموعة االس

4_ Gutherie 

& Bald 

win 

معرفة أثر الطريقة  1752
االستنتاجية وطريقة 

االستكشاف الموجو في 
 , a)تدريس قواعد استخدام 

an)  في المغة االنكميزية
لدى طالب الصف الخامس 

 والسادس االبتدائي 

الطريقة 
االستنتاجية 
وطريقة 

 االستكشاف 

تحصيل وانتقال 
 اثر التعمم 

ذكور  72
ناثو    ا 

 قواعد  ابتدائية 
(a , an) 

اختبارًا  أمريكا
تحصيميًا 
 بعدياً 

تحميل التباين 
 الثنائي

_ تفوق المجموعة التي 1
درست بالطريقة 

االستنتاجية عمى المجموعة 
التي درست بطريقة 
 االستكشاف الموجو

_ تساوي المجموعتين 0
 في انتقال اثر التعمم 

5_  Fransic 1975  يقتي المقارنة بين طر
االكتشاف والشرح في 
اكتساب بغض المفاىيم 

المغوية وانتقاليا واالحتفاظ 
 بيا 

طريقتي 
االكتشاف 
 والشرح

االكتساب 
واالنتقال 
 واالحتفاظ

مفاىيم  ابتدائية  ذكور  26
 لغوية 

اختبارًا  كندا 
تحصيميًا 
 بعدياً 

تحميل التباين 
 الثنائي

_ تفوق المجموعة التي 1
مى درست بطريقة الشرح ع
المجموعة التي درست 

في  تشافيقة االكبطر 
 النحويةاكتساب المفاىيم 
 وانتقاليا

_ تساوي المجموعتين 0
في اكتساب المفاىيم 

السيمة وانتقاليا واالحتفاظ 
 بيا
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 :منهجيت البحث  أوالً:
جراءاتػػػ اا بحػػػثمنهجيػػػ اا باحثػػػ اتعرضافػػػذا ػػػذااا   ػػػؿا ػػػ ا ت ػػػميـااتدإذااعتمػػػا،وا 

ا،اوتحديػػداكػػافؤاا مجموعػػاتاا ػػثالث،اوطرائػػؽاتا عينػػ ااختيػػارا مجتمػػااا بحػػث،اوطري ػػ ا مالئػػـا
األ ػػداؼاا  ػػيوكي ا،اوعػػرضاأداةاا بحػػثاوكي يػػ ا ػػيا  ا،واا مػػادةاا عيميػػ ا،اوطرائػػؽاتدري ها

اا منا ب افذاتحييؿاا نتائجاوت  ير ااااإلح ائي طبي هاا،اوا تعماؿاا و ائؿات
اإذاا تعميتاا منهجاا تجريبذا مالئمت امشكي ابحثها.

 ثانيًا:إجراءاث البحث:
 اعتمدث الباحثت االجراءاث االتيت:

 التصميم التجريبي:-1
يػذ اا،األفااختيػارايعداتحديداا ت ميـاا تجريبػذاأو ػااا خطػواتاا تػذاعيػااا باحثػ اتن 

وؼاا خا ػػػ اا ت ػػػميـاا تجريبػػػذاا  ػػػييـاي ػػػاعداا باحثػػػ اعيػػػااتحديػػػداطبيعػػػ اا مشػػػكي اوا ظػػػرا
ا(111،صا1981)اا زوبعذاوا غناـا،اابا عين اا تذاتختار ا.

اا ت ميـاا تجريبذاعبارةاعفامخططاوبرنامجاعمؿا كي ي اتن يذاا عمؿ.واا
ا(ا156،اصاا1991)اداوداوأنورا،اا

اواإل ػػػػتراتيجي نػػػػ ايوػػػػمفاا هيكػػػػؿاا  ػػػػييـاا باحثػػػػ اووػػػػع او ػػػػيا ت اف اأح ػػػػنتافػػػػ ذا
عػػفاااإلجابػػ نتػػائجايمكػػفاا تعويػػؿاعييهػػاافػػذااإ ػػااا،اوتو ػػيها بحػػثااا منا ػػب اا تػػذاتوػػبطا هػػ

ا(ا111،اصاا1981األ ئي اا تذاطرحتهاامشكي اا بحثاوفروو ا.)اا زوبعذاوا غناـا،ا
ا  ػعوباتاوا ع بػاتاا تػذاتواجػ اتػذ يؿاافػذاا ت ػميـاا تجريبػذاتتجيػاافائدةاف وبذ ؾاف

)افػػافاا تجربػػ اجػػراءاإا تػػذايح ػػؿاعييهػػاابعػػداااإلح ػػائذيػػؿاجػػراءاعمييػػ اا تحيإعنػػدااا باحثػػ 
جزئػػػذامالئػػػـاا ػػػذ ؾااعتمػػػدتاا باحثػػػ ات ػػميماذاتجريبيػػػاذاذااوػػػبط(ا.96،اصاا1985دا ػػيفا،ا

ا-تذا:ا ت ميـاعيااا شكؿااآلفا ظروؼاا بحثاا حا ذ
ا
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ا(1جدوؿا)ااااااااااااااااااااااااااااااا
اا متغيراا تاباااااألداةاااااااا متغيراا م ت ؿااا مجموع ا

ا تدريسابنمطااال تكشاؼااا تجريبي ااألو اا
اشب اا موج ا

اختبارااكت اباا
اا م ا يـاا نحوي 

ااكت اباا م ا يـا
اا نحوي ااااااااااا

ا تدريسابنطااال تكشاؼااا تجريبي اا ثاني ا
اراا موج ا(ا حرا)ا ي

اػػػػػػػػػػاا وابط ا
ا

اعتمػػدتاا باحثػػ ات ػػميماذاتجريبيػػاذاذااا وػػبطاا جزئػػذابػػثالثامجموعػػاتا،امجمػػوعتيفا
ا تجػػريبيتيفاا مجموعػػ اا تجريبيػػ اتجػػريبيتيفاواألخػػرباوػػابط ا،اوت  ػػداا باحثػػ ابػػا مجموعتيفا

بيػػػػ اا ثانيػػػػ اا تػػػػذاوا مجموعػػػػ اا تجرياتدر ػػػػهاابػػػػنمطااال تكشػػػػاؼاشػػػػب اا موجػػػػ ا تػػػػذا األو ػػػػاا
أمػػػػػااا مجموعػػػػػ اا وػػػػػابط افت  ػػػػػدابهػػػػػااا تدر ػػػػػهاابػػػػػنمطااال تكشػػػػػاؼاا حر) يػػػػػراا موجػػػػػ (،

اا مجموع اا تذا تدر هاابا طري  اا ت ييدي ا.
 معرفػ اااذابعػديااذااختبػارافي ػتعمؿافػذانهايػ اا تجربػ اأماااختبارااكت ػاباا م ػا يـاا نحويػ ا

ااا.ا م ا يـاا نحوي أثراا تعماؿانمطيفامفااال تكشاؼافذااكت ابا
 -وعينته : جمتمع البحث -2

فػذامدينػ ااوا ثانويػ ااإلعدادي ا مدارساابيفاا بحثاا حا ذااختيارامدر تيفامفايتطيب
عدادي (امدر  اثانوي ا16)اهابيغاعدداا مدارسافييابع وب ا،اا تذ ا.اوا 

ااآلتي افذااختياراعين اا بحثا:اا باحث ااإلجراءاتااتبعت
اعين اا مدارسا: -اأ

فػذامدينػ ابع وبػ اعيػااااإلعداديػ ارامدر تيفامفاا مدارساتطيبا ذااا بحثااختياااا
ي ػػؿاعػػدداشػػعباا  ػػؼاا خػػامسافيهػػااعػػفاشػػعبتيفا،اواختػػارتاا باحثػػ ا  ػػدياذا،ااااالاا
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عدادي ا ز راءا يبناتااإعدادي  أل ػبابا ذ ػؾادسا يبنات،امفابيفامدارسابع وب ،اا  اوا 
ا-:اآلتي ا

 اا. باحث  رباا مدارسامفا كفاا .1

 اا.تماـاا تجرب إـاا عدداا مطيوبامفاا طا باتا غرضاا مذكورةاآن ااتو كوفاا مدارسا .1

اا شريح ااالجتماعي اواال ت ادي اوا ث افي ا.ات ارباطا باتاا مدارسامفاجه  .3
ا(ا1جدوؿا)

ا يبناتافذا)مركزابع وب (اعدادي واإلاا ثانوي اا مدارساأ ماء
عددااأ ـاا مدر  اات

اا شعب
اا مدر  امو اا

ابع وب ا)ا مركز(ا1اا يبناتاإعدادي اا ز راءا1
ابع وب ا)ا مركز(ا1ا يبناتاإعدادي اا  دسا1
احذاا تحريراا1اا يبناتاإعدادي اا تحريرا3
احذاش ت اا1اإعدادي ازينباا هال ي اا4
احذاا تحريرا1ا يبناتثانوي ااآلماؿاا5
احذاا م رؽاا1اإعدادي اأـاحبيب ا يبناتا6
ابع وب اا جديدةاا1ا يبناتدادي اا حري اإعا7
ابع وب اا جديدةاا1ا يبناتاإعدادي اأـا يم ا8
احذاا معيميفاا1ا يبناتثانوي اا عدناني اا9
احذاا ع كريا)كاطوف(ا1اا يبناتاثانوي اعائش ا11
اابع وب اا جديدةا/نهراا حجي ا1اا يبناتاثانوي اجمان ا11
اا مجمااا  ناعذاا1ا يبناتاثانوي اأمن ابنتاو با11
احذاا معيميفاا1اثانوي افاطم ا يبناتاا13
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احذاا تحريرااااااااااا1اإعدادي اا خيزرافا يبناتااااا14
احذاا وفاءاا1ا ااأل يمي اإعدادي اثويبا15
ابع وب ا)ا مركز(ا1ا يبناتثانوي اا  را داا16
ا

 عينت الطالباث  -ب
/ا5اذػفػػا41568ديػػا اابكتابهػػااذياا عػػدداابعػػداح ػػوؿامواف ػػ اا مديريػػ اا عامػػ ا تربيػػ 

اجميػػػاعيػػػاااتهػػػااإدارامػػػاااواالت ػػػاؽ(اارتػػػاتاا باحثػػػ ازيػػػارةاا مػػػدارسا1)ميحػػػؽا/ا،1111/ا11
ا ز ػراءا) يبنػات(اتوػـااإعداديػ اتفوجداي  ابطا باتاا  ؼاا خامساا عيمذ،ا معيوماتاا متع

عداديػػ شػػعبتيفا ي ػػؼاا خػػامساا عيمػػذا /ا1111اـاا درا ػػذاـاشػػعب اواحػػدةا يعػػساتوػػا  ػػداوا 
ا ز ػػراءااإعداديػ اختيػػرتاشػعب ا)أ(امػػفابا مدر ػػ ااألو ػااا*وبطري ػ اا  ػػحباا عشػوائذا1111

ا متغيػػػراا م ػػػت ؿا)ااإ ػػػاااألو ػػػااا تػػػذا ػػػتتعرضاطا باتهػػػا يبنػػػاتا تمثػػػؿاا مجموعػػػ اا تجريبيػػػ ا
شػػػػػعب ا)ب(ابيػػػػػ ا،اومثيػػػػػتااال تكشػػػػػاؼاشػػػػػب اا موجػػػػػ (اعنػػػػػداتػػػػػدريسامػػػػػادةا واعػػػػػداا يغػػػػػ اا عرا

 ؿا)اال تكشػاؼاا حػر(اا تذا تتعرضاطا باتهػااإ ػااا متغيػراا م ػتاجموع اا تجريبي اا ثاني ا م
شػعب اا  ػؼاا خػامساا عيمػذافػذاإعداديػ اا  ػدساا مجموعػ اا وػابط اا تػذااوفذاحيفامثيػت

وبيػػػػغاعػػػػدداطا بػػػػاتاا يمػػػػادةان  ػػػػهاامػػػػفادوفاا تعػػػػرضا يمتغيػػػػراا م ػػػػت ؿا.اهػػػػاطا باترسا ػػػػتد
(ا76عداديػ اا ز ػراءا يبنػاتاا يتػيفاتمػثالفاا مجمػوعتيفاا تجػػريبيتيفا)ا شػعبتيفا)أ(او)ب(امػفاإ

(اطا بػػ افػػذاإعداديػػ اا  ػػدسا يبنػػاتاا تػػذاتمثػػؿا39(اطا بػػ افػػذاكػػؿاشػػعب او)38طا بػػ ابوا ػػاا)
اا مجموع اا وابط ا،اوبعداا تبعاداا طا باتاا را باتا

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اوواااوراؽاوغيرةافذاكيساو حبها.ا*طري  اا  حباا عشوائذاعفاطريؽ

(ا5ا ز ػػػراءا يبنػػػات،او)اإعداديػػػ (اطا بػػػاتامػػػفا9ا بػػػا غاعػػػدد فا))مػػػفاا  ػػػن اا  ػػػاب  (ا
(اطا بػػػ ابوا ػػػاا111ا  ػػػدسا يبنػػػات،اأ ػػػبااعػػػدداأفػػػراداا عينػػػ اا نهػػػائذا)اإعداديػػػ طا بػػػاتامػػػفا
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جريبيػػ اا ثانيػػ ا(اطا بػػ افػػذاا مجمػػوعتيفاا ت34(اطا بػػ افػػذاا مجموعػػ اا تجريبيػػ ااألو ػػااو)33)
ا-(ايووااذ ؾا:3وا وابط ،اوا جدوؿا)

ا(3جدوؿ)
اعدداطا باتامجموعاتاا بحثا بؿااال تبعاداوبعدة

اعدداا طا باتااا شعب اا مجموع ا
ا بؿااال تبعادا

عدداا طا باتا
اا را باتا

عدداا طا باتا
ابعدااال تبعادا

ا تجريبي ااألو اا
بنمطاااال تكشاؼا)

ا(شب اا موج 

ا33ا5ا38اأ

ا تجريبي اا ثاني ا
بنمطااال تكشاؼا)

ا(ا حرا

ا34ا4ا38اب

ا34ا5ا39ااا مجموع اا وابط ا
ا111ا14ا115ااا مجموع

ا
مػػػتالكهفاخبػػػراتا ػػػاب  اعػػػفاالاإح ػػػائياذاف ػػػطافا ػػػبباا ػػػتبعاداا طا بػػػاتاا را ػػػباتإ

،او ػػػذاا مووػػػوعاتاا م ػػػررةافػػػذاكتػػػابا واعػػػداا يغػػػ اا مووػػػوعاتاا تػػػذا ػػػتدرسافػػػذاا تجربػػػ 
در ػهااا باحثػ افػذا ت ػاب  ا يتجربػ او ػذان  ػهااا تػذا ي ؼاا خامساا عيمػذا ي ػن اا اا عربي 
م اا داخييػػ ا يتجربػػ ا،اا  ػػال،او ػػذااا خبػػراتاتػػؤثرافػػذاد ػػ انتػػائجاا بحػػثاأوافػػذاا تجربػػ اأثنػػاء

ب ػتاعيػيهفافػذاداخػؿاا  ػؼاح اظػاذاعيػااأ ااذإد فامػفاا نتػائجاف ػط،اممااجعؿاا باحث ات ػتبع
ا.ا نظاـاا مدر ذا

 تكافؤ جممىعاث البحث  -3  
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حدااإ اأفراداعين اا بحثا ـامفاوا اااجتماعذاوا ت اديامتشاب افاأعيااا ر ـامفا
أفاتوػػبطاا عوامػػؿاا تػػذاربمػػااتػػؤثرافػػذااارتػػاتفاا باحثػػ اأالاإمػػفامنط ػػ ا ػػكني اواحػػدةا،اوامػػاا

ا.ا نتائجاا درا ي ا
 وقد كافات الباحثة في المتغيرات اآلتية :

ا:1111/ا1119غ اا عربي افذاا عاـاا  ابؽا)ا  ؼاا راباا(ا يعاـادرج امادةاا ي .1
فػػذامػػادةا واعػػداا يغػػ ا(امجموعػػاتاا بحػػثاا ػػثالثا)ح ػػيتاا باحثػػ اعيػػاادرجػػاتاطا بػػاتاا

 ػوا كػؿامجموعػ اكمػاااا عربي ا ي ؼاا رابااا عيمذامفاا  جالتاا خا  ابا مدر  اونظمتها
نحرافػػاتاا معياريػػ ا يمجموعػػاتاا ػػثالثاح ػػاباا متو ػػطاتاواالاجػػرب(ا3/ميحػػؽ)فػػذاامووػػا ا

ايووااذ ؾا.(4)وا جدوؿا
ا(4جدوؿا)

يمجاميااا ثالثافذاا تح يؿاا درا ذا يعاـاا متو طاا ح ابذاوااالنحراؼاا معياريا 
اا يغ اا عربي ا(فذامادةاا  ابؽ)ا

ااالنحراؼاا معيارياا متو طاا ح ابذاا مجموع ا
 9,61 77,64اا تجريبي ااألو اا

 61,76 72,97ابي اا ثاني اا تجري

 61,13 74,10اا مجموع اا وابط ا

بيػػػػػغاااألو ػػػػػاأفاا متو ػػػػػطاا ح ػػػػػابذا يمجموعػػػػػ اا تجريبيػػػػػ اا(4)ويظهػػػػػرامػػػػػفاا جػػػػػدوؿا
و ػػػػػػػػػػػػػػطاا مجموعػػػػػػػػػػػػػػ اا تجريبيػػػػػػػػػػػػػػ اتم(اوا9,13(اودرجػػػػػػػػػػػػػػ ااالنحػػػػػػػػػػػػػػراؼاا معيػػػػػػػػػػػػػػاريا)77,16)

(ا76,11ابط ا)(اومتو طاا مجموعػ اا وػ11,71ا معياريا)نحراؼاالودرج اا(74,97)ا ثاني 
حثػ ا(او معرف ادال ػ اا  ػرؽابػيفاا متو ػطاتاا ػتعميتاا با11,35ا معياريا)نحراؼاالودرج اا

ا(ايووااذ ؾ.5تحييؿاا تبايفااألحاديا،اوا جدوؿ)
ا(5جدوؿ)
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انتائجاتحييؿاا تبايفا درجاتاطا باتامجموعاتاا بحثاا ثالث

(او ػػػػذاأ ػػػؿامػػػػفا1,39 اا مح ػػػوب ابيغػػػتا)يػػػػائ ا فاا  يمػػػ اأا(5مػػػفاا جػػػػدوؿ)ايتوػػػاااااااااا
وبػػػذ ؾاالا(ا3,11(اوا با غػػػ ا)1,15وم ػػػتوبادال ػػػ ا)ا(98-1ا  يمػػػ اا جدو يػػػ اوبدرجػػػ احريػػػ ا)

ا.يوجدافرؽابيفامتو طاتاا مجموعاتاا ثالثافذاا تح يؿافذامادةا واعداا يغ اا عربي ا
 : العمر الزمني محسوبًا بالشهور -2

اعنهػػااإلجابػػ  اا ثالثػػ امجػػاميااا بحػػثوزعػػتاعيػػاايومػػاتا،امعاا ػػتبان أعػػدتاا باحثػػ ا
ا(اوجػػػػرب5كمػػػاامووػػػاابػػػا ميحؽا)ابا شػػػهوراوح ػػػبتااألعمػػػارا،(ا4بػػػا ميحؽا)كمػػػاامووػػػاا

ا:(6ا جدوؿا)كماافذا، األعمار فاح اباا متو طاتاواالنحرافاتاا معياري
ا(6جدوؿ)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

األعماراطا باتامجموعاتاا بحثاا ثالثااؼاا معياريا ح ابذاواالنحرااا متو ط
ااالنحراؼاا معيارياا متو طاا ح ابذاا مجموع 

ا6,15ا196,16اا تجريبي ااألو ا

ا5,73ا195,71اا تجريبي اا ثاني 

ا5,75ا197,91اا وابط 

ا باتاا مجموع ااا تجريبي اااألو ااابيغاأعماراطامتو طااافأ(ا6مفاا جدوؿ)يتبيفا
اشهراذ،196,16) ا)ا( اا معياري اطا بات6,15واالنحراؼ اأعمار امتو ط ا مجموع اا(،وبيغ

ا) اا ثاني  ا)195,71ا تجريبي  اا معياري ا،واالنحراؼ اأعمارا5,73(شهراذ امتو ط ا،وبيغ )

ام درا
اا تبايفا

ادرج 
اا حري 

امجموعا
اا مربعات

امتو طاا
امربعاتا 

ا دال ػػ ااإلح ػػائي ااا  يم اا  ائي ااا
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

ا(1.15م توب)
اا جدو ي ااا مح وب 

 يػػػػػػػػػػػػػػػرادا ػػػػػػػػػػػػػػػ ااا3,11اا1,39ا43,361ا86,11ا1اااا مجموعاتابيفاااا
اإح ائي  ا111,17ا11796,94ا98اااا مجموعاتاداخؿااا

اا11883,66ا111اا كيذاا
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(او معرف ادال  اا  رؽابيفا5,75)(شهراذا،واالنحراؼاا معياريا197,91ا مجموع اا وابط ا)
ااااااااااااااااااااااااااا:(7ا جدوؿا)فذايؿاا تبايفااألحادياوكمااا متو طاتاا تعميتاا باحث اتحي

ا(7جدوؿ)اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
انتائجاتحييؿاا تبايفا متغيراا عمراا زمنذا طا باتامجموعاتاا بحثاا ثالث

درج اام دراا تبايف
اا حري 

مجموعا
اا مربعات

متو طا
اا مربعات

اإلح ائي ااا دال  اا  يم اا  ائي ا
ا(1.15)عندام توبا  ا جدو ي  ا مح وب 

 3,11اا1,16اااا48,36اااااااا96,71ااااا1ااااابيفاا مجموعات

 

ا

ا يرادا  اإح ائي ا
 51,41ااا 4169,33ااا   98ااااداخؿاا مجموعاتا

  4166,15 111ااا كيذ

بػػذيادال ػػ ااتا ػػيسافاا  ػػرؽابػػيفامتو ػػطاتاأعمػػاراا طا بػػأا(7ويظهػػرامػػفاا جػػدوؿا)
(ا1,16 ا) اا مح ػوبيػئ  ا(األفاا  يمػ اا98-1(اوبدرجػ احريػ ا)1,15إح ائي اعندام ػتوبا)
(اوبػػػذ ؾاتعػػػداا مجموعػػػاتاا ػػػثالثامتكافئػػػ افػػػذامتغيػػػرا3,11)ا و يػػػا جداو ػػػذاأ ػػػؿامػػػفاا  يمػػػ 

ايووااذ ؾ.ا(5ميحؽا)ا،ا عمراا زمنذا
   -:المغة العربيةدرجات اختبار المعمومات السابقة في مادة قواعد  -3

 غرضامعرف امدبامااتمتيك اطا باتامجموعػاتاا بحػثاا ػثالثامػفامعيومػاتاتت ػؿا
(ا6اختبػاراذا بييػاذا)ميحػؽا/ااا باحثػ اا تجربػ اأعػدتاأثناءامدةبا مادةاا درا ي اا تذا تدرسا هفا

(اف ػػػراتامػػػفانػػػػوعا5أ ػػػئي ا،وػػػـاا  ػػػػؤاؿااألوؿ)ا موزعػػػ اعيػػػااثالثػػػػف ػػػػرةاا(11،اتػػػا ؼامػػػفا)
ارامػفايػ(اف راتامفانػوعااالخت11ت حيااا خطاا،اووـاا  ؤاؿاا ثانذا)اباوا خطااماا  وا

يتاكػدامػفاعػراب،او مفاا شعرايحتوياعيااخمساكيمػاتا إلااذامتعددا،اووـاا  ؤاؿاا ثا ثابيت
عيػػاامجموعػػ امػػفاا خبػػراءاا متخ  ػػيفااعروػػت اا باحثػػ ا ػػالم ابنػػاءااالختبػػارا بػػؿاتطبي ػػ 

امػفاشػذءا ػالحيت امػااأجػراءفايػدوااافػذاا مدر ػ اومدر ػ اا مػادةمفاطرائؽاا تدريساوا نحوا
مفاف رات ا،اعيمػاذاأفاا باحثػ ابنػتااالختبػاراعيػااوفػؽااأل ػئي اا موجػودةااا تعديالتاعيااعدد

افذاكتابا واعداا يغ اا عربي ا ي ؼاا خامساا عيمذاالختباراا معيوماتاا  اب  ا.
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ااألربعػػػػػػػاءااطبػػػػػػػؽااالختبػػػػػػػاراب ػػػػػػػورت اا نهائيػػػػػػػ اعيػػػػػػػااطا بػػػػػػػاتا عينػػػػػػػ اا بحػػػػػػػثايػػػػػػػـو
(ا،ابيغػػػتامتو ػػػطاتا7جػػػابتهفاوح ػػػابادرجػػػاتهفا)ميحػػػؽا/اإوبعػػػدات ػػػحيااا6/11/1111

ا:(8)ا جدوؿحراؼاا معيارياكماافذادرجاتامجموعاتاا بحثاا ثالثاواالن
ا(8جدوؿ)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اا  اب  ا مجموعاتاا بحثاا ثالثاالختباراا معيوماتاواالنحراؼاا معيارياا متو طاا ح ابذ
ااالنحراؼاا معيارياا متو طاا ح ابذااااا مجموعاتا

ا4,57ا19,94اا تجريبي ااألو اا
ا1,99ا18,41اا تجريبي اا ثاني ا

ا3,96ا19,41اا مجموع اا وابط 
بيػغاااألو ػاافامتو طادرجػاتاطا بػاتاا مجموعػ اا تجريبيػ أ(ا8بيفامفاا جدوؿا)تو دا

وبيػػػغامتو ػػػطادرجػػػاتاا مجموعػػػ اا تجريبيػػػ اا ثانيػػػ ا،(ا4,57نحػػػراؼاا معيػػػاريا)(اواال19,94)
(ا19,41وبيغامتو طادرجاتاا مجموع اا وػابط ا)،(ا1,99(اواالنحراؼاا معياريا)18,41)

 اتحييػؿاا تبػايفاا باحثػا(او معرف اا  رؽابػيفاا متو ػطاتاا ػتعميت3,96واالنحراؼاا معياريا)
ا:(9)با جدوؿاااألحادي،كماافذ

ا
ا
ا

ا
ا(9جدوؿا)اااااااااااااااااااااااااااااااا

انتائجاتحييؿاا تبايفااألحادياالختياراا معيوماتاا  اب  ا مجموعاتاا بحثاا ثالث
درج اام دراا تبايف

اا حري ا
امجموع

اا مربعاتا
متو طا
اا مربعاتا

ا دال  ااإلح ائي ااا  يم اا  ائي اااااا
ا(1،15عندام توبا) اي ا جدو اا مح وب 

اإح ائي  يرادا  اا3,11ا1,55ا11,91ا41,81ا1اابيفاا مجموعاتا
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ا13,41ا1355,67اا98ااداخؿاا مجموعاتا
اا1397,51ا111اا كيذاا

طا بػػاتا ػػيسابػػذيادال ػػ اا (اأفاا  ػػرؽابػػيفامتو ػػطاتادرجػػاتا9يظهػػرامػػفاا جػػدوؿا)اااااااا
 اا مح ػػػػػوب ايػػػػػائ  يمػػػػػ اا (األفاا 98ا-ا1(اوبدرجػػػػػ احريػػػػػ ا)1,15إح ػػػػػائي اعنػػػػػدام ػػػػػتوبا)

ا.ا وبذ ؾاتعداا مجموعاتاا ثالثامتكافئا(3,11)ا (او ذاأ ؿامفاا  يم اا جداو ي1,55)
 
 ار القدرات المغوية :درجات اختب -4

 غػرضامعرفػػ امػدبامػػااتمتيكػ اطا بػػاتامجموعػاتاا بحػػثاا ػثالثافػػذاا  ػدراتاا يغويػػ ا
كمػاامووػاافػذا)ميحػػؽا،رمزيػ اا غريػباا  ػدراتاا يغويػ ا اختبػارا باحثػ اا طا بػاتاالاأخوػعت

درجػػػػػػاتامتو ػػػػػػطاتابيغػػػػػػتاا(9تهفاوح ػػػػػػابادرجػػػػػػاتهفا)ميحػػػػػػؽ/اوبعػػػػػػدات ػػػػػػحيااإجابػػػػػػا(8/
فػػذااكمػػااا،اا يغويػػ ا ػػدرجاتااختبػػاراا  ػػدراتامجموعػػاتاا بحػػثاا ػػثالثاواالنحػػراؼاا معيػػاري

ا:(11)ا جدوؿ
ا(11جدوؿا)اااااااااااااااااااااااااااا

االختباراا  دراتاا يغوي ا مجموعاتاا بحثاا ثالثمعياريا طاا ح ابذاواالنحراؼاا ا متوا
ااالنحراؼاا معيارياا متو طاا ح ابذااااا مجموعاتا

ا13,46ا56,41اا تجريبي ااألو اا
ا15,77ا58,33اا تجريبي اا ثاني ا

ا11,93ا55,33اا مجموع اا وابط 
ا

ريبيػػ ااألو ػػاافامتو ػػطادرجػػاتاطا بػػاتاا مجموعػػ اا تجأ(ا11و ػػداتبػػيفامػػفاا جػػدوؿا)ا
وبيػػػػغامتو ػػػػطادرجػػػػاتاا مجموعػػػػ اا تجريبيػػػػ ا،(ا13.46(اواالنحػػػػراؼاا معيػػػػاريا)56,41بيػػػػغا)

وبيػػػغامتو ػػطادرجػػػاتاا مجموعػػػ اا وػػػابط ا(،15,77(اواالنحػػػراؼاا معيػػػاريا)58,33ا ثانيػػ ا)
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دال  ابيفاا متو ػطاتاا ػتعميتاا باحثػ اا و معرف اا،(11,93(اواالنحراؼاا معياريا)55,33)
ا:(11)ا جدوؿكماافذاا،تبايفااألحادياتحييؿاا 

ا(11جدوؿا)
انتائجاتحييؿاا تبايفااألحادياالختباراا  دراتاا يغوي ا مجموعاتاا بحثاا ثالث

درج اام دراا تبايفا
اا حري ا

مجموعا
اا مربعاتا

متو طا
اا مربعاتا

ا دال  ااإلح ائي اعندااا  يم اا  ائي اا
ا(1،15م توبا) اا جدو ي اا مح وب 

ا يرادا  اإح ائي ا3,11ا1,38ا81,36ا161,71ا1ايفاا مجموعاتاب
ا116,31ا11119,73ا98امجموعاتاا داخؿا

اا11381,46ا111اا كيذ

متو ػطاتادرجػاتاا طا بػاتا ػيسابػذيادال ػ اافاا  رؽابػيفأ(ا11ويظهرامفاا جدوؿا)ااااااا
ا اا مح ػػوب يػػائ  يمػػ اا (األفاا 98ا-ا1(اوبدرجػػ احريػػ ا)1,15إح ػػائي اعنػػدام ػػتوبادال ػػ ا)

ذ ؾاتعػػداا مجموعػػاتاا ػػثالثاوبػػا(3,11)ا و يػػيػػ اا جدائ  ػػذاأ ػػؿامػػفاا  يمػػ اا (ا1,38ا با غػػ )
اامتكافئ افذااختباراا  دراتاا يغوي .

