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  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

  

  

  

أثر استخدام برنامج عالجي في تحسين تحصيل طلبة الصف الثامن 

   قواعد اللغة العربية بعضاألساسي في

  

  

  

  

   فايز يوسف محارمة: إعداد الطالب

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

   فلسطين–القدس 

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠
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  تحصيل طلبة الصفأثر استخدام برنامج عالجي في تحسين 
  

   قواعد اللغة العربية بعضالثامن األساسي في

  

  

  

  :إعداد الطّالب
  

  فايز يوسف أحمد محارمة
  

   جامعة بيت لحم–بكالوريوس في اللغة العربية ودبلوم التربية 

  

  

  :المشرف
  

  غسان عبد العزيز سرحان. د

  

  

  

  

لماجستير في أساليب قُدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلّبات الحصول على درجة ا

  . في جامعة القدستدريس من كلية العلوم التربويةال

  

  

  

  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
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 4

  اإلهداء 

  
  إلى

  والدي العزيزين
  
  إلى

  دربي ، وحاملة طموحي وفرحتي وهميزوجتي الغالية ، رفيقة 
  
  إلى

  أخوتي وأخواتي األعزاء
  
  إلى

  أبنائي وبناتي الذين غمروني بحبهم وحنانهم
  
  إلى

  شهدائنا البواسل
  
  إلى

  أسرانا خلف القضبان الحديدية
  
  إلى

  كل قائد تربوي ومعلم سخّر نفسه لبناء جيٍل منتمٍ لوطنه
  
  

  أهدي هذا العمل المتواضع
  

                                                                    الباحث           
  فايز يوسف محارمة



 أ 

  

  

  

  

  

  

  :إقرار
  

أنا الطالب فايز يوسف أحمد محارمة مقدم هذه الرسالة، ُأقر وأعترف بأنها قدمت لجامعـة القـدس                 
 ُأشير إليه حيثما ورد في الصفحات،       لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما        

  . آخر أو معهد آخرىوهذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة علمية في أي جامعة
  
  
  

  :....................التوقيع
  

  فايز يوسف أحمد محارمة: االسم
  

  ٢٠٠٩:       /    / التاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب 

  الشكر والتقدير 
  

نا العقل لنفكر به ونهتدي إلى طريق الخير، ومعرفة العلم، علّم بـالقلم، علّـم                الذي وهب ل   الحمد هللا 
  . اإلنسان ما لم يعلم

  
 الشكر أجزلـه، فقـد       المربي الفاضل الدكتور غسان سرحان الذي أشرف على هذه الرسالة          وأشكر

تعهدها منذ شهور كالغرسة الطيبة حتى أصبحت شجرة خضراء يانعة، ثمرهـا لذيـذ، ومنظرهـا                
علمـه، حتـى    لمربي الذي لم يبخل علي لحظـة ب       جميل، وغصونها ترفرف في عنان السماء، هذا ا       

  .توجت الدراسة بهذا العمل المتواضع
  

كليـة العلـوم     / جميع المربين األكاديميين التربويين في قسم الدراسات العليا       وأشكر شكرا عميقا ل   
 علمية وتربوية عالية، تجعـل طالـب العلـم          التربوية في جامعة القدس، الذين يغنون طلبتهم بثروة       

  .    يغرف من وعائهم، ينهل من عطائهم
  

ا ، اللذين ناقـش    محسن عدس   ، والدكتور  ياسر المالح الدكتور   األستاذ   ألستاذين الكريمين كما أشكر ل  
  . أثرت الدراسة، وساهمت في تعديلهاهذه الدراسة وأبديا آراء بناءة

  
بية والتعليم في وكالة الغوث الدولية، الذين قدموا لي المساعدة في تطبيق            سرة دائرة التر  ُأل كما أشكر 

دارتـي  وإلبنات عقبة جبر األساسية، وعقبة جبر األساسية المختلطـة،          : هذه الدراسة في مدرستي   
  .تعاونهما معيلالمدرستين 

  
  .أشكر كل من ساعدني على إخراج هذه الدراسة بمشورة أو رأي سديدكما 

  
  التوفيقواهللا ولي 

       الباحث                                                                  
  فايز يوسف محارمة

  



 ت 

  الملخص 
  

              بعـض    معرفة أثر استخدام برنامج عالجي في تحـسين التحـصيل فـي           إلى  هدفت هذه الدراسة    
  . العربية لدى طلبة الصف الثامن األساسيلغةواعد الق
  

) ٨٥٠( تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في محافظة أريحا والبـالغ عـددهم              
: أما عينة الدراسة فكانت قصدية من طلبة مدرستي       .  م ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨طالباً وطالبة للعام الدراسي     

شعبتان من كل   : ة المختلطة، موزعين في أربع شعب     بنات عقبة جبر األساسية، وعقبة جبر األساسي      
ذكـور  (بطتان  طالباً وطالبة، واثنتان ضـا    ) ٨٦(وعددهم  ) ذكور وإناث (بيتان  مدرسة، اثنتان تجري  

  .طالباً وطالبة) ٧٥(وعددهم ) وإناث
  

 وقـد  نداً، من نوع االختيار من متعـدد،  مكوناً من خمسة وعشرين باة الدراسة فكانت اختباراًأما أد
  .تأكد الباحث من صدقه وثباته

  

التجريبية : وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين           
والضابطة في االختبارين البعدي والمؤجل ولصالح المجموعة التجريبيـة، ووجـود فـروق دالـة               

ـ  : إحصائياً بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين      ضابطة فـي االختبـار البعـدي       التجريبية وال
  . ولصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التدريس

  

وأوصى الباحث بضرورة استخدام استراتيجيات تدريس حديثة لتحسين مستوى الطلبة فـي قواعـد              
اللغة العربية، وعقد ورشات تدريبية لمعلمي اللغة العربية حول استخدامها واالهتمام بإعـداد معلـم     

 .النحو إعداداً جيداًلعربية، وخاصة معلم اللغة ا



 ث 

 
Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the impact of the use of a treatment program 
to improve the 8th grade students achievement in the Arabic language grammar. 
 
The study population consist of 850 students from the 8th grade in Jericho area schools in 
the academic year 2008/2009. The study sample consists of 161 students, distributed to 
four sections randomly chosen from two schools: Aqabet Jaber elementary girls' school 
and Aqabet Jaber co-education school. The sections are distributed to four groups. Two of 
them are experimental groups (86 students) and the other two are control groups (75 
students). 
 
The study tool was an achievement test with twenty-five multiple choice questions. the 
validity and reliability of the test had been tested.  
 
The results indicated that there are significant differences between students grades 
according to the performance of the experimental group and the control group, in favor of 
the experimental group. Also, a significant differences between the grades according to the 
performance of the experimental group and the control group in favor of the experimental 
group due to the new teaching method. 
 
The researcher recommended the necessity for the use of modern teaching strategies in 
order to improve the students' level in Arabic grammar, and to carry out workshops for 
Arabic language teachers about how to use it, and to prepare the Arabic language teachers 
in a proper way
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  الفصل األول
_____________________________________________________  

  اخلفية الدراسة ومشكلته

  
  مقدمة: ١,١

  

  صدق اهللا العظيم ) ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم : ( قال تعالى

 )٢٢آية، ومسورة الر(  .  

  
نة، تعتبر اللغة من أبرز الظواهر التي استأثرت اهتمام الباحثين والمفكرين منذ أقدم العصور واألزم

فبحثوا في نشأتها وطبيعتها وتطورها، وقد حظيت الدراسات اللغوية باهتمام واسع من قبل الفالسفة 
تبودلت والعلماء واللغويين نظرا ألهمية اللغة ومكانتها، فهي سر إنسانية اإلنسان، فمن خاللها تم 

اللغة العربية  و.يلالخبرات، وتوارثت الشعوب تراث الحضارات البشرية أمة بعد أمة وجيالً بعد ج
لغة العروبة واإلسالم، وهي لغة حية قوية، عاشت دهرها في تطور ونماء، واتسع صدرها في كثير 
من األلفاظ الفارسية، والهندية، واليونانية، وغيرها، وفي القرون الوسطى كانت المؤلفات العربية 

كما كانت اللغة العربية أداة في الفلسفة والطب والعلوم الرياضية وغيرها مراجع لألوروبيين، 
 ).١٩٦٢إبراهيم، (التفكير، ونشر الثقافة في األندلس 

  
أي تكلمت، أصلها لُغوة من لغا، وقيل : لغوت: لغة الّ أن)٣٠٩، ص١٩٩٤ ( يرى ابن منظور

والهاء عوض، وجمعها لُغي ،أو لُغو وهناك من جمعها على لغات ولغون ، أصلها لُغي" .  
  

٣٣ ص،١٩٥٢ (ويرى ابن جني(: لغة الّأن جات اإلنسان والتفاهم مع  ذاتها أداة للتعبير عن حابحد
 لغتهم  وبعد ذلك تنمو، عما يحتاجون إليه بأصوات وصراخ، فاألطفال في مهدهم يعبروناآلخرين

  .عبارات مترابطة وذات معنى متكامل، ثم جمل ومن مفردات ال ترابط بينها
  

عبر عنها ، وأن األفكار ي أداة للتعبير عن الفكر:لغة بأنها ال)١٤٠، ص٢٠٠٤ (ف عطواتروقد ع
، واللغة  وإنما ليعبر عن أحاسيسه الخاصة،تشكيل أفكاره يتكلم فقط لبالطرق المنطقية، والمرء ال

رتقاء فكر األمة التي تنطق بامستودع كبير للتراث االجتماعي والديني فهي تنمو وتتطور وترتقي 
  .بها
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تعددت األصوات وطرق التعبير بتعدد األمم  صواتبأن األ: )١٩ ص،١٩٠٤(دان زيويقول 
   .)٣٥٠٠-٢٥٠٠(واختالف أصواتهم، فنشأ عن ذلك لغات تفوق اآلالف يتراوح عددها بين 

  
ها ومشتقاتها لغة من حيث بناؤ يبحث عن ألفاظ ال:أحدها: والناظر إلى اللغة يجد علومها متتاليات

مه المدارس في أيامنا كالنحو والصرف، أوجه استعمالها، وهذا ما تعلّوتركيبها وإعرابها، و
يبحث عن تاريخ تلك األلفاظ وتنوعها، ودالالتها، مع ما طرأ عليها من  :والمعاني والبيان، واآلخر

   . "علم اللغة "ر، وهذا ما يسمى يالتغي
  

عالقة بين الصوت ته، ولها ها وسيلة الفكر وأداعتبار العلماء والمفكرون بدراسة اللغة الاهتم
 تحليل أي صورة أو فكرة ذهنية،  أنها الوسيلة التي يمكن بهاللغةاعلماء النفس ويعتبر " . والمعنى

إلى أجزائها وخصائصها التي يمكن بها تركيب هذه الصورة مرة أخرى في أذهاننا أو أذهان غيرنا 
   ).٢٠٠٣مدة، عاشور والحوا( بوساطة تأليف كلمات ووضعها في تركيب خاص

  
اللغة العربية أداة التفاهم والتعبير ووسيلة الفهم والرباط ) ١٤، ص٢٠٠٤( والدليمي يويعتبر الدليم

 زيادة على أنها أداة للتوجيه الديني، ،ة ورقيهامر اُأل فهي مقياس على تحض،القومي لوحدة العرب
 وكذلك أداة للتذوق ،التأثير واإلقناعوالتهذيب الروحي، واللغة العربية لها أهمية نفسية فهي أداة 

  .الفني
  

للتراث الديني والقانوني اعي لإلنسان، وجوهره، وطريقة نقل وتعتبر اللغة أساس النظام االجتم
 االهتمام باللغة ظاهرة مشتركة بين علم النفس وعلم اللغة حيث ظهر علم حديث عدوي. واألخالقي

  .)٢٠٠٤ ،العتوم ("علم النفس اللغوي"يسمى 
 إلى  تحتاجقواعدها ألن ،نا العربية في طياتها صعوبات جمة، ال تجتمع في لغة من اللغاتتحمل لغت
 إلى ، وتدريس العربية بحاجةللطلبة إيصالها بسهولة ، ليستطيعمعلم، وقدرة عالية من العناية فائقة

هداف التربوية  ومعرفة تامة باأل،يتطلب اإلحاطة بنظريات التعلم، وطرق التدريس جهد متواصل
  .واالختبارات بأنواعها

  
إن لغتنا من أعظم اللغات كفاية وأكثرها مرونة، وأقدرها على ): ٤٤، ص١٩٤٥(ويقول وافي 

 وغزارة مفرداتها ،امتازت به من دقة قواعدها النحويةالتعبير في مختلف فنون القول، نظراً لما 
مال األسلوب وبالغة  وشدة حرصها على ج،وسعة صدرها حيال التعريب والمجاز والكتابة والنقل

  .الوصول إلى الغرض من أقرب الطرقالعبارة، وتوخيها 
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 ما انصرف الطلبة ، وكثيراًالطلبةموضوعات اللغة العربية، وأشقها على من أعقد النحو يعتبر و

األدب فالمطالعة و ، وهو العمود الفقري لهذه اللغة،عن دراسة العربية دراسة تخصصية بسبب النحو
والنقد تظل عاجزة عن أداء رسالتها ما لم تقرأ وتكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء والبالغة 
  . وعملية االتصال اللغوي بين المتكلم والمخاطب تخضع إلى سالمة تلك القواعد،النحوية

  
 يتسع مفهوم نافأحيالماء حولها، ختلف الع النحو العربي من المفاهيم التي اقواعد اللغة العربية فين إ

 يضيق فيقتصر  وتركيب، وداللة، ومرة أخرى، وصرف،يشمل كل ما في اللغة من أصواتالنحو ل
طريقة و ،على اإلعراب، وضبط أواخر الكلمات في الجملة العربية، وهذا ينعكس على تعليم النحو