 -باء :التحصيل الدراسي لآل -5
اءابػػػثاا ػػثالثافػػذاا تح ػػيؿاا درا ػػذا آدتاا باحثػػ افػػذاتكػػافؤامجموعػػاتاا بحػػمػػاعت

اال ػػتبان امجموعػػ امػػفاا مجموعػػاتافػػذاطا بػػاتاكػػؿاابػػاء ػػيؿادرا ػػذاآلعيػػاامػػااثبػػتامػػفاتح
اا مدر ي ا.ا بطا  اثبتافذاأ اوبا رجوعاإ اامااا،(4)ميحؽا/ااا تذاأعدتها

  ئػػػػاتا)ابتػػػػدائذافمػػػػاادوفا،امتو ػػػػط ا،اعيػػػػااوفػػػػؽاااو  ػػػػمتاا باحثػػػػ اكػػػػؿامجموعػػػػ 
تامجموعػاتاا بحػثا(اأفاطا بػا11إعدادي ا،اأوامعهدا،اكيي افماافوؽا(اويتواامفاجدوؿا)

نتػػػػػائجاا بيانػػػػػاتاإذاأظهػػػػػرتاا(*)بػػػػػاءإح ػػػػػائياافػػػػػذاا تح ػػػػػيؿاا درا ػػػػػذا آااتا ػػػػػثالثامتكافئػػػػػ
ا با غػػػػ اا و يػػػ(اأ ػػػػغرامػػػفا يمتػػػػ اا جد1,14وب ا)ا مح ػػػاتػػػػ فا يمأ(ا،ا1با ػػػتعماؿامربػػػػاا)كػػػا

                                                 
افػذاخييػ اواحػدةااو)إعداديػ اأاويكتباوابتدائذا(فػذاخييػ اواحػدةاو)متو ػط ا(دمجتاا باحث اا خالياا)ي راا(*)

 (5(افذاخيي اواحدةاو)كيي افماافوؽ(فذاخيي اواحدةاألفاا تكراراتاا ؿامفا)
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،او ػػذاايعنػػذاأفاا مجموعػػاتامتكافئػػ ا(3(اوبدرجػػ احريػػ ا)1,15(عنػػدام ػػتوبادال ػػ ا)7,18)
ا:(11)ا تح يؿاا درا ذا آباءاكماافذاا جدوؿافذامتغير

ا(11جدوؿا)
و يػ اودال تهػاااإلح ػائي ا متغيػراا تح ػيؿاا درا ػذا ػألباأوااياا مح ػوب اوا جد يم امربااك
او ذااألمرا

درجة  العُنة المجمىعة

 الحرَة

مستىي  قُمة كاٌ        مستىي التحصُل                    

الداللة 

عند 

مستىي 

(1,13) 

َقرأ      

 وَكتة+اتتدائٍ

كلُة  اعدادَة متىسطة

فما 

 فىق

 الجدولُة المحسىتة

التجرَثُة 

 األولً

  11    

    1 

      61     9     8   4     

0,62 

 

 

   

7,86 

 

غُر دالة 

 إحصائُة

التجرَثُة 

 الثانُة

  12       61     61     9   3 

 2   8     9     61        12   الضاتطة

   المجمىع

616 

       

       11 

   

 08 

    

03 

     

63 

 

ا
 

 

 

 

 -مهات :التحصيل الدراسي لؤل -6
 طري ػ ادتاا باحث افذاتكافؤامجموعاتاا بحثاا ثالثافذاا تح يؿاا درا ذا ألمهاتاباماعت

ا درا ػػػػذاوألجػػػػؿاا تح يػػػػؽامػػػػفاتكػػػػافؤاا مجموعػػػػاتافػػػػذاا تح ػػػػيؿاان  ػػػػهاافػػػػذاا   ػػػػرةاا  ػػػػاب  ،
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  ئػػػاتا)ابتػػػػدائذافمػػػاادوفا،امتو ػػػػط اعيػػػااوفػػػػؽااا باحثػػػػ اكػػػؿامجموعػػػػ اا  ػػػمت،(1) ألمهػػػات
(افػػذامعرفػػ ا1إعداديػػ اوكييػػ افمػػاافػػوؽا(ابعػػداا معا جػػ ااإلح ػػائي ابا ػػتعماؿامربػػااكػػايا)كػػا

ا  ػػػرؽافػػػذاا تح ػػػيؿاا درا ػػػذا ألمهػػػاتابػػػيفاا مجموعػػػاتاا تجريبيػػػ ااألو ػػػااوا تجريبيػػػ ادال ػػػ ا
(او ػػذاأ ػػغرا1,46(اا مح ػػوب ا)1فا يمػػ امربػػاا)كػػاأتوػػاامػػفاا نتػػائجااابط ،اا ثانيػػ اوا وػػ

(او ػػػذاا1(اودرجػػػ احريػػػ ا)1,15دال ػػػ ا)اعنػػػدام ػػػتوب(5,99(اا جدو يػػػ )1مػػػفا يمػػػ امربػػػاا)كػػػا
 :(13كماافذاا جدوؿا)ا مجموعاتامتكافئ افذامتغيراا تح يؿاا درا ذا ألمهاتايعنذاإفا

ا(13جدوؿ)اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا ألمهاتاااذااإلح ائي ا متغيراا تح يؿاا درا  يم امربااكاياا مح وب اوا جدو ي اودال تهاا

 درجة العُنة المجمىعة

 الحرَة

الداللة  قُمة كاٌ        مستىي التحصُل          

اإلحصائُة 

عند 

مستىي 

(1,13) 

و  َقرأ   

 َكتة+اتتدائٍ

اعدادَة 

 أو معهد

كلُة 

فما 

 فىق

 الجدولُة لمحسىتةا

التجرَثُة 

 األولً

  11   

   0 

      63    8    4     

0,24 

   

3,99 

غُر دالة 

 إحصائُة

التجرَثُة 

 الثانُة

  12       60    9    3 

 2     66     60     12 الضاتطة

  المجمىع

616 

     19     08     

63 

 

ا
 مة :يضبط المتغيرات الدخ -4
تغيػػراميػػ ا،ا ػػذاا متغيػػراتاا تػػذاتػػؤثرافػػذاا متغيػػراا تػػاباا،اوتشػػارؾاا يا متغيػػراتاا دخاتعػػداااااا

ا متغيػػػػراا تػػػػاباا،ابتثبيتهػػػػااأوايحػػػػاوؿاعػػػػزؿاآثار ػػػػااعػػػػفااا تغيػػػػراتاا تػػػػذاثإحػػػػداا م ػػػػت ؿافػػػػذا
ا(158،صا1991)داوداوأنورا،ا.يد اابمعا جاتاإح ائي امعين تحد

                                                 

(
6

(افذاخيي او)وكيي افماافوؽ(ااعدادي اأوامعهدويكتباوابتدائذ(افذاخيي اواحدةا،و)ادمجتاا خالياا)ي رأ( 
 .(5تكراراتاا ؿامفا)فذاخيي اواحدةاألفاا 
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جريبػذايػدركوفاتمامػاذاا  ػعوباتاا تػذاتػواجههـاالاأفاا مخت يفافذامجاؿاا منهجاا تإ
ألفاا ظػوا راا  ػيوكي اظػوا را يػػرااا ظػوا راا تػذايدر ػػونهااأواوػبطهاا فػذاعػزؿامتغيػراتا

ا(ااا117،اصاا1111مادي اومع دةاتتداخؿافيهااا عوامؿاوتتشابؾ.)ا رشيديا،ا
تا(امػػػفاا متغيػػػراتاذا ػػػتو ػػػداكافػػػاتاا باحثػػػ ابػػػيفامجموعػػػاتاا بحػػػثاا ػػػثالثافػػػذاا)

او ػػػػتاا باحثػػػػ ا ػػػػدراا م ػػػػتطاعاوػػػػبطا  ػػػػـامػػػػفا تػػػػاثيرافػػػػذاا متغيػػػػراا تػػػػاباا)االكت ػػػػاب(اوحا
ا متغيراتاا داخيي اا تذا داتؤثرافذا ػالم اا تجربػ ا،األفاا بحػوثاا تجريبيػ امعروػ ا عوامػؿا

ا باحثػػ اوػػرورةاتحديػػدا ػػذااا عوامػػؿ،ااارتػػاتداخييػػ اتػػؤثرافػػذا ػػدؽاا ت ػػميـاا تجريبػػذ،ا ػػذاا
ا او ذ:وتثبيتاأثر اافذامجموعاتاا تجربااو  اعز هاومح

 لمصاحبة :الحوادث ا -1
كانػػػتاا ظػػػروؼاا تجريبيػػػ ات ػػػيرابتشػػػاب اتػػػاـافػػػذاا مجموعػػػاتاا تجريبيػػػ اا ػػػثالثا،او ػػػـا

ااا.مدةاا تجرب اداخؿاا تجرب اأواخارجهافذاتتعرضاا طا باتا حادثايذكرا
   :اختيار أفراد العينة -2

عػػاتاا بحػػثاا ػػثالثافػػذاعػػددامػػفاا متغيػػراتاو ػػداكافػػاتاا باحثػػ اإح ػػائياذابػػيفامجموا
نتمػػػائهفا بيئػػػ اوؼاا طا بػػػاتاا تػػػذاتكػػػاداتتشػػػاب اال،افوػػػالذاعػػػفاظػػػرااختػػػارتاا شػػػعباعشػػػوائياذا

ااجتماعي اواحدةا.
 النضج : -3

ي  داب اا تغيراتاا بيو وجي اوا   ػيو وجي اا تػذاتحػدثافػذابيئػ اا كػائفاا عوػوياو ػذاا
ا.مفاا عمران   األفرادااثاعنداأ يبدتغيرايحما 

ا(95،اصاا1981)أبواحطباو ادؽا،اااا
و كفا ذااا عامؿا يسا  اأثرايذكرافػذانتػائجاا تجربػ ا،األفاا نمػواا م ػاحبا يتجربػ ا

امت ػػاووا ػػوانمػػواطبيعػػذاألفػػ بهفامػػفا ػػفاعمػػريا،اوبخا ػػ اأ يػػاراداا مجموعػػاتاجميعػػاذابشػػكؿو
 ػػذامتكافئػػ امػػفا ػػذااهػػاا،ا ػػذااعيػػااأفػػراداا مجموعػػاتاكيفاحػػدثاأثػػرايحػػدثاواحػػدات ريبػػاذا،افػػ 

اا جانبا.
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 االندثار التجريبي : -4
اواالنت ػػاؿامػػفأأفراد ػػااأحػػداجرائهػػااإ ػػااتػػرؾا،اأواان طػاعاإمػدةافػػذا ػـاتتعػػرضاا تجربػػ ا

ااعتياديػػ اجػػداذاووػػئيي ا،افوػػالذاعػػف،اعيػػااا ػػر ـامػػفاحػػدوثاحػػاالتاتغيػػبااوا  يهػػااا مدر ػػ 
اا تجرب ا،ا ذاات ادتاا باحث اأثرا ذااا عامؿ.ارا عطؿاا ر مي اا وئيي اا تذا ـاتؤثرافذا ي

 القياس : أداة -5
 يتغيػػػػباعيػػػػاا ػػػػذاااموحػػػػداذا يمجموعػػػػاتاا تجريبيػػػػ اا ػػػػثالثاا ػػػػتعميتاا باحثػػػػ ااختبػػػػاراذا

ا.ا متغير
 أثر اإلجراءات التجريبية : -6

اإلجػػػراءاتاا تػػػذايمكػػػفاأفاتػػػؤثرافػػػذاا متغيػػػراامػػػفاأجػػػؿاحمايػػػ اا تجربػػػ امػػػفا  ػػػـامػػػف
ا باحث ا دراا م تطاعاعيااا حدامفاأثرا ذااا عامؿافذا يراا تجربػ ا،اوتمثػؿااا تابا،اعميت

ا:تذباآلاذ ؾ
 تحديد المادة الدراسية : -أ

عػددامػفاكانتاا مادةاا درا ي اا محددةا يتجرب اموحدةا مجموعاتاا بحثاا ثالثاو ذا
ي ػػ ا يعػػاـامووػػوعاتاكتػػابا واعػػداا يغػػ اا عربيػػ اجميعهػػاا ي ػػؼاا خػػامساا عيمػػذاا م ػػرراتدرا

ا.اا1111ا-ا1111ا درا ذا
ا: القائم بالتدريس -ب

در تاا باحث اطا باتامجموعاتاا بحثاا ثالث،امفاأجؿاا حدامفاتاثيرا ػذااا عامػؿا
مفانتائجاا تجرب ،األفاذ ؾايو ذاعيػاانتػائجاا تجربػ ادرجػ اعا يػ امػفاا د ػ اوا مووػوعي ا،ا

رداا نتػػػائجاإ ػػػااا متغيػػػراا م ػػػت ؿاألفا يػػػاـامدر ػػػاتامتعػػػدداتابتػػػدريساكػػػؿامجموعػػػ ايجعػػػؿا
حػػػدباا مدر ػػػاتامػػػفاا مػػػادةاأكثػػػرامػػػفااألخريػػػاتاأوا ػػػ اتا،اف ػػػداتعػػػزباإ ػػػااتمكػػػفاإ ػػػعباذا

اشخ يتهااأوا يراذ ؾامفاا عوامؿا.
 توزيع الحصص : -ج

ا يطرتاا باحث اعيااأثرا ذااا عامؿامفاا جدوؿااأل بوعذا يمجموعاتاا ثالث
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 كؿامجموعػ ا،ابح ػباتيفاأ بوعياا)اا تجريبي ااألو ااوا ثاني اوا وابط ا(ا،اإذادر تاح ا
 ػػػذاااا عربيػػػ ا ي ػػػؼاا خػػػامساا عيمػػػذا،اوجػػػربمػػػنهجاتوزيػػػااوزارةاا تربيػػػ ا مػػػادةا واعػػػداا يغػػػ ا

در ػػػ ا واعػػداا يغػػػ اا عربيػػ اعيػػػااتنظػػيـاجػػػدوؿاتوزيػػااح ػػػصادارةاا مدر ػػ اوم اإباالت ػػاؽامػػػاا
كمػػاااو ػػداوزعػػتاح ػػصاا مجموعػػاتاا ػػثالث،اعربيػػ ا ي ػػؼاا خػػامساا عيمػػذ واعػػداا يغػػ اا 

ا(14مبيفافذاا جدوؿ)
ا(14جدوؿا)

اتوزيااح صا واعداا يغ اا عربي ،ا مجموعاتااا بحثاا ثالثا
ا اا و تاا ح  ااا شعب ااا مجموع ااا يـو
ااألحدا

ااااااااااااااااااااااااا
اا تجريبي ااألو اا

اا تجريبي اا ثاني ا
اأاااااا

اباااااا
اااألو ا
ا ا ثاني

ا8:ا11
ا8:ا51

ا تجريبي اا ثاني اااالثنيف
اا وابط ا

اباااااا
اا خامسااااا

ااااألو 
ا ا ثاني

ا8:ا11
ا8:51ااا

اا وابط اااألربعاءا
اا تجريبي ااألو اا

اا خامساااا
اأااااااا

ااااألو 
ا ا ثاني

ا8:ا11
ا8:51

 
 متغير الوقت : -7

ا  امت اوي  اا تجرب  امدة اكانت اا ثالث، اا بحث امجموعات ايوـاإذطا بات ابدأت
ا.ـ31/11/1111وانتهتافذاا5/11/1111
   الوسائل التعميمية : -8

حر تاا باحث اعياات ديـاو ائؿاتعييمي امعتمدةافذاا تجرب اإ ػااطا بػاتامجموعػاتا
مػػػػفاحيػػػػثاتشػػػػاب اا  ػػػػبوراتاوا ػػػػتعماؿاا طباشػػػػيراا ميػػػػوفاامت ػػػػاووااا بحػػػػثاا ػػػػثالثاعيػػػػاانحػػػػووا

اديا.واالعتيا
 بناية المدرسة : -9
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طب ػػػتاا تجربػػػ افػػػذامدر ػػػتيفاوكانػػػتا ػػػرؼاا  ػػػ وؼافػػػذاا مدر ػػػتيفامتشػػػابه افػػػذا
اا م اح اوعدداا شبابيؾاوا م اعداوا  بوراتا.

ا
 -متطلباث البحث : -5

اشميتامتطيباتاا بحثاا حا ذامااياتذا:
 تحديد المادة العممية : -1

ألفااأل ػداؼااي ا بؿاا خوضافذاا تجرب ا،فذابداي ااألمراالبدامفاتحديداا مادةاا عيم
إعػػداد اافػػذاوػػوءاا مػػادةاا عيميػػ اا م ػػررةاااكت ػػاباا م ػػا يـاا نحويػػ ايجػػرباا  ػػيوكي اواختبػػار

 يتجربػػػ ا،او ػػػداحػػػددتاا باحثػػػ اا م ػػػا يـاا نحويػػػ اجميعهػػػااا تػػػذاتوػػػمنهااكتػػػابا واعػػػداا يغػػػ ا
(ام هومػػػاذا11)وا نحويػػػ ارئي ػػػ(ام ػػػا يـا6 غاعػػػدد اا)ا عربيػػػ ا ي ػػػؼاا خػػػامساا عيمػػػذا،اوا بػػػا

ا(.11منياذا)ميحؽا/و
امفاذوياا خبرةاواالخت اصامفاا محكميفااا م ا يـاعياانخب اتاا باحث عروااااااا

ا%(افاكثرامفامواف  اا خبراءا.81(ا،اوكانتان ب ااالت اؽا)11)ميحؽا/
 -صياغة األهداف السموكية : -2

مييػػػػ اا تربويػػػػ ا،األنهػػػػااتتوػػػػمفافػػػػذاا عاأثػػػػرامهػػػػـفاتحديػػػػدااأل ػػػػداؼاا  ػػػػيوكي ا هػػػػااإ
وأفاا،وخبػػراتاتعييميػػ يبػػ ابعػػدامػػرور ـابموا ػػؼايظهر ػػااا طا  ػػيوكياتاا نهائيػػ اا تػػذايتو ػػااأفا

األ ػػداؼاا  ػػيوكي افػػذاا تػػدريسا ػػواجعػػؿاا مػػدرساي كػػرابمػػاايريػػدامػػفاعماؿاا هػػدؼامػػفاا ػػت
يفاعيػػػاااا ػػػادراطالبػػػ اأفايتعيمػػػواابعػػػداا تػػػدريسا مووػػػوعاأواتجربػػػ اأوانشػػػاطامػػػاا،او ػػػـايكونػػػوا

ا هدؼاا  يوكذاا مدرساعيػااتح يػؽامػااينػوياعميػ افػذاي اعدااذفإعمي ا بؿاذ ؾاا تدريسا،
اـاا طا ب ا.ايألنهاامحددةاتحديداذاد ي اذا،اكذ ؾات اعداعياات واا ا ح  اا درا ي ا

ا(91،صاا1117)عبداا رحمفاوا  افذا،اااا
ا ػااحدوثػ افػذا ػيوؾاا طا ػب مر وباا متواا تغيراا ذاوتعرؼااأل داؼاا  يوكي ا:))ا

اا ذيايمكفامالحظت او يا  اوت ويم افذاأثناءاعميي اا تدريساأوابعد اا((
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ا(115،اصاا1119)اا عزاويا،ا
مػادةا واعػداا يغػ اا عربيػ اومفااطالعاا باحث اعياااأل داؼاا تذاأعػدتهااوزارةاا تربيػ ا 

اعػػػػداا يغػػػػ اا عربيػػػػ افػػػػذا ػػػػيوكي ا تػػػػدريسامووػػػػوعاتا واااذا(ااشػػػػت تاا باحثػػػػ اأ ػػػػداف11)ميحػػػؽ/
موزعػ اعيػااا م ػتوياتاااذا(ا ػدف88ا  ؼاا خامساا عيمذا،اإذابيغاعػددااأل ػداؼاا  ػيوكي ا)

ا)ا تػػذكرا،اوا  هػػـا،اوا تطبيػػؽ( و ػػيا تهااااشػػت ا هاو ػػالم اا،ا ثالثػػ ااألو ػػاافػػذات ػػنيؼابيػػـو
خبػػػػرةاوتغطيتهػػػاااأل ػػػػداؼاا عامػػػػ ا،اعروػػػػتهااا باحثػػػػ اعيػػػاانخبػػػػ امػػػػفاا محكمػػػػيفامػػػػفاذوياا 

ا(ا.11واالخت اصا)ميحؽا/
آراء ػػـافػػذاد ػػ ا ػػيا تهااوشػػمو يتهاا،اومػػدباعال تهػػاابا مػػادةاا درا ػػي ا،اوفػػذااا يبػػدوا

امػػفااأل ػػداؼا،اوأعػػادتا ػػوغوػػوءامالحظػػاتهـاوم ترحػػاتهـاعػػد تاا باحثػػ ا أ ػػداؼااعػػدداذ ذ
%(ا81ن ػػػب اأت ػػػاؽا)فح ػػػيتاعيػػػاا(ا13غتهااا نهائيػػػ ا)ميحػػػؽا/أخػػػربا،احتػػػاااتخػػػذتا ػػػي

(اخبيػػراذاوبػػذ ؾا11عييهػػاا)ا بيػػتااأل ػػداؼاا  ػػيوكي اا تػػذاات ػػؽمػػفامواف ػػ اا خبػػراءاأياافػػاكثر
(ا19)وا معرفػػ ا(ا ػدفاذا م ػتوبا15بوا ػاا)ااذا(او ػدف88شػكيهااا نهػػائذا)بأ ػبااعػددااأل ػداؼا
ا(ا دفاذا م توباا تطبيؽا.ا34) دفاذا م توباا  هـاو

 إعداد الخطط التدريسية : -3
اـاا مػدرسا تحييػؿاا مػادةاا درا ػي ،مػاأا و ػيي اا تػذاتتػيااا  ر ػ اا خططاا درا ي ااتعداا

وا ػػػػتخالصاا م ػػػػا يـاوا مبػػػػادئاواأل ػػػػساا عامػػػػ ا هػػػػا،اوتمكنػػػػ امػػػػفاا ػػػػتخالصاا تعميميػػػػاتا
ا مػدرساعيػاااوا مهاراتاواالتجا اتاا متومن افػذاا مػادةاا درا ػي ا،افػذاا و ػتان  ػ ات ػاعد

ا مختي ػ ا،امػفاحيػثاووػااا طػالبااذابابعػاداعفاا مو ؼاا تعييماوواات ورامتكامؿا بيذ
ا(311،اصاا1119)ا عزاويا،اا.وخبراتهـاا  اب  اوم توياتهـاا تح ييي 

 مػاا ػيجرياتح ي ػ افػذاأثنػاءاا مو ػؼااحث اأفاا تخطيطاا درا ذات ػورا بيػذوترباا با
جراءاتا،اوأ ا يبا،اوو ائؿا،ا تعييمذامفاأ داؼا اؼايػؽااأل ػدأل ميػ اا تخطػيطافػذاتح ،اوا 
فػذاوػوءاا محتػوباا تعييمػذاواأل ػداؼاا يتدري ػ،اأعػدتاا باحثػ اخططػاذاا  يوكي اا معػدةا ػي اذا

)شػػػػػب اا موجػػػػػ اوا حػػػػػر(اوا طري ػػػػػ ااال تكشاؼانمطػػػػػذاعيػػػػػااوف ػػػػػاذاكي ا يمػػػػػادةاا درا ػػػػػي اا  ػػػػػيوا
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(اخطػػطاتدري ػي ا كػػؿامجموعػػ ا،امعتمػػدةاعيػااخطػػواتانمػػطااال تكشػػاؼا6بوا ػػاا)ااالعتياديػ 
ريساطا باتاا مجموع اا تجريبي ااألو ػا،اوعيػااخطػواتانمػطااال تكشػاؼاشب اا موج افذاتد

فػػذاتػػدريساا ا،اوعيػػااخطػػواتاا طري ػػ ااالعتياديػػ فػػذاتػػدريساطا بػػاتاا تجريبيػػ اا ثانيػػاا حػػر
عيػاا(ا14)ميحػؽا/اطػططا باتاا مجموع اا وابط او داعروتاا باحثػ انمػاذجامػفا ػذااا خ

الحظػػاتهـاعػػد تاا باحثػػ ابعػػضاا تعػػديالتاوفػػذاوػػوءاما(11مجموعػػ امػػفاا خبػػراءا)ميحػػؽا/
افذاا خططا تاخذا يغتهااا نهائي اوأ بحتاجا زةا يتن يذا.

تػػػدريساطا بػػػاتاا  ػػػؼاا خػػػامساباحثػػػ افػػػذاتنظػػػيـاا خطػػػطاا درا ػػػي افػػػذادتاا مػػػاعتا
نمػطااال تكشػاؼاشػب اا موجػ اعيػااا مراحػؿاعيػااوفػؽاا عيمذاعينػ اا بحػثا يم ػا يـاا نحويػ ا

ااآلتي ا:
اا م ػػتهدؼابمػػااا ػػديـاأواعػػرضاا بيانػػاتاعيػػااا طا ػػب ااألو ػػاا:اتا مرحيػا-1 وتحديػػداا م هػػـو

ا-ياتذا:
ا،اأوام طيااا مراداتعييم اب ورةاد ي  ادوفاا-أ ا.عن ااإعالفا تخطيطاوتحديداا م هـو

اااذامعينػػػػػػػػػػػػػػػااذات  ػػػػػػػػػػػػػػػيـااألمثيػػػػػػػػػػػػػػػ اعيػػػػػػػػػػػػػػػاامجػػػػػػػػػػػػػػػاميااكػػػػػػػػػػػػػػػؿامجموعػػػػػػػػػػػػػػػ اتمثػػػػػػػػػػػػػػػؿام هومػػػػػػػػػػػػػػػا-ب
امجموع اخ ائصاتكتباعيااا  بورة.افا كؿترتيبااألمثي اعيااشكؿامجاميااإذاتكواا-ج
ابا شكؿااألاا مرحي اا ثاني ا:امرحي ا-1 ا:تذااختباراتح يؽاا م هـو
ات رأاا طا باتااألمثي اوبيافامعانيهااوت  ير ااومنا شتهااا-أ
اا مدرسا-با ااا.كشاؼاا م هـو تبتوجي اب يطا كؿامجموع ا كذاي اعد ااعيااااي ـو
ااا. م هـوتكت باا طا باتامعناااا-4
اويػتـاي تكشػؼاطتهاااا مرحي اا ثا ث ا:امرحي اتحييػؿاإ ػتراتيجي اا ت كيػراا تػذابو ػا-3 ا م هػـو

ا-عيااا نحوااآلتذا:
ا.ت ترحاا طا باتاا مزيدامفااألمثي اا تذا هاا ي ابكؿامجموع امفاا مجاميااا-أ

مجموعػػػػ ا ػػػػح ا ػػػػذااا مثػػػػاؿاومػػػػدباعال ػػػػ ابا اوداا طا بػػػػاتابا تغذيػػػػ اا راجعػػػػ ابشػػػػافتػػػػزاا-ب
ا.ا منتمذا هاا
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ااا. يمعناا تكشافهفيؤكدا دؽااا-ج
امااتوجيهاتامفاا باحث افذت تنتجاا-د ااا.ووءامااتو ؿاأ ي اا طا باتاتعريؼاا م هـو

نمػػطااال تكشػػاؼاا حػػراالكت ػػاباا م ػػا يـاا نحويػػ افػػذاحػػيفايتحػػدداعمػػؿاا باحثػػ افػػذا
كشػػاؼاتيػػؾاا ح ػػائؽاوتعيمهػػاامػػفابوا ػػط ااأل ػػئي اا م توحػػ اا جػػوابا ا بػػاذامػػااتنتهػػذابهػػااال ت

تي ػػػاءاأن  ػػػهـا،افػػػالاتي ػػػذاأوات ػػػرراا باحثػػػ ابن  ػػػهاابػػػؿاتػػػوحذا يطا بػػػاتا،اوتوجػػػ ا هػػػفاأ ػػػئي ا
اكشافهااوتعيمهاا. تإليجاداا م ا يـاوا

 ػدرتهفاامػفاوفذاا و تان   اتتمتااا طا باتابحري اوا ع ا يبحػثاوا منا شػ اممػاايزيػد
وػػػوعا،او ػػػدرتهفاعيػػػااتطبيػػػؽاتيػػػؾاا م ػػػا يـافػػػذاموا ػػػؼافػػػذاا ػػػتيعاباا م ػػػا يـاا نحويػػػ ا يموا

اجديدةا.
فاتعػددااإلجابػاتاإفااأل ئي ام توح اا جوابامفامتطيباتاا تػدريساباال تكشػاؼاإذاإا

 ااال تكشػػػػافي اا حػػػػرةاتجعػػػػؿافاا منا شػػػػا اواختالفهػػػػاايمثػػػػؿاحيػػػػوالذابدييػػػػ ا  روػػػػياتام ترحػػػػ ا،اوا
ايكػػوفاأ ػػؿاممػػاايمكػػفا،اوكيمػػاا ػػؿاعمػػؿاسمحػػوراا منا شػػ ا،ا ػػذاايعنػػذاأفاأثػػراا مػػدرااا طا ػػب

ا.ا مدرسافذاا منا ش اكافام توبااال تكشاؼا نااأعياا
ااا(84،اص1989)جابراوكاظـا،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
 اعدادهاأداة البحث و - 6

راابػػػيػػػ اا ت ػػػويـاا تربػػػويا ػػػوااالختمعيومػػػاتاا الزمػػػ ا عميا أفامػػػفاأ ػػػـااألدواتا جمػػػاا
يرمػػػذاإ ػػػاا يػػػاسامػػػااجػػراءامػػػنظـاعيػػػااوفػػػؽامعػػػاييرامحػػددةاإو ػػػداعػػػرؼابانػػػ ا))ااا تح ػػييذ،

مػفاا ح ػائؽاوا م ػا يـا،اوا تعميمػاتاوا مهػاراتابعػدادرا ػ امووػوعادرا ػذا،اااكت ػب اا طػالب
بمجموعػػػػػ امػػػػػفااأل ػػػػػئي اأوااا طا ػػػػػبا مواجهػػػػػاتعييمػػػػػذا((اوبػػػػػ اتح ػػػػػؿاأواوحػػػػػدةا،اأوام ػػػػػرر

بامنػػ ااال ػػتجاب ا هػػاامعتمػػداذاعيػػاان  ػػ ا،اثػػـامعا جػػ ا ػػذااا مو ػػؼاا تعيينػػاتاا هادفػػ ا،اويطيػػ
اا ذيفاشاركواافذااالختبارا.ابطري  اتعكسام توباأداءاا طالب

ا(311،اصاا1118)عطي ا،ا
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عػػدادااختبػػاراتح ػػييذا  يػػاسامػػدبااكت ػػاباطا بػػاتاإومػػفامتطيبػػاتاا بحػػثاا حػػا ذا
ابط (اعنػػػدانهايػػػ اا تجربػػػ ا معرفػػػ امػػػدباا مجموعػػػاتاا ػػػثالثا)ا تجريبيػػػ ااألو ػػػااوا ثانيػػػ اوا وػػػ

(افػػػذاا متغيػػػراا تػػػػاباا)شػػػب اا موجػػػػ اوا حػػػراتػػػاثيراا متغيػػػراا م ػػػت ؿانمطػػػػيفامػػػفااال تكشػػػاؼ
ا)اكت اباا م ا يـاا نحوي (ا

 :إعداد اختبار اكتساب المفاهيم النحوية-1
إذاتحػػػددا،اأثػػراذامهمػػػاذافػػػذاا عمييػػػ اا تدري ػػػي ااالكت ػػػاباا م ػػػا يـاتػػؤديااالختبػػػاراتاا تح ػػػييي 

ب اذا،اوذ ػؾاا ػاتافػذامػادةادرا ػي اكػافا ػداتعيمهػاا يمعيومػاتاوا مهػاراام توبااكت اباا طا ػب
)ا خوا ػػدةا.أواا   ػػراتاا تػػذاتمثػػؿاا محتػػوباا درا ػػذاعػػفامجموعػػ ااأل ػػئي اطا ػػبابػػاتاا مػػفاإج

ا(368،ص1111وا  ماعيؿ،
با  ػػػػدؽايت ػػػػؼااو عػػػػدـاتػػػػوافرااختبػػػػاراتح ػػػػييذاالكت ػػػػاباا م ػػػػا يـاا نحويػػػػ اجػػػػا ز

وا ثباتا،ويغطذاا موووعاتاا م ػررةافػذاكتػابا واعػداا يغػ اا عربيػ ا ي ػؼاا خػامساا عيمػذا
ا:إلجراءاتااآلتي ااعيااوفؽـاا نحوي ا،أعدتاا باحث ااختباراذاتح ييياذاالكت اباا م ا ي

ا
ا
 صياغة فقرات االختبار: -أ

اا اوغ اكاف اا نحوي  اا م ا يـ االكت اب اا تح ييذ ااالختبار ات يساف رات تذ
ابيوـ) ات نيؼ امف ااألو ا اا ثالث انوعاا (Bloomا م تويات امف ا،تطبيؽ( ا،فهـ )معرف 

ا ام هوـ ا كؿ اف رات ا ا تاثالث ا،إذ امتعدد امف اوتطبيؽ(ا،فهـا،  ياسا)تذكرااالختيار
،وبذ ؾاأ بااعدداف رات ا) ا(ايووااذ ؾ.15(اوميحؽا)36ا م هـو

اذاتي او دافويتاا باحث اا تعماؿااالختباراتاا موووعي اتعمؿاعيااتحديد ا ألنها  
ا ويـاالات بؿاا تاويؿاوالاا ت  ير،وذ ؾابوواامعاييراثابت ا يتاا م حااعياانتائجاا طالب،

افاإلجاب اواوح اوا نصامحدداا جوانبا،وتكوفاأكثراثباتاذاوا ت اداذافذاا و تا.
ا(ا118،ص1991)داوداوأنور،
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 صدق االختبار: -ب
االختبارا،وذ ؾاالفا دؽااالختباراأوااألداةايوواايعداا  دؽامفامتطيباتابناءا

،وافا دؽااالختبارايعتمداعياا دؽاف رات ا،أيامدبا درت افذا ياسامااي تهدؼا يا  ا
اان اإذاا ـاتكفاف رات ا اد  افالايكوفااالختبارا اد اذ.

ا(118-117،ص1115)ا د يمذاوا مهداويا،
ؼاا تذاأعدامفااجيهااف داعروتاو يتح ؽامفا دؽااالختباراوجعي امح  اذا أل دا

ا)ميحؽ/ اا خبراء امف اعدد اعيا ا اا م ا يـ ااكت اب ااختبار اآرائهـا11ا باحث  اإلبداء )
افذا ياسامااووعتاألجؿا يا  ،ومالحظاتهـا افذا الحي اا   راتامفاعدـا الحيتها

عيدتاوأا،ا   راتاحظاتاا خبراءاوآرائهـاعد تا  ماذامفمالوبعداأفاح يتاا باحث اعياا
ااا.ا يا  ا  ـاآخرامنها

%(افاكثرامفامواف  اا خبراءا81 بيتاف راتااالختباراا تذاح يتاعياان ب ا)ا  د
مفانوعااالختيارامفاا(اف رة36وأ بحتا ا ح ابعداا تعديؿ،فا باااالختبارايتكوفامفا)

اااا(ايووااذ ؾ.ا15متعدداو)ميحؽا/
ا

 صياغة تعميمات االختبار : -ج
اداف ػػراتااالختبػػارا،او يتاكػػدامػػفا ػػالحيتهاابووػػااا تعييمػػاتاارتػػاتاا باحثػػ ابعػػداإعػػد

اا خا  اباالختباراعيااا نحوااآلتذا:
اتعييماتااإلجاب ا:ا-أ

تكػوفاواوػح ا،اوتوػمنتاحتػااووعتاا باحث اتعييماتااإلجاب اعفاف راتااالختبارا
وتػافا بػؿااا تعييماتاعدداف راتااالختبػارا،اوطيبػتامػنهفا ػراءةاف ػراتااالختبػاراجميعهػاابد ػ 

ا.(16كماافذ)اميحؽ/ حيحاذاومنا باذاااإلجاب اعنهاابمااتراا
ا:تعييماتاا ت حيااا-ب
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درجػػػ اواحػػػدةا ي  ػػػرةاا تػػػذايجػػػاباعنهػػػااف ػػػراتااالختبػػػاراخ  ػػػتاا باحثػػػ ا ت ػػػحياا
اإلشػارةاانهاابطري  ا يػرا ػحيح ا،افوػالذاعػفبطري  ا حيح او)  راذ(ا ي  رةاا تذايجاباع

عاميتهػاامعاميػ اف ػداك ا،اوا   ػراتاا تػذاالاتكػوفااإلجابػ اعنهػااواوػح اإ ااأفاا   راتاا متروا
ا.اإلجاباتا يراا  حيح ا

 اختيار العينة االستطالعية : -2
اراوم توبا عوبتهااو وةاتمييز ا،اوا ػزمفاا م ػتغرؽاب يتاكدامفا الحي اف راتااالخت

ا باحثػػػػ ااطب ػػػػتاافػػػػذااإلجابػػػػ ، ـاعيػػػػااعينػػػػ ا11/1111/ا11ا موافػػػػؽاألربعػػػػاءاالختبػػػػارايػػػػـو
مػااا بحػثان  ػ ،ات،اإذااختارتهااا باحث امػفامجي ا عين اا بحثااأل ا ي ات ريباذاا تطالعي اممث

(اطا بػػػػ ا،او ػػػػداتبػػػػيفاأفاا   ػػػػراتا111و هػػػػاامو ػػػػ اتاعينػػػػ اا بحػػػػثان  ػػػػهاا،اوتا  ػػػػتامػػػػفا)
اجميعهااواوح ا.

جميػااا طا بػاتاا باحث اا و ػتا اف دا جيتااابا ن ب ا ح اباا و تاا  عيذا الختبارأم
اإفمفاثـاجمااا و تا كؿاا طا باتاوت  يم اعيااعدداا طا باتاإذا

اثا ثا+....ا خااثانذا+او تاأوؿاطا ب ا+ا و تاا م تغرؽا=ا
ا111اااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
اااااااااااا4516اااااااااااااااااا

ا45ا~اا45,16ا=اااااااااا=اااااااااااااا
ا111اااااااااااااااااا

ا(اد ي  ا45وبهذاايتوااأفاا و تاا منا با إلجاب ا وا)
 تحميل فقرات االختبار : -3

تحييؿاف راتااالختباراو يي ا تح يفانوعيت امفاخالؿامعرف ا وةا عوب اا   ػراتايعداا
اا(seamll , 1975,p:214)اااااااو درتهااعيااا تمييزاوا تبعادا يراا واواا.
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ا تػػػػذاطبػػػػؽاعييهػػػػاااالختبػػػػاراوعينػػػػ ااينػػػػ ااال ػػػػتطالعي عيػػػػااا عو ػػػػدااعتمػػػػدتاا باحثػػػػ ا
(اطا بػػػ ا،اوبعػػػدات ػػػحياا111يكشػػػؼاعػػػفاجوانػػػبا ػػػعوب اا   ػػػراتاوتمييز ػػػااا تػػػذابيغػػػتا) 

%(اا عييػااوا ػدرجاتا17إجاباتاا طا باتارتبتاا باحث اا درجاتاتناز ياذا،اواختارتاا درجاتا)
(اطا بػػػ ا54دداأفػػػراداا مجمػػػوعتيفا)بيػػػغاعػػػاإذاا مجمػػػوعتيفاا متطػػػرفتيفا يمػػػثالا%(اا ػػػدنيا،17)
ابح بام توباا  عوب او وةاتمييزا كؿاف رةامفاف راتااالختباراعيااا نحوااآلتذ:،
 درجة صعوبة الفقرات : -أ

و ػػواتحديػػدا ػػعوب اا   ػػراتابح ػػابان ػػػب اا طا بػػاتاا مئويػػ اا التػػذايجػػبفاعػػفاا   ػػػرةااااااا
ا(313،اصاا1118)عطي ا،اااااااإجاب ا حيح ا.ا

إذااكانػػػتامنخ وػػػ اد ػػػتاعيػػػااكانػػػتاا ن ػػػب اعا يػػػ اد ػػػتاعيػػػااي ػػػراا   ػػػرةا،وااافػػػ ذااااااا
أنهػػااكانػػتا عوبتها،وح ػػبتاا باحثػػ ا ػػعوب ااكػػؿاف ػػرةابا ػػتعماؿامعاد ػػ اا  ػػعوب اووجػػدتا

ا(يووااذ ؾ.16(او)ميحؽ/1.68-1.31تتراوحابيفا)
ختبارا ا حاذا يتطبيؽاإذاةا،اويعداااليوفاإ ااأفاف راتااالختباراتعداجيدا تربوااشُروَ       

 (ا197،اصاا1985)عودةا،اا.(1،ا81-ا1،ا11تراوحامعدؿا عوبتهاابيفا)

 

 

 

 قوة تمييز الفقرة : -ب
وي  دابتمييزاا   رةا درتهااعيااا تمييزابيفاا  ئ اا عييااوا  ئ اا دنياابمعنػااأفاين ػجـا

ا(ا197،اصاا1985)عودةا،ااا   رةاوتمييزااالختباراكي ا.ااتمييز
بعداأفاح بتاا باحثػ ا ػوةاتمييػزاكػؿاف ػرةامػفاف ػراتااالختبػارا،اووجػدتاأنهػااتتػراوحاوا
فاف ػراتااالختبػػاراأا(Ebel)إذايػرباأيبػػؿاا،(ايبػػيفاذ ػؾ17(ا.او)ميحػؽ/1،ا61-1،ا33بػيفا)

ااا.(افاكثر1،ا31ذااكانتا وةاتمييز اا)إتعداجيدةا
(Ebel , 1972 , p :133) 

 فعالية البدائل الخاطئة : -ج
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رامػفامتعػدداعيػاادرجػ اا تشػاب اا ظػا ريايػا عوب اف رةااالختبارامفانوعااالختاتعتمد
أكثرافعا يػ اكيمػااا(ا،اويكوفاا بديؿاا خطا131،اصاا1999بيفاا بدائؿا)ا ظا راوآخروفا،ا

،اوبعػػػػداأفاأجػػػػرتاا باحثػػػػ اا عمييػػػػاتا(131،ص1991)اإلمػػػػاـا،ازدادتا يمتػػػػ افػػػػذاا  ػػػػا با
   ػراتااالختبػاراا بعػديا ػداجػذبتاا ػديهااأفاا بػدائؿاا خطػاااإلح ائي اا الزمػ ا ػذ ؾا،اأتوػا

(ا18مػػفاطا بػػاتاا مجموعػ اا ػػدنيااأكبػػرامػػفاطا بػاتاا مجموعػػ اا عييػػاا،ا)ميحػػؽا/اااذاعػػدداإ يهػا
ا.يووااذ ؾا

ا
 ات االختبار بث -4

ا تػذااا ظػا رةبػ ااالختبػاراي ػيساوي  دابا ثباتامدباا د ػ اواإلت ػافاأوااالت ػاؽاا ػذيا
ا(اا336،اصاا1991هاا.ا)ا عمرا،اوواامفاأجي

ومفاأجؿااعتماداأياباحثاعيااأداةابحث ا يح وؿاعياامعيوماتاد ي  ات اعداافػذا
عيػػػداذاامػػػااأ اإتح يػػػؽاأ ػػػداؼابحثػػػ ا،االبػػػدامػػػفاأفايت ػػػؼابا ثبػػػاتاأيايعطػػػذاا نتػػػائجان  ػػػهاا

اأن  هـاتحتاا ظروؼان  هاا.اا طالبتطبي  اعيااا
ا(ا118صا،اا1115)ا د يمذاوا مهداويا،اااا

أ  ػػػااااوي ػػػاسامعامػػػؿاثبػػػاتااالختبػػػارابطرائػػػؽامتعػػػددةا،ا ػػػذااا ػػػتعميتاا باحثػػػ اطري ػػػ 
ااخا.بكرون

ا طرائؽاا شائع افذا ياساثباتااالختبػارا،اوتت ػؼابمزايػااكثيػرةامفاتعدا ذااا طري  ا
اراا ميؿاوا تعبا.اثآيتاتكيي هااو رعتهاا،اوتوفيراا و تاوت ييؿا مثؿا

ا(113،اصاا1991)اداوداوأنورا،ا
اعتمدتاا باحث اعيػاادرجػاتاا تحييػؿااإلح ػائذان  ػهاا،ا ح ػاباثبػاتااالختبػارا ذاا

ااا(او وامعامؿاثباتاعاؿوا1،ا88خا،اوكافامعامؿاا ثباتا دابيغا)با  اكرونأبطري  ا
ا
 االختبار بصورته النهائية  -5



 999                                                                                                               .... منهجية البحث واجراءاته الثالثالفصل 

حيتها،ااالختبػارا،اوتاكػدتامػفا ػالبعداأفاأعػدتاا باحثػ ااأل ػداؼاا  ػيوكي اوف ػراتا
عداداتعييماتااالختبػارا،اوتطبي ػ اعيػااعينػ اا ػتطالعي ا معرفػ اووػوحاا تعييمػاتاوف ػراتا وا 

 ا،اوح ػػػػابامعامػػػػؿاا  ػػػػعوب اوا تمييػػػػزاوا ثبػػػػاتا،اأ ػػػػباااالختبػػػػاراجػػػػا زاذانػػػػمزااالختبػػػػارا،اوا
 -7 فانػػػوعااالختيػػػارامػػػفامتعػػػدد.ا(اف ػػػرةامػػػ36 يتطبيػػػؽاب ػػػورت اا نهائيػػػ او ػػػوامؤ ػػػؼامػػػفا)

اة تطبيق التجرب
اتبعتاا باحث افذاأثناءاتطبيؽاا تجرب ااإلجراءاتااآلتي ا:ا

ا ثالثػػاءاامجموعػػاتاا بحػػثاا ػػثالثايػػـوطا بػػاتاباشػػرتاا باحثػػ ابتطبيػػؽاا تجربػػ اعيػػاا .1
وأ ػػتمرا مجموعػػاتاا بحػػثاا ػػثالثااأ ػػبوعياذاابتػػدريساح ػػتيفا5/11/1111ا موافػػؽا

 اااااااااااااااااااعشراأ بوعاذ.اتدريسا ذااا مجموعاتااثنذ

 خطػػػطاا تدري ػػػي اا تػػػذاأعػػػدتهااعيػػػااوفػػػؽااادر ػػتاا باحثػػػ امجموعػػػاتاا بحػػػثاا ػػػثالث .1
معتمدةانمطااال تكشاؼاشب اا موج افذاتدريساطا بػاتاا مجموعػ اا تجريبيػ ااألو ػا،ا

ااعتمػػػدتواطااال تكشػػػاؼاا حػػػرافػػػذاتػػػدريساطا بػػػاتاا مجوعػػػ اا تجريبيػػػ اا ثانيػػػ ا،امػػػون
 ا.(ايووااذ ؾ14مجموع اا وابط ا)ميحؽا/ا طري  اا ت ييدي افذاتدريساطا باتاا 

مجموعػػاتاطا بػػاتا بعػػدياالكت ػػاباا م ػػا يـاا نحويػػ اعيػػاااطب ػػتاا باحثػػ ااالختبػػارا .3
اا31/11/1111ا خمػػيسااا بحػػثاا ػػثالثايػػـو ،اوكانػػتاا باحثػػ ام ر ػػ افػػذاذ ػػؾاا يػػـو

ا.(ايووااذ ؾا15 متابع ا يرااالمتحافافذاا  اعاتا)ميحؽا/
ا
 الوسائل اإلحصائية  -8

اإجراءاتاا بحثا،اوتحييؿانتائج :اذا تعميتاا باحث اا و ائؿااإلح ائي ااآلتي اف
 (one way Analysis of variance)تحميل التباين األحادي :   -1

جػراءاا تكػافؤابينهػااإا تعمؿا معرف ادالالتاا  روؽابيفامجموعاتاا بحثاا ثالثاعنػدا
،اوا عمػػػػراا زمنػػػػذا،اواالختبػػػػاراا  بيػػػػذاافػػػػذا)ادرجػػػػ ا واعػػػػداا يغػػػػ اا عربيػػػػ افػػػػذاا  ػػػػؼاا رابػػػػا
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(ا.اوفػػذااختبػػارامعنويػػ اا  ػػروؽابيػػنهـافػػذااختبػػارااكت ػػاباا م ػػا يـا،واختبػػاراا  ػػدراتاا يغويػػ 
اا نحوي ا.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اؼ=

ااا. يائ فاا:ؼا=اا  يم اا إإذا
ا.با=ا يم امتو طاا مربعاتابيفاا مجموعاتا(عا)ـاااا
ا.د=ا يم امتو طاا مربعاتاداخؿاا مجموعاتاا(عا)ـاااا

ا(318ا-316،اصاا1977 بياتذاواثناا يو فا،اا)
ا(chi - square)ا-:(1ايا)كامربااكا-1

 معرف ادال  اا  روؽافذاا تح يؿاا درا ذاآلبػاءاوأمهػاتاا مجمػوعتيفاا تجػريبيتيفاوا وػابط ا
ا:
ا1ا تكراراتاا متو ع ا(ا-ا تكراراتاا مالحظ ا)=اا1اك

اا تكراراتاا متو ع ااااااااااااااااااااااا
ا(111،اصاا1118بياتذا،ا )

 -:اخ بألفا كرون ملمعا -3 
 استعملث معامل ألفا كرونثاخ  لحساب ثثات االختثار:

اؼا1فاااااااااااامجاعااااااااااااااااااااا
اػػػػػػػػا-1ا×أ  ا=ػػػاااااااااااااااا

اسا1عااااااااااا1-فاااااااااااااااااااا
اف=اعدداف راتااالختبار.

اؼ=تبايفادرجاتاكؿاف رة.1ع
ا(156،ص1116)عالـ،ااااااااااااااااااااتبايفاا كيذا درجاتاا   رات.اس=ا 1ع
ا

 با)ـاع(
اداع()ـا
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 (Item Difficulty Equation)معامل صعوبة الفقرة  -4 

اا تعميتا ح ابامعاد  ا عوب اف راتااالختباراالكت اباا م ا يـاا نحوي ا:
ا

افاد(ا-(ا+ا)فعاف-ف)اااااااااااا
اص=اااااا

اف1اااااااااااااااااااااااا
اإذاتمثؿا:

اا.ا  حيح اعفاا   رةامفاا مجموع اا عييا   (ا:اعددااإلجاباتعافا-)ف
ااا.فاد(ا:اعددااإلجاباتاا  حيح اعفاا   رةامفاا مجموع اا دنياا-)ف
ا.فا:اعدداا طا باتاا كيذامفاا مجموعتيفاا عييااوا دنياا1

ا(114،اصاا1985)اعودةا،ا
ا
ا
ا
 (Item Discrimination Equation)معادلة تمييز الفقرة  -5

ا بعدياالكت اباا م ا يـاا نحوي ا:اا تعميتا ح ابا وةاتمييزاف راتااالختبارا
ا

اـادا-عاـاااااااااا
اػػػػػػػػت=ااا
اؾ1/ا1اااااااا ا

اإذاتمثؿا:
ايياا.:امجموعااإلجاباتاا  حيح اعفاا   رةامفاا مجموع اا ععاـ

اا.ـادا:امجموعااإلجاباتا يراا  حيح اعفاا   راتامفاا مجموع اا دنيا
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ااا.ؾ:ن ؼامجموعاا طا باتاا كيذافذاا مجموعتيفاا عييااوا دنياا1/1
ا(ا79،اصاا1981)اا زوبعذاوا غناـا،اااااااااااااا

ا:. ة البدائل الخطأفعالي -6
 بعػدياالكت ػابا  ػراتااالختبػاراا ا بػدائؿاا خطػاا تعميتا ػذااا و ػيي اإليجػادافعا يػ اا

اا م ا يـاا نحوي ا:
افادـاا-ـاعاافعا ي اا بدائؿا=اف
اػػػػػػػػػاااااااااااااااا

افاا1اااااااااااااااااااااا
اإذاتمثؿا:

ا.مفاا مجموع اا عيياااا خطاـ:اعدداا طا باتاا الئذااختزفاا بديؿاعافا
اا.فاا مجموع اا دنيامااختزفاا بديؿاا خطاافادـ:اعدداا طا باتاا الئذ

ا.حدباا مجموعتيفاإف:اعدداطا باتا
ا(ا91،اصاا1999)اا ظا راوآخروفا،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
 :( (tukeyطريقة توكي  -7 

ا1س-1ساااااااااااااااااا
ا=ػػػػػػػػػػػػػػؾ1تااا

ا1ااااا1ـاعاداااااااااااااااااا
ا1فااااا1فااااااااا1اااااااااااا

 

اؾ= يم اتوكذ1ت
ا=ا متو طاا ح ابذا يعين ااألو ا.1س
ا=اا متو طاا ح ابذا يعين اا ثاني .1س

( +     ) 
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اـاعاد=متو طاا مربعاتاداخؿاا مجموعات.
ا=اعدداأفراداا عين ااألو ا.1ف
ا=اعدداأفراداا عين اا ثاني .1ف

 ااا(171ص،1118،ا بياتذ)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
         : النسبة المئوية: أستعممت كوسيمة حسابية -8

اا جزءاااااااااااااااااااااااااا
ا111×اااااااا ن ب اا مئوي ا=ااااا

ا(119،ص1999)ا تكريتذاوا عبيدي،اااا كؿااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا
ا

اااااااااااااااااااااا
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 :عرض النتائج وتفسريها 
الباحثة ومن ثم  إلييافي ىذا الفصل عرض النتائج التي توصمت  جريسي      
  0 وفرضياتوالبحث  ىدففي ضوء  وتفسيرىا تحميميا

 
  -: عرض النتائج :  أولا 

  -:  نتائج الفرضية األولى-1

قياس فقررت  ، من جية البعض  عن بعضيافرزت الباحثة المفاىيم النحوية 
، تطبيق (  ، فيمتذكركل منيا عمى وفق االستدالل عمى اكتسابيا بداللة كل من )

درجة واحد لكل فقرة من فقرات االستدالل عمى المفيوم وحصول  أعطيتوطالما 
(  66,6أي اعتماد نسبة )  من بين الدرجات الثالث لكل مفيوم الطالبة عمى درجتين

كتسبن حساب عدد الطالبات المواتي ا رىالكتساب المفيوم ، وفي ضوء ذلك ج معياراً 
ئوية فكانت االكتساب بالنسب المنسبة التعبير عن  ( ، وجرى 91كل مفيوم ) ممحق 

  -: (91)كما في الجدول
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 (51جدول)
بالنسبة  اعني ارً االكتساب معب ية ونسبةاىيم النحو ع المكتسبة لممفيعدد طالبات المجام

 المئوية .
 

رقم 
  مو المفي

 ة الثانيةيبيالتجر  األولىة يبيالتجر 
عدد الطالبات 

 المفيوم المكتسبات
النسبة 
 المئوية

عدد الطالبات 
 المفيوم المكتسبات

 النسبة المئوية

9 51 51,51 91 11,88 
5 58 88,88 52 65,68 
2 58 88,88 51 52,15 
8 59 62,62 55 51,15 
1 55 89,89 58 85,21 
6 51 85,85 51 81,51 
5 20 10,10 55 68,50 
8 20 10,10 51 52,15 
1 20 10,10 52 65,68 

90 51 51,51 52 65,68 
99 58 88,88 91 11,88 
95 51 51,51 91 88,99 
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رقم 

 مو المفي
 المجموعة الضابطة          

 النسبة المئوية  المفيوم  باتالمكتس لطالباتعدد ا
9 55 68,50 
5 98 15,18 
2 55 68,50 
8 98 15,18 
1 51 52,15 
6 52 65,68 
5 55 68,50 
8 91 11,88 
1 55 68,50 

90 50 18,85 
99 92 28,52 
95 96 85,01 

في نسبة اكتساب المفاىيم النحوية ن ىناك فرقًا أ(   91تبين من الجدول )        
التي درست  األولى لطالبات المجموعات الثالث ولصالح طالبات المجموعة التجريبية

 (*)ب المفاىيم النحوية وتقارب في نسبةنمط االستكشاف شبو الموجو في اغمب
اكتساب المفاىيم  نسبة إنمن المفاىيم ، وىذا يعني  اآلخرلمبعض  االكتساب 

الستكشاف شبو التي درست بنمط ا األولىالنحوية لطالبات المجموعة التجريبية 
لمفاىيم النحوية لطالبات المجموعة الضابطة التي اكتساب االموجة اكبر من نسبة 

 درست بالطريقة االعتيادية ) االستقرائية ( . 
 

                                                 
(*)

 نزواًل. %90رب في النسب المئوية عمى أساس اعتمدت التقا 
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اىيم النحوية لطالبات المجموعة التجريبية الثانية التي فنسبة اكتساب المو 
اكتساب المفاىيم النحوية لطالبات بنمط االستكشاف الحر اكبر من نسبة درست 

 ت بالطريقة االعتيادية ) االستقرائية ( .المجموعة الضابطة التي درس
األولى التي وان نسبة اكتساب المفاىيم النحوية لطالبات المجموعة التجريبية 

الموجو اكبر من نسبة اكتساب المفاىيم النحوية  درست بنمط االستكشاف شبو
 نمط االستكشاف الحر ، وقدعة التجريبية الثانية التي درست بلطالبات المجمو 

)المخططات  الثالث كما فيمستوى نسبة االكتساب لطالبات المجموعات  مثمت 
9،5،2) . 

فرق ذو داللة األولى التي نصت )) ال يوجد لذا ترفض الفرضية الصفرية 
( بين متوسط درجات مجموعات البحث الثالث في  0.01عند مستوى )  إحصائية

ق طالبات المجموعة (( وىذا يعني تفو  يةاكتساب كل مفيوم من المفاىيم النحو 
ق المجموعتين التجريبيتين و فتعمى المجموعة التجريبية الثانية و  األولىالتجريبية 

 من المفاىيم النحوية . اكتساب كل مفيوم  الضابطة فيعمى طالبات المجموعة 
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 ( - 9 –)  مخطط 
 اىيم النحوية من طالبات المجموعات الثالثنسبة اكتساب المفمخطط يمثل موازنة 

 األولى ةنسبة المفاىيم المكتسبة / التجريبي
            900 
            11 
                10 
                  81 
                   80 
                     51 
                       50 
                       61 
                        60 
                        11 
                        10 
                        81 
                        80 
                        21 
                        20 
                        51 
                        50 
                        91 
                        90 
                        1 
                        0 
95 99 90 1 8 5 6 1 8 2 5 9  
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 (-5-)مخطط                          
 الثانية ةنسبة المفاىيم المكتسبة / التجريبي               

 
             900 
             11 
             10 
             81 
               80 
                51 
                  50 
                     61 
                      60 
                      11 
                       10 
                       81 
                        80 
                        21 
                        20 
                        51 
                        50 
                        91 
                        90 
                        1 
                        0 
95 99 90 1 8 5 6 1 8 2 5 9  
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 (-2-)مخطط                               
 نسبة المفاىيم المكتسبة / المجموعة الضابطة

 
             900 
             11 
             10 
             81 
             80 
              51 
              50 
                61 
                    60 
                     11 
                      10 
                       81 
                       80 
                        21 
                        20 
                        51 
                        50 
                        91 
                        90 
                        1 
                        0 
95 99 90 1 8 5 6 1 8 2 5 9  
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 -:الفرضية الثانية نتائج-2

 نالتجريبيتيفروق بين مجموعات البحث الثالث)لالستدالل عمى مدى ال  
في اكتسابيم المفاىيم النحوية مجتمعة والتحقق من صحة الفرضية  (والضابطة

) ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللو )الصفرية الثانية التي نصت 
جموعات البحث الثالث في اكتساب المفاىيم ( بين متوسط درجات م 0,01) 

 النحوية مجتمعة (( 
 

، لمكشف عن داللة الفروق بين  األحاديممت الباحثة تحميل التباين عاست       
 : (96)متوسطات درجات طالبات مجاميع البحث كما في الجدول 

 
 ( 96جدول )                        

 ت طالبات عينة البحث في اختبار اكتسابلدرجا األحادينتائج تحميل التباين 
 المفاىيم النحوية .

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

 اإلحصائية الداللة القيمة الفائية    
 ستوىمعند 

(0,01  ) 
 الجدولية المحسوبة 

بين 
 المجموعتين 

 اً إحصائي دالة 2,99 98,28 685,58 5 9588,88

داخل 
 المجموعتين 

8256,58 18 88,66 

  900 1669,68 الكمي 
 

( اكبر من  98,28ة المحسوبة ) ئيالقيمة الفا إن(  96يظير من الجدول )         
 داللة   ومستوى (  18,5( عند درجتين حرية )  2,99قيمة الجدولية البالغة ) ال

بين متوسطات درجات االختبار داللة إحصائية ي ( ىذا يعني وجود فرق ذ 0,01) 
رفض الفرضية الصفرية  إلىلبعدي لمجموعات البحث الثالث وىذه النتيجة تؤدي ا

بين المجموعات الثالث وىذا  إحصائيةليس ىناك فرق ذو داللة  انوالتي تنص عمى 
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بين  إحصائيةوجود فرق ذي داللة  إلىيعني قبول الفرضية البديمة التي تذىب 
 لبعدي . اث في االختبار المجموعات الثال

 
ق معنوية بين مجموعات و يكشف عن وجود فر  األحاديتحميل التباين  إن 
يا ولمعرفة ذلك استعممت تحصالمتي تكون الفرق لوال يحدد لنا المجموعات ال البحث،

 :(95)الجدولفي مبين ىو لبعدية وكما ا ( لمموازنة tukeyالباحثة  اختبار توكي ) 
 

 (  95جدول )                                
بين متوسطات درجات طالبات المجموعة  الجدولية لمموازنةو قيمتا توكي المحسوبة 

في اكتساب  الضابطةوالمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة  األولىالتجريبية 
 المفاىيم النحوية مجتمعة . 

 
مجموعات 

 المقارنة 
حجم 

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

الداللة  كي قيمة تو 
 الجدولية  المحسوبة  اإلحصائية 

  51,606 22  األولىة يبيالتجر 
8,06 

 
 

5,89 
 

  اً إحصائي ةدال
 50,199 28 ة الثانية يبيالتجر 
  51,606 22  األولىة يبيالتجر 

5,18      
 اً إحصائي ةدال

         
 الضابطة 

28 96,815 

  50,199 28 ة الثانية يبيالتجر 
2,18 

 اً إحصائي لةدا
         
 الضابطة 

28 96,815 

قيمة توكي المحسوبة بين متوسطي المجموعتين  نأ(  95يظير من الجدول )      
( وىي اكبر من القيمة الجدولية  8,06الثانية بمغت )  ةوالتجريبي األولى نالتجريبيتي
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،  األولى موعة التجريبية( ولمصمحة المج 0,01( بمستوى داللة )  5,89البالغة ) 
 وبذلك تفوق نمط االستكشاف شبة الموجة عمى نمط االستكشاف الحر . 