مع ما نراهوقد  في كتاب واحد، أو يعرض النحو والصرف في كتابين منفصلين، عرضه، حيث
  .الطلبة، ونظرتهم إلى قواعد اللغة يؤثر على تحصيل كتب المطالعة والنصوص، مما

  

  :اآلتيةتتحقق أهمية اللغة في األمور و
  

فاألطفال يعبرون عما يحتاجون : اللغة أداة التعبير عن حاجات اإلنسان والتفاهم مع اآلخرين -١
 وهذا ما يتوافق مع . ذات معنى متكاملإليه بأصوات وصراخ، ثم تنمو لغتهم من مفردات وعبارات

  ).١٩٨٧بن جني، ا (ر بها كل قوم عن أغراضهميعب " أصوات"  :ابن جني في تعريف اللغة بأنها
سة  مقد الكريم لغة القرآنمان المسلم، فلذلك بقيت من إي، وهذا جزء القرآن الكريم لغته عربية -٢

  ).٢٠٠٥ ،الشمري والساموك(كما هي في اللغة العربية 
، وال معنى له بدون الوجه داخلي، وهو الفكر نفسه: أحدهما:  اللغة ظاهرة فكرية لها وجهان-٣

  ). ٢٠٠٠، عصر(، فالفكر سابق اللغة ، وهو اللغةخارجي: ، والثانياآلخر
٤- تعدم المجتمع اإلنساني، نظّ اللغة من الوسائل التي تربط األفراد والجماعات والشعوب، فبها ي

 يجب أن تكون في ،من أهم المظاهر االجتماعية التي أغنت التفكير البشري، وهي سمة إنسانيةفهي 
  . خدمة أهداف اإلنسان وأغراضه الحقيقية، فرقي الفرد مرتبط بنمو لغته ونهضتها

 إما تكوناللغة من المظاهر الحضارية المهمة في المجتمع، و) ١١، ص٢٠٠٥(ويعتبر فضل 
  .مبصرة، ولوالها لما استطاع اإلنسان الحفاظ على التراث والثقافة والمعرفةمنطوقة أو مكتوبة أو 

س على أنها هدف خاص مقصود بذاته، بل هي در، فهي ال تُ وظيفة تربوية مهمة العربيةللغة -٥
 يتالءم وظروف الحياة وسيلة لبلوغ هدف أسمى وأعظم أال وهو تربية األجيال وإعدادها إعداداً

 يعين على إعداد الجيل  أساسياً يجب أن نجعل اللغة وسيلة للتربية، وعنصراًلذلك"وتطورها، 
  ).١٩٩٣، الدراويش( "الناضج وتهذيب النفس، فبها نصل بين الفرد ومعتقده، وبينه وبين تراثه
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كتاب اهللا العزيز نزل بها،  ولغة اإلسالم،فهي العربية من اللغات الحية المشهورة، ولغتنا  -٦
م األوالمقووة العربية، وصاحبة تاريخ طويل، وذات ثروة فكرية وأدبية واسعةل في بناء األم.  

 على قلبك لتكون من المنذرين * نزل به الروح األمين*وإنه لتنزيل رب العالمين: (  تعالى اهللاقال

  ).١٩٥-١٩٢آيةالشعراء، ( ) بلسان عربي مبين* 

  
 فاإلنسان ال يتوقف اكتسابه للغة إال بانتهاء توجد اللغة بعمق في كل شؤوننا العامة والخاصة،

الحياة، فاللغة في نمو وتطور، وذلك لشيوع الوسائل التي تعمل على هذا النمو والتطور فمنها 
أن اللغة  "  سابير إدوارد"العالم اللغوي حيث اعتبر . اإلذاعة والصحف ووسائل االتصال األخرى

  .جتماعياً اأعظم القوى التي تجعل من الفرد كائناً

  
، وتغرس في األرض جذوراً تصبح أشجاراً للغة شجرة تتدلى فروعها إلى أسفل، وتالمس التربةاو

  هذهينالصلة بو ، جديدة خضراءفروعها تنشأ أشجار، ولكن من  وقد تموت الشجرة اُألميانعة،
ة المتعلم ، وهو قدرعلى تحقيق الغرض األصلي  معاًمتعاونةها ، ألنفروع صلة جوهرية طبيعيةال

  .من الفوائد اللغويةمجموعة  ستخداماً صحيحاً للفهم واإلفهام، وبذلك تتحقق اهاعلى أن يستخدم

  
 يجدها في المرحلة ،الناظر إلى فروع اللغة العربية في المدرسة: )٤٠ ص،١٩٦٩(سمك ويقول 

لمرحلة اإلعدادية وفي ا، الكتابة والخط واإلمالء والتعبيراالبتدائية القصص واألناشيد والقراءة و
في و. ء، والخط، والمحفوظات والنصوص، والتعبير، واإلمالقواعد اللغة، والقراءة: تتمثل في

تشترك ، فهي  واإلنشاء واألدب والنصوص والنقدالمرحلة الثانوية فهي القواعد والبالغة والعروض
  .متعلم من اللغة تعبيراً أو فهماًجميعها بهدف واحد هو تمكين ال

  
صد به ، هو تقسيم صناعي قُن تقسيم اللغة العربية إلى فروعأ )١٢ ص،١٩٨٦(أبو مغلي ويرى 
ها كل فرع على ن ينال، وتحديد الفترة الزمنية التي ينبغي أق العمل في المحيط الدراسي العامتنسي

 في  وهذه الفروع، التمكن من اللغة تعبيراً وفهماً، بحيث يصل في نهاية األمر المتعلموجه التقريب
  .ل الروافد تصب كلها في هدف مشتركأهدافها الخاصة كمث

  
، أسماء مختلفة بحسب طريقة عرضها ولكنها اتخذت  وهدفها مشترك،،في األصل واحدةاللغة 
، فإذا لم ووسيلة التعبير عن جميع مظاهر الكون والحياة وما فيها من موجودات العربية فكر فاللغة

العربية اللغة و .ن لأللفاظ التي يستعملونها طعم، فلن يكوى نفوسهمإل، ولم تدخل يتحسس الطلبة ذلك
، وأخذ علماء الشريعة  في فهم مقاصد الشريعة اإلسالمية، فبها نزل القرآن الكريملها أهمية بالغة
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، ليست اللغة مادة دراسية فحسب، وعلوم الشريعةمع   وثيقاًارتباطاًلها ، ألن اإلسالمية يتعلمونها
 فهي ،ي اللغة العربيةإذا كانت اللغة مادة التخصص لمعلم، و لدراسة المواد األخرىوسيلةفهي 

في اللغة العربية يساعدهم على الطلبة م فتقد، ائر المدرسين مفتاح لمواد تخصصهمبالنسبة إلى س
ليد، فالطفل سريع التقأن تكون لغته صحيحة واضحة، فلذا ينبغي المواد الدراسية األخرىم في التقد 
 أساساً لدراسات لغوية اتخاذها كثيراً من الموضوعات الدراسية يمكن إن،  ذهنه لغة معلمهطبع فيتن

اللغة العربية على مناهج المواد و ممعللع ، فمن الضروري أن يطّكالتاريخ، ودراسة المجتمع
   .األخرى

  
واجية ، وازدإلسالميةربية عن مقاصد الشريعة اابتعاد المجتمعات الع: في  اللغةمشكالتوتكمن 

إسناد : لعربية على أسس غير تربوية صحيحة، مثللغة ا، وتدريس الّاللغة بين العامية والفصحى
، نظري على الجانب العملي التطبيقي، وتغليب الجانب المهمة تدريسها لغير المتخصصين بها

   ).٢٠٠٨ ،أبو راس( ومزاحمة اللغات األجنبية لها 

  

ارتباطاً وثيقاً بالمواد الدراسية األخرى، وإذا كنّا نريد جيالً منتمياً للغته، فمن ة اللغة العربيترتبط و
الواجب، بل ومن الضروري على كل معلم أن يكون ذا دراية بلغته العربية، وأن يعكس ذلك على 

اً رئيسركناً الجيد يمثل طلبته، ويخصص جزءاً من وقت الحصة لالهتمام بالقراءة والكتابة، فالمعلم 
، وإن أحسن المناهج الدراسية قد تموت في يد معلم ال يقدر على تدريسها، والمنهج الميت التعليمفي 

 حجر قد تعود إليه الحياة، إذا وجدنا معلماً قديراً ومنفتحاً، ومن هنا يمثل إعداد المعلم إعداداً جيداً
  .األساس في العملية التربوية

  
  :مشكلة الدراسة: ٢,١

  
 ، وعدم القدرة على استخداموخاصة في قواعد اللغة ، في اللغة العربية عامٍ من ضعفة الطلبيعاني

أحد الطلبة التحدث حول موضوع ما بلغة اللغة الفصيحة استخداماً صحيحاً، فإذا كلف المعلم 
  . ، ويجد صعوبة في التعبير عن ذلك في أخطاء نحويةيقعهذا الطالب ، سرعان ما نجد فصيحة

  

لشكوى القيادات التربوية، والمعلمين، وأولياء األمور، وأصبحت تقلق الكثير من الجهات وقد عمت ا
وعلى . بةالمختصة، ويواجه المعلم هذه الظاهرة مباشرة، باعتباره المسؤول األول عن تعليم الطل

ئماً الرغم من كثرة المحاوالت لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة، إال أن ضعف الطلبة ال يزال قا
  .والشكوى مستمرة من كثرة األخطاء النحوية
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يعانون من ضعف منهم  كبيرة  أعداداً يظهر أن، ومن االختبارات العامة،الطلبةالنظر إلى واقع بو
 ومشرفا مقيما في إحدى مدارس  عمل الباحث معلما للغة العربية،وأثناء .المهاراتهذه في امتالك 

وبعد . صص قواعد اللغة من حهم في اللغة العربية، ونفورلمس ضعفا لدى الطلبة وكالة الغوث،
 على توصياته التي أشار إليها بضرورة  وبناء،)٢٠٠٧ (طالع الباحث على دراسة رصرصا

االهتمام بالناحية الوظيفية في القواعد، والكف عن التعامل مع اللغة بصورة مجردة، وضرورة 
 أثر استخدام برنامج عالجي  "دراسة للكشف عن الهذه جاءت ،إيجاد طرق تدريس مشوقة للطلبة

  . "في تحسين تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في قواعد اللغة العربية
  

  :أهمية الدراسة: ٣,١
  

  :تكمن أهمية الدراسة في األمور اآلتية
  . المساعدة في الكشف عن مدى فعالية التعليم العالجي في حل مشكالت لغوية أخرى .١
تحسين مستوى الطلبة، كالتعلم التعاوني، ولعب خدام طرق تدريس حديثة لتالمساهمة في اس .٢

 . األدوار، وأوراق العمل

وإعداد وسائل تعليمية المساهمة في تصميم بعض الدروس النموذجية التي تناسب المتعلمين  .٣
 .ةناسبتعلمية م

 ، الخبراءلفت نظر و،تعليم قواعد اللغة  نحو تطويرالمسؤولين التربويين اتتوجهمواكبة  .٤
البرامج العالجية في رفع مستوى أهمية   إلى،اللغة العربية ومعلمي ،شرفين والم،صينتوالمخ

 . في هذا المجالتحصيل الطلبة
 

  :أهداف الدراسة: ٤,١
  
في قواعد اللغة الطلبة تحديد أثر استخدام الطرق العالجية لتحسين تحصيل   إلى الدراسةتهدف

  .حسب متغيرات الدراسةفيها اسي، والتعرف إلى مواطن الضعف العربية في الصف الثامن األس
  

  :أسئلة الدراسة :٥,١
  

  : اآلتيةةتشكلت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئل
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 تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في بعض قواعد اللغـة           اتيوجد اختالف بين متوسط   هل   -١
  ؟فاعل بينهما والت، والجنس  ،  طريقة التدريسيإلى متغيرالعربية تعزى 

  

يوجد اختالف بين متوسطات التحصيل المؤجل لطلبة الصف الثامن األساسي فـي بعـض              هل   -٢
  ؟والتفاعل بينهما ، والجنس  ،  طريقة التدريسيإلى متغيرقواعد اللغة العربية تعزى 

  

  :فرضيات الدراسة: ٦,١
  

   :)٠٫٠٥ ≤ α( الداللة عند مستوى اآلتية الفرضيات إلىحولت لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
  

بعض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في               . ١
  .بينهمالتفاعل إلى متغيري طريقة التدريس ، والجنس، وااللغة العربية تعزى قواعد 

  
لثـامن  طلبـة الـصف ا    المؤجل ل تحصيل  ال اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       . ٢

لتفاعـل  إلى متغيري طريقة التدريس ، والجـنس، وا       اللغة العربية تعزى    بعض قواعد   األساسي في   
  .بينهما

  

  :محددات الدراسة: ٧,١
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على المحددات اآلتية 
  

 طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة أريحا والبالغ عددهم : المحددات البشرية-١
  .طالبة من مدارس حكومية وخاصة ووكالة الغوث طالبا و٨٥٠
 مدارس محافظة أريحا الممتدة من مخيم عقبة جبر جنوبا إلى مرج نعجة : المحددات المكانية-٢

  . الدوليةغوثالوكالة ل و،خاصةلجهات  و،ةتابعة للحكوم مدرسة ٢٧شماال والبالغ عددها 
  .)٢٠٠٩/  ٢٠٠٨( لثاني من العام الدراسي النفذت هذه الدراسة في الفص : المحددات الزمانية-٣
وعينتها   الدراسةتحددت إجراءات الدراسة بطريقة اختيار مجتمع:  المحددات اإلجرائية-٤

، وإجراء اختبار تحصيلي لمعرفة الضعف لدى الطلبة، ثم اختيار أساليب واألدوات المستخدمة
  .الطلبةتحصيل ياس تحسن اختبار بعدي لقإجراء  تدريس عالجية مناسبة لذلك، وأخيراً

   .تحددت مفاهيم هذه الدراسة بالتعريفات والمصطلحات الواردة فيها: المحددات المفاهيمية. ٥
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  :مصطلحات الدراسة
  

  :وردت في الدراسة المصطلحات اآلتية
  

 هو جميع الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية والعلمية التي :المنهاج
كسابهم أنماطا من إل المدرسة، وتهيؤها لطلبتها ليقوموا بتعلمها، داخل المدرسة أو خارجها تخططها

السلوك، أو تعديل أنماط أخرى نحو االتجاه المرغوب فيه، ومن خالل ممارستهم لجميع األنشطة 
  ).٢٥، ص٢٠٠٠مرعي والحيلة، (الالزمة، لتساعدهم في إتمام نموهم 

  

موعة من المعارف واألنشطة التي يمارسها الطلبة باستخدام المهارات هو مج: البرنامج التعليمي
رضوان، (اللغوية، ويكون لهذا البرنامج أهداف ومحتوى ووسائل تعليمية وأساليب وأنشطة وتقويم 

 ).٩، ص٢٠٠٨
 

، وتركز )التشخيصي(هو الخطوات المخططة والمنظمة التي تتبع االختبار القبلي : التعليم العالجي
 ماسية، وتعطي اهتماماً خاصاً لها، وتُقَدلصعوبات التي يعاني منها الطلبة في المهارات األسعلى ا

 . الطلبة لتقوية جوانب الضعف عندهمأخطاءخطة عالجية منظمة لتصحيح 
 

هي الموضوعات اللغوية التي يحتويها كتاب العلوم اللغوية : قواعد اللغة العربية للصف الثامن
اإلعراب وأنواعه، واألسماء الصحيحة والممدودة والمقصورة، : اسي، ممثلة فيللصف الثامن األس

واألسماء الخمسة، والممنوع من الصرف، والفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم، والبناء 
  .في األفعال واألسماء والحروف

 
سي، في المدارس هم الطلبة المنتظمون في الدراسة، في الصف الثامن األسا: طلبة الصف الثامن

  . سنة١٥ -١٤الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، والذين تتراوح أعمارهم تقريبا من 

  

هي طريقة التدريس التي يهيمن فيها المعلم على سير خطوات الدرس، وتعتمد : الطريقة التقليدية
طالب مستقبالً اعتماداً رئيساً على المعلم، ويكون دوره مقدماً للمعلومات، وشارحاً لها، ويكون ال

  .  للمعلوماتياً أساسمصدراً الكتاب المدرسي بحرفيته اعتبارللمعلومات، وتقوم هذه الطريقة على 
 

 هو االختبار الذي أعد لقياس المهارات التحصيلية لدى طلبة الصف الثامن :االختبار التحصيلي
  .لمعنىاألساسي في قواعد اللغة العربية، ويشمل المبنى واإلعراب، ومهارات ا
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  مادة التعليم  هو أداة لقياس قدرة الطلبة على االحتفاظ وتذكر المفاهيم األساسية في :اختبار االحتفاظ

 
هو نظام كلي يتناول عنصر المحتوى في المنهاج، ويهدف إلى مساعدة المعلمين : الكتاب المدرسي

ة، كما حددها المنهاج، للمتعلمين في صف ما وفي وحدة دراسية ما، على تحقيق األهداف المتوخا
 ).٣٣٥، ص٢٠٠٠مرعي والحيلة، (وهو الترجمة والتطبيق الحقيقي للمنهاج 

 
هي المدارس التابعة لمحافظة أريحا، الممتدة من مخيم عقبة جبر جنوباً إلى  :مدارس محافظة أريحا

كالة الحكومية، والخاصة، وو:  مدرسة من المدارس٢٧قرية مرج نعجة شماالً، والبالغ عددها 
  .الغوث الدولية
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   الفصل الثاني
______________________________________________________  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  :اإلطار النظري: ١,٢
  

  :النحو :١,١,٢
  
، ، نحا، ينحوه"القصد والطريق " معناه " النحو "  أن : )٣٠٩ ص،١٩٩٤ (  يرى ابن منظور:لغةً
ف الكالم ، ألنه يحرا الشيء إذا حرفه، ومنه سمي النحوي، ونحواً، ونحا نحوه إذا قصدينحاه نحو

  . إلى وجوه اإلعراب
  

 هذا النحو،  أنح:ألبي األسود الدؤلي قال -م اهللا وجهه كر–علي بن أبي طالب وال ننسى أن 
ما أحسن : ؤلي ألبيها، وبعضهم يقول إن نشأته جاءت عندما قالت ابنة أبي األسود الدفسمي نحواً
 من حسنها،  منها أحسن، إنما تعجبتُءإني لم أرد أي شي: أي بنية، نجومها، قالت: السماء، قال

         ! ما أحسن السماء: فقوليإذاً: قال
  

أما النحو فال تشغل قلب الصبي إال بمقدار  ")٤٤٦، ص١٩٦٩سمك، ( كما ورد في :ويقول الجاحظ
ومن مقدار جهل العوام، في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده،  من فاحش اللحن،ؤديه إلى السالمةما ي

أن اإلكثار من النحو وتدريسه لذاته مضيعة للوقت ومشغلة عما يكون عليه و .وشيء إن وصفه
  . الصبي

  
لجمع والتصغير ، كالتثنية وا كالم العرب في تصرفه، من إعراب وغيرهتحاء سمتهو ان :اصطالحاً

السماع، والقياس، :  وغير ذلك، وأصول النحو أربعة، والتركيب،إلضافة، والنسبوالتكسير وا
    ).١٨، ص١٩٥٢ جني،ابن ( ، واالستحسان واإلجماع

عيار الذي ال يتبين نقصان إن النحو عند الجرجاني هو الم " : )٢٣٢ ص،١٩٩٣( ح ويقول المالّ
  . حتى يرجع إليهف صحيح من سقيم، والمقياس الذي ال يعر ورجحانه، حتى يعرض عليهالكالم
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، وتحليل ميق لعالقات الكالم وأسرار النظمشكليًا ساذجًا، ولكنه فهم ع فالنحو ليس عمًال
 أهمية اللغة، ويصوغها ، وهو أساس النظريات اللغوية، فهو الذي يحددجذاب ألساليب اللغة

  .صياغة جيدة، وبدونه تصبح اللغة ناقصة وال معنى لها
  

تُعرف بها أحكام الكلمات هو العلم بالقواعد التي:  النحو )٨  ص،١٩٩٧( دراويش ال فويعر 
فهم معاني القرآن : وللنحو فوائد منها.  حال تركيبها من اإلعراب والبناء، وما يتبع ذلك، فيالعربية

مود ويشكل مع البالغة الع. ة اللسان عن الخطأ في كالم العرب، وصيانالكريم، والحديث الشريف
  .لفقري للغة العربية وآدابهاا
  

فالنحو يبحث في التراكيب وما يرتبط بها من صفات، ويتناول العالقات بين الكلمات في الجملة، 
وبين الجمل في العبارة، وبه يعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ويعتبر أساس القاعدة 

   ).١٠٣، ص٢٠٠٣عاشور، والحوامدة، ( للبناء اللغوي 
  
  :نحو الحديثال

  

 واللغوية، وال تزال الدعوة إلى تيسير  التربويةفي اللغة العربية من أعقد المشكالتيعتبر النحو 
ر الكثير من دروس  شكوى الطلبة من صعوبة النحو بل ونفووتبسيطه تنشأ وتتجدد، تظهر فيالنحو 

 من ن اآلباء واُألمهات، المعلمين والمعلمات، والباحثين والباحثات، والمتتبعين مالنحو، وشكوى
لنحو داللة على الضعف في اللغة كثرة األخطاء في النصوص المكتوبة والمقروءة، فالخطأ في ا

   ).١٩٢، ص٢٠٠٣الموسى، (
  
لع على ، فمن يطّمتخصصل ال سلك أصحابها مسلك التأليف المطواًطريق النحو العربي قد بدأ نإ

حوبة بكثرة التفريعات والتقسيمات، النحوي كانت مصن أن بداية التأليف يقيتالكتاب لسيبويه 
سبباً ألن يقوم نفر من نحاة العربية األقدمين بتبسيط النحو  ، كان ذلكواستنباط العلل واألحكام

   ).٣٥، ص٢٠٠٣، عكاشة( وشرحه وتوضيحه وتسهيله 
  

غة العربية وفي ن كبير، إذ اتجهت العناية إلى البحث الشامل في اللإن القواعد النحوية لها شأ
وعلى الرغم من ذلك ، ير في تعليمها على أفضل األساليبفروعها كافة، وفي طرائق تدريسها للس

سارت الجهود و.  والشكوى مستمرة،فما زال الضعف يسيطر على أبنائنا الطلبة في القواعد النحوية
 دعا ملي يراعي الواقع،ع: ر النحو العربي في اتجاهين، أحدهماالرامية في العصر الحديث إلى تيسي
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جذور المشكالت يبحث في نظري متأن : ، واآلخر إيجاد الكتاب السهل الخالي من الصعوباتإلى
  . ومنبع الصعوبات

  
ونمضي إلى العصر الحديث فنجد رفاعة  :في ندوة خاصة  )١٢١ ص،١٩٩٦( ضيف ويقول 

 ، وألف حفني ناصيف كتاباًوتبسيطه للناشئة النحو التعليمي  قد شمل بنشاطه العلميالطهطاوي
 لألساليب أخضعه النحو الواضح تابقواعد اللغة العربية ثم جاء علي الجارم فألف ك بعنوان

النحو الواضح خطوة كبيرة إلى األمام في مجال إصالح  التربوية الحديثة، وتعتبر سلسلة كتب
  .  معتمداً على طريقة االستنباطالكتاب النحوي،

  
تعالت صيحات كثيرة، تطالب بالتيسير ة اللغوية حدة في العصر الحديث لازدادت المشكولما 

 بشر وإبراهيم السامرائي ونهاد الموسى، وظهر هم طه حسين وأمين الخولي وكمال والتجديد، ومن

ويعتبر أول محاولة في هذا المجال، ثم ظهرت محاوالت  ١٨٩٣لعلي مبارك عام  الكتاب السهل
   ).٢٤٨، ص٢٠٠٣أبو الهيجا،  ( ما وغيرهيين المرصفأخرى لرفاعة الطهطاوي وحس

  
 )١٩٣٦(تكوين الجمل   ثم ظهرت كتب أخرى بإشراف طه حسين ونخبة من رجال التربية بعنوان

 وبعد ذلك ظهرت محاوالت . لعبد العزيز القوصي وعبد الفتاح شلبي)١٩٤٩ (وكتاب تيسير النحو
في النحو العربي  و وتيسيره، وال سيما في كتابهمهدي المخزومي حيث عالج في أعماله تجديد النح

.  حيث أن بعض آرائه كانت مستمدة من أهل الكوفة، ومن ابن مضاء القرطبي،قواعد وتطبيق
 بأنه باحث متجدد أحاط بالنحو العربي القديم، ووقف على مصادره األولى، المخزوميوامتاز 

  ).١٩٩٥ ،العزاوي(  ر منها ما رآه جديراًستوعبها ثم تخياف
  

  :أهمية قواعد اللغة العربية :٢,١,٢
  

مكانة بارزة في تحتل وتعتبر قواعد اللغة العربية من األساسيات التي تقوم عليها اللغة العربية، 
، والنحو، اللغة: حو أحد علوم اللسان العربي األربعة، وهيويعتبر الن"، احل التعليم المختلفةمر

عول، والمبتدأ من ، فبه يعرف الفاعل من المفدم منها هو النحوأن األهم المق، ووالبيان، واألدب
     ).١٩٩٣، ابن خلدون( الناس أصل اإلفادة الخبر، ولواله لجهل

  
التراكيب التي تنظم بأنها مجموعة من :  القواعد )٢٢٧ ص،٢٠٠٥( الساموك والشمري ويعرف 

، وما يرتبط بذلك من أوضاع معنىت فيها ووظائفها من ناحية ال، أو مواقع الكلماهندسة الجملة
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تسمى علم ف ا ووزنهاصل ببنية الكلمة وصياغتهإعرابية تسمى علم النحو، أما القواعد التي تت
  .الصرف

  
  الزلل عن القلم، وهييبعدالدرع الذي يصون اللسان عن الخطأ، وعد اللغة العربية قواتعتبر 

ا تعتمد الدراسة في كل لغة، وكلما نمت وال يستغنى عنها، وعليهضرورية لضبط قوانين اللغة، 
  .اللغة واتسعت، ازدادت الحاجة إلى دراسة هذه القواعد

  
وإن ، بسهولةلى فهم األفكار والمعاني  القواعد تؤدي إلى سالمة التعبير، حديثاً وكتابة، وإ دراسةنإ

فهم القواعد استعمال اللغة في نصوص ومواقف لغوية حية، تمكن التالميذ من كثرة التدريب، و
   ).١٩٨٦أبو مغلي،  (الكتابة، وفق هذه القواعد بسهولةواإلحساس بها، واالنطالق في الكالم و

  
  : اللغة العربيةقواعدأهداف تدريس   ٣,١,٢

  
على ما   لذا ينبغي أن يقتصر في دراستهاغاية،وسيلة ال للطلبة تعتبر دراسة قواعد اللغة بالنسبة 

 عليهم من  وفهمهم لما يعرضأسلوبهم، وتصحيح ألسنتهم،لالزمة لتقويم يحتاجون إليه من القواعد ا
  .األساليب فهماً صحيحاً