قيمة توكي المحسوبة بين متوسطي  نأ ،أيضاً ويظير من الجدول 
( وىي اكبر من القيمة الجدولية  5,18والضابطة ( بمغت )  األولىالمجموعتين ) 

األولى صمحة المجموعة التجريبية ( ولم 0,01( بمستوى داللة )  5,89البالغة) 
 . وبذلك تفوق نمط االستكشاف شبو الموجو عمى الطريقة االعتيادية 

قيمة توكي المحسوبة بين متوسطي  نأ ،أيضاً ويظير من الجدول 
( وىي اكبر من القيمة الجدولية  2,18المجموعتين ) الثانية والضابطة ( بمغت ) 

  ، العتياديةط االستكشاف الحر عمى الطريقة وىذا يعني تفوق نم ،(5,89البالغة) 
الثانية وىذا يعني تفوق طالبات المجموعة  (الفرضية الصفرية)لذا ترفض 
وتفوق طالبات  ،عمى طالبات المجموعة التجريبية الثانيةالتجريبية األولى 

المجموعتين التجريبيتين عمى طالبات المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيم 
 جتمعة . النحوية م

 
 -الفرضية الثالثة:نتائج -3

 نالتجريبيتيالفرق بين مجموعات البحث الثالث )  لالستدالل عمى مدى
متحقق من صحة و ل (،50البعدي ممحق ) االختبار والضابطة( من خالل درجات

يوجد فرق ذو داللة إحصائية  )) العمى:الفرضية الصفرية الثالثة لمبحث التي نصت 
مجموعات البحث الثالث  ( بين متوسط تحصيل درجات 0,01)  اللةعند مستوى د
 ممفاىيم النحوية مجتمعة (( . ل في تحصيمين

، لمكشف عن داللة الفرق بين  األحادياستعممت الباحثة تحميل التباين 
 :(98)مبين بالجدول ىو متوسط درجات طالبات مجاميع البحث الثالث كما
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 (  98جدول )                                
لممفاىيم  جات طالبات عينة البحث في تحصيمينلدر  األحاديتحميل التباين  نتائج

 النحوية .
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 اإلحصائية الداللة القيمة الفائية
 عند مستوى

 (0,01) 
 الجدولية المحسوبة

 اً إحصائي ةدال 2,99 55,55 9098,01 5 5026,905 بين المجموعتين
داخل 

 المجموعتين
8281,822 18 88,51 

  900 6851,180 الكمي

 
( وىي اكبر  55,55ن القيمة الفائية المحسوبة ) ا(  98يظير من الجدول ) 

( 0,01لة )( ومستوى دال 18,5( عند درجتين حرية )  2,99من القيمة الجدولية ) 
داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث  ذيوىذا يعني وجود فرق 

عمى وىذه النتيجة تؤدي إلى رفض الفرضية التي تنص  ،الثالث في االختبار البعدي
بين المجموعات الثالث ، وىذا يعني قبول  إحصائيةانو ليس ىناك فرق ذو داللة 
لمجموعات اإحصائية بين وجود فرق ذي داللة  إلىالفرضية البديمة التي تذىب 
 الثالث في االختبار البعدي .

 مجموعات يكشف عن وجود فروق معنوية بين األحاديتحميل التباين  إن
ولمعرفة ذلك  جموعات التي تكون الفروق لصالحيا، وال يحدد لنا المالبحث الثالثة

مبين ىو وكما  يةدالبع ( لمموازنة tukeyاستعممت الباحثة اختيار توكي ) 
 : (91بالجدول)
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 (  91جدول )                                 
 المجموعةبين متوسطات درجات طالبات  جدولية لمموازنةالقيمتا توكي المحسوبة و 

 الضابطة في تحصيمينالمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة األولى و التجريبية 
 ممفاىيم النحوية مجتمعة .ل
   

حجم  مجموعات المقارنة 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

 الداللة اإلحصائية  قيمة توكي 
 الجدولية  المحسوبة 

  55,19 22 يبية األولىالتجر 
2,15 

 
 

5,89 
 

  اً إحصائي ةدال
 52,82 28 التجريبية الثانية
  55,19 22 التجريبية األولى

1,11     
 اً إحصائي ةدال

 50,18 28 الضابطة          
  52,82 28 نيةالتجريبية الثا

5,88 
 اً إحصائي ةغير دال

 50,18 28 الضابطة          
 

قيمة توكي المحسوبة بين متوسطي المجموعتين  نأ ،(91يظير من الجدول )
( وىي اكبر من القيمة الجدولية  2,15والتجريبية الثانية بمغت )  األولى نالتجريبيتي

وبذلك  ،األولىحة المجموعة التجريبية ( ولمصم0,01( بمستوى داللة )5,89) البالغة
 االستكشاف الحر . مط االستكشاف شبو الموجو عمى نمط تفوق ن

 
 المجموعتيقيمة توكي المحسوبة بين متوسطي  نأ ،أيضاً يظير من الجدول 

( 5,89)البالغة( وىي اكبر من القيمة الجدولية 1,11الضابطة ( بمغت )و  األولى) 
وبذلك تفوق نمط  ،األولى ةالتجريبيالمجموعة  ح( لصال0,01بمستوى داللة )

 .  العتياديةعمى الطريقة  الموجو شبو االستكشاف
 

عند مستوى  إحصائية، انو اليوجد فروق ذات داللة  أيضاً ير من الجدول يظ
( بين المجموعتين )الثانية  5,88كانت قيمة توكي المحسوبة )  إذ(  0,01) 
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(  0,01( بمستوى ) 5,89دولية البالغة ) الج والضابطة ( وىي اصغر من القيمة
تساوي نمط االستكشاف الحر مع الطريقة و وىذا يعني عدم تفوق أي المجموعتين، 

، والسبب في ذلك تفوق طالبات  الثالثةاالعتيادية . لذا تقبل الفرضية الصفرية 
المجموعة عمى طالبات المجموعتين ) التجريبية الثانية و  األولىالتجريبية المجموعة 

 مع المجموعة الضابطة في تحصيل المجموعة التجريبية الثانية ، وتساوي(الضابطة
 لمفاىيم النحوية . ا

 
  -: تفسير النتائج :  ثانيا  

ي ئالنحوية الال يمفي اكتساب المفاى األولىطالبات المجموعة التجريبية تفوق  .9
ي ئلضابطة الالمى طالبات المجموعة اعشبو الموجو  بنمط االستكشافدرسَن 
األولى والثانية باستعمال الطريقة االعتيادية في الفرضيات الصفرية  درسنَ 

 والثالثة .
 

 :  اآلتية األسباب إلىتعزى هذه النتيجة  أنيمكن 
ان نمط االستكشاف شبو الموجو اكثر فاعمية في التدريس،النو يؤدي الى  - أ

ئق المعرفية وصواًل تفاعل الطالبات مع الدروس ،ويساعدىن عمى ربط الحقا
 الى الحقائق النيائية.

ان ىذا النمط من التدريس يساعد الطالبات عمى األحتفاظ بالمادة العممية  - ب
لمدة أطول ،ويكون استرجاعيا أسيل ،الن الطالبات يتوصمن الى المفيوم 

 بأنفسين.

ان نمط االستكشاف شبو الموجو يعطي فرصة لمطالبات لممشاركة في  - ت
ي،وذلك ألنو يثير دافعية الطالبات نحو التعمم الستكشاف الموقف التعميم

 معمومات جديدة لم تكن تعرفيا من قبل.
ي درسن بنمط االستكشاف المجموعة التجريبية الثانية الالئ تفوق طالبات .5

ي الضابطة الالئالحر في اكتساب المفاىيم النحوية عمى طالبات المجموعة 
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وتساوي  ،والثانية األولىيات الصفرية في الفرض ،بالطريقة االعتيادية درسن
 الثالثة. في الفرضية الصفرية ةعتيادياال ةقينمط االستكشاف الحر مع الطر 

 
 إلى األسباب اآلتية : ىذا التفوق قد يعزى  ة إنرى الباحثتو 

ان نمط االستكشاف الحر يعطي الطالبة دورًا اساسيًا في عممية التعمم بداًل  - أ
الفكر فتتحمل الطالبة المسؤولية الكبرى في العممية من المدرسة ،ففيو يعمل 

التعميمية ،من خالل المعمومات او المفاىيم التي تعرفيا تنطمق لمكشف عن 
 مفاىيم جديدة لم تكن معمومة لدييا.

ان نمط االستكشاف الحر يعطي فرصة لمطالبات بأن يستكشفن بأنفسين  - ب
الخاص ،كذلك ىي طريقة  أجزاء القاعدة ويصغن القاعدة النحوية بأسموبين

  مشجعة لمطالبات ،وذلك ألنيا تثير دافعية اكبر لمتعمم لديين . 
 

في اكتساب المفاىيم النحوية التي  األولى ةالتجريبيتفوق طالبات المجموعة  .2
درست باستعمال نمط االستكشاف شبو الموجو عمى طالبات المجموعة 

ستكشاف الحر في الفرضيات التجريبية الثانية التي درست باستعمال نمط اال
 .والثانية والثالثة (  األولىالصفرية ) 
  اآلتية: األسباب إلىىذا التفوق قد يعزى  إنوترى الباحثة 

إن الطالبة التي تدرس المفاىيم النحوية بنمط االستكشاف شبو الموجة ،تكون  - أ
ىي العنصر األساسي في العممية التعميمية ،إذ وضعت في موقف يتطمب 

التركيز والتفكير لكي تصل إلى المفيوم الجديد ولكن دور المدرسة في  منيا
 ىذا النمط يساعد الطالبة في التوصل إلى المفيوم النحوي.

إن نمط االستكشاف شبو الموجو،ينمي القدرات العقمية لدى الطالبات ويزيد  - ب
 فعاليتين في التعمم من خالل شعورىن بالمتعة والقدرة عمى االنجاز . 
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أظيرت التي  ،التي توصمت إلييا الدراسة الحالية  ةالنتيج ن  أتقدم يتضح لنا مما 
 الحر(و االستكشاف بنوعيو ) شبو الموجو  ذا داللة إحصائية لصالح مجموعتي فرقاً 

 عمى الطريقة التقميدية . 
ة كدراسة جاءت متفقة مع نتائج الدراسات العربييا الفرق يالتي ظير ف جالنتائ إن    

ودراسة ) العاني ،  ،( 5000ودراسة ) السعيدي ، ،(  9182ات ،) عبيد
( ودراسة )  wittrock , 1963كدراسة )  األجنبيةالدراسات  (،أما5001

gutherie & Baldwin ,1970   ( ودراسة ، )fronsic , 1975   فقد ، )
 .  األخرىبالدراسات  نةً واز ضعف طريقة االستكشاف م أظيرت

 
 واألجنبيةبب االختالف في النتائج بين الدراسات العربية س إن الباحثة وترى

  -:  سببووالدراسات الحالية 
 الوسائل المستخدمةو  ،الصفوفو ، عدد الطالبو ، درسيةتباين في البيئة الم    

  المغة . و الجنس، و المادة التعميمية ، و ،
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 -أوالً:االستنتاجات :
 -في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث تستنتج الباحثة ما يأتي :

إن كل أسموب جديد في التدريس يحث الطالبات عمى اكتساب المفاىيم  .1
 النحوية.

إن إضفاء جو من الحرية عند عرض المادة النحوية يساعد عمى اكتساب  .2
عتين التجريبيتين التي درست تفوقت طالبات المجمو  المفاىيم النحوية ،لذا

الموجو والحر(عمى مجموعة البحث الضابطة التي  وبطريقة االستكشاف )شب
 درست بالطريقة االعتيادية.

االستكشاف )شبو الموجو والحر(كان ليما األثر في تنمية التفكير  إن نمط .3
 العممي السميم لدى طالبات البحث.

يبتعدن عن  الطالباتمت َجعاالستكشاف )شبو الموجو والحر(  نمط إن .4
  اإلجابات السطحية واكتساب المفاىيم النحوية بدقة .

االستكشاف )شبو الموجو والحر( يساعد عمى شد انتباه الطالبات  نمطإن  .5
 أثناء عرض المادة العممية. في وزيادة تركيزىن 

لموصول إلى  ةاالستكشاف )شبو الموجو والحر( وفر لمطالبات فرص إن نمط .6
 ت باستعمال التفكير المنطقي.االستدالال

الطالبات عمى االستقاللية  ااالستكشاف )شبو الموجو والحر( عود إن نمط .7
 واالعتماد عمى الذات والتبعية.

من دافعية الطالبات نحو التعمم  ا)شبو الموجو والحر( زاداالستكشاف  نمط إن .8
  عامل اإلثارة والتشويق لديين. رفعاو 

 ةبكيفية تتيح لمطالب تجريي وعممية التفكير إن فعل االستكشاف فعل عقم .9
 ،فينتقل إلى معمومات جديدة .  االذىاب إلى ابعد من المعمومة المقدمة إليي
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 -ثانيًا:التوصيات :
 الدراسة الحالية توصي الباحثة باآلتي: يافي ضوء النتائج التي أسفرت عن

االستكشاف أنماط ضرورة تدريب مدرسي المغة العربية ومدرساتيا  عمى  .1
 )الموجو وشبو الموجو والحر(.

يثة أساليب التدريس الحدبعربية ومدرساتيا ضرورة تبصر مدرسي المغة ال  .2
 .ورات تدريسية ليمدعن طريق واطالعيم عمى فائدتيا 

والكميات طرائق التدريس في معاىد إعداد المعممات و ورة تضمن مناىج ضر   .3
 تكشاف)الموجو وشبو الموجو والحر( .االس والتربية األساسية( أنماط )التربية

عمى تدريس المفاىيم النحوية ،ال عمى األلفاظ النحوية في دروس  ركيزالت .4
 القواعد في المراحل اإلعدادية.

 
 -ثالثًا:املقرتحات:

 :ما ياتي  لو اقترحت الباحثة إجراء اًل لما توصل إليو البحث وتطويًرااستكما
 مراحل دراسية أخرى.دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في  .1

 دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لبيان أثر الجنس.  .2

شبو الموجو ثالث أنماط من االستكشاف )دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في  .3
 والحر(.

فروع  ةدراسة مماثمة لمدراسة الحالية لبيان تأثير أنواع االستكشاف في بقي .4
 األدب( .و  ،)النقدـالمغة العربية ك

مة لمدراسة الحالية لمعرفة تأثير أساليب االستكشاف في اكتساب دراسة مماث .5
 ميارات التفكير الناقد. 
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دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمعرفة تأثير أساليب االستكشاف في اكتساب  .6
 ميارات الفيم القرائي.

 



      141         ....املصادر

 

 المصادر العربية
 القراف الكريـ -

توجيهات عامة في طرائق تدريس المغة األلوسي،عبد الجبار عبد اهلل ،وآخروف، .1
،دار الكتب والوثائؽ ،مديرية مطبعة وزارة 1طالعربية لمرحمة الدراسة الثانوية،

 ـ.1991التربية،

 ـ.1999، دار المعارؼ الجامعية،طرق تدريس المغة العربية،زكريا،إبراىيـ .2
دار           ،4،طالموجه الفني لمدرسي المغة العربية،عبد العميـ،إبراىيـ  .3

 ـ.1968،مصر،ؼالمعار 
،دار أبف األثير لمطباعة المدخل إلى طرائق التدريس العامةإبراىيـ ،فاضؿ خميؿ، .4

 ـ.2111والنشر،جامعة الموصؿ،
يع ،دار المسيرة لمنشر والتوز 1،ط1،ج موسوعة التدريس،مجدي عزيز ،إبراىيـ .5

 ـ.2114والطباعة ،األردف،
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 ـ .1983، دار الفكر لمطباعة والنشر ، بيروت ،  2عبد المطيؼ ، ط
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 ـ. 2115،مكتبة احمد الدباغ لمطباعة والنشر ،بغداد،2،ط التعميمية
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 (2)ملحـق 
 المجاؿ السنة القائـ بيا الدراسة                     ت
والمحاضرة في مقارنة بيف اثر طريقتي االستكشاؼ دراسة  ٔ

 تحصيؿ الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء
 عمي مطني العنبكي 
 )رسالة ماجستير(  

 عمـو ٜٛٛٔ

االستكشاؼ في تدريس العمـو في تنمية االتجاىات أثر طريقة  ٕ 
 العممية لطالب الصؼ األوؿ المتوسط

 ميدي خطاب صخي  
 )رسالة ماجستير(  

 عمـو ٜٛٛٔ

أثر استخداـ طريقتي االستكشاؼ والتوكيد في المختبر في  ٖ
 تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث المتوسط بمادة الكيمياء

 فرات كاظـ عبد الحسيف الحمي
 ماجستير( )رسالة

 عمـو ٜٛٛٔ

أثر ثالث مستويات مف االستكشاؼ في تنمية حب  ٗ
 االستطالع لدى طالب معاىد أعداد المعمميف

 فالح محمد حسف الصافي 
 )أطروحة دكتوراه(

 عمـ نفس ٜٜٗٔ

أثر استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في تحصيؿ تنمية  ٘
دة التفكير الناقد لطالب الصؼ الخامس الثانوي في ما

 الجغرافية 

 كريـ ميدي إبراىيـ 
 )أطروحة دكتوراه(

 جغرافية ٜٜ٘ٔ

أثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تحصيؿ طمبة الصؼ    ٙ
 الرابع العاـ في مادة الرياضيات

 ألياـ جبار فارس
 )رسالة ماجستير(   

 عمـو ٜٜ٘ٔ

أثر طريقة االستكشاؼ الموجو في تحصيؿ طالبات الصؼ  ٚ
 -لعممي -ي مادة الكيمياء الالعضوية الثالث كيمياء ف

 محمد جبير دريب 
 )أطروحة دكتوراه( 

 عمـو ٜٜٚٔ

أثر تدريس البالغة بطريقة االستكشاؼ في تحصيؿ وانتقاؿ  ٛ
 لثر التعمـ و االحتفاظ بو لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي

 رقية األئمة عبيد عبد اهلل ألعبيدي 
 )أطروحة دكتوراه(

 بالغة ٕٓٓٓ

ثر استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في تنمية التفكير أ ٜ
الناقد لدى طمبة فروع التربية بكمية التربية األساسية في مادة 

 عمـ الجماؿ 

 مالؾ عبد محسف المالكي
 )رسالة ماجستير (

 فنية  ٕٗٓٓ

أثر طريقي االستكشاؼ الموجو والمناقشة في تحصيؿ طالبات  ٓٔ
 دة التربية اإلسالمية الصؼ الخامس اإلعدادي في ما

 ابتساـ زكي عبد الصاحب حسيف
 )رسالة ماجستير(

 إسالمية  ٕٗٓٓ

مفاىيـ أثر استعماؿ نمطيف مف االستكشاؼ في اكتساب ال ٔٔ
 العاـطالبات الصؼ الرابع اإلسالمية واستبقائيا لدى 

 وفاء كاظـ سميـ الزبيدي 
 )أطروحة دكتوراه(

 إسالمية ٕ٘ٓٓ

إستراتيجية االكتشاؼ الموجو في تنمية فعالية استخداـ  ٕٔ
ميارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ 

 بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية

 ٕ٘ٓٓ صالح عبد السميع محمد أحـ
 
 

 قراءة 

فعالية استخداـ األسموب القائـ عمى االكتشاؼ الموجو لتنمية  ٖٔ
 ة لدى األطفاؿ المتخمفيف عقمياً بعض الميارات الرياضي

 رياضة ٕ٘ٓٓ رحاب صالح محمد برغوت
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أثر استخداـ طريقة االستكشاؼ الموجو في تحصيؿ تمميذات  ٗٔ
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو وتنمية االستطالع 

 العالمي لدييف

 بشرى خميس محمد 
 )أطروحة دكتوراه(

ٕٓٓٙ  

 عمـو

لموجو في تنمية التفكير الناقد أثر طريقة االستكشاؼ ا ٘ٔ
 لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة عمـ األحياء 

 شيماء عباس عبيد ألحسناوي 
 )رسالة ماجستير(

 أحياء ٕٚٓٓ

أثر الطريقة االستكشافية بالمعب في تحصيؿ وتنمية الميارات  ٙٔ
 العقمية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو

 ـ فيد المالكي جواد كاظ
 )رسالة ماجستير(

 عمـو ٕٛٓٓ

تأثير برنامج باستخداـ أسموب االستكشاؼ الموجو في تعمـ  ٚٔ
 واحتفاظ بعض الحركات األرضية بالجمناستؾ

 محمد رحيـ غاوي الـز األسدي
 )رسالة ماجستير(

 رياضة ٜٕٓٓ

تأثير أسموب االكتشاؼ الموجو في الخبرة اإلدراكية وتعمـ  ٛٔ
 يارات األساسية في الكرة الطائرة بعض الم

 سيناء فميح حسف
 )رسالة ماجستير(

 

 رياضة ٕٓٔٓ

دراسة مقارنة بيف أثر استخداـ ثالث طرائؽ االستكشاؼ  ٜٔ
الموجو والتعميـ المبرمج والمحاضرة في تحصيؿ طمبة 

 الجامعة في مادة الرياضيات 

Smith ٜٔٚ٘ رياضيات 

 الموجوأثر استعماؿ طريقة االستكشاؼ  ٕٓ
 في تحصيؿ طمبة الجامعة في مادة  

 الرياضيات          

Williams   ٜٔٛٓ رياضيات 

دراسة مقارنة طريقة االكتشاؼ والشرح والطريقة االعتيادية في  ٕٔ
لدى طالب  ااكتساب بعض المفاىيـ البيولوجية واستبقائي

 الصؼ األوؿ المتوسط

Amein ٜٔٛٔ عمـو 

سموب االستكشاؼ وأسموب الشرح في دراسة مقارنة فعالية أ ٕٕ
تحصيؿ تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في تعميـ المعرفة 

 العممية ووجيات نظرىـ

selim ٜٕٔٛ عمـو 

 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق)
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درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في مادة قواعد المغة العربية لمعام الدراسي 
 9000-9002السابق

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى ت
0 57   20 20 
9 50 50 38 
8 53 53 57 
4 50 59 50 
7 57 50 30 
7 50 30 72 
5 59 50 77 
3 24 78 57 
2 27 70 58 
00 30 38 52 
00 37 27 75 
09 32 35 70 
08 77 78 24 
04 50 78 32 
07 27 57 70 
07 79 30 50 
05 37 20 30 
03 57 54 59 
02 37 20 59 
90 74 20 30 
90 50 54 55 
99 59 50 50 
98 57 53 57 
94 73 30 52 
97 20 77 27 
97 50 35 70 
95 27 79 57 
93 30 58 35 
92 50 77 20 
80 55 24 24 
80 50 50 58 
89 72 50 55 
88 57 57 30 
84  57 57 

 (4ملحق)
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حصيؿ الدراسي لآلباء واألميات  وتحديد العمر الزمني التمعمومات لمعرفة  ةاستبان
 لمطالبات:

 
 -:عف االسئمة االتيةيرجى اإلجابة 

 
 االسـ الثالثي:

 
 التحصيؿ الدراسي لؤلب:

 
 التحصيؿ الدراسي لؤلـ:

 
 المواليد:
:  اليـو

 الشير:
 السنة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ملحق )



 961                                                                                      املالحق ....

 باألشهر وبة مجموعات البحث الثالث محسالعمر الزمني لطالبات 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى ت
0 032 020 027 
9 025 020 023 
8 028 907 909 
4 909 027 904 
7 028 903 033 
7 904 025 027 
5 907 023 032 
3 032 024 905 
2 023 904 024 
00 028 027 020 
00 027 024 908 
09 905 020 025 
08 024 029 022 
04 907 025 028 
07 033 033 900 
07 900 028 023 
05 022 020 907 
03 028 908 900 
02 020 025 029 
90 020 027 900 
90 903 024 902 
99 033 022 024 
98 022 020 032 
94 033 027 027 
97 020 024 907 
97 025 033 022 
95 902 908 028 
93 024 902 900 
92 020 032 909 
80 025 033 027 
80 020 027 903 
89 027 027 025 
88 027 022 020 
84  027 023 

    
 (6ملحق)
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 اختبار المعمومات السابقة في مادة قواعد المغة العربية
 

 عزيزتي الطالبة....
 

بيف يديؾ اختبار يتكوف مف ثالثة أسئمة اليدؼ منو قياس المعمومات السابقة 
ـ ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓفي العاـ  افي موضوعات مادة قواعد المغة العربية التي ستدرسيني

يارية جميعيا مف دوف ترؾ أية فقرة منيا ،عممًا .المطموب اإلجابة عف الفقرات االخت
 أف اإلجابة تكوف عمى ورقة االختبار نفسيا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسـ الطالبة:                                                   
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(أماـ العبارة الخطأ مع ×:ضع عالمة)   (أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )ٔس
 تصحيح الخطأ .

 
 الشاعر: قاؿ-ٔ

 إني أرى فقراءكـ في حاجةٍ                    لو تعمموف لقائٍؿ َفعػَّػػاؿ

 لو( في البيت الشعري أداة شرط  جازمة.(
 
 ىذا مف األسماء الموصولة. -ٕ
 
 يمكف أف يأتي الخبر جممة فعمية. -ٖ
 
 في قولنا)ال تيمؿ واجبؾ ( )ال ناىية (جازمة.-ٗ
 
 األوؿ اسما ليا وتنصب الثاني خبر ليا.)لعؿ(مف أخوات )كاف(ترفع -٘
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة9س
 
 يا ظبيًة أشبُة شيٍء باليما                      َترعى الخزامى بيف أشجار القنا.-ٔ

 ) الخزامى ( اسـ :
 منقوص.  -أ

 مقصور.  -ب
 ممدود . -ج
 مبني. -د
 
 
 يرمي الالعب الكرة .-ٕ
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 )يرمي ( فعؿ مضارع :
 ع .مرفو  -أ

 مجزـو . -ب
 منصوب.  -ج
 مجرور. -د
 
 حسبت السراب ماءً . -ٖ

 )حسب ( فعؿ:
 متعد إلى مفعوؿ بو واحد.-أ

 متعد إلى مفعوليف . -ب
 متعد إلى ثالثة مفاعيؿ. -ج
 الـز .-د
  
  (1){ًَإِوَّكَ نَعَهََ خُهُقٍ عَظِيمٍ}قبل تعبىل :  -ٗ

 )إنؾ( :
 فعؿ ناقص.  -أ

 حرؼ جامد . -ب
 بالفعؿ.  حرؼ مشبو-ج
 حرؼ جواب. -د
 
 قاؿ الشاعر: -٘

 الستسيمف الصعب أو أدرؾ المنى               فما انقادت اآلماؿ إال لصابر.
 النوف في الفعؿ )الستسيمف (:

 نوف النسوة . -أ

                                                 

 ٗ( . القمـ:االية ٔ)
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 نوف الجمع.  -ب
 نوف التوكيد . -ج
 نوف المثنى . -د
 
 (ٔ){ مَا دُمْدُ حَّْاً ًَأًَْصَانِِ تِاٌصَّالجِ ًَاٌضَّوَاجِ }قاؿ تعالى  -ٙ

 يمكف إعراب كممة) َحيِّا (:
 منصوب . حاالً  -أ

 مطمؽ.  مفعوالً  -ب
 . اً خبر  -ج
 .صفةً  -د
 
 محمد أرعى الناس لحقوؽ اهلل.-ٚ

 )أرعى (:
 فعؿ ماض . -أ

 صيغة مبالغة.  -ب
 اسـ تفضيؿ . -ج
 صفة مشبية. -د
 
 (2){ تُمْ تَعْمَهٌُنَكُهٌُا ًَاشْرَثٌُا ىَنِيئبً ثِمَب كُنْ}قاؿ تعالى -ٛ

 لػالواو في الفعؿ )ُكُموْا(:
 الجمع . -أ

 العطؼ.  -ب
 االستئناؼ . -ج

                                                 

 .  ٖٔ(مريـ : االية ٔ)
 .  ٖٗ(المرسالت : االية ٕ)
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 ألمعية. -د
 
 احذر الناس محب صادؽ                      باذؿ المعروؼ مف غير ثمف . -ٜ

 )صادؽ(ىو اسـ عمى وزف :
 مفعوؿ.  - أ

 فاعؿ.   - ب

 مفعاؿ.  -ج
 فعاؿ.  -د

  (1){ انْأَعْهٌَْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ أَوْتُمًَُ }قاؿ تعالى  -ٓٔ

 ما تحتو خط ىو:
 اسـ إشارة. - أ

 اسـ موصوؿ .  - ب

 عمـ.  -ج
 ضمير.  -د

 
 

 :أعربي ما تحته خط إعرابا مفصال ؟8س
 .إحسافُ اإلنساف    استعبدفطالما             قموبيـ تستعبدإلى الناس أحسف  
 
 
 
 
 

 (7ملحق )
                                                 

 .ٜٖٔاؿ عمراف : االية (ٔ)
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 لمجموعات البحث الثالث بقةالمعمومات السا درجات اختبار
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى ت
0 ٔٛ ٔٛ ٔٗ 
9 ٔٚ ٕٔ ٔٙ 
8 ٕٓ ٕٓ ٔٛ 
4 ٕٚ ٜٔ ٔٗ 
7 ٕٔ ٔٙ ٕٓ 
7 ٕٗ ٜٔ ٜٔ 
5 ٕٖ ٔٛ ٔٛ 
3 ٕٗ ٔٙ ٔٙ 
2 ٕٖ ٔ٘ ٔ٘ 
00 ٕٖ ٔٗ ٔٙ 
00 ٕٖ ٔٚ ٔٛ 
09 ٕٔ ٔٛ ٕٓ 
08 ٔٛ ٔٙ ٕٔ 
04 ٕٓ ٔٚ ٕٗ 
07 ٔٗ ٔٛ ٕٓ 
07 ٕٔ ٕٓ ٜٔ 
05 ٔٗ ٕٔ ٔٛ 
03 ٖٔ ٜٔ ٔٙ 
02 ٕٔ ٕٔ ٜٔ 
90 ٕٕ ٔٛ ٔٚ 
90 ٕٕ ٕٓ ٕٔ 
99 ٕٕ ٜٔ ٕٓ 
98 ٕٖ ٔٗ ٔٛ 
94 ٕٔ ٔٚ ٕٛ 
97 ٕٗ ٔٛ ٔٙ 
97 ٕٓ ٕٓ ٔٛ 
95 ٕٕ ٕٕ ٕٓ 
93 ٔٛ ٕٔ ٕٖ 
92 ٔ٘ ٔٛ ٕٗ 
80 ٔٙ ٔٛ ٕٗ 
80 ٔ٘ ٜٔ ٕٗ 
89 ٔٛ ٔٚ ٕٗ 
88 ٕٓ ٜٔ ٕٗ 
84  ٕٓ ٕٖ 

       
 (8حق )مل
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 اختبار القدرات المغوية
 تعميمات االختبار:

يتكوف كؿ سؤاؿ مف األسئمة اآلتية مف جممة أو بيت مف الشعر أو قوؿ 
مأثور،يتموه ثالثة تفسيرات واحد فقط يؤدي معنى بيت الشعر أو الجممة أو يقترب مف 

شير إلى في ورقة اإلجابة عمى الحرؼ الذي ي تضعي اشارةمعناه ،المطموب منِؾ أف 
 ىذا المعنى الصحيح.