  
 قواعد الجملة إلىالتعرف : منها هذه األهداف  )١٥١ص، ٢٠٠٣( الوائلي الدليمي ووقد حصر 

رد خدام قواعد العدد المف، واست والمنصوبات والمجرورات في اللغة، والمرفوعات واالسميةالفعلية
لمعاجم اللغوية استخداماً صحيحاً، ثم ، وتمييز األسماء الممنوعة من الصرف واستخدام اوالمركب

  .ضبط الكلمات ضبطاً سليماً
  

،  األصوات والصرف والنحومعنى التعرف إلى :من أهداف تدريس العلوم اللغوية للصف الثامن
المة اإلعرابية، ثم توظيف المبادئ ن أثر العيإدراك أثر اختالف البنية في تحديد المعنى، وتبيو

، ثم القدرة على التمكن من قراءة النصوص قراءةً سليمة، و والقواعد الصرفية والنحوية،الصوتية
  . واالستنتاجلموازنةالتحليل وا

  

  :طرائق تدريس قواعد اللغة العربية   ٤,١,٢

  
  :ننا نستخدم طرائق متعددة، منهاتدريس قواعد اللغة العربية فإعند 



 14

  

  :)االستنتاجية( الطريقة القياسية -١

  

فقد سادت في مطلع هذا القرن، وعلى الرغم من قدمها تعد أقدم الطرق المتبعة في تدريس النحو، 
فيها  التدريس يكون عملية القياس، حيث ه الطريقة إلىنها ال تزال تستخدم في مدارسنا، وتستند هذفإ

  .  الجزء، ومن المعلوم إلى المجهول إلىمن الحقيقة العامة إلى الجزئية، ومن الكل
   
، ويمكن استخدامها الطلبة بالمعلومات في وقت قصيرتزود  هذه الطريقة  ان)١٩٩٩( يرى البجة و

 ولكنها ال تنمي شخصية .دعى إلى الضبط واإلصغاء لدى الطلبةفي صفوف كثيرة العدد وأنها أ
  .الطالب، وال تربي فيه روح النقد

  
طريقة على التفكير القياسي االستداللي الذي يقوم على االنتقال من المقدمات أو وتعتمد هذه ال

حدى الطرق التي يسلكها العقل في الوصول من المعلوم إلى ، وهي إلواقعالتعميمات األولية إلى ا
تعزيزها توضيحها و، ثم تقدم الشواهد واألمثلة لهذه الطريقة القاعدة النحوية في عرضوت .المجهول

، ومناقشة الطلبة مثلة مشابهةأل ادريباتعرض ب المعلم يطبق، وبعد ذلك سيخها في عقول الطلبةوتر
   ).٢٠٠٥، أبو شتات(  فيها

  
  ):االستنباطية  (  الطريقة االستقرائية-٢

  

الموازنة، و المادة،عرض و التمهيد،( رت الخمس اربسميت بذلك الستخدامها خطوات ه
 التفكير للوصول إلى كشف مؤيدوها أنها الطريقة التي يمر بهاويرى ) التطبيق و، االستنباطو

، ور المعلم فيها التوجيه واإلرشادد، ويكون  طريق التعرف إلى القاعدة العامة، وذلك عنالمجهول
   . الطلبة باستنباط القاعدة العامةويقوم

  
ي جميع المراحل ، وهي مناسبة للطلبة فيقة االستقرائية أفضل الطرق الطر)١٩٦٩( سمك ويعتبر 
رة متنوعة ، وتقوم على عرض أمثلة كثيائية إلى نهاية المرحلة الثانوية من المرحلة االبتدالدراسية

، تبر طريقة شائقةاتخاذها أساساً الستنباط القاعدة، وتع، بحيث يمكن حول معانٍ ومقاصد خاصة
ا بعض التربويين طريقة  عده، وقدة واعتمادها على الخبرات السابقةتهتم بترابط الخبرات الجديدو

  .نها تشمل االستنباط والقياس معاً، لكواستداللية
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  ):الطريقة المعدلة  (  أسلوب النص-٣

من رة عن االستقراء، وتعتمد على تدريس القواعد سمى بأسلوب السياق المتصل أو الطريقة المعبت
 هذه تتميزو، اقه وشكله الكلي في أفكاره وأجزائه وسيمتكامالًويكون النص ، لغويةنصوص خالل 

وتشعر الطلبة بسهولة  متكامل،  لغويٍوتعالجها في سياقاعد باللغة نفسها، القوتدمج الطريقة بأنها 
  .النحو

  
ينطلق من اعتبار اللغة ظاهرة كلية متآزرة عناصرها، من : أحدهما لغوي: إن لهذه الطريقة أساسين

حيث يعتبر أن أصدق أنوع التعلم ما تفاعل : تربويأما اآلخر فهو  .صوت وصرف وتركيب وداللة
  . )٢٠٠٣ الدليمي والوائلي،( فيه المتعلم مع خبرة كلية مباشرة ذات معنى لديه، وذات مغزى عنده

  

تعتبر هذه الطريقة مناسبة في تحقيق األهداف المرسومة للقواعد النحوية، حيث تربط هذه القواعد و
الرغم من ذلك  وعلى الطلبة،ذي يؤدي إلى رسوخ اللغة في أذهان بالتراكيب، وبالتعبير السليم ال

يؤخذ على هذه الطريقة أن كتب النحو تأتي بنصوص طويلة يستغرق مناقشتها وفهمها وقتاً طويالً 
هذه الطريقة باستخدام الوسائل التعليمية، وال تهتم وال  ويكون ذلك على حساب القواعد وتطبيقها،

خطواتها شاملة لتعليم القواعد وإنما جاءت وبالتالي ال تمثل استراتيجية  لراجعة،التقويم وال التغذية ا
  . )١٩٩١اسماعيل،  ( من حيث الموازنة والمناقشة واالستنباط طرقاً استراتيجية شاملة للتدريس

  
  : أسلوب تحليل الجملة-٤
  

م الطلبة بتحليل النص يقوم هذا األسلوب على فلسفة تحليل اللغة باالعتماد على المعنى، حيث يقو
  أم بيتاً من الشعر، أو قوالً حديثا نبوياً كانكان النص آية قرآنية أمء أبالتعاون مع المعلم، سوا

 على فهم المعنى، ومواطن استعمال الجمل والعبارات  أو جملة، ويكون هذا التحليل معتمداًمأثوراً
حة ليفهم ضع الحركة اإلعرابية الصحيفي تدريس قواعد اللغة العربية، ألنه يعمل على تحديد و

( ، وألن النظام النحوي في اللغة العربية يدور حول فكرة اإلعراب معنى المفردة أو الجملة
   ).٢٠٠٧رصرص، 

  
  : اإلقتضائية-٥
  

المطالعة أو النصوص أو النحوية عرضاً من خالل دروس   تدريس القواعد علىهذه الطريقةتقوم 
ن التدريس ال يخصص له حصة وهذا النوع م .غة من فروع اللالمحفوظات أو أي فرع آخر
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يناقش و يختار المعلم القطعة، حيث حاجة المتعلم إلى هذه القاعدة،يأتي من  تعلمها وإنما، مستقلة
  . التطبيق وإعطاء األمثلة تأتي مرحلةفي القاعدة النحوية، ثمطلبته 

  
  : بطريقتين اً عرضييدرس فيها ): ٢٦٤، ص١٩٩١( سماعيل اويقول 

  
وتقوم هذه الطريقة بأن يضع المعلم الطلبة في موقف تعليمي يشعرون :  طريقة حل المشكالت-أ

، وذلك بمالحظته و تعلم قاعدة لم يسبق أن تعلموهافيه بالحاجة إلى مراجعة قاعدة من القواعد أ
 حيث يقوم المعلم ،قراءتهم دروس المطالعة أو النصوص أثناء األخطاء المشتركة التي يقعون في

  . بتذكير الطلبة بالقواعد النحوية، ويقوم المعلمهذه األخطاء ومناقشة الطلبة فيهابجمع 
  
تكليف الطلبة جمع النصوص واألمثلة وما بس القواعد في هذه الطريقة تدر:  طريقة النشاط-ب

معلم ما جمعه ، ثم يجعل ال قراءة مقاالت في الصحف والمجالتيستخلصونه من دروس المطالعة أو
 قراءة بعض األبواب كما يمكن أن يكلف المعلم الطلبة. ة للمناقشة للوصول إلى القاعداًالطلبة محور

  .النحوية في المصادر والمراجع واستخالص القواعد النحوية
  
  : التكاملية-٦
  
مهارات فالطلبة يمارسون ال، هاهذه الطريقة اللغة وفروعها وحدة واحدة، وعدم الفصل بينتعتبر  

 وعبارات مفهومة، ومنها ال نه يتعلم الكلمة ليؤلف جمالًفصل بينها، بل إاللغوية جميعا دون ال
، وبذلك تحطم الحواجز بين من حيث المعنى والتراكيب اللغويةضرورة للفصل بين فهم النص 

  .اللغة العربية، وتبقى وحدة واحدةفروع 
  
، وب ليس خاصاً بتدريس القواعد فقطهذا األسلإن   ):١١٥، ص٢٠٠٣(  عاشور والحوامدة يقولو

 النصوص النثرية أو وإنما يخص تدريس اللغة العربية بفروعها كافة، أي أن القواعد تدرس من
 ، القواعدإلى إضافة، عبيرت والقراءة والاإلمالء، ويمكن أن تدرس فروع اللغة مثل الشعرية

  .اًة وثقافة وفكرال تتجزأ بوصفها لغ متكاملة  وحدةهمبعضواعتبرها 

  

تحتاج هذه الطريقة إلى معلم يتمتع بالكفاية اللغوية، وحسن الصوت، وقوة الشخصية، وتستخدم هذه 
صفوف كبيرة العدد، وتعمل على اختصار المنهج ألنها سريعة في إعطاء المعلومات، ويكون في 

  .ميةم في المواقف التعليمية التعلالطالب فيها متلقياً للمعلومات، وال يسه
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  :أسباب ضعف الطلبة في قواعد اللغة العربية   ٥,١,٢

  
مما سببت تعتبر ظاهرة الضعف في قواعد اللغة العربية من المشكالت المعقدة التي تواجه الطلبة، 

   .نفوراً لديهم، منذ بداية المراحل الدراسية
  

 في مستوى أكان لعربية سواءن هناك ضعفا في قواعد اللغة اإ  ):٣، ص١٩٨٠(ويقول حميدان 
 مستوى اإلعراب، وعلى الرغم من طرح الكثير من الطرائق لمعالجة هذا  كان فيالتراكيب أم

  . يعانون منهاالطلبة مازالوفإن الضعف 
  

ما زلنا نشكو من ضعف طلبتنا في اللغة العربية، وتنصب : ) ١٨٧، ص٢٠٠٣ (الموسى وذكر 
ن األمر يتعدى ذلك فنجد الكثير عراض عنها، وأ اللغة العربية واإلالشكوى على الضعف في قواعد

 بها على صحة امن أبناء العربية يشعرون بأنهم بحاجة إلى دراسة قواعد اللغة من جديد ليستعينو
كبر دليل على ذلك وجود مشكلة في التحصيل النحوي هو كثرة ألداء في مواقف استعمال اللغة، وأا

  .اء العربيةاللحن والخطأ في اإلعراب في قراءات أبن
  

ويعود الضعف أحياناً إلى مزاحمة اللغة العامية اللغة الفصحى، مما يجعل المتعلم منقلباً بين 
ي، فترى الطالب ينطق عامية ال قواعد لها، اآلخر العاممستويين تعليميين، أحدهما الفصيح، و

بية كثيرة ومختلفة في مسائل خالفية متعددة، ووجوه إعراوهناك . "  ينطق بهاويتعلم قواعد لغة ال
علم عن جوهر بعض المسائل، وأن اإليغال في شرحها للطلبة أمر مشتت للذهن، وصارف للمت

  . )١٦٣، ص١٩٩٣الدراويش،  ( ن القواعد العامة أمر متفق عليه بين النحاةالمعرفة المطلوبة، وأ
  

ون عن ليم، فهم عاجزمراحل التعفي من ضعف في قواعد اللغة،   أن الطلبة يعانونمما سبق يتبين
 أو يتحدثون، ويعود ذلك النتشار نتكثر أخطاؤهم عندما يكتبون أو يقرأوالتحدث بلغة فصيحة، و

اللهجات العاميوهذا الضعف والعامية، وعدم وجود المعلم الكفية بين الفصحى ة، واتساع الهو ،
المعلمين بالمعنى الوظيفي  في استخدام أدوات الربط وتوظيفها، وعدم اهتمامسبب معاناة للطلبة 

  .لألداء
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ليس العيب في النحو، أو الصعوبة فيه بقدر ما هو في طريقة عرض المادة النحوية، وكمية المادة 
ع ضوو، وقللت المادة النحوية ام الدراسي، فلو وجد المعلم الكفي العفي أثناءالنحوية المعطاة للطلبة 

   ). ٢١٦، ص١٩٩٨العلي، (  إلى عملية تحجيم النحو المنهاج المتدرج في الصعوبة، لما لجأنا
  

 إلى ازدحام المقررات الدراسية بالقواعد النحوية والصرفية،  الطلبة في قواعد اللغةضعفويعود 
 على هاواالهتمام في تدريس، ن أهداف وظيفية بدو هذه القواعدسدرتُووتشعبها وكثرة تفصيالتها، 

يفتقر الطالب إلى البيئة اللغوية المتجانسة، فهو يضيع واللغوية الشكل وليس المعنى، واالزدواجية 
٢٠٠٧رصرص،  (بفروع اللغة األخرىقواعد ال  هذهعدم ربط، وةبين اللغة الفصحى والعامي(. 