 
 مثاؿ:

 تشتيي السفف.  ال تأتي الرياح بما - 
 السفف تحتاج في السير إلى السفف.-أ  
      كؿ ما يتمناه المرء يدركو ما -ب  
 المجتيد يناؿ ما يشتييو. -ج  
الجممة الثانية )ب( ىي أقرب المعاني إلى الجممة األولى ،ولذلؾ نضع -الجواب: 

 الحرؼ)ب(.دائرة حوؿ 
 
 وما نيؿ المطالب بالتمني                   ولكف تؤخذ الدنيا غالبا -ٔ
 المقاتؿ أحسف حظا مف غيره. -أ

 كافح تنؿ ما تصبو إليو. -ب
 الدنيا يـو لؾ ويـو عميؾ. -ج
 
 ما كؿ ىاٍو لمجميؿ بفاعؿ                    وال كؿ فّعاؿ لو بمتمـ -ٕ
 فاعؿ الجميؿ محمود. -أ

 ىواية الخدمة االجتماعية سمة نبيمة. -ب
 انو يعدؾ بخدمات ال يعني إتماميا. -ج
 
 ومكمؼ األياـ ضد طباعيا                  متطمب في الماء جذوة نار -ٖ
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 ال تأمف لؤلياـ فميس مف طباعيا الوفاء. -أ
 مف يطمب المستحيؿ أعياه التعب. -ب
 الماء يطفئ النار بسيولة. -ج
 
 ا خال اهلل باطؿ .أال كؿ شيء م-ٗ
 الدنيا فانية . -أ

 ووجو اهلل باؽ.فاف كؿ شيء  -ب
 اهلل سبحانو وتعالى قادر عمى كؿ شيء. -ج
  
 لوال اشتعاؿ النار فيما جاورت            ما كاف يعرؼ طيب عرؽ العود -٘
 عمى غثًا أو سمينًا. يالنار تحرؽ ما حوليا وال تبق -أ

 الرجؿ يعرؼ معدنو بالشدائد. -ب
 العود في أرضو نوع مف الحطب. -ج
 
 اخمؽ بذي الصبر أف يحظى بحاجتو        ومدمف القرع لؤلبواب أف يمجأ-ٙ
 البيوت مف أبوابيا. اادخمو  -أ

 الصبر صفة جيدة.-ب
 تتحقؽ اآلماؿ لمف كاف صبوًرا مثابرًا. -ج
 
 امش عمى ميؿ تقطع مسافة أطوؿ. -ٚ
 قاتؿ اهلل العجمة.-أ

 المة وفي العجمة الندامة.في التأني الس -ب
 تميؿ تحقؽ ما تصبو إليو. -ج
 
 
 ما كؿ ما يممع ذىب. -ٛ
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 الكالـ المعسوؿ يخدر العقوؿ.-أ
 ال تنخدع بالمظاىر. -ب
 كالمو جميؿ كسالسؿ الذىب. -ج
 
 والناس مف يمؽ خير قائموف لو                 ما يشتيي والـ المخطئ اليبؿ -ٜ
 كينو.إذا وقع الجمؿ كثرت سكا -أ

 يمتؼ الناس حوؿ ذي جاه وماؿ. -ب
 الناس مع الكفة الراجحة. -ج
 

 بعض لبعض واف لـ يشعروا خدـ          الناس لمناس مف بدو ومف حضر -ٓٔ
 الدنيا بخير. -أ

 مؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا.لمالمؤمف  -ب
 افعؿ الخير وارمو لمبحر. -ج
 

 يد اهلل مع الجماعة. -ٔٔ
 ال تصفؽ.ة داليد الواح-أ

 الصديؽ عند الضيؽ. -ب
 عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاىؿ. -ج
 

 مف يفعؿ الخير ال يعدـ جوازيو. -ٕٔ
 الرجؿ الفاضؿ يحبو الناس. -أ

 ومف يفعؿ مثقاؿ ذرة خيرا يره. -ب
 وتنتظر خيرا. ال تفعؿ شراً -ج
 
 

 سنانا ةركب المرء لمقنا                 ةكمما أنبت الزماف قنا-ٖٔ
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 قمياًل تأمف غدر الزماف. ادخر -أ
 كاف الناس اسعد حظا في الزمف الغابر منيـ اآلف. -ب
 ميما كانت عاديات الزماف فيي أىوف مف غدر اإلنساف بأخيو اإلنساف. -ج
 

 إنؾ ال تجني مف الشوؾ العنب .-ٗٔ
 ال تزرع العنب في غير أوانو.-أ

 ال تفعؿ شر وتنتظر خيرا. -ب
 ال تمش عمى الشوؾ. -ج
 

 اخذ القوس بارييا. -٘ٔ
 ناؿ منصبا ىو أىؿ لو. -أ

 النبوغ يقود المرء إلى الرقي.  -ب
 ىذا المنصب ليس لو. -ج
 

 أنا الغريؽ فما خوفي مف البمؿ.-ٙٔ
 مف لـ يمت بالسيؼ مات بغيره. -أ

 ال يضر الشاة سمخيا بعد ذبحيا . -ب
 السباح ال يخاؼ الغرؽ. -ج
 

 وقع.ما طار طير وارتفع إال كما طار  -ٚٔ
 عمى الباغي تدور الدوائر. -أ

 خير األمور أوسطيا. -ب
 لكؿ شيء إذا ما تـ نقصاف . -ج
 
 

 مف يخطب الحسناء لـ يغميا المير.-ٛٔ
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 يجب أف تدفع ميرا كبيرا لمحسناء. -أ
 الحسف والجماؿ ثروة. -ب
 مف طمب العمى سير الميالي. -ج
 

 البد لمشيد مف ابر النحؿ.-ٜٔ
 متاعب ومصاعب .نقابؿ في الحياة  -أ

 طريؽ النجاح محفوؼ بالمخاطر. -ب
 الحياة سيمة وميسرة لمناس. -ج
 

 المورد العذب كثير الزحاـ . -ٕٓ
 يسقط المطر حيث ينمو الحب. -أ

 الماء العذب الـز لحياة الناس. -ب
 (ٖٛٙ-ٖٗٙ،صٜ٘ٛٔ)احمد، يتيافت الناس عمى ما فيو نفعيـ. -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9ملحق)
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 لمجموعات البحث الثالث القدرة المغوية درجات اختبار
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولى ت
0 ٙٓ ٙٓ ٗٓ 
9 ٖ٘ ٙ٘ ٖ٘ 
8 ٙ٘ ٗٓ ٘٘ 
4 ٙ٘ ٖٓ ٘٘ 
7 ٘ٓ ٙ٘ ٘ٓ 
7 ٚٓ ٘٘ ٙ٘ 
5 ٙٓ ٙ٘ ٘٘ 
3 ٙٓ ٛ٘ ٖ٘ 
2 ٘٘ ٖ٘ ٘ٓ 
00 ٖ٘ ٚ٘ ٙ٘ 
00 ٘٘ ٚ٘ ٘٘ 
09 ٙ٘ ٙٓ ٗ٘ 
08 ٖ٘ ٖ٘ ٘ٓ 
04 ٗ٘ ٛ٘ ٖٓ 
07 ٖ٘ ٙ٘ ٘ٓ 
07 ٘ٓ ٙ٘ ٙ٘ 
05 ٙٓ ٖٓ ٚٓ 
03 ٗ٘ ٙٓ ٘٘ 
02 ٘٘ ٘ٓ ٗ٘ 
90 ٘٘ ٕ٘ ٙ٘ 
90 ٛ٘ ٗ٘ ٛ٘ 
99 ٙ٘ ٘٘ ٙ٘ 
98 ٕ٘ ٙ٘ ٙ٘ 
94 ٘٘ ٛ٘ ٙ٘ 
97 ٙ٘ ٖ٘ ٗ٘ 
97 ٚ٘ ٗ٘ ٚ٘ 
95 ٙ٘ ٘٘ ٚ٘ 
93 ٘٘ ٙٓ ٙ٘ 
92 ٚ٘ ٚ٘ ٚٓ 
80 ٙ٘ ٘٘ ٕ٘ 
80 ٙ٘ ٚٓ ٗ٘ 
89 ٙٓ ٚٓ ٘٘ 
88 ٙ٘ ٚ٘ ٙ٘ 
84  ٙٓ ٘٘ 

  
 (11ملحق )
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 لنحويو التي ستدرس لمطالباتاالمفاىيـ 
عدد المفاىيـ  المفاىيـ في الموضوع الواحد        الموضوع ت

 في الموضوع
 مفيوـ الضمير المنفصؿ. -أ الضمائر ٔ

 مفيـو الضمير المتصؿ.  -ب
 مفيـو الضمير المستتر -ج

ٔ-ٖ  

اسـ المرة واسـ  ٕ
 الييئة

 مفيوـ اسـ المرة -أ
 ـ اسـ الييئةمفيو  -ب

ٕ-ٕ 

 ٔ-ٖ مفيوـ المصدر الميمي المصدر الميمي ٖ
 مفيـو الحاؿ المشتؽ  -أ الحاؿ ٗ

 مفيـو الحاؿ الجامد -ب
ٗ-ٕ 

 مفيوـ التمييز الممحوظ -أ التمييز ٘
 مفيـو التمييز الممفوظ -ب

٘-ٕ 

 مفيوـ النعت الحقيقي -أ النعت ٙ
 مفيـو النعت ألسببي -ب

ٙ-ٕ 

  ٕٔ 
            المفاىيـ النحوية التي  درست                       وضوعاتعدد الم

 مفيومًا نحوياً ٕٔ ٙ    
 

 
 
 
 
 
 

 (11ملحق )
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قائمة بأسماء الخبراء الذيف عرضت عمييـ الباحثة إجراءات البحث مرتبة بحسب 
 األلقاب العممية والحروؼ اليجائية.

 
 ت

 اسـ الخبير    
 العممي    والمقب 

صالحية  مكاف العمؿ صصالتخ 
األىداؼ 
 السموكية

 صالحية
 الخطط  

 التدريسية

صالحية اختبار 
 اكتساب المفاىيـ

طرائؽ تدريس المغة  د أسماء كاظـ فنديٓأ ٔ
 العربية

كمية   جامعة ديالى
 التربية األساسية

 
      * 

 
      * 

 
     * 

طرائؽ تدريس المغة  د جمعة رشيد الربيعيٓأ ٕ
 العربية

 المستنصريةجامعة ال
 ألساسيةاكمية التربية 

 
      * 

 
      * 

 
      * 

طرائؽ تدريس المغة  د سعد عمي زايرٓأ ٖ
 العربية

جامعة بغداد كمية 
 التربية ابف رشد

 
      * 

 
      * 

 
      * 

د عبد الرزاؽ عبد اهلل ٓأ ٗ
 زيداف

جامعة ديالى كمية  طرائؽ تدريس التاريخ
 األصمعي ةالتربي

 
      * 

 
      * 

 
      * 

د عدناف محمود ٓأ ٘
 الميداوي

جامعة ديالى كمية  قياس وتقويـ 
 األصمعي التربية

 
      * 

 
      * 

 
      * 

د مثنى عمواف ٓأ ٙ
 الجشعمي

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية

جامعة ديالى كمية 
 التربية األصمعي

 
      * 

 
     * 

 
      * 

جامعة ديالى كمية  فقو المغة  محمد عمي غناويد ٓأ ٚ
 التربية األساسية

 
      * 

 
     * 

 
      * 

 د ناظـ كاظـ ٓأ ٛ
 جواد

جامعة ديالى كمية  قياس وتقويـ
 التربية األساسية

    
      * 

 
      * 

 
     * 

د حاتـ طو ٓـ ٓأ ٜ
 السامرائي

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية

 الجامعة المستنصرية
 كمية التربية األساسية

 
      * 

 
     * 

 
      * 

د حسف خمباص ٓـٓأ ٓٔ
 حمادي

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية

جامعة بغداد كمية 
 التربية ابف رشد

 
       * 

 
     * 

 
     * 

د رقية عبد األئمة ٓـٓأ ٔٔ
 العبيدي

طرائؽ تدريس المغة 
 الغربية

جامعة بغداد كمية 
 التربية ابف رشد

 
        * 

 
    * 

 
      * 
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د رياض حسيف ٓـٓأ ٕٔ
 عمي الميداوي

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية

جامعة ديالى كمية 
 التربية األساسية

 
        * 

 
     * 

 
      * 

طرائؽ تدريس المغة  د شيمة حميد ىاديٓـٓأ ٖٔ
 العربية 

الجامعة المستنصرية 
 كمية التربية

 
        * 

 
      * 

 
      * 

د عمي محمد ٓـٓأ ٗٔ
 العبيدي 

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية 

الجامعة المستنصرية 
 كمية التربية

 
        * 

 
      * 

 
      * 

د عبد الحسف عبد ٓـٓأ ٘ٔ
 األمير أحمد

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية 

جامعة ديالى كمية 
 التربية األصمعي

 
        * 

 
      * 

 
      * 

ٔٙ 
 
 

بد الحسيف د عٓـٓأ
 الجبوري

 

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية 

 

جامعة بغداد كمية 
 التربية ابف رشد

 
       * 

 

 
      * 

 

 
      * 

 
ٔٚ 

د غادة غازي عبد ٓـٓأ
 المجيد 

 
 نحو     

جامعة ديالى كمية 
 التربية األصمعي

 

 
       * 

 
      * 

 
      * 

أ.ـ.د مازف عبد الرسوؿ  ٛٔ
 سمماف

جامعة ديالى كمية  نحو            
 التربية األساسية

     
        * 

 
      * 

 
      * 

د مكي نوماف ٓـٓأ ٜٔ
 الدليمي

جامعة ديالى كمية  نحو     
 التربية األصمعي

   
            * 

 
       * 

 
     * 

د ياسميف حميد ٓـٓأ ٕٓ
 الربيعي

جامعة بغداد كمية  قياس وتقويـ   
 التربية ابف رشد

 
       * 

 
       * 

 
     * 

ـ باسمة احمد ٓـ ٕٔ
 الجميمي 

طرائؽ تدريس المغة 
 العربية

  معيد إعداد المعممات 
       * 

 
      * 

 
      * 
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 (12ملحق)
 األىداؼ العامة

خر وتمكنو مف آتنمية قدرة المتعمـ عمى معرفة الفروؽ المعنوية بيف تركيب و  -ٔ
 صياغتيا في تحديد معناىا. فيـ الجممة ومعرفة اثر

تمكف المتعمـ مف التعبير ومف استعماؿ التراكيب الجميمة المالئمة لما يرـو  -ٕ
 إيصالو مف معاٍف وأفكار. 

 تمكف المتعمـ مف التمييز الداللي بيف الصيغ المختمفة لمكممة الواحدة. -ٖ

                                                                
 (ٖٔ،صٜٜٓٔ)وزارة التربية،                                               
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 (13ملحق)
 صالحية أىداؼ سموكيةأراء الخبراء في  استبانة

 

 األستاذ الفاضؿ .................................................المحتـر 

 

 ... تحية طيبو

اثر استخدام نمطين من االستكشاف )شبة ومة بػ ))ترـو الباحثة إجراء دراسة موس
الموجة والحر( في اكتساب المفاهيم ألنحويه لدى طالبات الصف الخامس العممي 
(( واإلستبانة التي بيف يديؾ لعدٍد مف األىداؼ السموكية التي اعد تيا الباحثة في 

التجربة  ضوء محتوى المادة الدراسية لبعض الموضوعات النحوية التي ستدرس في
،ولكونكـ مف ذوي الخبرة والدراية في مجاؿ طرائؽ التدريس والعمـو التربوية والنفسية 

السديدة في صالحية ىذه األىداؼ أو عدـ  ـ،يرجى إبداء مالحظاتكـ القيمة وآرائك
ضافة ما جراء التعديؿ المناسب وا   ترونو مالئما . صالحيتيا وا 

 

 واالمتناف. ؽالشكر الفائولكـ 

 

 

 عف ىذه األسئمة: ةاإلجاب ىُيرج

 اسـ الخبير الثالثي:

 المقب العممي:

 التخصص الدقيؽ:

 مكاف العمؿ: 
 

 الطالبة

صفا سالـ محمد                                                        
 ماجستير/طرائؽ تدريس المغة العربية

 -الضمائر:جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:



 981                                                                                      املالحق ....

  
 ت

 
 السموكية األىداؼ        

 
حة  المستويات

صال
حة 
صال

ير 
غ

 
 

ى 
ج إل

حتا
ت

ديؿ
تع

 

    تذكر تعرؼ الضمير ٔ
    فيـ تميز بيف دالالت الضمائر ٕ

    تذكر تعرؼ عالمة إعراب الضمائر  ٖ

    فيـ تميز بيف الضمائر الظاىرة والمستتر ٗ

    فيـ تميز بيف نوعي الضمائر المتصؿ والمنفصؿ ٘

    تطبيؽ يا ضميٌر  منفصؿٌ تعطي جممة في ٙ

    تطبيؽ تعطي جممة فييا ضميٌر متصؿٌ  ٚ

    تذكر تعدد ضمائر الرفع ٛ

    تذكر تعدد ضمائر النصب ٜ

    فيـ تعرب ضمير الرفع المنفصؿ  ٓٔ

    فيـ تعرب ضمير النصب المنفصؿ ٔٔ

    تطبيؽ تكوف جممة فييا ضمير رفع منفصؿ   ٕٔ
    تطبيؽ ضمير نصب منفصؿ تكوف جممة فييا  ٖٔ

    فيـ تعرب ضمائر الرفع المتصمة  ٗٔ

    فيـ تعرب ضمائر النصب المتصمة ٘ٔ

    تطبيؽ تكوف جممة فييا ضمير رفع متصؿ  ٙٔ

    تطبيؽ تكوف جممة فييا ضمير نصب متصؿ ٚٔ

    تذكر تعدد حاالت استتار الضمائر ٛٔ
    فيـ تعرب الضمائر المستترة ٜٔ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا ضمير رفع مستتر  ٕٓ

 
 
 

 -اسـ المرة واسـ الييئة:جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:
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 المستويات األىداؼ السموكية               ت

حة 
صال

ير  
غ

حة
صال

ى  
ج إل

حتا
ت

ديؿ
تع

 

    تذكر تّعرؼ اسـ المرة ٔ
    تذكر تعرؼ اسـ الييئة ٕ

    تذكر الييئة تعرؼ أوزاف اسـ المرة واسـ  ٖ
    تطبيؽ تشتؽ اسـ الييئة مف الفعؿ الثالثي ٗ

    تطبيؽ تشتؽ اسـ الييئة مف الفعؿ غير الثالثي ٘

    تطبيؽ تشتؽ اسـ المرة مف الفعؿ الثالثي  ٙ
    تطبيؽ تشتؽ اسـ المرة مف الفعؿ غير الثالثي ٚ

    فيـ  تعرب اسـ المرة ٛ

    فيـ تعرب اسـ الييئة ٜ

    تطبيؽ تعطي جممة فييا اسـ مرة ٓٔ
    تطبيؽ تعطي جممة فييا اسـ ىيئة ٔٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المصدر الميمي:جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:
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 ت

 
 األىداؼ السموكية

 
 المستويات

 
 صالحة

غير 
 صالحة

تحتاج إلى 
 تعديؿ

    تذكر تعرؼ المصدر الميمي ٔ

    تذكر تعرؼ أوزاف المصدر الميمي ٕ

    تطبيؽ تشتؽ المصدر الميمي مف الفعؿ الثالثي ٖ

    تطبيؽ تشتؽ المصدر الميمي مف الفعؿ غير الثالثي ٗ

    فيـ تعرب المصدر الميمي ٘

تكوف جممة فييا مصدر ميمي مشتؽ مف الفعؿ  ٙ
 الثالثي

    تطبيؽ

تكوف جممة فييا مصدر ميمي مشتؽ مف الفعؿ  ٚ
 غير الثالثي

    تطبيؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -الحاؿ:جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:
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 ت

 
 األىداؼ السموكية

 
 المستويات

 
 صالحة

غير 
 صالحة

 

تحتاج إلى 
 تعديؿ

    تذكر تّعرؼ الحاؿ ٔ
    تذكر تعرؼ الحاالت التي يأتي بيا الحاؿ ٕ
    فيـ توضح شروط الحاؿ ٖ
    تذكر  تعرؼ أنواع الحاؿ  ٗ
    فيـ تميز بيف أنواع الحاؿ ٘
    فيـ تعمؿ مجيء الحاؿ جامدة  ٙ
    تطبيؽ حاؿ مذكرة التعطي جممة فييا  ٚ
    تطبيؽ تعرب الحاؿ في صورىا كميا ٛ
    تطبيؽ حاؿ جامدة تدؿ عف التسعيرالتعطي جممة فييا  ٜ

    تطبيؽ حاؿ جامدة تدؿ عف التشبيوالتعطي جممة فييا  ٓٔ
    تطبيؽ ة تدؿ عف الترتيب حاؿ جامدالتعطي جممة فييا  ٔٔ

    تطبيؽ حاؿ جامدة تدؿ عف التفصيؿالتعطي جممة فييا  ٕٔ

حاؿ جامدة تكوف موصوفة أو التعطي جممة فييا  ٖٔ
 تدؿ عمى المفاعمو

    تطبيؽ

    فيـ تعرب الحاؿ الجامدة ٗٔ
    فيـ تعرب الحاؿ المشتقة  ٘ٔ
    فيـ تحدد صاحب الحاؿ ٙٔ

 
 
 
 
 

 -جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:التمييز:
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 ت

 
 األىداؼ السموكية 

 
 المستويات

 
 صالحة

 غير
 صالحة

تحتاج إلى 
 تعديؿ

    تذكر تّعرؼ التمييز ٔ
    تذكر تعرؼ الغاية مف مجيء التمييز ٕ
    فيـ تحدد المميز ٖ
    تذكر تعرؼ عالمة إعراب التمييز  ٗ
    تذكر مجرورًا تعدد الحاالت التي يأتي بيا التمييز  ٘
    فيـ تعرب التمييز في حالة نصبو أينما ورد في الجممة ٙ
    فيـ تعرب التمييز في حالة جره ٚ
    تذكر تبيف نوعي التمييز ٛ
    تذكر تعرؼ التمييز المفرد ٜ

    تذكر تعرؼ التمييز الجممة ٓٔ
    تذكر تعرؼ التمييز شبو جممة ٔٔ
    فيـ ء التمييزتميز بيف حاالت مجي ٕٔ
    فيـ تعرب المميز ٖٔ
    تطبيؽ تكوف جممو فييا تمييز مفرد  ٗٔ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا تمييز جممة ٘ٔ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا تمييز شبة جممة  ٙٔ
    تطبيؽ   تكوف جممة فييا تمييز منقوال عف مفعوؿ بو ٚٔ
    تطبيؽ اعؿ تكوف جممة فييا تمييز منقوال عف الف ٛٔ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا تمييز منقوال عف مبتدأ ٜٔ

 
 
 

 -النعت:جعؿ الطالبة قادرًة عمى أف:
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 ت

 
 األىداؼ السموكية 

 
 المستويات

 
 صالحة 

غير 
 صالحة

تحتاج إلى 
 تعديؿ

    تذكر تعرؼ النعت ٔ

    تذكر تعرؼ فائدة النعت ٕ

    فيـ تميز بيف نوعي النعت ٖ

    تذكر شروط مجيء النعت  تعرؼ ٗ

    فيـ  تعرؼ النعت الحقيقي ٘

    فيـ تعرؼ النعت السببي ٙ

    تذكر تعرؼ أنواع  النعت الحقيقي  ٚ

    فيـ تمّيز بيف أنواع النعت الحقيقي  ٛ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا نعت  حقيقي )جممة اسميو( ٜ

    تطبيؽ تكوف جممة فييا نعت حقيقي )جممة فعمية( ٓٔ
    تطبيؽ تكوف جممة فييا نعت حقيقي )شبة جممة( ٔٔ

    تطبيؽ تكوف جممة فييا نعت سببي ٕٔ

    فيـ تحديد ما يقع بعد النعت السببي ٖٔ

    فيـ تعرب النعت الحقيقي ٗٔ

    فيـ تعرب النعت ألسببي ٘ٔ

 
 
 

 (14ملحق )
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 أراء الخبراء في الخطط التدريسية ةاستبان

 

 ذ الفاضؿ....................................................المحتـراألستا

 ..تحية طيبة

اثر استخدام نمطين من االستكشاف ))ػ ترـو الباحثة إجراء دراسة موسومة ب
(( االستبانة التي في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس العممي

يسية في أحدى موضوعات كتاب قواعد بيف يديؾ تضـ نموذجا مف الخطط التدر 
المغة العربية لمصؼ الخامس العممي ،توضح خطوات سير الدرس،فقد أعدت ثالثة 
خطط أنموذجية احدىا في )نمط االستكشاؼ شبة الموجة( وثانييا في) نمط 

ولكونكـ مف ذوي الخبرة والدراية في  االستكشاؼ الحر( وثالثيا )بالطريقة التقميدية(،
ؽ التدريس  والعمـو النفسية والتربوية ،يرجى إبداء مالحظاتكـ القيمة مجاؿ طرائ

جراء التعديؿ  وآرائكـ  السديدة في صالحية ىذه الخطط أو عدـ صالحيتيا وا 
ضافة ما ترونو مالئًما .    المناسب وا 

 
 واالمتنافالشكر الفائؽ ولكـ 

 
 ىذه األسئمة: فإلجابة عاُيرجى 

 اسـ الخبير الثالثي:
 العممي:المقب 

 التخصص الدقيؽ:
 مكاف العمؿ:

 طالبةال                                                           
                                         صفا سالـ محمد                                                                                                                                             

 ماجستير/طرائؽ تدريس المغة العربية                                            
 

 خطة أنموذجية لتدريس قواعد المغة العربية لممجموعة التجريبية
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 األولى بطريقة االستكشاؼ شبة الموجة
 

                                   :  المادة:                 اليـو
 التاريخ اليجري:                                     الحصة:

 التاريخ الميالدي:                                    الصؼ والشعبة:

 

 

 -األهداف العامة:

خر وتمكنو مف فيـ رفة الفروؽ المعنوية بيف تركيب وآتنمية قدرة المتعمـ عمى مع -ٔ
 عرفة أثر صياغتيا في تحديد معناىا.الجممة وم

 

تمكيف المتعمـ مف التعبير ومف استعماؿ التراكيب الجميمة المالئمة لما يرـو  -ٕ
 إيصالو مف معاٍف وأفكار . 

 

 تمكيف المتعمـ مف التمييز الداللي بيف الصيغ المختمفة لمكممة الواحدة . -ٖ

 (ٖٔ،صٜٜٓٔة التربية ،)وزار                                           
 
 
 

 -األهداف اخلاصة:

 
 موضوع الحاؿ و أنواعو.شرح 

 
 
 
 

   -األهداف السلوكية:
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 -جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
 تعرؼ الحاؿ.  -ٔ
 تعرؼ الحاالت التي يأتي بيا الحاؿ. -ٕ
 شروط الحاؿ. توضح– ٖ
 تعرؼ أنواع الحاؿ.   -ٗ
 يز أنواع الحاؿ.يتم -٘
 .ةؿ جامدتعمؿ مجيء الحا -ٙ
 حاؿ مذكره.التعطي جممة فييا  -ٚ
 .ا كمياصورى تعرب الحاؿ في -ٛ
 حاؿ جامدة تدؿ عمى التسعير.التعطي جممة فييا  -ٜ

 حاؿ جامدة تدؿ عمى التشبيو.التعطي  جممة فييا  -ٓٔ
 حاؿ جامدة تدؿ عمى الترتيب. التعطي جممة فييا  -ٔٔ
 فصيؿ. تدؿ عمى الت ةحاؿ جامدالتعطي جممة فييا  -ٕٔ
 حاؿ جامدة تكوف موصوفة أو تدؿ عمى المفاعمة .التعطي جممة فييا  -ٖٔ
 تعرب الحاؿ الجامدة . -ٗٔ
 تعرب الحاؿ المشتقة . -٘ٔ
 تحدد صاحب الحاؿ. -ٙٔ
 

 -الوسائل التعليمية:
 السبورة والطباشير المموف. -ٔ
 الكتاب المدرسي المقرر. -ٕ
 
 
 
 

 -خطوات الدرس:
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 دقائق(                                                                                        7)                                        أوال:التمهيد       
 بعد حمد اهلل عز وجؿ والثناء عمى رسولو محمد )صمى اهلل عمية وسمـ(،

مف األسئمة لمموضوع تراجع الباحثة ما سبؽ تدريسو ،خالؿ التمييد ،تتوجو بعدد 
 السابؽ إلثارة دوافع الطالبات لمدرس الحالي عمى النحو األتي:

 
الباحثة :طالباتي العزيزات تعرفنا جميعًا في الدرِس السابؽ عمى موضوع المصدر 

 الميمي فما تعريؼ مفيوـ المصدر الميمي ؟
 طالبة:اسـ مبدوء بميـ زائدة في غير المفاعمة . 

 ؼ يصاغ  المصدر الميمي ؟الباحثة: أحسنت ،كي
 و)َمْفِعؿ(.  طالبة :يصاغ مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )َمْفَعؿ(

طالبة أخرى:ويصاغ مف الفعؿ غير الثالثي عمى وزف مضارعة بعد إبداؿ حرؼ 
 المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبؿ األخر.

                            الباحثة:أحسنتف،ىات جمال عف المصدر الميمي.
 .فعؿ ثالثي /(ٔ){عَسََ أَنْ َّثْعَثَهَ سَتُّهَ مَمَاماً مَحْمٌُداً}طالبة :قاؿ تعالى: 

 لمجاني مف القصاص العادؿ/فعؿ ثالثي ال)مفر( :طالبة أخرى 
/فعؿ (ٕ){ًَلًُْ سَبِّ أَدْخٍِْنِِ مُذْخًََ صِذْقٍ ًَأَخْشِجْنِِ مُخْشَجَ صِذْقٍ}طالبة أخرى:قاؿ تعالى

 رباعي.
 ثة أحسنتف ،كيؼ يعرب المصدر الميمي ؟الباح

 طالبة:يعرب حسب موقعة في الجممة.
بوركت جيودكف ،أذف مفيـو المصدر الميمي :ىو مصدر مبدوء  الباحثة:أحسنتف،

بميـ زائدة ،في غير المفاعمة ،ويصاغ المصدر الميمي عمى وزف )َمْفِعؿ( إذا كاف 
ف ثالثي  مف غير ما تقدـ مف فعؿ ثالثي مكسور صحيح اآلخر ،أما إذا كاف م

                                                 

 .  ٜٚ(االسراء : االية ٔ)

 .  ٓٛ(االسراء : االية  ٕ)
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ذا كاف الفعؿ غير ثالثي كاف مصدره الميمي  فمصدره الميمي عمى وزف )َمْفَعؿ(.وا 
 عمى وزف مضارعة بعد إبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر.

 الباحثة :ودرسنا ليذا اليـو ىو؟
 طالبة :الحاؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة( 80)                                       -:العرض والربط والموازنة
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.  تكتب الباحثة األمثمة اآلتية عمى السبورة بخط واضح ومفيـو

 

                                                 
 ٖٓٔاؿ عمراف : االية (ٔ)
 .  ٕالبقرة : االية   (ٕ)

 .  ٙٔيوسؼ : االية (ٖ)

 ٖٔٔطو : االية (ٗ)
  ٕٗ( البقرة : االية ٘)

 المجموعة ب                                              المجموعة أ                                                                

 با.عاد المسافر متع -ٔ
 استقبمت االمتحاف سياًل. -ٕ

 ييـز الشرير مذموما. -ٖ

 المطر مستمرا يضر الزرع. -ٗ

 سممت عمى أخيؾ مقباًل. -٘

 سرت الميؿ مظممًا.  -ٙ

لقيت عبد اهلل راكبا. -ٔ  
جاء المجمداف ضاحكيف . -ٕ  

 (ٔ){ًَاعْرَصِمٌُا تِحَثًِْ اٌٍَّوِ جَمِْعاً ًَال ذَفَشَّلٌُا  }قاؿ تعالى  -ٖ
 

 

 المجموعة و        جالمجموعة      
 عاد الطالب منطمقا. -ٔ
رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ  }قوؿ تعالى   -ٕ

 (2){ٌٍِْمُرَّمِنيَ

  (3){ًَجَاءًُا أَتَاىُمْ عِشَاءً َّثْىٌُنَ :}قاؿ تعالى -ٖ

 حمقت الطائرة فوؽ السحاب. -ٗ
 شاىدتؾ البارحة في المكتبة. -٘

 (4){أَنْضٌَْنَاهُ لُشْآناً عَشَتِّْاً ًَوَزٌَِهَ }: قاؿ تعالى -1

 كممتؾ وجيًا لوجو. -ٕ
 اشتريت الثوب ذراعًا بدينار.  -ٖ
 ظيرت العروس قمرًا.  -ٗ
 عممتو الحساب بابا بابًا.-٘

 المجموعة د                                     

 ذىبت إلى المدرسة والجو ممطر..ٔ
 عاد زيد في يده كتابةُ . .ٕ
 (5){ًَال تَهْجِسٌُا انْحَقَّ ثِبنْجَبطِمِ ًَتَكْتُمٌُا انْحَقَّ ًَأَوْتُمْ تَعْهَمٌُنَ :} الىقاؿ تع.ٖ

 ما أرسمناؾ إال كافة لمناس. .ٗ
 حضر الطالب جميعًا..٘
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تثير الباحثة نظر الطالبات إلى أمثمة المجموعة األولى  المكتوبة عمى السبورة ،  -ٔ
 ذا نالحظ عمى األمثمة في المجموعة األولى )أ(؟وتتوجو إلييف بالسؤاؿ األتي :ما

 
 طالبة :توضح الجممة األولى حالة المسافر.

 طالبة أخرى :أما الجممة الثانية تبيف حالة االمتحاف .
 طالبة أخرى :أما الجممة الثالثة تبيف حالة الشرير.
 طالبة أخرى :أما الجممة الرابعة تبيف حالة المطر.

 ة الخامسة تبيف حالة األخ عند السالـ . طالبة أخرى :أما الجمم
 طالبة أخرى :أما الجممة السادسة تبيف حالة الميؿ عند السير.

 الباحثة :أحسنتف جميعًا،مف تستخرج الكممة التي وضحت الييئة؟
 طالبة :متعبًا في الجممة األولى وضحت ىيئة المسافر.

 تحاف.طالبة أخرى : سياًل في الجممة الثانية وضحت ىيئة االم
 طالبة أخرى : مذمومًا في الجممة الثالثة وضحت ىيئة الشرير.
 طالبة أخرى :مستمرًا في الجممة الرابعة وضحت ىيئة المطر.

 طالبة أخرى :مقباًل في الجممة الخامسة وضحت ىيئة مجيء األخ.
 طالبة أخرى:مظممًا في الجممة السادسة وضحت ىيئة الميؿ.

مات ثـ تقوؿ :أحسنتف :ما الحركة التي وضعت تضع الباحثة خط تحت ىذه الكم
 عمى ىذِه الكممات .

 طالبة :الضمة .
 الباحثة :ىؿ ىذا صحيح ؟

 طالبة :كال ،الفتحة عمى كؿ الكممات التي تحتيا خط.
 طالبة أخرى :أذف الحاؿ ىو كؿ اسـ منصوب.
 طالبة أخرى :وىو يبيف صورة صاحب الحاؿ.

مفيوـ الحاؿ بأنو كؿ اسـ منصوب يبيف ىيئة طالبة أخرى :أذف نستطيع أف نعرؼ  
 صاحبو.

 الباحثة :بارؾ اهلل فيكف ،تكتب التعريؼ عمى السبورة .
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 مشتقًا يبيف ىيئة صاحبة. -غالباً  –مفيوـ الحاؿ : اسـ منصوب يأتي 
 الباحثة :كيؼ تستدؿ عمى صاحب الحاؿ؟
 طالبة:صاحب الحاؿ ىو الذي ُيبيف ىيئتو .

 عالمة إعراب ثابتة . الباحثة :أحسنت،ىؿ لو
 طالبة :كال ،يعرب حسب موقعة في الجممة .

 الباحثة :أحسنت، ما عالمة إعراب صاحب الحاؿ في الجممة األولى؟  
 طالبة :صاحب الحاؿ المسافر ،يعرب فاعؿ مرفوع بالضمة .

 الباحثة :جيد ،ما عالمة إعراب صاحب الحاؿ في الجممة الثانية ؟
 عوؿ بو منصوب بالفتحة .طالبة :الفتحة ،ألنو مف

 إذف صاحب الحاؿ في  ىذه الجممة جاء مفعواًل بو. طالبة اخرى:
طالبة أخرى :أما صاحب الحاؿ في الجممة الثالثة فيعرب نائب فاعؿ لمفعؿ المضارع 

( مرفوع وعالمة رفعة الضمو .  )ُييـز
ألنو طالبة أخرى :أما صاحب الحاؿ في الجممة الرابعة ،فعالمة إعرابو الضمو 

 مبتدأ.
طالبة اخرى :أما صاحب الحاؿ في الجممة الخامسة فيعرب شبو جممة جار 

 ومجرور.
 فيو ظرؼ زماف . طالبة اخرى :أما صاحب الحاؿ في الجممة السادسة فيعرب مفعوال

طالبة اخرى :أذف صاحب الحاؿ قد يأتي فاعاًل أو مفعوالً بو أو مبتدأ أو نائب فاعؿ 
 ر أو مفعوؿ فيو .أو شبو جممة جار ومجرو 

 الباحثة : بارؾ اهلل فيكف ،فتقـو بكتابة أنواع صاحب الحاؿ عمى السبورة كما يأتي:
ال يمنع أف يأتي صاحب الحاؿ فاعاًل أو نائب فاعؿ أو مفعواًل بو أو شبو جممة جار 

 ومجرور أو مفعواًل فيو. 
 الباحثة: ىؿ صاحب الحاؿ نكرة أـ معرفة؟

 طالبة :معرفة .
 زيد :يمكننا معرفة الحاؿ في الجممة عندما نستفيـ عنو باألداة )كيؼ(.طالبة ت

 الباحثة :أحسنتف.
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تثير الباحثة انتباه الطالبات إلى المجموعة الثانية ويتأممف فييا مدة قصيرة ثـ يتـ  -ٕ

 تحميميا وتفسيرىا عمى النحو األتي :
مثمة في المجموعة الثانية الباحثة :تتوجو إلييف بالسؤاؿ األتي ماذا نالحظ عمى األ

 )ب(.
 طالبة :الجممة األولى تدؿ عمى المفرد.

 طالبة اخرى :الجممة الثانية تدؿ عمى المثنى .
 طالبة أخرى :الجممة الثالثة تدؿ عمى الجمع .

 الباحثة :أحسنتف ،أيف الحاؿ وصاحبيا في الجممة األولى ؟
 طالبة :راكبًا ىو الحاؿ.

 صاحب الحاؿ.طالبة أخرى :عبد اهلل ىي 
 الباحثة :أحسنتف،لننظر إلى المثاؿ الثاني.

 جاء المحمداف ضاحكيف ،أيف الحاؿ وصاحب الحاؿ في الجممة ؟
 طالبة:ضاحكيف ىي الحاؿ .

 طالبة أخرى: المحمداف ىي صاحب الحاؿ.
 لننظر إلى المثاؿ الثالث. الباحثة:جيد،

 
 (ٔ){ْعاً ًَال ذَفَشَّلٌُا وِ جَمًَِاعْرَصِمٌُا تِحَثًِْ اٌٍَّ } قاؿ تعالى :

 الباحثة :أيف الحاؿ في الجممة وما عالمة إعرابو؟
 طالبة: )جميعًا ( ىي الحاؿ.

 طالبة أخرى :عالمة إعرابو حاؿ منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاىرة عمى أخره.
 طالبة أخرى :إذف الحاؿ في الجممة األولى جاء مفرد وطابؽ صاحبيا.

 جاء مثنى وطابؽ صاحبيا .ففي الجممة الثانية  الحاؿ إماطالبة أخرى :
 الحاؿ في الجممة الثالثة فجاء يدؿ عمى الجماعة وطابؽ صاحبيا. إماطالبة أخرى: 

                                                 

 ٖٓٔ(اؿ عمراف : االية ٔ)
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طالبة أخرى: نستنتج مما ذكر سابقًا إف الحاؿ يطابؽ صاحبيا في األفراد والتثنية 
 والجمع والتذكير والتأنيث.

الحاؿ يطابؽ صاحبيا في اإلفراد والتثنية  الباحثة :أحسنتف،تكتب عمى السبورة إف
 والجمع والتذكير والتأنيث. 

  
تثير الباحثة  نظر الطالبات إلى المجموعة )ج( ويتأممف فييا مدة قصيرة ويتـ -ٖ

 تفسيرىا وتحميميا عمى النحو األتي :
 الباحثة :ما الفرؽ بيف الجمؿ الموجودة في المجموعة )ج(.

 د الطالب منطمقًا( الحاؿ فييا مفرد.طالبة: الجممة األولى )عا
ذَنِكَ انْكِتَبةُ ال رَيْتَ فِيوِ ىُدًٍ  }:طالبة أخرى: الجممة الثانية   قاؿ تعالى

 الحاؿ فييا جممة اسمية .،(ٔ){نِهْمُتَّقِنيَ
الحاؿ فييا  (2){ًَجَبءًُا أَثَبىُمْ عِشَبءً يَجْكٌُنَ }:طالبة أخرى:الجممة الثالثة قاؿ تعالى

 عمية .جممة ف
طالبة أخرى :الجممة الرابعة )حمقت الطائرة فوؽ السحاب(الحاؿ فيو شبو جممة 

 ظرفية.
الجممة الخامسة )شاىدتؾ البارحة في المكتبة (الحاؿ فييا شبة  ا ماطالبة أخرى :

 جممة جار ومجرور.
ويأتي جممة اسمية وجممة فعمية ويأتي شبو جممة  اطالبة أخرى :إذف الحاؿ يأتي مفردً 

 رفية وشبة جممة جار ومجرور.ظ
 

الباحثة: بارؾ اهلل فيكف ،تكتب الباحثة  أنواع مفيـو الحاؿ عمى السبورة ،يأتي مفيوـ 
 الحاؿ :

 .امفردً -ٔ
                                                 

 . ٕالبقرة : االية ( ٔ)

  ٙٔيوسؼ: االية  (2)
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 جممة اسمية. -ٕ
 جممة فعمية. -ٖ
 شبو جممة ظرفية. -ٗ
 شبو جممة جار ومجرور. -٘
 
( ويتأممف فييا مدة تثير الباحثة نظر الطالبات إلى األمثمة في المجموعة )د -ٗ

 قصيرة ثـ يتـ تفسيرىا عمى النحو األتي:
الباحثة:تتوجو إلييف بالسؤاؿ األتي ،الحاؿ عندما تكوف جممة البد مف وجود رابط 

 يربطيا بصاحبيا فما ىو؟
 طالبة :الرابط األوؿ الواو

 الباحثة :أحسنِت،مف تعطي مثاال عمى ذلؾ؟
 طالبة :ذىبت إلى المدرسة والجو ممطر. 
 طالبة تسأؿ :أيف الحاؿ في ىذه الجممة؟

 الباحثة :تعيد السؤاؿ وتوجيو إلى الطالبات.
 في محؿ نصب حاؿ. طالبة :الجممة االسمية )الجو ممطر(

 طالبة أخرى:والواو ىي الرابط التي ربطت الحاؿ بصاحبيا.
 الباحثة :جيد،ما الرابط الثاني؟

 طالبة :الضمير.
 ال عمى ذلؾ؟الباحثة: أحسنت ،مف تعطي مثا
 طالبة:عاد زيد في يده كتابة .

 طالبة أخرى:وقد تأتي جممة يكوف فييا الضمير والواو.
 طالبة أخرى :مثؿ )زرت بغداد والشمس مشرقو (.

 الباحثة :أحسنتف جميعا.
طالبة:إذف الحاؿ عندما تكوف جممة البد مف وجود رابط يربطيا بصاحبيا أما الواو 

 ير معًا.أو الضمير أو الواو والضم
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الباحثة:أحسنت، فتقـو بتدويف ذلؾ عمى السبورة ،الحاؿ عندما تكوف جممة البد مف 
 وجود رابط يربطيا بصاحبيا أما الواو أو الضمير أو كالىما.

الباحثة :إذا جاءت الجممة توكيًدا لجممة قبميا ،فيؿ تحتاج إلى رابط يربطيا 
 بصاحبيا؟

 
رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ  }في قولو تعالى طالبة:كال ،فال يصح ربطيا برابط كما

 (1){ٌٍِْمُرَّمِنيَ

طالبة تزيد:كذلؾ ال يصح ربطيا بالواو أو الضمير إذا وقعت بعد عطؼ كما في 
 (2){فَجَاءَىَا تَأْسُنَا تََْاذاً أًَْ ىُمْ لَائٌٍُِنَ }:قولِو تعالى 

ااًل أذا جاءت منونو ،وليس مضافة إلى الباحثة:بارؾ اهلل فيكف ،ىناؾ ألفاظ تعرب ح
 ضمير ما ىي؟
 طالبة :كافة .

 الباحثة :جيد ،مف تعطي مثااًل؟
 طالبة:ما أرسمناؾ إال كافًة لمناس.

 طالبة أخرى :جميعًا.
 الباحثة: أحسنتف ،مف تعطي مثااًل؟

 طالبة :حضر الطالب جميعًا.
رب توكيدًا معنويًا مثؿ طالبة تزيد:اما إذا أضيفت )كافة وجمعيًا(إلى ضمير فتع

 )حضر الطالب جميعيـ (
 الباحثة :أحسنتف.

تثير الباحثة انتباه الطالبات إلى األمثمة في المجموعة الخامسة )و( ويتأممف فييا -ٗ
 مدة قصيرة ثـ يتـ تحمييا وتفسيرىا عمى النحو األتي: 

                                                 
 . ٕالبقرة : االية (ٔ)
 . ٗاالعراؼ : االية (ٕ)
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بية وردة مشتقة الباحثة :تتوجو إلييف بالسؤاؿ األتي ،إف مفيـو الحاؿ في لغتنا العر 
 فيؿ تأتي جامدة؟

 طالبة :قد تكوف جامدة لكف يجب أف يتـ تأويميا بمشتؽ.
 طالبة أخرى: وتأتي لمسوغات أوليا أف تكوف موصوفة .

 الباحثة :أحسنتف ،مف تعطي مثااًل؟
 (1){ًَوَزٌَِهَ أَنْضٌَْنَاهُ لُشْآناً عَشَتِّْاً  }طالبة:. قاؿ تعالى: 
 اؿ في القوؿ الكريـ.الباحثة :جيد ،أيف الح

 طالبة :قرانًا ىي الحاؿ موصوفة بػ )عربيًا(.
 طالبة أخرى :أف تدؿ عمى المفاعمة .
 الباحثة :أحسنت ،مف تعطي مثااًل؟ 

 طالبة:كممتو وجيًا لوجو،فالحاؿ في ىذي الجممة ىو)وجيًا(.
 

راعًا الباحثة :جيد، لو نظرنا إلى الجممة الثالثة عمى ماذا تدؿ )اشتريت الثوب ذ
 بدينار(.

 طالبة :تدؿ عمى التسعير.
 طالبة أخرى: والحاؿ فييا )ذراعًا(.

 طالبة أخرى :أما الجممة )ظيرت العروس قمرًا( فإنيا تدؿ عمى التشبيو .
 الباحثة :جيد، أيف الحاؿ في الجممة؟

 طالبة: )قمرًا( ىي الحاؿ في الجممة.
فإنيا تدؿ عمى التفصيؿ والحاؿ  طالبة أخرى:أما جممة )عممتو الحساب بابا بابًا (

 فييا )بابًا(.
 طالبة أخرى :أما الجممة التي تدؿ الترتيب )أدخموا أواًل فأوال(.

طالبة أخرى:إذف الحاؿ تأتي جامدة لمسوغات ىي:إذا كانت موصوفة  أو دلت عمى 
 المفاعمة أو المقابمة أو التسعير أو التشبيو أو الترتيب أو التفصيؿ. 

                                                 

 . ٖٔٔ( طو: االية  ٔ)
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ؾ اهلل فيكف،تقـو بكتابة المسوغات عمى السبورة ،قد تأتي الحاؿ جامدة الباحثة :بار 
لمسوغات ىي:إذا كانت موصوفة أو دلت عمى المفاعمة أو دلت عمى التسعير أو 

 دلت عمى التشبيو أو دلت عمى الترتيب أو التفصيؿ.
 

 ائق(دق 7)                                                         -االستنتاج:
الباحثة :نريد  مف خالؿ العرض السابؽ أف نصؿ لممفاىيـ الواردة في درسنا ليذا 

.  اليـو
 مشتقًا يبف ىيئة صاحبو . -غالباً -طالبة :مفيـو الحاؿ:اسـ منصوب يأتي

 طالبة اخرى :يكوف صاحب الحاؿ اسـ معرفة.
الجمع طالبة اخرى :يجب أف يطابؽ مفيوـ الحاؿ صاحبيا في األفراد والتثنية و 

 والتذكير والتأنيث.
 الباحثة :احسنتنف،ما أنوع مفيـو الحاؿ؟ 

شبة جممة جار  –شبة جممة ظرفية  –جممة فعمية  –جممة أسمية  -طالبة: )مفرد
 ومجرور(.

طالبة أخرى : عندما يكوف الحاؿ جممة يجب أف يكوف ىناؾ رابط يربطيا بصاحبيا 
 ىما الواو والضمير.

الجممة الحالية برابط أذا كانت الجممة مؤكدة أو أذا وقعت  طالبة أخرى: ال يصح ربط
 بعد عطؼ .

 الباحثة :بارؾ اهلل فيكف ،عندما يأتي الحاؿ جامدة البد مف وجود مسوغات ما ىي؟
طالبة: إذا كانت موصوفة أو دلت عمى ألمفاعمو أو المقابمة أو التسعير أو التشبيو 

 أو الترتيب أو التفصيؿ .........
 
 
 

 دقائق( 7)                                                    -اتمة:الخ
 -وتتضمف النقاط اآلتية :
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:وعند االنتياء مف موضوع الدرس ،توجو الباحثة عددًا مف  األسئمة التقويمية-أ
األسئمة االختبارية ،لتتعرؼ مدى استيعاب الطالبات لموضوع الدرس الذي دار 

 فاىيـ  حولو ومف ىذه األسئمة.داخؿ الصؼ الكتساب الم

 س:بيف نوع الحاؿ مما يأتي واذكر الرابط بيف الحاؿ والجممة وصاحبيا ٔ
 قاؿ الشاعر: -ٔ

 كـ مشينا عمى الخطوب كرامًا             والردى حاسُر النواجذ فاغر
 
 ننتصر عمى األعداء ونحف يد واحدة. -ٕ
 س:عيف الحاؿ الجامدة مما يأتي وبيف مسوغ جمودىا ٕ
 قاؿ المتنبي: -ٔ

 بدت قمرًا ومالت خوط باف              وفاحت عنبرًا ورنت غزاال
 سممتو الجائزة يدًا بيد. -ٕ
 اشتريت مجموعة مف الكتب كتابًا بدينار. -ٖ
 -الواجب ألبيتي: -ب

( في الكتاب المقرر لمدرس القادـ في دفاتر الواجب ٕٛحؿ التماريف في صفحو )
 . ألبيتي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذجية لتدريس قواعد المغة العربية لممجموعة التجريبيةخطة أنمو 
 الثانية بطريقة االستكشاؼ الحر



 111                                                                                      املالحق ....

                                     
                                      :  المادة:           اليـو

 التاريخ اليجري:                                     الحصة:
 :                                    الصؼ والشعبة:التاريخ الميالدي

 

 

 -األهداف العامة:

تنمية قدرة المتعمـ عمى معرفة الفروؽ المعنوية بيف تركيب وأخر وتمكنو مف فيـ  -ٔ
 الجممة ومعرفة أثر صياغتيا في تحديد معناىا.

 

لما يرـو  تمكيف المتعمـ مف التعبير ومف استعماؿ التراكيب الجميمة المالئمة -ٕ
 إيصالو مف معاٍف وأفكار . 

 

 تمكيف المتعمـ مف التمييز الداللي بيف الصيغ المختمفة لمكممة الواحدة . -ٖ

 (ٖٔ،صٜٜٓٔ)وزارة التربية ،                                           
 

 -األهداف اخلاصة:

 موضوع الحاؿ و أنواعو.شرح 
 

   -األهداف السلوكية:

 -قادرة عمى أف :جعؿ الطالبة 
 تعرؼ الحاؿ.  -ٔ
 تعرؼ الحاالت التي يأتي بيا الحاؿ. -ٕ
 شروط الحاؿ. توضح– ٖ
 تعرؼ أنواع الحاؿ.   -ٗ
 تميز أنواع الحاؿ. -٘
 .ةتعمؿ مجيء الحاؿ جامد -ٙ
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 تعطي جممة فييا حاؿ مذكره. -ٚ
 .ا كمياصورى تعرب الحاؿ في -ٛ
 لتسعير.حاؿ جامدة تدؿ عمى االتعطي جممة فييا  -ٜ

 حاؿ جامدة تدؿ عمى التشبيو.التعطي  جممة فييا  -ٓٔ
 حاؿ جامدة تدؿ عمى الترتيب. التعطي جممة فييا  -ٔٔ
 تدؿ عمى التفصيؿ.  ةحاؿ جامدالتعطي جممة فييا  -ٕٔ
 حاؿ جامدة تكوف موصوفة أو تدؿ عمى المفاعمة .التعطي جممة فييا  -ٖٔ
 تعرب الحاؿ الجامدة . -ٗٔ
 حاؿ المشتقة.تعرب ال -٘ٔ
 تحدد صاحب الحاؿ. -ٙٔ
 

 -الوسائل التعليمية:
 السبورة والطباشير المموف. -ٔ
 الكتاب المدرسي المقرر. -ٕ
 

 -خطوات الدرس:
                         دقائق(                                                                7أوال:التمهيد                                               )

بعد حمد اهلل عز وجؿ والثناء عمى رسولو محمد )صمى اهلل عمية وسمـ(،تراجع 
الباحثة ما سبؽ تدريسو ،خالؿ التمييد ،تتوجو بعدد مف األسئمة لمموضوع السابؽ 

 إلثارة دوافع الطالبات لمدرس الحالي عمى النحو األتي:
 

الباحثة :طالباتي العزيزات تعرفنا جميعًا في الدرِس السابؽ عمى موضوع المصدر 
 الميمي فما تعريؼ مفيوـ المصدر الميمي ؟

 طالبة:اسـ مبدوء بميـ زائدة في غير المفاعمة . 
 الباحثة: أحسنت ،كيؼ يصاغ  المصدر الميمي ؟

 (. طالبة :يصاغ مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )َمْفَعؿ(و)َمْفِعؿ
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طالبة أخرى:ويصاغ مف الفعؿ غير الثالثي عمى وزف مضارعة بعد إبداؿ حرؼ 
 المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبؿ األخر.

 الباحثة:أحسنتف،ىات جمال عف المصدر الميمي.
 /فعؿ ثالثي.  (1){عَسََ أَنْ َّثْعَثَهَ سَتُّهَ مَمَاماً مَحْمٌُداً }طالبة :قاؿ تعالى

 (لمجاني مف القصاص العادؿ/فعؿ ثالثيال)مفر :طالبة أخرى
/فعؿ (2){ًَلًُْ سَبِّ أَدْخٍِْنِِ مُذْخًََ صِذْقٍ ًَأَخْشِجْنِِ مُخْشَجَ صِذْقٍ }:طالبة أخرى:قاؿ تعالى

 رباعي . 
 الباحثة أحسنتف ،كيؼ يعرب المصدر الميمي ؟

 طالبة:يعرب حسب موقعة في الجممة.
ـو المصدر الميمي :ىو مصدر مبدوء الباحثة:أحسنتف ،بوركت جيودكف ،أذف مفي

بميـ زائدة ،في غير المفاعمة ،ويصاغ المصدر الميمي عمى وزف )َمْفِعؿ( إذا كاف 
مف فعؿ ثالثي مكسور صحيح اآلخر ،أما إذا كاف مف ثالثي  مف غير ما تقدـ 
ذا كاف الفعؿ غير ثالثي كاف مصدره الميمي  فمصدره الميمي عمى وزف )َمْفَعؿ(.وا 

 مضارعة بعد إبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر. عمى وزف
 الباحثة :ودرسنا ليذا اليـو ىو؟

 طالبة :الحاؿ.
 
 
 
 

 دقيقة(80)                                       -العرض والربط :
تثبت الباحثة في ىذه الخطوة اسـ الموضوع الحالي عمى السبورة بخط واضح 

 اؿ األتي ،ما ىو مفيـو الحاؿ؟ وما المضاميف الواردة الواردة  فيو؟ ،وتتوجو بالسؤ 
                                                 

 .ٜٚ(االسراء : االية ٔ)

 .ٓٛية ( االسراء : اال ٕ)
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يأتي غالبًا مشتقًا يبيف ىيئة صاحبة ومثاؿ عمى ذلؾ ،عاد  -طالبة:اسـ منصوب

 المسافر متعبًا.
 طالبة تسأؿ :أيف مفيـو الحاؿ في ىذه الجممة؟

 طالبة تجيب : )متعبًا(ىو الحاؿ في ىذه الجممة .
 اذا ىو الحاؿ؟طالبة تسأؿ :لم

 طالبة تجيب:ألنو يبيف ىيئة صاحبة )المسافر( .
 طالبو تسأؿ :ما إعراب المسافر؟

 .طالبة تجيب:يعرب صاحب الحاؿ )المسافر( فاعالً 
 طالبة تسأؿ :ىؿ صاحب الحاؿ لو حركو ثابتة؟ 

طالبة تجيب : كال،يعرب حسب موقعو في الجممة ،فال يمنع أف يأتي فاعاًل أو 
 .ةأو نائب فاعؿ أو مبتدأ أو شبو جممة جار ومجرور أو شبو جممة ظرفيمفعواًل بو 

 الباحثة:أحسنتف،مف تعطي أمثمة عمى ذلؾ ؟
 طالبة :ييـز الشرير مذمومًا.

 طالبة تسأؿ :أيف الحاؿ في ىذه الجممة ؟
 مذمومًا(ىي الحاؿ . :( طالبة تجيب

 طالبة أخرى تساؿ :أيف صاحب الحاؿ في الجممة؟
 الضمير المستتر ىي صاحب الحاؿ في الجممة .طالبة تجيب:

 طالبة أخرى :خطأ صاحب الحاؿ في الجممة )الشرير( وتعرب نائب فاعؿ .
 طالبة أخرى: استقبمت االمتحاف سياًل.

 طالبة تسأؿ:أيف  الحاؿ وصاحبو في ىذه الجممة ؟
 طالبو تجيب : )سياًل(ىي الحاؿ.

 عرب مفعواًل بو.االمتحاف( صاحب الحاؿ ،وي (طالبة أخرى : و
 طالبة أخرى:المطر مستمرًا يضر الزرع.

 طالبة تسأؿ :أيف الحاؿ وصاحبة في الجممة؟
 طالبة تجيب:الحاؿ)مستمرًا(وصاحبة )المطر( .
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طالبة تزيد: يمكف معرفة الحاؿ مف خالؿ تحويؿ الجممة إلى سؤاؿ باألداة )كيؼ( 
 يؾ؟،مثؿ: سممت عمى أخيؾ مقباًل ،فنقوؿ:كيؼ سممت عمى أخ

 طالبة أخرى :سممت عميو مقباًل.
طالبة أخرى :أذف الحاؿ ىو) مقباًل ( ألنو بيف ىيئة صاحبة شبة الجممة مف الجار 

 والمجرور)عمى أخيؾ(.
 طالبة أخرى:وقد يأتي الحاؿ شبو جممة ظرفيو  ،مثؿ )سرت الميؿ مظممًا(.

 طالبة تسأؿ:أيف الحاؿ وصاحبة في الجممة؟
 ( ىو الحاؿ ،و)الميؿ(صاحبة.طالبة تجيب:فػ )مظمًما

 الباحثة :بارؾ اهلل فيكف ،فيؿ مف إضافة عمى ما تقدـ ؟
 طالبة: نعـ،يطابؽ الحاؿ صاحبيا في اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

 الباحثة :أحسنت ،مف تعطي مثااًل عمى ذلؾ ؟ 
 طالبة :جاء المحمداف ضاحكيف.

 (ٔ){ صِمٌُا ثِحَجْمِ انهَّوِ جَمِيعبً ًَال تَفَرَّقٌُاًَاعْتَ }قاؿ تعالى  : طالبة أخرى
طالبة تسأؿ:كيؼ نعرؼ أف الحاؿ طابؽ صاحبة في األفراد والتثنية والجمع والتذكير 

 والتأنيث ؟
وعندما يكوف مثنى  ،ا يكوف صاحبة مفرًداطالبة تجيب :عندما يكوف الحاؿ مفردً 

،وىكذا كما ذكر  ايكوف صاحبة جمعً  اوعندما يكوف الحاؿ جمعً  ،يكوف صاحبة مثنى
 في األمثمة السابقة.

 الباحثة :بارؾ اهلل فيكف .
 طالبة تسأؿ :ما أنواع الحاؿ؟

 الباحثة :تعيد السؤاؿ وتوجيو إلى الطالبات.
 طالبة:مفرد،جممة اسمية ،جممة فعمية ،شبة جممة ظرفية ،شبة جممة جار

 و مجرور. 
 لؾ؟الباحثة :ممتاز،مف تعطي أمثمة عمى ذ

                                                 

((
 . ٕٓٔاؿ عمراف : االية   ٔ



 118                                                                                      املالحق ....

 طالبة :عاد الطالب منطمقًا،الحاؿ ىنا مفرد.
 (ٔ){رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ ٌٍِْمُرَّمِنيَ :}طالبة أخرى :قاؿ تعالى

 طالبة تسأؿ:أيف الحاؿ في ىذِه اآلية؟ 
 طالبة تجيب :الحاؿ ىو الجممة االسمية )ال ريب فيو(.

اؿ مؤكده لمضموف ما قبميا،أي كانت طالبة تزيد:الجممة االسمية )ال ريب فيو( ح
 الجممة توكيدًا لجممة قبميا.

 ( 2){ًَجَاءًُا أَتَاىُمْ عِشَاءً َّثْىٌُنَ }:طالبة أخرى:قاؿ تعالى

 طالبة تسأؿ:أيف الحاؿ وصاحبة في ىذه اآلية الكريمة ؟
 طالبة تجيب:صاحب الحاؿ ىو ضمير الجماعة ،أما الحاؿ فيو )يبكوف(

ع مرفوع بثبوت النوف ،والواو:فاعؿ ،والجممة الفعمية في محؿ فػ يبكي :فعؿ مضار 
 نصب حاؿ لمضمير.

 طالبة أخرى :إذف الحاؿ ىنا جممة فعمية.
 طالبة أخرى: حمقت الطائرة فوؽ السحاب .

 طالبة تسأؿ: أيف الحاؿ وصاحبة في ىذِه الجممة؟
ظرفية في طالبة تجيب :صاحب الحاؿ ىو الطائرة ،أما الحاؿ فيو شبو الجممة ال

 محؿ نصب حاؿ.
 طالبة أخرى :شاىدتؾ البارحة في المكتبة .
 طالبة تسأؿ :أيف الحاؿ في ىذه الجممة ؟

طالبة تجيب:الحاؿ ىو:شبة الجممة )في المكتبة(مف الجار والمجرور في محؿ نصب 
 حاؿ.

الباحثة :بارؾ اهلل فيكف ،عندما يكوف الحاؿ جممة ىؿ مف وجود رابط  يربطيا 
 بصاحبيا؟

 طالبة :نعـ ،ىناؾ رابطاف يربطاف الحاؿ بصاحبيا .
                                                 

  ٕ( البقرة : االية  ٔ)
 . ٙٔ( يوسؼ : االية  ٕ)
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 طالبة تسأؿ: ما ىذاف الرابطاف ؟
 الباحثة :تعيد السؤاؿ وتوجيو إلى الطالبات.

 طالبة تجيب :الواو ،نحو )ذىبت إلى المدرسة والجو ممطر(.
 طالبة تسأؿ:أيف الحاؿ في ىذِه الجممة؟

نصب حاؿ والواو ىي الرابط  طالبة تجيب :الجممة االسمية )الجو ممطر(في محؿ
 الذي ربط الحاؿ بصاحبيا وتسمى ىذه الواو حالية.
 طالبة أخرى :الضمير،نحو)عاَد زيٌد في يده كتابة(.

ًَال تَهْجِسٌُا  }طالبة أخرى: وقد تقترف الجممة بالواو والضمير معًا،كما في قولِو تعالى

 (1){ مْ تَعْهَمٌُنَانْحَقَّ ثِبنْجَبطِمِ ًَتَكْتُمٌُا انْحَقَّ ًَأَوْتُ

 الباحثة: أحسنتف،فيؿ مف إضافة عمى ما تقدـ.
رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ  }طالبة :إذا كانت الجممة توكيًدا لجممة قبميا ،كما في قولو تعالى 

 (2){فِْوِ ىُذًٍ ٌٍِْمُرَّمِنيَ

ا جَاءَىََ  }ال يصح ربطيا بالواو ،كذلؾ إذا وقعت بعد عطؼ ،كما في قولو تعالى 

 (3){تَأْسُنَا تََْاذاً أًَْ ىُمْ لَائٌٍُِنَ

 الباحثة : جيد.
 