  
 دراسة عميقة، وتضافر إلى، ويحتاج عف الطلبة في قواعد اللغة أمر مهمأن مشكلة ضيرى الباحث 
ويين لمعرفة األسباب الكامنة وراء ذلك، ووضع الحلول الشاملة الكاملة  من لغويين وتربالجهود كلها

 في األساليب ، وإنماالمشكلة ليست في اللغة ذاتهاف .ظاهرة التي تمس بلغتنا، وبطلبتنالمعالجة هذه ال
الجميلة ، والعبارات د النحوية النصوص السهلة، فينبغي أن نختار للقواعالمتبعة في تدريسها

لمعلم الناجح ال يعتمد في وا. ى توسع مداركهم وتزيد من ثقافتهم، حتن واقع الطلبةالمستمدة م
، وفي  بهذه الطرق ويختار المناسب منهالقواعد على طريقة واحدة، بل عليه أن يلمتدريسه ا

لذلك  .عربية في باقي فروع اللغة األخرىحصص اللغة العربية على المعلم أن يدمج القواعد ال
 ير من الطلبة صعوبة في فهم النحو العربي، وهذا يعود إلى قلة الحصيلة اللغوية لديهم،يواجه الكث
نجده يقع في أخطاء نحوية كثيرة،  ف أحد الطلبة التحدث بلغة عربية فصيحة لمدة دقيقتين،فإذا كّلف

  .ويدمج كالمه باللغة العامية
  

  :ج الضعف في قواعد اللغة العربيةطرق عال   ٦,١,٢
  

في المرحلة كان هذا أشكوى من ضعف الطلبة في النحو في مختلف مراحل التعليم سواء تكثر ال
ى ال تزال الدعوة إل، و الثانوية، أو حتى الجامعية، فهي ظاهرة قديمة ومزمنة كان فيأماألساسية 

  .تيسير النحو مستمرة إلى يومنا هذا
  

واعد يكمن في إلغاء نظام إن عالج ضعف الطلبة في الق): ١١٣، ص١٩٨٦( يقول أبو مغلي 
الترفيع التلقائي، واالهتمام بأسلوب تدريس القواعد في موقف لغوي كامل، كتقديم قصة أو صورة 

 أكاديمياً، وتربوياً،: علم اللغة العربية إعداداً جيداًمن القرآن الكريم أو مقالة قصيرة، وإعداد م
  .ومسلكياً
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بية ال بد من ضرورة ارتباط الطلبة بالقرآن الكريم، ولمواجهة ضعف الطلبة في قواعد اللغة العر
والحديث النبوي الشريف واالقتصار على النحو الوظيفي، وحسن اختيار الطلبة في الجامعات 
والمعاهد لتخصص اللغة العربية، واعتماد مادة النحو أساساً في نجاح الطلبة، وضبط الكتب 

ثم . الخاصة باللغة العربية عامة، وبالنحو خاصةالمدرسية بالشكل، وزيادة النشاطات المدرسية 
التسلسل والربط في عرض الموضوعات النحوية، وتجنب اإلسراف في اإلعراب التقديري 
والمحلي، ووجوه اإلعراب المحتملة، والتدريب على استعمال اللغة الفصيحة، واختيار أمثلة تتناول 

  .واقع الطلبة
  

 أوصى المجتمعون لعالج جامعة اإلمام محمد بن سعود، في  )٣٠٨، ص١٩٩٦(  خاصة وفي ندوة
  :ضعف الطلبة في قواعد اللغة باآلتي

  

  . المرسومة لتدريس النحواألهدافوضوح  -١
 .فية التي تستعمل بكثرة في الحياةالتركيز على المباحث النحوية الوظي -٢

 .منهجية في تقديم المباحث النحويةااللتزام بال -٣

 .جية على مكامن الخطأ عند الطلبةالتركيز في التدريبات العال -٤

 .ها بالوسائل التعليمية التعلميةغناؤ، وإإخراجاً جيداً كتب النحو إخراجالعمل على  -٥

، على أن تبدأ بالشفوية من السهل  شفوية وكتابيةإلىفصل التمرينات في كتب قواعد اللغة  -٦
 . التمرينات الكتابيةإلى، ثم ننتقل  الصعبإلى

 . في كتب القواعدواألنشطةرينات  والتماألسئلةتنويع  -٧

 .واألنشطةتخصيص وقت كاف لهذه التدريبات  -٨

 . في التدريس تحقيقاً لوحدة اللغةاستخدام طريقة النصوص المتكاملة -٩

 على أن يكون لها حد أدنى ،ة للقواعد في مادة اللغة العربيةتخصيص درجات معين -١٠
 .لغة العربيةالب يعد راسباً في ال لم يحصل عليها الطإذا، للنجاح

ويرى الباحث أن هذا األمر ينفر الطلبة من قواعد اللغة العربية ، فاللغة العربية وحدة واحدة 
 .غة العربية لمتكاملة ، ومن األولى أن نحبب الطلبة إلى قواعد ال

ليب المتبعة في األساأحدث ة لتعريفهم ورات مستمرة لمدرسي اللغة العربي دإقامة -١١
 .التدريس

لة ، ومعلمو المرحعد في ضوئها مدرسو اللغة العربيةالمناهج النحوية التي يالربط بين  -١٢
دعماً لالتجاه لتعليم العام ، ومناهج التدريس في مراحل ااالبتدائية في معاهد المعلمين

 .يفيالوظ



 20

  
أن ضعف الطلبة في قواعد اللغة العربية ال يعد مشكلة عامة إذا خططنا لها جيداً، يرى الباحث و

، واإلعداد الجيد لمعلم اللغة عامة، فالمنهاج الجيد شكالً ومضموناً من وزارة التربية والتعليم بدءاً
فكر ومعلم النحو خاصة، وانتهاء بالطالب الذي يخرج عن دور التقليد والتلقين إلى دور المبدع والم

اسبة، وتهيئة الجو والمكتشف للحقائق والمفاهيم، ثم اختيار الوسائل التعليمية وطرق التدريس المن
   . المدرسي الجيد

  
  :   استراتيجيات التدريس المتبعة٧,١,٢

  

، ويعود ذلـك    المدارسيعتبر ضعف الطلبة في قواعد اللغة العربية ظاهرة من أخطر الظواهر في             
إلنسان، فبها يـستطيع أن     ليوم أداة التفكير ل   إلى أهمية اللغة العربية في حياة الطالب، فقد أصبحت ا         

إلـى خطـوات    ويحتـاج البـاحثون     شخصيته، عن طريق التحدث، واالتصال بـاآلخرين،        ينمي  
  :الخطوات اآلتية وتتبع  في هذا الضعف،الطلبةتشخيصية، وتدريس عالجي لمساعدة 

  
   :التعليم العالجي: أوالً

  
، تكييف المنهج للطالب، وليس العكس    بأنه  : التدريس العالجي  ) ١٣٧، ص ٢٠٠٥ ( إبراهيميعرف  

،  من حيث مستواهم الفعلي والحقيقي     ، أي فعلى المعلم أن يبدأ مع طالبه من حيث هم يكونون بال          فعل
  .ألكثر صعوبة بشكل سريع كلما أمكنويسير معهم تباعاً إلى المهام ا

  
الموجـه للطلبـة    بأنه ذلك النوع من التعليم      :  فيعرف التعليم العالجي   ) ٩، ص ٢٠٠٣ ( جبرانأما  

لـى  د تعود إليهم مباشـرة، أو ع      ، ألسباب ق  الذين يواجهون تدنياً في التحصيل    و،  المتأخرين دراسياً 
التعليم المـساند،    العالجي   لتعليم، وهناك من أطلق على ا      وراثية أشخاص، أو عوامل أخرى بيئية أو     

  .تي يحملها مصطلح التعليم العالجي، وتجنبا للمضامين السلبية المراعاة لشعور الطلبة
  

، ويركز على المهـارات     م الذي يأتي بعد االختبار القبلي     بأنه التعلي : عليم العالجي يعرف الباحث الت  
، واستخدام  اً، بناء على خطة عالجية محددة     ، ويعطيها اهتماماً خاص   ألساسية، التي أخفق فيها الطلبة    ا

هـدف  ويتبع عملية التقويم التمهيدي أو التكويني، وي       مستوى الطلبة، سب و طرق تعليمية متنوعة تتنا   
ويعتبـر أنـه    . إلى رفع مستوى أداء الطلبة في المواقف التي أظهر فيها الطلبة أداء غير مـرضٍ              
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األداء النفسي  و ،الرتقاء بالمستوى التحصيلي  تصون ل مجموعة من اإلجراءات التربوية، يقوم بها مخ      
  .ب الذين يعانون من صعوبات التعلمللطال

  
ى حصر األخطاء المرتبطـة بالقـضايا اإلمالئيـة         ، هدفت إل   دراسة  )١٩٩٧ ( البدويوقد أجرى   

علـى التكامـل   ثر برنامج تعليمي عالجي قائم ، وتقصي أعة لدى طلبة الصف الثامن األساسي   الشائ
وأوصى الباحث بضرورة   . ألخطاء، في معالجة هذه ا    بين مهارات االستماع، والقراءة، وقواعد اللغة     

منذ صفوف المرحلة   ) لتحدث  ، ا راءة، االستماع، الكتابة  الق ( هارات اللغوية األربع  التركيز على الم  
معلمين علـى إعـداد     ، وضرورة تدريب ال   خطة عالجية واضحة ومحددة األهداف    ، وتقديم   األولى

  .الخطط العالجية
  

، هدفت إلى الكـشف عـن العيـوب          بدراسة قامت  زيد أبا أن ) ٢٠٠٧( وورد في رسالة كراجة     
 الباحثـة   اختبار تشخيـصي مـن إعـداد      ، ب الصف الرابع األساسي  ي منها طلبة    القرائية التي يعان  

 وقد أشارت النتائج إلى   . رنامج عالجي لعالج الضعف القرائي    ، ثم تقديم ب   لتشخيص العيوب القرائية  
ختبارات القبلية لكـل وحـدة      وأوصت الباحثة بضرورة عمل اال    . تحسن الطلبة بعد الخطة العالجية    
لتقليـل مـن    ل،  ى إعداد الخطط العالجية المناسبة    ، ثم العمل عل   بةدراسية، للوقوف على أخطاء الطل    

 مستوى تحـصيل طلبـة       معرفة ، هدفت إلى  دراسةأجرت   طقاطق فقد وأما   .الضعف في التحصيل  
ية وفق تـصنيف    الصف العاشر في مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد األولى، في المعرفة النحو           

 وأشارت النتـائج إلـى    . رح لعالج الضعف الناتج عن الطلبة      مقت ، وتم إعداد برنامج   للمعرفة" بلوم"
، لتركيز على إعداد الخطط العالجية    وأوصى الباحث بضرورة ا   . تحسن مستوى الطلبة بعد المعالجة    

  .   وتدريب المعلمين عليها
  

  :راتيجيات التعليم العالجياست
  

 التي يـستطيع معلـم اللغـة     بعض استراتيجيات التعليم العالجي   )  ٥، ص  أ -١٩٩٨ ( يعقوبذكر  
  :ها في ضوء خصائص المتعلمين وتشملالعربية اإلفادة من

  

  . إتقانهالبةتحديد المهارات اللغوية التي يجب على الط -١
 .، والبدء معه من مستواههذه المهارات في إتقان لبةتحديد مستوى الط -٢

 .يات الطلبةتوظيف طرائق وأساليب متنوعة تتناسب ومستو -٣

 .زيز االيجابي المتنوعة والمناسبةب التعاستخدام أسالي -٤

 .في تدريب الطلبة على هذه المهارةتوظيف فروع اللغة العربية األخرى  -٥
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 .الفروق الفرديةيبات تتالءم وإعداد تدر -٦

 .ادفة ومناسبة لتعزيز هذه المهارةتكليف الطلبة بواجبات غير صفية ه -٧

 .    التعلم الذي يتناسب مع سرعته في  الوقت الكافيلبةإعطاء الط -٨

  
لمعلم، باعتبـاره   القياس والتقويم من المهمات التعليمية األساسية ل      ) ١٩٨٧(  ومحفوظ   واعتبر بلقيس 

، أداة تعـين المـتعلم علـى         الضروري إعداد اختبارات تحصيلية    إذ من ،  منظماً للتعليم، وميسراً له   
ويـساعد  . ه في تنظيم التعلم   طرائقه وأساليب الحكم على فاعلية    ، وتساعد المعلم    رفة جوانب الخطأ  مع
، ولكي تؤدي هذه االختبارات دورهـا       للتأكد من حدوث التعلم   هها  يوتوج المدرسة م االختبارات يتنظ
  . إليها نظرة تشخيصية فاحصةنظر الالمدرسة والمعلم  فعلى،  والمهم في العملية التربويةساساأل
  
اسـتثمار  للطلبـة    تتـيح    مناسبة التـي  العالجي طريق إليجاد الظروف ال    التعليم  يرى الباحث أن    و

ير المنهج لخدمـة    ناجع، ويعمل على تيس   م  يجاد تعل  إل  يبتكر األساليب الناجعة    فالمعلم الجيد  ،قدراتهم
تنمية المهارات األساسية في المواد التعليمية الرئيـسة، مثـل          : ويهدف التعليم العالجي إلى   ،  لبةالط

وتهيئة بيئة  . ز الثقة بالنفس لديهم   وتعزي. عيفي التحصيل اللغة العربية و الرياضيات، لدى الطلبة ض      
 واتباع أساليب التعليم    ،قدراتهمير مواد تعليمية عالجية تتناسب و      وتوف ،دة لهم جابية مساع مدرسية اي 

  .المالئمة لعالج جوانب الضعف
  

  : التعلم التعاوني: ثانياً
  

ائقهم  المعلمـون فـي طـر      يـستخدمه وط   للتعلم النـش   الناجعةيعتبر التعلم التعاوني أحد األساليب      
حد األساليب التعليمية الهادفة لتنميـة التحـصيل        أ:  بأنه )٢٧، ص ٢٠٠٥( فرج   هيعرف و .التدريسية