 طالبة تسأؿ :ىؿ مفيـو صاحب الحاؿ نكرة أـ معرفة؟
 الباحثة :تعيد السؤاؿ وتوجيو إلى الطالبات.
 طالبة تجيب: صاحب الحاؿ يكوف معرفة.

 ىي؟ الباحثة :أحسنت، قد تأتي الحاؿ جامدة لمسوغات ما
 وفًا.طالبة :أف يكوف موص

                                                 

 . ٕٗ(البقرة : االية ٔ)
 .  ٕ( البقرة : االية ٕ)

 .  ٗ(االعراؼ : االية ٖ)
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 الباحثة :أحسنت، مف تعطي مثاال؟
 (1){ًَوَزٌَِهَ أَنْضٌَْنَاهُ لُشْآناً عَشَتِّْاً:}طالبة :قاؿ تعالى

 طالبة تسأؿ: أيف الحاؿ في ىذهِ  اآلية؟
 طالبة تجيب : )قرانا( ىي الحاؿ موصوفة بػ )عربيًا(.

 طالبة اخرى :أف يدؿ عمى ألمفاعمو أو المقابمة .
 تعطي مثاال عمى ذلؾ؟  الباحثة : أحسنت مف

 طالبة :كممتو وجيًا لوجو ،الحاؿ في ىذه الجممة )وجيًا(.
 طالبة اخرى:أف يدؿ عمى التسعير .
 الباحثة :ممتاز، مف تعطي مثاال ؟

 طالبة :اشتريت ذراعًا بدينار،فالحاؿ ىو )ذراعًا(.
 طالبة أخرى :أف يدؿ عمى التشبيو.

 لؾ؟الباحثة :أحسنتف، مف تعطي مثاال عمى ذ
 طالبة :ظيرت العروس قمرًا،فالحاؿ في ىذه الجممة ىو )قمًرا(.

 طالبة أخرى:أف يدؿ عمى التفصيؿ والترتيب.
 الباحثة:ممتاز ،مف تعطي مثااًل عمى ذلؾ؟

 )عممتو الحساب بابا بابًا( فالحاؿ في ىذه الجممة يدؿ عمى التفصيؿ. :طالبة 
 الجممة يدؿ عمى الترتيب.أواًل فأوال ( فالحاؿ في ىذه  اطالبة: )أدخمو 

 الباحثة:بارؾ اهلل فيكف.
 طالبة تسأؿ: ما ىي عالمة إعراب مفيـو الحاؿ وصاحبة 

 الباحثة :تعيد السؤاؿ وتوجيو إلى الطالبات.
خرِه،أما صاحب الحاؿ آطالبة تجيب:عالمة إعراب الحاؿ الفتحة الظاىرة عمى 

 حسب موقعو اإلعرابي في الجممة. بفيعرب 
، وليس مضافة إلى ألفاظ تعرب حااًل أذا جاءت منونة أحسنت، ىناؾالباحثة :
 ضمير.

                                                 

 ٖٔٔ( طو: االية  ٔ)
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 طالبة :أوال:كافة :نحو)وما أرسمناؾ إال كافةٌ  لمناس(.
طالبة اخرى :ثانيًا:جميعًا :نحو )حضر الطالب جميعًا(، أما إذا أضيفت إلى ضمير 

 فتعرب توكيدًا معنويًا مثؿ )حضر الطالب جميعيـ (.
 ف.الباحثة: أحسنت

 
 دقائق( 7)                                                         -االستنتاج:
. الباحثة :  مف خالؿ العرض السابؽ أف نصؿ لممفاىيـ الواردة في درسنا ليذا اليـو

 مشتقًا يبف ىيئة صاحبو . -غالباً -طالبة :مفيـو الحاؿ:اسـ منصوب يأتي
 معرفة. اطالبة اخرى :يكوف صاحب الحاؿ اسمً 

طالبة اخرى :يجب أف يطابؽ مفيوـ الحاؿ صاحبيا في األفراد والتثنية والجمع 
 والتذكير والتأنيث.
 ما أنوع مفيوـ الحاؿ؟  الباحثة :احسنتنف،

شبة جممة جار  –شبة جممة ظرفية  –جممة فعمية  –جممة أسمية  -طالبة: )مفرد
 ومجرور(.

أف يكوف ىناؾ رابط يربطيا بصاحبيا  طالبة أخرى : عندما يكوف الحاؿ جممة يجب
 ىما الواو والضمير.

طالبة أخرى: ال يصح ربط الجممة الحالية برابط أذا كانت الجممة مؤكدة أو أذا وقعت 
 بعد عطؼ .

 الباحثة :بارؾ اهلل فيكف ،عندما يأتي الحاؿ جامدة البد مف وجود مسوغات ما ىي؟
مو أو المقابمة أو التسعير أو التشبيو طالبة: إذا كانت موصوفة أو دلت عمى ألمفاع

 أو الترتيب أو التفصيؿ .........
 

 دقائق( 7)                                                    -الخاتمة:
 -وتتضمف النقاط اآلتية :
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:وعند االنتياء مف موضوع الدرس ،توجو الباحثة عددًا مف  التقويميةاألسئمة  - أ
لتتعرؼ مدى استيعاب الطالبات لموضوع الدرس الذي األسئمة االختبارية ،

 دار داخؿ الصؼ الكتساب المفاىيـ  حولو ومف ىذه األسئمة.

 :بيف نوع الحاؿ مما يأتي واذكر الرابط بيف الحاؿ والجممة وصاحبيا سٔ
 قاؿ الشاعر:-ٔ

 كـ مشينا عمى الخطوب كرامًا             والردى حاسُر النواجذ فاغر
 ى األعداء ونحف يد واحدة.ننتصر عم -ٕ
 س:عيف الحاؿ الجامدة مما يأتي وبيف مسوغ جمودىا ٕ
 قاؿ المتنبي: -ٔ

 بدت قمرًا ومالت خوط باف              وفاحت عنبرًا ورنت غزاال
 سممتو الجائزة يدًا بيد. -ٕ

 اشتريت مجموعة مف الكتب كتابًا بدينار.
 -الواجب ألبيتي: -ب

في الكتاب المقرر لمدرس القادـ في دفاتر الواجب ( ٕٛحؿ التماريف في صفحو )
 ألبيتي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة أنموذجية لتدريس قواعد المغة العربية لممجموعة الضابطة
 بالطريقة التقميدية



 191                                                                                      املالحق ....

 
:                                                 المادة:  اليـو

 الحصة:التاريخ اليجري:                                     
 التاريخ الميالدي:                                    الصؼ والشعبة:

 

 

 -األهداف العامة:

خر وتمكنو مف فيـ آتنمية قدرة المتعمـ عمى معرفة الفروؽ المعنوية بيف تركيب و  -ٔ
 الجممة ومعرفة أثر صياغتيا في تحديد معناىا.

 

تراكيب الجميمة المالئمة لما يرـو تمكيف المتعمـ مف التعبير ومف استعماؿ ال -ٕ
 إيصالو مف معاٍف وأفكار . 

 

 تمكيف المتعمـ مف التمييز الداللي بيف الصيغ المختمفة لمكممة الواحدة . -ٖ

 (ٖٔ،صٜٜٓٔ)وزارة التربية ،                                              
 

 -األهداف اخلاصة:

 موضوع الحاؿ و أنواعو.شرح 
 

   -السموكية: األهداف

 -جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
 تعرؼ الحاؿ.  -ٔ
 تعرؼ الحاالت التي يأتي بيا الحاؿ. -ٕ
 شروط الحاؿ. وضحت– ٖ
 تعرؼ أنواع الحاؿ.   -ٗ
 ز أنواع الحاؿ.يتمي -٘
 .ةتعمؿ مجيء الحاؿ جامد -ٙ
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 حاؿ مذكره.التعطي جممة فييا  -ٚ
 .ا كمياصورى تعرب الحاؿ في -ٛ
 حاؿ جامدة تدؿ عمى التسعير.المة فييا تعطي جم -ٜ

 حاؿ جامدة تدؿ عمى التشبيو.التعطي  جممة فييا  -ٓٔ
 حاؿ جامدة تدؿ عمى الترتيب. التعطي جممة فييا  -ٔٔ
 تدؿ عمى التفصيؿ.  ةحاؿ جامدالتعطي جممة فييا  -ٕٔ
 حاؿ جامدة تكوف موصوفة أو تدؿ عمى المفاعمة .التعطي جممة فييا  -ٖٔ
 ب الحاؿ الجامدة .تعر  -ٗٔ
 المشتقة . تعرب الحاؿ -٘ٔ
 تحدد صاحب الحاؿ -ٙٔ

 
 -الوسائل التعميمية:

 السبورة والطباشير المموف. -ٔ
 الكتاب المدرسي المقرر. -ٕ
 

 -خطوات الدرس:
                                                      دقائق(                                   7أوال:التمهيد                                               )

بعد حمد اهلل عز وجؿ والثناء عمى رسولو محمد )صمى اهلل عمية وسمـ(،تراجع 
تتوجو بعدد مف األسئمة لمموضوع السابؽ  خالؿ التمييد، الباحثة ما سبؽ تدريسو،

 إلثارة دوافع الطالبات لمدرس الحالي عمى النحو األتي:
 

ثة :طالباتي العزيزات تعرفنا جميعًا في الدرِس السابؽ عمى موضوع المصدر الباح
 الميمي فما تعريؼ مفيوـ المصدر الميمي ؟

 طالبة:اسـ مبدوء بميـ زائدة في غير المفاعمة . 
 كيؼ يصاغ  المصدر الميمي ؟ الباحثة: أحسنت،

 و)َمْفِعؿ(.  طالبة :يصاغ مف الفعؿ الثالثي عمى وزف )َمْفَعؿ(
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طالبة أخرى:ويصاغ مف الفعؿ غير الثالثي عمى وزف مضارعة بعد إبداؿ حرؼ 
 المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبؿ األخر.

 الباحثة:أحسنتف،ىات جمال عف المصدر الميمي.
 /فعؿ ثالثي . (1){عَسََ أَنْ َّثْعَثَهَ سَتُّهَ مَمَاماً مَحْمٌُداً }طالبة :قاؿ تعالى

 جاني مف القصاص العادؿ/فعؿ ثالثيلم ال)مفر( :طالبة أخرى
/فعؿ  (2){ًَلًُْ سَبِّ أَدْخٍِْنِِ مُذْخًََ صِذْقٍ ًَأَخْشِجْنِِ مُخْشَجَ صِذْقٍ }:طالبة أخرى:قاؿ تعالى

 رباعي. 
 الباحثة أحسنتف ،كيؼ يعرب المصدر الميمي ؟

 طالبة:يعرب حسب موقعة في الجممة.
المصدر الميمي :ىو مصدر مبدوء الباحثة:أحسنتف ،بوركت جيودكف ،أذف مفيـو 

ويصاغ المصدر الميمي عمى وزف )َمْفِعؿ( إذا كاف  بميـ زائدة ،في غير المفاعمة،
مف فعؿ ثالثي مكسور صحيح اآلخر ،أما إذا كاف مف ثالثي  مف غير ما تقدـ 
ذا كاف الفعؿ غير ثالثي كاف مصدره الميمي  فمصدره الميمي عمى وزف )َمْفَعؿ(.وا 

 ارعة بعد إبداؿ حرؼ المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبؿ اآلخر.عمى وزف مض
 الباحثة :ودرسنا ليذا اليـو ىو؟

 طالبة :الحاؿ.
 

 دقيقة( 80)                               -العرض والربط والموازنة والشرح:
 

 تبدأ الباحثة بتدويف الجمؿ عمى السبورة.
 لجممة األولى.تطمب الباحثة مف إحدى الطالبات قراءة ا

 طالبة :عاد المسافر متعبًا.
 الباحثة :كيؼ كاف حاؿ المسافر عند عودتِو؟

                                                 

 .ٜٚ( االسراء : االية  ٔ)

 ٓٛ( االسراء: االية  ٕ)
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 طالبة :كاف متعبًا.
الباحثة :أحسنت،أذف )متعبًا(ىو الحاؿ في الجممة ألنو بيف ىيئة صاحبو ،أيف 

 صاحب الحاؿ في الجممة ؟
 طالبة: )المسافر(صاحب الحاؿ.

 انية،كيؼ استقبمت االمتحاف سياًل ؟الباحثة:جيد، لننظر إلى الجممة الث
 طالبة :سياًل.

 طالبة أخرى:ىؿ االمتحاف ىو الحاؿ في ىذه الجممة؟
 الباحثة:كال ،الحاؿ في ىذه الجممة ىو )سياًل( .

 طالبة :وسمي )حااًل(ألنو بيف حالة الطالب في إثناء االمتحاف.  
مكف أف نالحظ أف الباحثة :أحسنت،أذف الحاؿ ىو) سياًل( وليس )االمتحاف(،وي

 صاحب الحاؿ في الجممة األولى جاء فاعاًل وفي الجممة الثانية جاء مفعوالً بو.
 الباحثة: مف تقرأ الجممة الثالثة ؟

 طالبة :ييـز الشرير مذمومًا.
الباحثة :يمكف أف نعرؼ الحاؿ في الجممة مف خالؿ تحويميا إلى صيغة سؤاؿ 

 ـز الشرير؟باألداة )كيؼ(،مثااًل عمى ذلؾ ،كيؼ يي
 طالبة :مذمومًا.

 الباحثة :إذف ،أيف الحاؿ في الجممة ولماذا؟
 طالبة :الحاؿ ىو )مذمومًا(ألنو بيف ىيئة صاحبو.

 الباحثة :أحسنت ،ما موقعو اإلعرابي.
 طالبة:موقعو اإلعرابي ،نائب فاعؿ.

 الباحثة :أحسنت، ما نوع صاحب الحاؿ في الجمؿ السابقة ىؿ نكره أـ معرفو ؟
 بة :صاحب الحاؿ يكوف معرفو دائمًا.طال

 الباحثة :لننظر إلى الجمؿ األخرى التي كتبناىا عمى السبورة  .
 المطر مستمًرا يضر الزرع . -
 سممت عمى أخيؾ مقباًل. -
 سرت الميؿ مظممًا. -
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 الباحثة: أيف الحاؿ في ىذه الجمؿ؟
 طالبة :الحاؿ في الجممة األولى ىو مستمرًا.

 ؿ في الجممة الثانية مقباًل.طالبة أخرى:الحا
 طالبة اخرى :الحاؿ في الجممة الثالثة مظممًا.

 الباحثة :أحسنتف جميعًا ،كيؼ عرفتف الحاؿ في الجمؿ السابقة .
 طالبة :الف الحاؿ في ىذه الجمؿ بيف ىيئة صاحبيا.
 الباحثة :ما عالمة إعراب الحاؿ في الجمؿ السابقة؟

 .طالبة :الفتحة الظاىرة عمى أخرهِ 
الباحثة :جيد،إذف الحاؿ يكوف دائما منصوب بالفتحة،ىؿ لصاحب الحاؿ عالمة 

 إعراب محددة ؟،لنستعيف باألمثمة السابقة المدونة عمى السبورة .
 طالبة :كال،يعرب حسب موقعة في الجممة. 

الباحثة :أحسنت، نالحظ  أف صاحب الحاؿ في الجممة األولى فاعؿ وفي الجممة 
بو وفي الجممة الثالثة نائب فاعؿ وفي الجممة الرابعة مبتدأ وفي الجممة  الثانية مفعوالً 

 الخامسة شبو جممة جار ومجرور وفي الجممة السادسة شبة جممة ظرؼ زماف.
الباحثة : إف صاحب في كؿ جممة لو إعراب معيف،أذف صاحب الحاؿ يعرب حسب 

 موقعو في الجممة.
المحمداف ضاحكيف ،أيف الحاؿ وصاحب الباحثة :لننظر إلى المثاؿ األخر، جاء 

 الحاؿ في ىذه الجممة؟
 طالبة :الحاؿ ىو ضاحكيف ،وصاحب الحاؿ المحمداف.

 الباحثة :أحسنت ،ما نوع الحاؿ في ىذه الجممة ىؿ ىو مفرد أو مثنى أو جمع ؟
 طالبة :الحاؿ في ىذه الجممة مثنى.

اعْرَصِمٌُا َ  }ريمة قاؿ تعالى الباحثة:أحسنت ،أيف الحاؿ وما نوعُو في ىذِه اآلية الك

 (1){تِحَثًِْ اٌٍَّوِ جَمِْعاً ًَال ذَفَشَّلٌُا
 طالبة :الحاؿ في ىذِه اآلية )جميعًا(.

                                                 

  ٕٓٔاؿ عمراف : االية (ٔ)
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 طالبة أخرى :نوعو جمع.
الباحثة: أحسنتف،نالحظ إف الحاؿ في الجمؿ السابقة عندما يكوف مفرد يكوف 

ندما يكوف جمع صاحب الحاؿ مفرد  وعندما يكوف مثنى يكوف صاحبو مثنى وع
  يكوف صاحب الحاؿ جمع .

الباحثة :عرفنا مف خالؿ اطالعنا عمى األمثمة السابقة  إف الحاؿ قد يأتي مفرد 
،وأالف سوؼ نتعرؼ عمى الحاؿ عندما يكوف جممة،لننظر إلى األمثمة المدونة عمى 

 السبورة.
،أيف الحاؿ في ىذه  (1){ٍْمُرَّمِنيَرٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ ٌِ }:الباحثة: قاؿ تعالى 

 اآلية الكريمة ؟
 طالبة :لممتقيف ىي الحاؿ في ىذه اآلية.

 الباحثة : خطأ ،ما إعراب لممتقيف؟
 طالبة :الالـ حرؼ جر،لممتقيف اسـ مجرور بحرؼ الجر.

الباحثة:أحسنت، أذف المتقيف ليست ىي الحاؿ ،الحاؿ في ىذه اآلية الكريمة )ال ريب 
 نيا بينت حالة كتاب اهلل عز وجؿ . فيو( أل

 الباحثة :ما نوع الحاؿ في اآلية الكريمة )ال ريب فيو( ؟
 طالبة :جاء الحاؿ في القوؿ الكريـ جممة اسمية.

 (2){ًَجَاءًُا أَتَاىُمْ عِشَاءً َّثْىٌُنَ:}الباحثة :أحسنت، لننظر إلى اآلية األخرى قاؿ تعالى

الكريمة ،لو حولنا اآلية خارج السياؽ القرائي  الباحثة:أيف الحاؿ في ىذه اآلية 
 لالستفياـ باألداة )كيؼ( لمعرفة الحاؿ في ىذه اآلية ،فنقوؿ ،كيؼ جاء أباىـ عشاًء.

 طالبة:يبكوف.
 الباحثة: جيد، أذف أيف الحاؿ في ىذه اآلية ؟

 طالبة :عشاًء.
 ما إعراب عشاًء؟ الباحثة :خطأ،

                                                 

 .ٕاالية البقرة: (ٔ)

 ٙٔيوسؼ: االية (ٕ)
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 طالبة:مفعوؿ فيو )ظرؼ زماف(.
 حثة :أحسنت ،أذف الحاؿ ىو .البا

 طالبة :الجممة الفعمية )يبكوف(.
 الباحثة :أحسنت، لماذا؟

 طالبة :ألنيا بينت حالتيـ عندما جاءوا فقد جاءوا يبكوف.
الباحثة :أحسنت، لننظر إلى المثاؿ اآلخر،حمقت الطائرة فوؽ السحاب،أيف الحاؿ في 

 ىذه الجممة؟
 سحاب(ىي الحاؿ .طالبة :شبو الجممة الظرفية )فوؽ ال

 الباحثة :أحسنت ،ألنيا بينت ىيئة الطائرة وىي محمقة فوؽ السحاب.
 الباحثة :لننظر إلى الجممة )شاىدتؾ البارحة في المكتبة(،أيف الحاؿ فييا؟

 طالبة :شبو الجممة مف الجار والمجرور )في المكتبة (ىي الحاؿ في ىذه الجممة .
اال توجد شروط اخرى غير كونيا واقعة بعد الباحثة :أحسنت ، الجممة أذا وقعت ح

معرفة ىي اقترانيا بالواو الذي يربطيا بصاحبيا أو الضمير أو الواو والضمير 
 معًا،سوؼ نوضح ذلؾ خالؿ األمثمة .

 الباحثة:زرت بغداد والشمس مشرقة ،أيف الحاؿ في ىذه الجممة؟
 طالبة : الجممة االسمية ، )الشمس مشرقة (ىي الحاؿ.

 ة :أحسنت ،أيف صاحب الحاؿ في الجممة؟الباحث
 طالبة :بغداد ىي صاحب الحاؿ.

الباحثة :أحسنت، أما الواو الموجودة في الجممة بيف الحاؿ وصاحبيا ىو الرابط الذي 
 ربط الحاؿ بصاحبيا،وتسمى الواو الحالية.

 الباحثة :كما ذكرنا سابقًا قد تقترف بالواو والضمير معًا،مف تعطي مثااًل؟
 (1){ًَال ذٍَْثِسٌُا اٌْحَكَّ تِاٌْثَاطًِِ ًَذَىْرُمٌُا اٌْحَكَّ ًَأَنْرُمْ ذَعٍَْمٌُنَ}: ة: قاؿ تعالىطالب

 الباحثة :أحسنت،وقد تقترف بالضمير فقط،مف تعطي مثااًل؟
 طالبة :جاء زيد في يده كتابو.

                                                 

 . ٕٗ( البقرة : االية  ٔ)
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كما في الباحثة :أحسنت، ويمتنع الربط بالواو إذا كانت الجممة توكيدًا لجممة قبميا 
 (1){رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ ٌٍِْمُرَّمِنيَ :}اآلية التي ذكرناىا سابقًا قاؿ تعالى 

 فالجممة االسمية )ال ريب فيو(حاؿ مؤكده لمضموف ما قبميا .
 الباحثة:كذلؾ ال يصح ربطيا بالواو أذا وقعت بعد عطؼ ،مف تعطي مثااًل ؟

 (2){ا تََْاذاً أًَْ ىُمْ لَائٌٍُِنَا تَأْسُنَفَجَاءَىَ :}طالبة:قاؿ تعالى 
الباحثة:أحسنت، الحاؿ في لغتنا العربية تكوف مشتقو وقد تكوف جامدة يمكف تأويميا 

 بمشتؽ ،وتأتي لمسوغات متعددة ،لننظر إلى األمثمة المكتوبة عمى السبورة .
 أيف الحاؿ في ىذه اآلية ؟،(3){اً ًَصَشَّفْنَا ًَوَزٌَِهَ أَنْضٌَْنَاهُ لُشْآناً عَشَتِّْ :}الباحثة: قاؿ تعالى

 طالبة : )ُقرَءانًا( ىي الحاؿ .
 الباحثة :أحسنت،نالحظ إف الحاؿ )ُقرَءانًا( جاءت موصوفة بػ )عربيًا(.
 الباحثة: )كممتؾ وجيًا لوجو ( عمى ماذا يدؿ الحاؿ في ىذه الجممة ؟

 طالبة :يدؿ عمى المقابمة.
إلى المثاؿ اآلخر )ظيرت العروس قمرًا(،أيف الحاؿ في ىذه الباحثة: أحسنت، لننظر 
 الجممة وعمى ماذا يدؿ ؟

 طالبة :الحاؿ ىو قمرًا ،ويدؿ عمى التشبيو .
الباحثة :أحسنت ،أما المثاليف األخيريف )عممتو الحساب بابًا بابًا( و)ادخموا أواًل فأوال( 

 عمى ماذا يدؿ الحاؿ في الجممتيف السابقتيف.
 دؿ الحاؿ في الجممة األولى عمى التفصيؿ .طالبة :ي

 طالبة أخرى :أما الحاؿ في الجممة الثانية فيدؿ عمى الترتيب.
وليس مضافة إلى ضمير  حاال إذا جاءت منونةالباحثة:أحسنتف ، ىناؾ ألفاظ تعرب 

وجميعًا )حضر الطالب جمعًا(،أما إذا  ،نحو :كافة)ما أرسمناؾ إال كافة لمناس(،
 :)حضر الطالب جميعيـ(. مثؿ  مير فتعرب توكيدا معنويًا ،أضيفت إلى ض

                                                 

  ٕ( البقرة : االية  ٔ)
 ٗ( االعراؼ : االية  ٕ)
 ٖٔٔ( طو: االية  ٖ)
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 دقائق( 7)                                                   -استقراء القاعدة:
أعود الفت نظر الطالبات مره أخرى إلى األمثمة ومف خالؿ مناقشتيف عف 

فييا الحاؿ صاحبيا مفيوـ الحاؿ وصاحب الحاؿ وأنواع الحاؿ والحاالت التي يطابؽ 
 ومسوغات مجيء الحاؿ الجامدة أتوصؿ إلى القاعدة اآلتية :

مشتقًا يبيف ىيئة صاحبو ويكوف  -غالباً –مفيـو الحاؿ:اسـ منصوب يأتي  -ٔ
 صاحب الحاؿ اسمًا معرفو وال يمنع مف أف يأتي فاعاًل أو مفعواًل أو غيرىما.

فراد والتثنية والجمع والتذكير يجب أف يطابؽ مفيـو الحاؿ صاحبيا مف حيث اإل -ٕ
 والتأنيث.

تكوف الحاؿ مفرد وجممة أسمية وجممة فعمية وشبو جممة مف الظروؼ والجار  -ٖ
والمجرور ،وحيف تكوف جممة البد مف وجود رابط يربطيا بصاحبيا وىو الواو أو 

 الضمير أو الواو والضمير أو كالىما.
وصوفة أو دلت عمى المفاعمة أو قد تأتي جامدة لمسوغات ىي: إذا كانت م -ٗ

 المقابمة أو التسعير أو التشبيو أو الترتيب أو التفصيؿ.
 
 
 
 
 دقائق( 7)                                                    -الخاتمة: 

 -وتتضمف النقاط اآلتية :
:وعند االنتياء مف موضوع الدرس ،توجو الباحثة عددًا مف  األسئمة التقويمية-أ

األسئمة االختبارية ،لتتعرؼ مدى استيعاب الطالبات لموضوع الدرس الذي دار 
 داخؿ الصؼ الكتساب المفاىيـ  حولو ومف ىذه األسئمة.

 س:بيف نوع الحاؿ مما يأتي واذكر الرابط بيف الحاؿ والجممة وصاحبيا ٔ
 قاؿ الشاعر: -ٖ
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 ذ فاغركـ مشينا عمى الخطوب كرامًا             والردى حاسُر النواج
 ننتصر عمى األعداء ونحف يد واحدة. -ٕ
 س:عيف الحاؿ الجامدة مما يأتي وبيف مسوغ جمودىا ٕ
 قاؿ المتنبي: -ٔ

 بدت قمرًا ومالت خوط باف              وفاحت عنبرًا ورنت غزاال
 سممتو الجائزة يدًا بيد. -ٗ
 اشتريت مجموعة مف الكتب كتابًا بدينار. -٘
 -الواجب ألبيتي: -ب

( في الكتاب المقرر لمدرس القادـ في دفاتر الواجب ٕٛاريف في صفحو )حؿ التم
 ألبيتي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (15ملحق)
 

 ))االختبار التحصيمي في اكتساب المفاىيـ النحوية((
.  األستاذ الفاضؿ ................................................المحتـر

 ...تحية طيبة
ة بػ ))أثر استخداـ نمطيف مف االستكشاؼ ترـو الباحثة إجراء دراسة موسوم

)شبة الموجة والحر( في اكتساب المفاىيـ النحوية لدى طالبات الصؼ الخامس 
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العممي((ولما كاف البحث الحالي يتطمب إعداد أداة لقياس مدى اكتساب الطالبات 
 لممفاىيـ النحوية التي ستدرس ليف فقد أعدت الباحثة اختباراً في ضوء األىداؼ

ي يسعى محتوى المادة الدراسية لبعض الموضوعات النحوية التي ستدرس في الت
التجربة إلى تحقيقيا ،ولكونكـ مف ذوي الخبرة والدراية في مجاؿ طرائؽ التدريس 
والعمـو التربوية والنفسية ،يرجى إبداء مالحظاتكـ القيمة وآرائكـ السديدة في صالحية 

جراء  التعديؿ المناسب إضافة ما ترونو مالئمًا. ىذه الفقرات أو عدـ صالحيتيا  وا 
 الشكر الفائؽ واالمتناف اوتقبمو 

 
 األسئمة اآلتية إلجابة عفاُيرجى 

 اسـ الخبير:
 المقب العممي:

 التخصص الدقيؽ:
 مكاف العمؿ:  

 
 الطالبة  

 صفا سالـ محمد                                                             
 طرائؽ تدريس المغة العربية                                                      

ـِ  ِِ  ِبْسـِ اهلِل الًرْحَمِف الّرحَي

 

 -المادة:                                           -سـ الطالبة:ا
 -الصؼ:                                         -سـ المدرسة:ا

 -الشعبة:                                        -العاـ الدراسي:
 

 عزيزتي الطالبة:
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فقرة اختباريو تمثؿ الموضوعات التي درستيا خالؿ الفصؿ الدراسي  (ٖٙفيما يأتي )
األوؿ،في سؤاؿ واحد  ،فأمعني النظر في قراءة كؿ فقرة ثـ أجيبي عنيا بما ترينو 

 فقًا لتعميمات كؿ فقرة.مناسبًا ،عممًا أف اإلجابة تكوف عمى ورقة األسئمة و 
 
 كؿ اسـ منفصؿ يعوض عف االسـ الظاىر يسمى:  -ٔ
 اسـ إشارة . - أ

 عممًا. -ب

 ضميًر منفصاًل. -ج
 
 (1){إَِّّانَ نَعْثُذُ ًَإَِّّانَ نَسْرَعِنيُ}قاؿ تعالى:  -2

 ورد الضمير المنفصؿ )إيَّاَؾ( في محؿ
 رفع مبتدأ. -أ

 نصب مفعوؿ بو. -ب 

 جر باإلضافة. -ج 

 
 ة التي فييا الضميٌر المنفصُؿ مف بيف الجمؿ اآلتية ىي:الجمم-ٖ

 لعبنا في الحديقة. -أ 
 أنا العب في الحديقة . -ب 

 نمعب في الحديقة. -ج 
  
 االسـ المتصؿ بالكممة الذي يعوض االسـ الظاىر يسمى:-ٗ

 ضميرًا متصاًل. -أ 
 حرفًا.-ب
 ضميرًا مستترًا. -ج

                                                 

 ٘( الفاتحة : االية  ٔ)
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 ف بيف اآليات ىي:اآلية التي فييا ضميٌر منفصٌؿ م-٘
 (1{)لًُْ ىٌَُ اٌٍَّوُ أَحَذٌ :}قاؿ تعالى -أ 

 (2{) عَظِْمٍ خٍُُكٍ ٌَعٍََ :} ًَإِنَّهَقاؿ تعالى  -ب 

 (3{)اٌْحَمْذُ ٌٍَِّوِ سَبِّ اٌْعَاٌَمِنيَ :}قاؿ تعالى  -ج 

 (4{) إِنِِّ تَشُِءٌ مِمَّا ذُشْشِوٌُنَ }:قاؿ تعالى  -ٙ 

 ية الكريمة ضميرًا منفصاًل في محؿ:تعرب )ياء المتكمـ( في اآل 
 جر باإلضافة . - أ

 نصب اسـ إف. -ب

 رفع خبر إف. -ج   
 الضمير الذي ليس لو صورة بالمفظ يسمى ضميرًا:-ٚ

 منفصاًل. -أ 

 متصاًل. -ب 

 مستترًا. -ج

 الجممة التي فييا ضميٌر مستتٌر وجوبًا ىي: -ٛ

 أدُع إلى الخير . -أ 

 دعونا إلى الخير. -ب 

 دعو المؤمف إلى الخير.ي -ج 
 
 ُيعرب الضمير المستتر في جممة )الرساـ يرسـ لوحًة( في محؿ رفع: -ٜ

 مبتدأ. -أ 

                                                 

 .ٔ( االخالص : االية  ٔ)
 .ٗالقمـ : االية  ( ٕ)
 .  ٔالفاتحة : االية  ( ٖ)
 ٛٚاالنعاـ : االية  ( ٗ)
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 فاعاًل. -ب 

 .اً خبر  -ج 

 
 اسـ المرة :مصدر يدؿ عمى حصوؿ الفعؿ: -ٓٔ
 مرة واحدة. -أ 
 مرتيف. -ب 
 مرات متكررة. -ج 
 

 اسـ المرة مف الفعؿ )دار( ىو: -ٔٔ

 دوراف. -أ 
 رة.دو  -ب 
 دورات. -ج 
 
 الجممة التي فييا اسـ مرة مف بيف الجمؿ ىي: -ٕٔ 

 دعوت الضيؼ دعوة واحدة. -أ 
 .دعوت اهلل دعاءً  -ب 
 دعوتؾ دعوات. -ج 
 
 

 اسـ الييئة :مصدر يدؿ عمى ىيئة وقوع : - ٖٔ

 الفعؿ . -أ 
 الحدث . -ب 
 الزمف. -ج
 
 اسـ الييئة مف بيف ما يأتي ىو: -ٗٔ 
 ِطْرَقة . -أ 
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 ُمفرحٌة. -ب 

 منتصر. -ج
 
 وزف اسـ الييئة )فزعة (ىو: -٘ٔ 
 ِفْعَمة. -أ 
 ُفْعمة. -ب
 َفْعمة. -ج
 

كؿ ما دؿ عمى معنى مجرد مف الزماف ويبدأ بميـ  زائدة في غير المفاعمة  -ٙٔ
 يسمى المصدر:

 الصريح . - أ
 المؤوؿ. - ب
 الميمي. -ج

 
 المصدر الميمي مف بيف ما يأتي ىو: -ٚٔ

 ُمغَروـ. -أ 
. -ب   َمْغرـَ

 َمَغاِرـ. -ج
 يشتؽ المصدر الميمي مف الفعؿ الثالثي عمى وزف: -ٛٔ 
 َمْفَعؿ. -أ 
 ُمْفَعؿ. -ب
 ِمْفَعؿ. -ج
 كؿ اسـ منصوب يأتي غالبًا مشتقًا يبيف ىيئة صاحبة   يسمى : -ٜٔ 
 صفة . -أ 

 تمييزًا. -ب 

 حااًل . -ج 
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 (1){ثْىٌُنًََجَاءًُا أَتَاىُمْ عِشَاءً َّ }:قاؿ تعالى  -ٕٓ 
 نوع الحاؿ المشتقة في اآلية الكريمة ىو: 
 فاعؿ . -أ

 جممة فعمية . -ب

 مفعوؿ بو. -ج
 الجممة  التي فييا حاؿ مشتقة جممة اسمية ىي:-ٕٔ
 عممتو الحساب بابا بابًا. -أ

 حمقت الطائرة فوؽ السحاب. -ب
 اعتمر الحجيج والشمُس مشرقٌة. -ج
 
 ىي إذا كاف: مف مسوغات مجيء الحاؿ جامدة-ٕٕ 
 مجرورًا. -أ 
 مضافًا. -ب
 موصوفًا. -ج
 

 (2){فَرَمَثًََّ ٌَيَا تَشَشاً سٌَِّّاً }: قاؿ تعالى  -ٖٕ

 الحاؿ الجامدة في قولِو تعالى ىو:
 بشرًا. -أ

 بشرًا سويًا. -ب
 سويًا. -ج
 

 الجممة التي فييا حاؿ جامدة لمسوغ التشبيو ىي :-ٕٗ
 قرأت القصيدة بيتًا بيتًا. -أ

 ىجـ الجندي أسدا. -ب
                                                 

(
1

 . 16يوسف : االيت  ( 

(
2
 .  11( مريم : االيت  
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 بعت الذىب مثقاؿ بألؼ. -ج
 
 يمكف إف يفسر االسـ المبيـ قبمة يسمى : كؿ اسـ جامد منصوب -ٕ٘ 
 نعتًا. -أ

 حااًل . -ب
 تمييزًا.-ج
 
 موضع مف مواضع التمييز الممحوظ بيف ما يأتي ىو: -ٕٙ 
 الوزف . -أ

 الوصؼ. -ب
 التشبيو. -ج
 
 

 ممحوظ ىو:البيت الشعري الذي فيو تمييز -ٕٚ
 قاؿ الشاعر: - أ

 ال تيمِؿ في الصالحات فإنكـ           ال تجيموف عواقب اإلىماؿ .
 قاؿ الشاعر:-ب

 السيؼ اصدؽ أنباًء مف الكتِب          في حده الحد بيف الجد والمعب.   
 قاؿ الشاعر: -ج  
 أحسف إلى الناس تستعبد قموبيـ           فربما استعبد اإلنساف إحساف. 
 
 :اكؿ تمييز يرفع الغموض الموجود في كممة واحدة يسمى تمييزً  -ٕٛ 
 ممفوظًا. -أ 
 ممحوظًا.  -ب
 سببيًا. -ج
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 مف األمور التي يختمؼ بيا التمييز عف الحاؿ ىي:  -ٜٕ 

 التمييز مبيف لمذات أما الحاؿ مبيف لمييئة.-أ 

 فقط. ةالتمييز يكوف مفرد وجممة وشبة جممة والحاؿ تكوف مفرد -ب 

 التمييز يتوقؼ عمية المعنى األصمي والحاؿ فضمو . -ج
 

 اآلية القرآنية التي فييا تمييز ممفوظ ىي :-ٖٓ
 (1){مَا وُنْرُمْ إَِّّانَا ذَعْثُذًُنَ :}قاؿ تعالى 

 (2){فَإِرَا نُفِخَ فِِ اٌصٌُّسِ نَفْخَحٌ ًَاحِذَجٌ }:قاؿ تعالى - أ

 (3){ا أَتَدِ إِنِِّ سَأَّْدُ أَحَذَ عَشَشَ وٌَْوَثاًإِرْ لَايَ ٌُّسُفُ ٌَأَتِْوِ َّ :}قاؿ تعالى -ج

 

كؿ تابع يوضح صفة مف صفات متبوعة ويتبعو في اإلعراب،  وفي التذكير  -ٖٔ 
 أو التأنيث ،وفي اإلفراد أو التثنية أو الجمع ،وفي التعريؼ والتنكير،يسمى نعتًا 

 مشتقًا. -أ
 حقيقيًا. -ب
 ممفوظًا. -ج
 

 (4){ثِّحِ اسْمَ سَتِّهَ اٌْأَعٍََْسَ :}قاؿ تعالى -ٕٖ
 تعرب كممة األعمى في قولِو تعالى:

 تمييز ممفوظ. -أ
 حاؿ جامدة. -ب

 نعت حقيقي. -ج

 
                                                 

(
1
 22يووس : االيت  ( 

(
2
 13( الحاقت : االيت  

(
3
 .  4يوسف : االيت  (  

(
4

 1(االعلى : االيت 
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 النعت الحقيقي مف بيف ما يأتي مف اآليات القرآنية جاء شبة جممة في :   -ٖٖ
 (1){عْمٌٍَُنَىُمْ دَسَجَاخٌ عِنْذَ اٌٍَّوِ ًَاٌٍَّوُ تَصِريٌ تِمَا َّ}: قولو تعالى -أ

 (2{)رٌَِهَ اٌْىِرَابُ ال سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ ٌٍِْمُرَّمِنيَ }: قولو تعالى -ب

 (3){فَخَشَجَ عٍَََ لٌَْمِوِ فِِ صِّنَرِوِ  :}قولو تعالى  -ج
 

كؿ تابع يبيف صفة مف صفات ما تعمؽ بو وىو يتبع ما قبمو في األعراب  -ٖٗ
 يسمى نعتًا. حمؿ ضمير المنعوتوال يت )الموصوؼ(وفي التعريؼ والتنكير

 سببيًا. - أ
 مشتقًا. -ب
 ممحوظ. -ج
 

 مف فوائد النعت ألسببي المعنوية: -ٖ٘
 االشتقاؽ. -أ

 التعظيـ. -ب
 التحويؿ. -ج
 
 اآلية ألقرانيو التي فييا نعٌت سببيُّ ىي:-ٖٙ 
 (4){فِييِمَب عَيْنَبنِ تَجْرِيَبنِ :}قولو تعالى  -أ

 (5){عْمَمْ مِثْقَبلَ ذَرَّحٍ خَيْراً يَرَهُفَمَهْ يَ :}قولو تعالى  -ب

 (1){ فَبوْظُرْ كَيْفَ كَبنَ عَبقِجَخُ مَكْرِىِمْ أَوَّب دَمَّرْوَبىُمْ ًَقٌَْمَيُمْ أَجْمَعِنيَ:}قولو تعالى -ج

}(1) 
                                                 

(
1

 163(ال عمران : االيت 

(
2
 . 2( البقرة : االيت  

(
3

 .13(القصص : االيت 

(
4
 .55الرحمه : االيت  (

(
5
 1الزلزلت : االيت (
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 (16ملحق)
 معامالت صعوبة فقرات االختبار

 ت
 

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ  ت
 الصعوبة

معامؿ  ت
 بةالصعو 

معامؿ  ت
 الصعوبة

  ٔ ٓ,ٗٓ ٔٔ ٓ,٘ٛ ٕٔ ٓ,ٗٗ ٖٔ ٓ,ٕ٘ 
ٕ ٓ,ٙٛ ٕٔ ٓ,ٗٙ ٕٕ ٓ,٘ٙ ٖٕ ٓ,ٕ٘ 
ٖ ٓ,ٜٗ ٖٔ ٓ,ٕ٘ ٕٖ ٓ,ٗٔ ٖٖ ٓ,٘٘ 
ٗ ٓ,ٗٓ ٔٗ ٓ,٘٘ ٕٗ ٓ,ٗٗ ٖٗ ٓ,ٖٗ 

                                                                                                                                            

(
1

 . 51(الىمل : االيت 
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٘ ٓ,٘٘ ٔ٘ ٓ,ٗ٘ ٕ٘ ٓ,ٗٗ ٖ٘ ٓ,ٖٕ 
ٙ ٓ,٘ٓ ٔٙ ٓ,٘ٓ ٕٙ ٓ,ٖٚ ٖٙ ٓ,ٖٖ 
ٚ ٓ,ٗٗ ٔٚ ٓ,ٗٗ ٕٚ ٓ,ٗٔ  
ٛ ٓ,٘٘ ٔٛ ٓ,ٖ٘ ٕٛ ٓ,ٗٛ 
ٜ ٓ,ٗٛ ٜٔ ٓ,٘ٓ ٕٜ ٓ,ٕ٘ 
ٔٓ ٓ,٘٘ ٕٓ ٓ,ٗٓ ٖٓ ٓ,ٖٛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17ملحق)
 معامالت القوه التمييزية لفقرات االختبار

 
 ت
 

 القوة التمييزية
 

 ت
 

 القوة التمييزية
 

 ت
 

 القوه التمييزية
 

 
 ت

 القوة التمييزية

ٔ ٓ.ٗٛ ٔٔ ٓ.ٗٗ ٕٔ ٓ.ٗٓ ٖٔ ٓ.ٗٗ 

ٕ ٓ.٘٘ ٕٔ ٓ.ٙٓ ٕٕ ٓ.٘٘ ٖٕ ٓ.ٕٙ 

ٖ ٓ.ٖٛ ٖٔ ٓ.ٖٛ ٕٖ ٓ.ٗ٘ ٖٖ ٓ.٘٘ 
ٗ ٓ.ٗٗ ٔٗ ٓ.ٕٗ ٕٗ ٓ.ٖٛ ٖٗ ٓ.٘ٓ 
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٘ ٓ.ٗٓ ٔ٘ ٓ.٘٘ ٕ٘ ٓ.ٗٔ ٖ٘ ٓ.ٗٛ 
ٙ ٓ.ٖٖ ٔٙ ٓ.ٗٛ ٕٙ ٓ.ٗٓ ٖٙ ٓ،ٗٙ 

ٚ ٓ،٘ٗ ٔٚ ٓ.ٗٓ ٕٚ ٓ.ٖٛ  
ٛ ٓ.ٙٔ ٔٛ ٓ.ٗ٘ ٕٛ ٓ.ٖٛ 

ٜ ٓ.ٗٛ ٜٔ ٓ.٘٘ ٕٜ ٓ.ٙٓ 
ٔٓ ٓ.ٗٔ ٕٓ ٓ.٘ٙ ٖٓ ٓ.ٗ٘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (18ملحق)
 فعالية البدائؿ غير الصحيحة  لفقرات االختبار

 الثالثفعالية البديؿ الخاطئ  فعالية البديؿ الخاطئ الثاني فعالية البديؿ  الخاطئ األوؿ ت
ٔ -ٓ,ٕٔ -ٓ,ٜ -ٓ,ٕٚ 
ٕ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٗ 
ٖ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٔٔ -ٓ,ٔٓ 
ٗ -ٓ,ٕ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٔٔ 
٘ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٔٓ -ٓ,ٖٓ 
ٙ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٕٙ -ٓ,ٗ 
ٚ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٔٓ -ٓ,ٖٔ 
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ٛ -ٓ,ٖٓ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٔٓ 
ٜ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٕ 
ٔٓ -ٓ,ٕ -ٓ,ٖ -ٓ,ٔٔ 
ٔٔ -ٓ,ٗ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٔٓ 
ٕٔ -ٓ,ٕٖ -ٓ,ٕ -ٓ,ٔ 
ٖٔ -ٓ,ٖٔ -ٓ,ٕ -ٓ,ٕ 
ٔٗ -ٓ,ٕٜ -ٓ,ٕٙ -ٓ,ٕٙ 
ٔ٘ -ٓ,ٕٕ -ٓ,ٖ -ٓ,ٖ 
ٔٙ -ٓ,ٕٜ -ٓ,ٕ٘ -ٓ,ٕ٘ 
ٔٚ -ٓ,ٕٖ -ٓ،ٚ -ٓ,ٔٔ 
ٔٛ -ٓ,ٕٕ -ٓ,٘ -ٓ,٘ 
ٜٔ -ٓ,ٔٔ -ٓ,ٕٜ -ٓ,ٖ 
ٕٓ -ٓ,ٚ -ٓ,ٔٗ -ٓ,ٕ 
ٕٔ -ٓ,ٚ -ٓ,ٖٚ -ٓ,ٔٔ 
ٕٕ -ٓ,ٖ -ٓ,ٖٖ -ٓ,ٔٛ 
ٕٖ -ٓ,ٚ -ٓ,ٚ -ٓ,ٖ 
ٕٗ -ٓ,ٔٛ -ٓ,ٔٔ -ٓ,ٔٔ 
ٕ٘ -ٓ,ٖٓ -ٓ,ٔٛ -ٓ,ٔٔ 
ٕٙ -ٓ,ٕٛ -ٓ,ٕٕ -ٓ,ٕٕ 
ٕٚ -ٓ,ٖ -ٓ,ٔٗ -ٓ,ٔٗ 
ٕٛ -ٓ,ٖٓ -ٓ,ٕٜ -ٓ,ٚ 
ٕٜ -ٓ,ٔٔ -ٓ,ٚ -ٓ,ٖ 
ٖٓ -ٓ,ٔٙ -ٓ,ٚ -ٓ,ٕٗ 
ٖٔ -ٓ,ٔٗ -ٓ,ٖ -ٓ,ٔٛ 
ٖٕ -ٓ,ٔٔ -ٓ,ٚ -ٓ,ٕٕ 
ٖٖ -ٓ,ٖ -ٓ,ٗٓ -ٓ,ٔٛ 
ٖٗ -ٓ,ٚ -ٓ,ٕٕ -ٓ,ٕٕ 
ٖ٘ -ٓ,ٗٓ -ٓ,ٚ -ٓ,ٕٕ 
ٖٙ -ٓ,ٚ -ٓ,ٖٚ -ٓ,ٔٔ 
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 (19ملحق)

درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى لكؿ مفيـو مف المفاىيـ ومجموع درجات 
 (ٖٙاكتساب كؿ مفيوـ  )الدرجة الكمية 

 حصيؿتمج  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

مج درجات 
المفاىيـ 

 بةسالمكت

النسبة المؤوية 
 لالكتساب

1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 33 33 0/0 100 

2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 32 32 0/0 100 

3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 33 33 0/0 100 

4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 32 32 0/0 100 

5 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 30 29 0/0 91,6 

6 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 30 28 0/0 83,3 

7 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 30 29 0/0 91,6 

8 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 2 3 30 30 0/0 91,6 
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9 3 3 1 3 1 3 0 3 3 3 3 3 29 21 0/0 75 

10 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 29 28 0/0 91,6 

11 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 29 29 0/0 100 

12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 32 31 0/0 91,6 

13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 32 30 0/0 83,3 

14 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 31 30 0/0 91,6 

15 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 31 29 0/0 83,3 

16 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 30 28 0/0 83,3 

17 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 30 29 0/0 91,6 

18 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 29 28 0/0 91,6 

19 3 3 3 2 3 0 2 3 3 0 1 0 25 24 0/0 75 

20 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 23 19 0/0 66,6 

21 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 0 22 19 0/0 66,6 

22 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 29 28 0/0 91,6 

23 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 27 25 0/0 83,3 

24 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 28 26 0/0 83,3 

25 0 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 27 26 0/0 83,3 

26 3 2 1 0 3 3 3 2 2 3 2 3 27 26 0/0 83,3 

27 1 2 1 0 2 3 3 2 0 0 2 2 18 16 0/0 58,3 

28 1 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 0 13 10 0/0 41,6 

29 0 3 2 1 2 2 3 0 3 2 2 3 23 22 0/0 75 

30 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 27 26 0/0 91,6 

31 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 15 8 0/0 33,3 

32 3 1 2 1 1 1 2 3 2 0 2 1 19 14 0/0 50 

33 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 28 27 0/0 91,6 

    25 28 25 30 30 30 29 27 21 28 28 25 يـىالمفا

مج درجات كؿ 
 82,2 0/0 845  70 76 72 80 76 83 78 73 69 75 75 70 سبمفيـو مكت

 
درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية لكؿ مفيـو مف المفاىيـ ومجموع درجات 

 (   ٖٙاكتساب كؿ مفيوـ ومجتمعة ) الدرجة الكمية 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

مج 
 تحصيؿ 

مج درجات 
المفاىيـ 

 بةسالمكت

بة المؤوية النس
 لالكتساب 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 31 31 0/0 91،6 

2 3 0 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 30 29 0/0 83،3 

3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 29 27 0/0 83،3 

4 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 29 26 0/0 75 

5 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 3 1 27 24 0/0 75 

6 0 3 3 3 3 3 0 2 0 2 2 1 22 21 0/0 66،6 

7 0 3 1 3 2 3 0 3 0 2 2 3 22 21 0/0 66،6 

8 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 30 29 0/0 91،6 

9 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 30 29 0/0 91،6 

10 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 29 28 0/0 91،6 

11 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 28 28 0/0 91،6 

12 0 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 28 27 0/0 83،3 

13 3 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 1 27 24 0/0 75 
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14 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 1 26 23 0/0 75  

15 2 3 2 3 3 3 1 2 1 3 1 2 26 23 0/0 75 

16 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 30 30 0/0 83،3 

17 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 30 27 0/0 75 

18 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 22 18 0/0 66،6 

19 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 20 16 0/0 66،6 

20 0 0 0 2 2 3 3 2 2 1 2 1 18 16 0/0 58،3 

21 0 0 0 2 2 3 3 2 2 1 1 1 17 14 0/0 50 

22 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 0 16 12 0/0 50 

23 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 15 10 0/0 41،6 

24 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 0 16 12 0/0 50 

25 1 1 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 22 17 0/0 58،3 

26 0 0 3 3 3 3 2 3 1 2 0 0 20 19 0/0 58،3 

27 3 2 3 1 1 2 0 0 1 3 1 1 18 13 0/0 41،6 

28 3 2 3 1 1 3 0 0 1 1 1 0 16 11 0/0 33،3 

29 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 16 8 0/0 33،3 

30 0 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 15 12 0/0 50 

31 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 0 0 24 23 0/0 75 

32 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 0 23 21 0/0 75 

33 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1 0 0 23 21 0/0 66,6 

34 1 3 3 3 2 1 3 2 2 3 1 1 25 21 0/0 66,6 

       15 19 23 23 25 22 29 28 27 25 23 19 المفاىيـ 

مج درجات كؿ 
 68،1 0/0 711   49 54 68 65 70 64 80 78 79 72 67 58 مفيـو مكتسب 

درجات طالبات المجموعة الضابطة لكؿ مفيـو مف المفاىيـ  والمجموعة درجات 
 (ٖٙاكتساب كؿ مفيوـ) الدرجة الكمية 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

مج 
 تحصيؿ 

مج درجات 
المفاىيـ 

 بة سالمكت

النسبة المؤوية 
 لالكتساب 

1 0 2 2 3 2 3 3 1 2 3 0 1 22 20 0/0 66,6 

2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 0 1 23 20 0/0 66,6 

3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 30 29 0/0 91,6 

4 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 29 27 0/0 83,3 

5 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 29 28 0/0 91,6 

6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 31 31 0/0 100 

7 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 31 29 0/0 83,3 

8 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 28 26 0/0 83,3 

9 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 23 20 0/0 75 

10 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 23 20 0/0 75  

11 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 30 29 0/0 91,6 

12 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 29 27 0/0 83,3 

13 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 0 2 20 17 0/0 66,6 

14 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 17 10 0/0 41,6 

15 1 1 0 3 2 2 1 2 1 2 2 1 18 13 0/0 50 

16 2 1 1 1 2 2 2 0 3 2 1 1 18 13 0/0 50 

17 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 0 0 16 11 0/0 41,6 

18 0 0 1 0 2 2 3 1 2 3 1 1 15 12 0/0 41,6 

19 1 0 0 0 2 1 2 3 2 3 1 2 17 14 0/0 50 
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20 3 3 2 1 1 3 2 0 0 0 2 0 17 15 0/0 50 

21 0 1 1 2 3 2 1 2 1 2 0 1 16 15 0/0 41,6 

22 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0 17 12 0/0 50 

23 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 17 8 0/0 25 

24 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15 6 0/0 25 

25 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 14 8 0/0 33,3 

26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 2 0/0 8,3 

27 0 1 1 2 1 1 1 2 3 0 0 3 15 10 0/0 33,3 

28 3 0 0 1 1 1 1 3 0 2 0 3 15 11 0/0 33,3 

29 2 1 3 0 0 0 3 1 2 0 3 1 16 13 0/0 41,6 

30 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 16 14 0/0 58,3 

31 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 15 8 0/033,3 

32 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 0 1 22 20 0/0 75 

33 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 21 18 0/0 75 

34 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 3 22 21 0/0 83,3 

 58,7 0/0     16 13 20 22 19 22 23 25 18 22 18 22 المفاىيـ 

مج درجات كؿ 
   573   52 43 58 61 95 66 63 68 57 59 54 61 مفيـو مكتسب 

 

 (21ملحق)                                                
 درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في االختبار البعدي

 المجموعة الضابطة              المجموعة التجريبية الثانية     المجموعة التجريبية األولى    
 الدرجة    ت              الدرجة    ت      الدرجة     ت     
      ٔ       ٖٖ       ٔ      ٖٔ       ٔ      ٕٕ 
      ٕ       ٖٕ       ٕ      ٖٓ       ٕ      ٕٖ 
      ٖ           ٖٖ       ٖ      ٕٜ       ٖ      ٖٓ 
      ٗ       ٖٕ       ٗ      ٕٜ       ٗ      ٕٜ 
      ٘       ٖٓ       ٘      ٕٚ       ٘      ٕٜ 
      ٙ       ٖٓ       ٙ      ٕٕ       ٙ      ٖٔ 
      ٚ          ٖٓ       ٚ      ٕٕ       ٚ      ٖٔ 
      ٛ       ٖٓ       ٛ      ٖٓ       ٛ      ٕٛ 
      ٜ       ٕٜ       ٜ      ٖٓ       ٜ      ٕٖ 
      ٔٓ       ٕٜ       ٔٓ      ٕٜ       ٔٓ      ٕٖ 
      ٔٔ       ٕٜ       ٔٔ      ٕٜ       ٔٔ      ٖٓ 
      ٕٔ        ٖٕ       ٕٔ      ٕٛ       ٕٔ      ٕٜ 
      ٖٔ       ٖٕ       ٖٔ      ٕٚ       ٖٔ      ٕٓ 
      ٔٗ         ٖٔ       ٔٗ      ٕٙ       ٔٗ      ٔٚ 
      ٔ٘       ٖٔ       ٔ٘      ٕٙ       ٔ٘      ٔٛ 

      ٔٙ       ٖٓ       ٔٙ      ٖٓ       ٔٙ      ٔٛ 
      ٔٚ       ٖٓ       ٔٚ      ٖٓ       ٔٚ      ٔٙ 
      ٔٛ       ٕٜ       ٔٛ       ٕٕ       ٔٛ      ٔ٘ 
      ٜٔ          ٕ٘        ٜٔ       ٕٓ        ٜٔ      ٔٚ 
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      ٕٓ       ٕٖ        ٕٓ       ٔٛ        ٕٓ      ٔٚ 
      ٕٔ       ٕٕ       ٕٔ       ٔٚ       ٕٔ      ٔٙ 
       ٕٕ       ٕٜ        ٕٕ       ٔٙ        ٕٕ      ٔٚ 
       ٕٖ       ٕٚ        ٕٖ       ٔ٘        ٕٖ      ٔٚ 
       ٕٗ       ٕٛ        ٕٗ       ٔٙ        ٕٗ      ٔ٘ 
       ٕ٘       ٕٚ        ٕ٘       ٕٕ        ٕ٘      ٔٗ 
       ٕٙ       ٕٚ        ٕٙ       ٕٓ        ٕٙ      ٖٔ 
       ٕٚ       ٔٛ        ٕٚ       ٔٛ        ٕٚ      ٔ٘ 
        ٕٛ       ٖٔ         ٕٛ       ٔٙ         ٕٛ      ٔ٘ 
        ٕٜ       ٕٖ         ٕٜ       ٔٙ         ٕٜ      ٔٙ 
        ٖٓ       ٕٚ         ٖٓ       ٔ٘         ٖٓ      ٔٙ 
        ٖٔ       ٔ٘         ٖٔ       ٕٗ         ٖٔ      ٔ٘ 
        ٖٕ       ٕٜ         ٖٕ       ٕٖ         ٖٕ      ٕٕ 
        ٖٖ       ٕٛ         ٖٖ       ٕٖ         ٖٖ      ٕٔ 
        ٖٗ           ٖٗ      ٕ٘          ٖٗ      ٕٕ 

 



 Abstract …..          B 
 

Abstract 
      

      This currently research aims to know the impression of use two 

discovering patterns in acquiring syntactic principles. 

To achieve the aim of research the researcher puts three  naught 

assumptions which are : 

1. There is no different has statically denotation at the level (0.5) 

among the meddle three groups degrees in acquiring all syntactic 

principles. 

2. There is no different has statically denotation at the level (0.5) 

among the median three groups research degrees in acquiring 

syntactic principles associated. 

3. There is no different has statically denotation at the level (0.5) 

among the meddle three groups research degrees in collecting  

syntactic principles associated.  

The researchers had chosen " Al-Zehra'a" and "Al-Qudos" 

preparatory schools among the preparatory and secondary schools in 

Baqhuba , which belong to the general directorate of  education in 

Diyala, premeditatedly , because  there are no preparatory school 

includes three classes of the fifth scientific class . 

The research pattern reaches to (101) students, in actual a (33) 

students in the first practical group , a (34) students in the second 

practical group and a (34) students in the third discipline group . 

The researcher performs the following procedures to complete the 

method research and its procedures : 

1. The researcher followed practical design which has partial 

accurate for three groups , two practical groups and the other one 

is control, the researcher studies the first practical group with 

discovering pattern Semi directed, the researcher studies the 

second practical group with the free discovering pattern 

(undirected), but the control group she studied it with the natural 

method. 

2. The researcher repay in part of the variables among the three 

research groups as well as the following :- 

a. The ageing time counted by the months 

b. The Arabic language grammar's degree at the last year 2009 –  

2010 A .D . 
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c. A Degrees test of the previous information's . 

d.  A Degrees test of the language abilities . 

e.  the parent studies grade . 

 

3. The researcher determines the grammatical  language 

implementations independent on containing of the Arabic 

language grammar book of the fifth scientific at the studying 

year 2010 – 2011 A.D. 

4. The researcher builds  (88) behavior aims , according to (Bloom) 

classification in the knowledge field through the first three levels 

, she uses this aims as proofs on the dimensional test building 

,and prepare the studied plans. 

5.  The researcher chooses (18) plans for studying , (6) plans by 

using discovering pattern Semi directed , (6) plans by using free 

discovering pattern ,and (6) plans by using natural pattern 

(induction) . 

6. The researcher prepared dimensional test to measure the 

obtainment of grammar implying ,Independent on the behavior 

aims that were preparing previously, and that composed from 

(36) clauses in test kind in multiple, The researcher extracted the 

testing right , analyzes its clauses, extracted the difficult level 

and the recognition power to each clause , and counted test 

stability by used "ALFACRONBAKH" , while the coefficient 

stability (0.88) which are a high  the coefficient stability. 

7. The researcher applies the dimensional test with the persons of 

the three groups supervises by herself , after she corrects the 

students answers she analyzes the results statistically using the 

uni variance analyzing to know the different proof among the 

groups in test acquiring , she used (tukey method) to know the 

different direction among the research three groups . 

She shows the following results :- 

a. Surpassing the first practical students group in grammar 

acquiring test which they were studied discovering pattern Semi 

directed than the second practical students group which were 

studied with free discovering pattern at the null assumptions ( 

the first , the second , the third). 

b.  Surpass the first practical student group in acquiring the 

grammatical implementations who were studied with the 
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discovering pattern Simi directed than the accurate student group 

who were studied with the natural method , at the null 

assumptions ( the first , the second , the third). 

c.  Surpass the second practical student group in acquiring the 

grammatical implementations who were studied with the free 

discovering pattern than the accurate student group who were 

studied with natural method , at the null assumptions (The first 

and the second , and equalize the groups at the third null 

assumptions  )  

The researcher did legacy about the necessity training to the Arabic 

language teachers with discovering patterns (Free , Simi directed ) , 

The necessity to scrutinize the Arabic language teachers with modern 

teaching methods and tell them about there benefits through the 

seminars training , , The necessity of including methods study course 

in teacher houses and colleges of (education , and basic education) 

discovering patterns (Directed , Simi directed , and free), confirmation 

of teaching the grammatical implementations , Not on grammatical 

pronunciations in the lessening of grammar at the secondary stages . 

To Complete the research, the researcher suggests similar study to 

the current study at an another study stages, similar study to the 

current study to display the sex effect , similar study to the current 

study at three pattern of discovering (Directed , Simi directed , and 

free), Similar study to the current study to display the effect of 

discovering kinds at the other branches of Arabic languages like 

(criticism , eloquence , literature ), similar study to the current study to 

know the effect of discovering patterns at getting the criticism thought 

skills, similar study to the current study to know the effect of 

discovering patterns at get the understanding read skills, comparing 

study between the  investigation and discovering in acquiring the 

grammatical  implementations.           
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