–٣(، ويتكون عدد أفراد المجموعة مـن      الجماعة التي ينتمي إليها   األكاديمي المعزز لشخصية الفرد     
  .ا من خالل المهام الموكولة لهاقهأشخاص، ويكون لهذه الجماعة أهداف تسعى إلى تحقي )٥

  
الطريقة التي يتعلم بها الطلبة مع بعـضهم        ":  التعلم التعاوني بأنه   )١٩، ص ١٩٩٨ ( ويعرف النجار 

، يجمعها هدف مـشترك وهـو       ير متجانسة في قدراتهم التحصيلية    البعض في مجموعات صغيرة غ    
د المجموعة،   األدوار على أفرا   عتووز،   المجموعة مسؤولية تعليم أفرادها    ، وتتحمل مة ما إنجاز مه 

، وإعطـاء   ون دور المعلم المراقبة والتوجيه، والتعزيز، وتقديم المساعدة       ، ويك وكذلك تبديل األدوار  
  ."التغذية الراجعة
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 مـع   لبـة الطريقة التي يتعلم فيها الط    " بأنه   التعلم التعاوني  فقد عرف     )١٢، ص ١٩٩٩ (ريان  أما  
تختلف قدراتهم األكاديمية    بحيث    طالب  )٦ – ٥( ة مؤلفة من    بعضهم من خالل مجموعات صغير    

ة بالتعاون والمشاركة فيما بيـنهم، فـي تعلـم المفـاهيم،            ويقوم الطلب ) ، ممتاز   ضعيف، متوسط ( 
،  المساعدة من زميله، وليس من المعلم      ، ويحصل كل طالب على    والمهارات، والتعميمات الرياضية  

  ".بين المجموعات وليس بين األفراد، ويكون التنافس معينون لكل فرد في المجموعة دور ويك
  
 واتجاهاتهم نحو أنفسهم،    تحصيل الطلبة، وتحسين شعورهم   في رفع مستوى    التعلم التعاوني   يساهم  و

، وتطوير المهارات    على التفكير الناقد    قدرتهم ، وتطوير  للتعلم تهمدافعي، وزيادة   ئهم، وزمال مومعلميه
  .االجتماعية

  
  :  لتربوية للتعلم التعاوني لجذور اا
  

 علـى   ا، وال تعاونو  وتعاونوا على البر والتقوى   (  :قول اهللا تعالى   ففي حث اإلسالم على التعاون   ي

  .)٢، المائدة ( اإلثم والعدوان
  

عر ، بحيث يش  د المتبادل االيجابي في المجموعة    االعتما: ألساسية للتعلم التعاوني في   العناصر ا تكمن  
م كل فـرد بتقـديم      حيث يلتز هناك المسؤولية الفردية والزمرية،     ، و اجة إلى زميله  كل طالب بأنه بح   

 مثل االحترام   ،ارات االجتماعية الالزمة للتعاون   المهالطلبة   يتعلم   ،المساعدة لزميله، وفي هذا التعلم    
  . للمعلوماتال ملقناًومرشداً كون دور المعلم موجهاً  ويالمتبادل،

  

  : التعلم التعاوني بأنهفوائد) ١٨٧، ص٢٠٠٨( يعدد الصيفي و
  

  . وتبادل األفكارالتفاعلللطلبة يتيح  -١
 . اء العالقات اإلنسانية االيجابية، وبنيوفر الفرصة المالئمة للتواصل -٢

حسن االستماع،  وبناء الثقة،   ومن القيم واالتجاهات مثل التعاون،      كثيراً  الطلبة  يسهم في تعليم     -٣
 .اراتخاذ القروااللتزام باألدوار، و

 .يحقق مستوى تحصيل وتعليم أفضل -٤

 .يحسن قدرات التفكير عند الطلبة، خاصة التفكير الناقد -٥

 .زيادة الحافز الذاتي نحو التعلميعمل على  -٦

 .     المشكالت السلوكية عند الطلبةيقلل من -٧
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ر ، ينجزون ويتقدمون أكث    أن األفراد الذين يعملون معاً، لتحقيق هدف مشترك         إلى تشير الدراسات و
، فالجماعة أقدر وأسرع على إنجاز المهمات المشتركة من         ألفراد الذين يعملون بصورة فردية    من ا 

  . )١٩٨٩(  وجبران  وخطابغوشة حسب ما ورد عند. الفرد وحده
  

ء مكمالً ألسلوب التعليم المفرد،     ، وجا الطلبةالتعلم التعاوني يساعد في تحسين تعلم       ن   أ يرى الباحث و
ع جهوداً  ، وبذلك ننصح أن يبذل الجمي      الجماعي ، وتنظيم العمل  بة التنافس الشريف  الطلشاع بين   أ وقد

  .في استخدام هذا األسلوب، لما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة
  

  :  لعب األدوار: ثالثاً
  

ن فـروق   ، وتحقيقا لما بينهم م     التدريس مراعاة لميول المتعلمين    يرى التربويون أن في تنوع طرق     
تنـوع يتـيح التفاعـل بـين        وهذا ال . القدرات العقلية، والنفسية، والتربوية، واالجتماعية    فردية في   
راسـة  ، بد دأ االهتمام بشكل واضح في أوروبا، وأمريكا       ب ، حيث ، ويزداد تأثرهم وتأثيرهم   المتعلمين

  . النساء مع الرجال للعملتندما خرج، عاللعب في سن ما قبل المدرسة
  

، عامال  ياض األطفال في الواليات المتحدة    في مجال ر   ، وبلوت فروبل  يماريا كور  وكانت إسهامات 
 يمكن   أن اإلنسان الذي ال يلعب ال      نالتربويو، حيث يؤكد    ي االهتمام بهذه المرحلة العمرية    مساعدا ف 

   ).١٥، ص٢٠٠١ عبد الباقي،( ويعتبر سبنسر أن اللعب تعبير عن الطاقة الزائدة. أن يكون إنساناً
  

 أكـان   يلعبه، سـواء  للطالب   دوراً   ور يتضمن ن مفهوم لعب الد    أ )١٩٩٨(  وقطامي   يقطام يعتبرو
،  الدور في بيئـة آمنـة  ؤدييسه نمعبراً فيه عن نفسه، أو أحد زمالئه في موقف ما، فاللعب يعني أ            

 بنجـاح   اطنشال ، ويؤدون ، ومتسامحين، وميالين إلى اللعب     متعاونين ةبفي ظروف يكون فيها الطل    و
  .صفات واألزمات والخصائص واألهداف، أو خارجها مع مجموعة تشاركهم الصففي غرفة ال

  

،  للتعلم النشط  الناجعة األساليب   بأنه من : لعب األدوار ) ٢١٥ص ،٢٠٠٦(  وزمالؤه   سعادةويعرف  
و ، لألفراد أ  الطلبة القيام باألدوار المختلفة   ، حيث يفترض فيه من      إيجاد نظام محاكاة  وهو عبارة عن    

بطة  عن القضايا المرت   يكشف فيها ، فهو يمثل الطريقة التي يتم       ت في موقف حياتي حقيقي    المجموعا
  .بالمواقف االجتماعية المعقدة

  

احة وإت ،الطلبة لألدوار التي تناسبهم   ، واختيار   مياختيار موقف تعلي  لعب األدوار على    أسلوب  يقوم  و
، ومن ثم القيام بأداء أنماط      تهم لتقمص أدوارهم، كما يتخيلون، في ضوء خصائصهم وخبرا        الفرصة

، ويعتبر من أفضل الطرق في تعليم المهـارات          بتلقائية وعفوية  ختاروها رلسلوك الخاصة لكل دو   ا
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جـه يقـوم بـه      إن أسلوب التعلم باللعب نشاط مو      .االجتماعية واإلدارية ذات الصلة بالحياة اليومية     
  .ويحقق المتعة والتسلية لهم ،والوجدانية، الطلبة لتنمية سلوكهم، وقدراتهم العقلية، والجسمية

  

 ألـسنتهم فـي     فهو يطلق الطلبة،   يعالج المظاهر االنطوائية عند      ن التمثيل أ) ٢٠٠٤ (راهيم إب ويرى
 ، ثم استغالل مهـاراتهم    العبارات التي تحويها التمثيليات   ، و  ببعض األخيلة، واألفكار   ويمدهم،  الكالم

لتعبير عـن   النفسية وا هم  ت حل مشاكال  هيمكن مشروع تربوي    إلى، مما يحول التمثيل     في فنون اللعب  
  . اتهم، واكتشاف ميولهم واتجاهاتهمذو

  

يتقمص و،   أو خارجه  حدث في غرفة الصف   ت ، محدده التدريب على مهارة تدريسية    ب تمثل األدوار و
علـى   ويحفـزهم    ،الطلبـة ، وهذا األسلوب يوفر جواً آمنا نسبياً ويثير انتباه           بعض األدوار  الطلبة

   ).٢٠٠٨نبهان،  ( يهم تحمل المسؤولية، وينمي لدالمشاركة االيجابية
  

قيـامهم بلعـب    ب عليمية التعلمية، فالطلبة   أن للعب األدوار أهمية كبرى في العملية الت        يرى الباحث و
 في حياتهم، فحين يقومون بدور الـسائق، والقاضـي،          مهمةالاألدوار يكتسبون كثيراً من المهارات      

هم يتعلمون الكثيـر مـن هـذه        ، فإن والتاجر، والطبيب، والمهندس، والمزارع، وغير ذلك     والمعلم،  
تمثيل األدوار  و. ، وبالتالي تعمل على صقل شخصيتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم        تعلما عمليا ،  المهن

 حسين، لما له من أهمية كبرى في ت        كافة  ويمكن توظيفه في المباحث    ، تعلم المواد الدراسية   يسهم في 
  .  يعود بالنفع على الطلبةألنه و،العملية التعليمية التعلمية

  

طريقة لعب األدوار على إشراك المشاركين والمراقبين في موقف ينطـوي علـى مـشكلة               تعتمد  و
حقيقية، وعلى الرغبة في التوصل إلى الحل والفهم الذي يولده هذا اإلشراك، وتقدم هـذه الطريقـة                 

وسيلة للطلبة في استكشاف مشاعرهم، والحصول على       ، الذي يكون     من السلوك اإلنساني   عينة حية 
،  وإتجاهـاتهم  رات حل المشكالت لـديهم    فهم أعمق التجاهاتهم، وقيمهم، وتصوراتهم، وتطوير مها      

، فاللعـب   ة على األعمال االبتكاري   ون، ويتدرب م، وتنطلق خياالته  منهاذهأمن القيود، فيفتح    هم  يحررو
  .، والتدريسفرصة جيدة للعمل واإلتقان

  
  :أوراق العمل: رابعاً

  

لتقـدم والنمـو الـسريع      ، ل يرات واسعة في شتى مجاالت الحياة     شهد العالم في العقدين األخيرين تغ     
ئق تدريس كثيـرة، تـساهم      ، فظهرت أساليب وطرا    هذا التطور مجاالت التربية    ل، وقد شم  للمعرفة

  .في تحقيق نواتج تعليمية ذات قيمة بشكل كبير
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ى األدوات   في التعليم التكـاملي، باعتبارهـا إحـد         بارزاً  ذلك تلعب أوراق العمل دوراً     وفي ضوء 
، والتعلـيم   اللها المتعلم عملية تعلمه بنفسه    ، وتمثل أيضا وسيلة يمارس من خ      الرئيسة لتحقيق أهدافه  

ة ، ويتحقق ذلك من خالل أنـشط       إتقان الطالب للمهارات األساسية     التركيز على  إلىالتكاملي يسعى   
  ).أ- ٢٠٠٣، وزارة التربية والتعليم( فردية أو جماعية يقوم بتنفيذها المتعلم من خالل هذه األوراق 

  

 إحدى صور التعلم المفـرد تنتمـي إليـه          :، بأنها أوراق العمل ) ٤٨، ص ٢٠٠٢  ( جبران ويعرف
  تحقيـق  نحـو  استراتيجية التعلم الذاتي التي تؤكد على المتعلم في القيام بمعظم النشاطات الموجهة           

 الطلبة القيام بتنفيذه تنفيـذاً    يتوقع من   و،  أو أكثر  ط له شاط مخط األهداف وتحتوي هذه الورقة على ن     
  .اً، أو جماعياًفردي

  

عليم ي عملية الت   ف بنجاع وإشراكهم   ،لتعلم على ا  حفزهمو اهتمام الطلبة    تعمل أوراق العمل على إثارة    و
  . بعض المهارات، ثم إكسابهمالخبراتو بالمعارف ئهم، وإثرا وتقويمهموالتعلم، وتنظيم تعلمهم

  
 معالجـة الـضعف فـي       :، منها  لورقة العمل  أهدافاً )ب-٢٠٠٣(التعليمو وزارة التربية    ذكرتوقد  

لمختلفـة   يلبي حاجاتهم ا   بما،  بة على كيفية استثمار وقت الفراغ     ، وتدريب الطل  لطلبةالتحصيل لدى ا  
 توجيه الطلبة حول    و،  نفس والقدرة على الدراسة الفردية    ثقة بال ، وتعزيز ال  وينشط قدراتهم اإلبداعية  

، ثم مساعدة بطيئي التعلم على فهم األفكار الرئيسة    في الكتاب المقرر   ةفكرة أو موضوع غير موجود    
  .وتطبيقها ساسية الموجودة في الكتاب المقررأو المهارات األ

  

 مشوقة وبلغة مناسبة، وذات تصميم      بأنهارقة العمل الجيدة    مواصفات و  ) ٢٠٠٤( ذكر أبو عياش    و
يفضل استخدام   و .قدراتهم المتباينة قابلة للتنفيذ من قبل الطلبة حسب مستوى        ، و جميل، وبخط واضح  

عـن أنـشطة    ال تكون نقالً حرفيـاً       وأ .بعض األشكال والرسومات في الورقة، لتثير تفكير الطلبة       
رض المفهوم من السهل إلى الـصعب، ومـن          ع التسلسل في  مع مراعاة    وتدريبات الكتاب المقرر  

 .البسيط إلى المركب
  

لهـدف  ا، و  على العنوان الرئيس    تشتمل أن ورقة العمل   إلى   فقد أشارا ) ٢٠٠٢( نشوان وجبران    أما
، حيث يوضع لكـل نـشاط       هاألدوات الالزمة لتنفيذ  المواد وا  و  والنشاطات ،جلهأي صممت من    الذ

 إجراء  : وهناك أنشطة مثل  ) ل  ، حلّ رسم، قارن أ،  قرأإ ( ، وتظهر األنشطة في صيغة الطلب     عنوان
 .واستخالص معلومات، تالقيام برحالو، ، واألسئلةالتجارب
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يرى الباحث أن عالج الطلبة في قواعد اللغة العربية يتمثل في اإلعداد الجيد لمعلمي اللغة العربية، و
تماؤه للغته يعكس ذلك على طلبته، ويساهم  المعلم وانوتأهيلهم تربوياً، ومسلكياً، وأكاديمياً، وحب

  .بقدر كبير في جذبهم وحبهم لقواعد اللغة
  

 في رفع مستوى الطلبة، التعليم كثيراًتساهم استراتيجيات التدريس التي يتبعها المعلم في و
دة مثلت حلقة واح) التعلم التعاوني، ولعب األدوار، وأوراق العمل ( فاالستراتيجيات الثالثة السابقة 
  .في سبيل تحسين مستوى الطلبة

 

  : الدراسات السابقة٢,٢
  

 ورفع مستواهم التحصيلي في ،أجريت الكثير من الدراسات لمعرفة إتقان الطلبة للغة العربيةلقد 
 فهناك صعوبة في ،اللغة العربيةوجد الباحثون أن هناك ضعفا يواجه الطلبة في  وقواعد اللغة،

  . القواعد وغير ذلك وأخرى في واإلمالء،،القراءة
  

 فقد حاولت هذه الدراسات قياس ، بالموضوعالمتصلةطالع على مجموعة من الدراسات وبعد اال
 أو تحديد الطرق التي تناسبهم وأشارت جميعها إلى ، تحصيل الطلبة في المهارات النحويةمستوى

 الدراسات العربية، :ضرورة االهتمام بالناحية الوظيفية للغة، وقسمت هذه الدراسات إلى قسمين
  .والدراسات األجنبية

  

  :الدراسات العربية ١,٢,٢
  

 من الدراسات التي تناولت المهارات النحوية، وسبل عالج ضعف الطلبة في اًأجرى الباحثون عدد
  :هذا الفرع من اللغة، وكانت على النحو اآلتي

  

  : )١٩٨٠(دراسة حميدان 
  

يل في القواعد العربية لدى الطلبة في نهاية المرحلـة          معرفة مستوى التحص    إلى هدفت هذه الدراسة  
اختيرت عينة هذه الدراسـة بطريقـة عـشوائية         . في مدارس وكالة الغوث، منطقة القدس      االبتدائية

 لمدارس  ١٩٧٩ / ١٩٧٨ طالبة للعام الدراسي     )١٤٥ ( و  طالباً )١٢٠(طبقية حيث بلغ عدد أفرادها      
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    يث أظهرت النتائج ح. نطقة القدس التابعة لوكالة الغوث  م

ناث على الذكور في تحصيل     تفوق اإل أظهرت النتائج أيضا    ،  مات الطلبة في االختبار التحصيلي    عال
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" ، وأن مستوى أداء الطلبة في اإلعراب أدنى المستويات المتحققه فـي المجـاالت الثالثـة                 القواعد
  ".الصرف -اإلعراب -التركيب

  
عناية في تعليم القواعد لطلبته كل حسب مستواه، وكـذلك ضـرورة            إعطاء المعلم   بالباحث  وصى  أ

إعادة النظر في مفاهيم القواعد المقـررة،       و،  ات تشخيصية في مطلع كل عام دراسي      إجراء اختبار 
ـ               ة واالهتمام باألداء الوظيفي للمتعلم عند تعليم القواعد في هذه المرحلة، وإعداد معلمي اللغة العربي

  .إعدادا كامال
  

  : )١٩٨٠( دراسة الضامن 
  

معرفة أثر التدريب على مهارتي االسـتيعاب واالسـتجابة للمقـروء فـي             إلى  هدفت هذه الدراسة    
 .وكالة الغوث فـي رام اهللا التابع ل/  مركز تدريب المعلمات التحصيل اللغوي للطالبات المعلمات في  

/ وائيا من طالبات السنة األولى في قـسم التعلـيم    طالبة اختيرت عش  ) ٤٠(عينة الدراسة من    تكونت  
حيث وزعت  . شعب الثقافة العامة في مركز تدريب الفتيات والمعلمات التابع لوكالة الغوث برام اهللا            

) ٢٠(تشكلت كل مجموعـة مـن       وضابطة،  تجريبية و : ينة عشوائيا في مجموعتين عشوائيا    هذه الع 
أسـاس   في اللغة العربية حيث صيغت فقراته على         حصيلياً ت  ذلك أعدت الباحثة اختباراً    بعدو. طالبة

  . االختيار من متعدد، ألنه أكثر االختبارات شيوعا
  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات فـي االختبـارين               إلى أشارت النتائج و

لدراسات التجريبية  أوصت الباحثة بإجراء المزيد من ا     و.القبلي والبعدي لصالح المجموعة التجريبية    
، وضرورة اعتناء القائمين على     ب على المهارات اللغوية المختلفة    في اللغة العربية حول أثر التدري     

حديداً ، بحيث يكون أكثر ت    معلمين والمعلمات بأهداف المنهاج   وضع مناهج اللغة العربية في معاهد ال      
  .ومالءمة في إعداد المعلمين

  

  : )١٩٨٤( دراسة الغزاوي 
  

عدادية في   المرحلة اإل  بةثر بعض الطرائق التدريسية في تحصيل طل       معرفة أ   إلى ت هذه الدراسة  هدف
، ادية في مدارس مدينة بغداد بصورة عشوائية      ختار الباحث مدرسة إعد   حيث ا  ،قواعد اللغة العربية  

ية، االسـتقرائ "، وقام بتوزيع الطرائق التدريسية الـثالث        تار ثالث شعب من المدرسة عشوائيا     خوا
  موضـوعياً  ، ثم أعد الباحـث اختبـاراً      ١٩٨٤ / ١٩٨٣للعام الدراسي   " والقياسية، وطريقة النص  
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، وتمييز الخطأ من    فقرة من االختيار من متعدد، وملء الفراغ       ) ٣٠(من   وتألف االختبار    ،تحصيلياً
  .الصواب

  
ـ            أشارت  و ة لالختبـار   النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحـصيل الطلب

، وظهر تفوق الطالب الذين درسوا بالطريقة االستقرائية علـى           التجريبية البعدي لصالح المجموعة  
الطالب الذين درسوا بالطريقة القياسية وطريقة النص، كما أنها لم تجد فروقا بين الطـالب الـذين                 

مـام بالطريقـة    أوصـى الباحـث االهت     .درسوا بالطريقة القياسية مع الذين درسوا بطريقة النص       
  .إعداداً جيداًمعلمي اللغة العربية االستقرائية في التدريس، وإعداد 

  
  : )١٩٨٨ ( دراسة خوالدة

   
 للمرحلة   ومعلماتها  األخطاء النحوية الشائعة عند معلمي اللغة العربية       إلى معرفة  هدفت هذه الدراسة  

وات الخبرة فـي طبيعـة      مي، وسن ، والمؤهل العل  ثر عوامل الجنس  عدادية من سلوكهم اللفظي، وأ    اإل
  .تلك األخطاء
نة ، واختيرت عين معلمة، وخمسو خمسون معلمادراسة على مئة معلم و معلمة، منهمذه الاشتملت ه

وأظهرت النتائج أن المباحث . استخدم الباحث المسجل واألشرطةوالدراسة بطريقة عشوائية طبقية، 
درجة واحدة من شيوع ية الثالثة ليست على النحوية في كل مجال من مجاالت القواعد النحو

كما . ب، ثم البنية الصرفية، ثم التراكيت أكثر األخطاء في أواخر الحركات، وكاناألخطاء فيها
أخطاء من حملة ن حملة الدبلوم أكثر  أخطاء من المعلمات، وأأكثرين  المعلم أنأشارت إلى
  .ن األخطاء تقل كلما زادت سنوات الخبرة، وأالليسانس

  

  : )١٩٨٩( دراسة مسالك 

   
معرفة مستوى التحصيل في النحو لدى الطلبة في جامعة النجـاح الوطنيـة             إلى  هدفت هذه الدراسة    

 مـن    تحـصيلياً  استخدمت الباحثة اختبـاراً   و .١٩٨٧ / ١٩٨٦هم في العام الجامعي     المتوقع تخرج 
وطبق االختبار على عينة    ،  ملت الموضوعات األساسية في النحو     فقرة ش  )٥٥(، تكون من    تصميمها

. ، نـابلس   من الكليات المختلفة في جامعـة النجـاح الوطنيـة          )١٠٤(عشوائية طبقية عدد أفرادها     
، "ت"، واستخدمت اختبار     المئوية، واالنحرافات المعيارية   واستخرجت المتوسطات الحسابية والنسب   

  .وتحليل التباين الثنائي
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، وخاصـة كليتـي     بين أداء طلبة الكليات على االختبار      اً وجود فروق دالة إحصائي    وأظهرت النتائج 
جنـسين فـي مـستوى      كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين ال          . الهندسة والتربية 

  . التحصيل في النحو
  

ـ    االهتمام باللغة العربية عامة   أوصت الباحثة    ة الجامعيـة فـي الكليـات       ، وبالنحو خاصة بالدراس
، جامعية بحيث تتضمن مساقات إضـافية     نظر في مناهج اللغة العربية للمرحلة ال      وإعادة ال . المختلفة

  .ة الفصحى قراءةً وكتابةً وحديثاًواستخدام اللغ
  

  : )١٩٩٠( دراسة أبو حرب 
   

ثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية في قدرات التعبير الـشفوي           استقصاء أ   إلى هدفت هذه الدراسة  
طالبا وطالبـة مـن    ) ٩٢( تكونت عينة الدراسة من  .سي في األردن ة الصف الثاني األسا   عند طلب 

طالبـا  ) ٥٥٢( الصف الثاني األساسي الذين يدرسون في مدرستين من مجتمع الدراسة الذي ضـم        
وقـد  . ١٩٩٠ / ١٩٨٩ للعام الدراسي    وطالبة في ست مدارس تابعة لمديرية عمان الكبرى األولى،        

، لم ومعلمة دربا على هذا األسلوب     التمثيل الحركي على يد مع    درست المجموعة التجريبية بأسلوب     
، معلم ومعلمـة بالطريقـة االعتياديـة      وأما المجموعة الضابطة فقد درست التعبير الشفوي على يد          

حصة للتعبير   ) ٢٠( ، تلقى فيها الطلبة في كل مجموعة        تمرت التجربة مدة فصل دراسي كامل     واس
  .الشفوي

  
، جموعة الـضابطة فـي التعبيـر الـشفوي        فوق المجموعة التجريبية على الم     ت  إلى النتائجأشارت  

أوصى الباحث باستخدام أسلوب التمثيـل فـي عمليـة           .وأظهرت أيضا تفوق الذكور على اإلناث     
  .التدريس خاصة في المراحل األساسية األولى

  

  : )١٩٩١( دراسة زقوت 
   

ي بين الطريقتين المحاضرة والمناقشة لـدى        تدريس النحو العرب    أثر  معرفة  إلى هدفت هذه الدراسة  
ملت عينة الدراسـة    تشا .تربية بالجامعة اإلسالمية في غزة    طلبة قسم اللغة العربية بكليتي اآلداب وال      

طالبا وطالبة، وقـسم     ) ٨٠( مجموع طلبة المستوى األول في تخصص اللغة العربية البالغ عددهم           
، طالباً ) ٣١(  وطالبة،   طالباً) ٤٠(تين ضمت كل منهما    بطريقة عشوائية إلى مجموع     الطلبة الباحث

المجموعـة األولـى    ، بحيث درست     للمجموعتين  "المبتدأ والخبر " وضوع   م ودرسطالبات   ) ٩( 
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التـي  ، وبعد انتهاء فترة التـدريس       عة الثانية درست بطريقة المناقشة    ، والمجمو بطريقة المحاضرة 
  . تحصيلي اختبار أجرىتمرت أسبوعاً واحداً، اس
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة في االختبار التحصيلي            أشارت النتائج   
وتفوق المجموعة التجريبية التي درست بأسلوب      ) التذكر واالستيعاب والتطبيق  (ثة  في مستوياته الثال  

،  إضافة إلـى     ة النحو رقا أخرى في التدريس لماد    أوصى الباحث القيام بدراسات تشمل ط      .المناقشة
فـي  ) مناقشة  المحاضرة وال ( ، وضرورة استخدام الطريقتين      النظر في المنهاج النحوي وبنائه     إعادة

  .التدريس لمادة النحو
  

  :)١٩٩٤(دراسة غباشنة 
   

ثر طريقة التعلم التعاوني والقدرة القرائية في االسـتيعاب القرائـي           معرفة أ   إلى هدفت هذه الدراسة  
مجموعتين بشكل عشوائي، إحداهما تجريبية ودرست باألسلوب التعاوني،        إلى  لدراسة  قسمت عينة ا  

 من نوع االختيـار      تحصيلياً ، وقد أعد الباحث اختباراً    ى ضابطة ودرست باألسلوب التقليدي    واألخر
  . من متعدد

ية بوجود فروق ذات داللة أخصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة التجري         وقد أظهرت الدراسة    
  .إيجاد طرق ممتعة لتدريس الطلبة في المباحث جميعهابأوصى و .التي درست باألسلوب التعاوني

  
  :)١٩٩٥( دراسة عثمان 

 
ثر طريقة التعلم التعاوني ونمط الشخصية على التحصيل لدى طلبة          معرفة أ إلى  هدفت هذه الدراسة    

ن طلبة الصف التاسـع األساسـي       ن مجتمع الدراسة م   تكوو. تاسع في قواعد اللغة العربية    الصف ال 
الملتحقين بالمدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة في األردن للعام الدراسي              

، طالبـاً وطالبـة   ) ٣٣١( شعبة بلغ عدد طلبتها      )١٣( ، وتكونت عينة الدراسة من      ١٩٩٥ / ١٩٩٤
، ضابطة تطبق التعليم التقليدي    شعب   قسمت إلى ست شعب تجريبية تطبق التعليم التعاوني، وست        و

  . اختبار بعدي ُأجريم، ث" البدل والتوكيد" وكانت الدراسة في وحدتي
  
طريقة التعلم بالطريقـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى ل        وأشارت النتائج إلى     

أوصـى  . ثإلنـا ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للجنس لصالح ا          . التعاونية
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 معلم اللغة العربية إعدادا جيدا، خاصة       ، وإعداد  طرق تدريس ممتعة في تدريس النحو      إيجادبالباحث  
  .في أساليب التدريس

  
  :)١٩٩٧(دراسة البدوي 

  

معرفة أثر برنامج تعليمي عالجي قائم على المنحى التكاملي في تعلـيم اللغـة              إلى  الدراسة  هدفت  
مدارس وكالة الغوث   لرسم اإلمالئي الشائعة لدى طلبة الصف الثامن في         العربية في معالجة أخطاء ا    

أختيـرت  ألغراض الدراسـة    ، و  وطالبة باًلطا) ١٤١٧(تكون مجتمع الدراسة من     و .في مدينة إربد  
، وذلك  بة اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة     وطال طالباً) ٣٣٤(استطالعية تألفت من    : األولى: عينتان

 طالبـاً   )١٨١(تجريبية وتكونت من    : والثانية .ر قضايا إمالئية سبق تعلمها    لتشخيص أدائهم في عش   
 عليهـا البرنـامج     ، حيث طبق  طالباً وطالبة ) ٨٩(جريبية وعددها   ت: وطالبة قسمت إلى مجموعتين   

 وطالبة، اقتصرت دراسـتها علـى التـدريبات         طالباً) ٩١(العالجي المقترح، وضابطة بلغ عددها      
  . كتب اللغة العربية المقررةية فيوالنشاطات اللغو

  

وشـمل   لك للتعرف إلى األخطاء اإلمالئية    وذ: اختبار اإلمالء : األولى:  الباحث أداتين للدراسة   أعد ،
 ،القـراءة واالسـتماع،   ( ثالثة أجـزاء     وزعت على  سؤاالً) ٢٦(ن االختبار من     وتكو ،عشر قضايا 

 وفق المنحـى التكـاملي بـين مهـارات          وقد صمم : برنامج تعليمي عالجي  : والثاني) قواعد اللغة و
 الباحـث اختبـار اإلمـالء    أعاد، وبعد االنتهاء من تطبيقه  ع والقراءة البصرية وقواعد اللغة    االستما

  .اختبار بعدي على المجموعتين التجريبية والضابطةلتشخيصي على أنه ا
  

 الرسـم اإلمالئـي     أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلبة في           
ثم أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات        مواقف األداء اإلمالئي المستخدمة،     تعزى إلى   

 ،ضابطة ولصالح المجموعة التجريبية   ، ومتوسطات أداء المجموعة ال    أداء أفراد المجموعة التجريبية   
ت عالمـات طلبـة     وجود فروق بـين متوسـطا      و .وجود فاعلية للبرنامج العالجي   إلى  وهذا يشير   

  . ية تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناثالمجموعة التجريب
  

، وعـدم   ول به حاليا في المرحلـة األساسـية       إعادة النظر في منهج اإلمالء المعم     ب  الباحث أوصى
اقتصار حصة اإلمالء على الصفوف السبعة األولى من هذه المرحلة، ثم إجراء دراسـة تقويميـة                

  .تثبت من مدى معرفتهم بقواعد اللغةلعد النحو والصرف للطلبة الصف الثامن في قوا
  

  : )١٩٩٨( دراسة عصر 
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معرفة أثر فاعلية برنامج مقترح لتنمية الخـصائص اللغويـة للنـصوص            إلى  هدفت هذه الدراسة    
تكـون مجتمـع    . اإلسكندرية اللغة العربية في شعبة التعليم األساسي في جامعة          لبةالمكتوبة لدى ط  
، وأما العينة فكانت من طلبـة الـسنة الثالثـة           لية التربية في جامعة اإلسكندرية    لبة ك الدراسة من ط  

وأشارت النتائج  . عليم األساسي تخصص اللغة العربية، في جامعة اإلسكندرية       والرابعة من شعبة الت   
ت المحفوظـة المتـصلة بتلـك    ، أفضل كثيراً من المعلومـا    لي على أي مهارة   أن التدريب العم  إلى  

كون أفـضل فـي مجموعـات       وأن التدريب على الخصائص اللغوية للنصوص المكتوبة ي       ، ةالمهار
  .ذا يوفر الهدوء والتركيز والحوار، والتغذية الراجعة، ألن همدربة صغيرة

  
، واإلكثار من تـدريب طلبـة       في مجموعات صغيرة   تدريس المواد اللغوية     أهميةأوصى الباحث ب  و

، وضرورة إدراج مقررات اللغـة العربيـة للمرحلـة          لمكتوبةرابعة على تحليل النصوص ا    السنة ال 
جراء دراسـات مماثلـة لهـذه    ثم إ. داد المعلمين في التعليم األساسياالبتدائية ضمن مواد برامج إع   

، وإمكانية عقـد دورات تـدريب       هم الخصائص اللغوية  لتأكد من مدى قدرة الطلبة على ف      ل،  الدراسة
    . االبتدائيغة العربية في التعليملمعلمي الل

  
  :) ب-١٩٩٨(دراسة يعقوب 

  

 تحديد جوانب الضعف لدى طلبة الصف السابع في استخدام أدوات الربط  إلىهدفت هذه الدراسة
التي هي مهارة رئيسة من مهارات التعبير الشفوي والكتابي في مدارس وكالة الغوث الدولية، في 

نظيم خطط عالجية مناسبة وذلك باإلجابة عن األردن وسوريا ولبنان، ليكون ذلك أساسا لت: كل من
ما جوانب الضعف التي يعاني منها طلبة الصف السابع في استخدام أدوات الربط : السؤال اآلتي

  المناسبة في التعبير الشفوي والكتابي ؟
  

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع الذين يدرسون في مدارس وكالة الغوث في األردن 
 طالبا وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية من ٣٣٤بنان، وأما عينة الدراسة فتكونت من وسوريا ول

  . مناصفة بين الذكور واإلناثةاألقطار الثالث
  

:  فقرة والثاني٢٦من : األول:  من قسميناً مكونبنى الباحث أداة الدراسة، وكانت اختبارا قصيراً
 ا على متخصصين في اللغة العربية،رضهأخضعها للصدق والثبات بعذلك وبعد ،  فقرات٧من 
اضح في توصل الباحث إلى وجود ضعف عام وو االختبار على عينة الدراسة وتربويين، ثم طبقو

 الباحث هذا الضعف إلى طرائق تدريس األدوات النحوية، والضعف استخدام أدوات الربط، وعزا
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ريبات غير الكافية المعطاة للطلبة، في فروع اللغة العربية، وتدريس اللغة بطريقة الفروع، والتد
  .وعدم االهتمام بالمعنى الوظيفي لألداة

  
أوصى الباحث باستخدام االختبارات التشخيصية لتحديد مستويات الطلبة في أدوات الربط، وتعلم و

  .هذه األدوات والمفاهيم النحوية، واإلكثار من التدريب عليها، وربط تعلمها بمادتي التعبير والنحو
  
  : )١٩٩٩ ( اسة يوسفدر
  

     طقـة معرفة مستوى تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في النحو في من          إلى  هدفت هذه الدراسة    
، وفق تـصنيف     فقرة، من االختيار من متعدد     ٤٠ في النحو يتكون من      ختباراً الباحث ا  أعد .رام اهللا 

 مدارس، في العام    ٨عنقودية من   ى عينة طبقية    وطبق االختبار عل  ) ، تطبيق   معرفة، استيعاب ( بلوم  
، وأعيد تطبيقه مرة ثانية     ر باستخدام طريقة إعادة االختبار     من ثبات االختبا    الباحث تأكد، ثم   ١٩٩٨

  دالـة  وجـود فـروق   النتائج إلى   وأشارت  .  طالباً ٦٠ من التطبيق األول على      بعد مرور أسبوعين  
دالة إحصائياً تعزى إلـى     وجود فروق   و،  ن في مستوى التحصيل لصالح اإلناث      بين الجنسي  اًإحصائي
  . معلم على مستوى التحصيل في النحوخبرة ال

  

بحث طرق تطوير تعلم مهـارات       عقد دورات خاصة لمعلمي اللغة العربية ل       أهميةأوصى الباحث ب  و
لغـة العربيـة    معلمي اللغة العربية وغيـرهم بال     وتحدث  ،  التنوع في طرائق تدريس النحو    ، و اللغة

  .  سية، والتركيز على المفاهيم النحوية وتوظيفها في المرحلة األسافة الصفالفصحى في غر
  

  :)٢٠٠٠(دراسة األشهب 
  

بطريقة النصوص المتكاملة على ) التوابع(ثر تدريب مباحث نحوية  قياس أ إلىهدفت هذه الدراسة
ت داللة تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي، واختبرت الدراسة الفرضيات حيث ال توجد فروق ذا
، وال ةإحصائية بين تحصيل الطلبة في قواعد اللغة حسب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبي

لجنس، وال تحصيل الطلبة في قواعد اللغة تعزى إلى اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى 
ن تحصيلهم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تحصيل الطلبة في اختبار قواعد اللغة وبي

  .في االختبار التحصيلي
  

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس القدس الشريف الحكومية التابعة 
أما .  طالبا وطالبة٦٨١، والبالغ عددهم ١٩٩٩ / ١٩٩٨لمديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 
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 درستاني شعب، منها أربع شعب تجريبية، ثمفي  وطالبة موزعين  طالبا٢١١ًبلغت فعينة الدراسة 
بالطريقة درست بطريقة النصوص المتكاملة، اثنتان للذكور، واثنتان لإلناث، وأربع شعب ضابطة 

  .التقليدية
  

 على مجموعة عرض من خمسين فقرة، اًمكون) االختيار من متعدد( الباحثة اختبارا تحصيليا أعدت
 عشوائيا، ثم اختيروا طالبا وطالبة ٦٠ينة استطالعية من من المحكمين، وطبق االختبار على ع

اجري االختبار على مجموعة التجريب، واستخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي، وتحليل التباين 
  .الثنائي، ثم معامل االرتباط بيرسون

  
عد اللغة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف التاسع في قواإلى ج  النتائأشارت

لصالح طلبة المجموعة الضابطة، التي درست وفق الطريقة التقليدية، و فروق دالة إحصائية عند 
مستوى تحصيل طلبة الصف التاسع في قواعد اللغة تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والجنس 

تعزى ولصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة الصف التاسع في قواعد اللغة 
  .إلى التفاعل بين المجموعة والجنس ولصالح الضابطة من اإلناث

  
بناء المناهج الدراسية على أساس طريقتي النصوص المتكاملة والمثال للمرحلة بوأوصت الباحثة 
التنوع في طرائق تدريس النحو، وركزت على عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة واألساسية العليا، 

بإجراء واالهتمام  الصحيحة لتدريس القواعد بطريقة النصوص المتكاملة، لتعريفهم باألساليب
  .دراسات تربوية ميدانية تتناول طريقة النصوص

  
  :)٢٠٠٠(عبد الهادي دراسة 

  
 فحص أثر طريقة التعلم التعاوني على تحـصيل طلبـة الـصف الـسادس                إلى هدفت هذه الدراسة  
  .  الشريف، وعالقته بحجم المجموعة وجنسهاة العربية في مدارس القدساألساسي لمبحث اللغ

  
والبـالغ   ٢٠٠٠ /١٩٩٩الصف السادس األساسي للعام الدراسـي       طلبة  ن مجتمع الدراسة من     تكو 

 ، وتكونت عينـة الدراسـة مـن        مدرسة ٢١ شعبة، في    ٤١طالبا وطالبة موزعين في      ٨٦٢عددهم  
 اختيـرت مدرسة األمة للـذكور،  مدرسة الشابات المسلمات، و: شعبتين موزعتين في مدرستين هما   

  . عينة بالطريقة الطبقية العشوائيةال
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 بطريقة الـتعلم التعـاوني، واسـتغرقت        ستُدرس الباحثة المذكرات التحضيرية للوحدة التي       وأعدت
 دالة إحصائياً وجود فروق   أظهرت النتائج   و. بعدها خضع الطلبة الختبار تحصيلي    الدراسة أسبوعين   

حصائياً بين   إ  دالة   ووجود فروق . جريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية    بين المجموعتين الت  
 طرائق التـدريس المـستخدمة فـي        ي ضمن إدخال التعلم التعاون  بأوصت  . الجنسين لصالح اإلناث  

  .عربية للمراحل األولى من التعليمتدريس اللغة ال
  

  : )٢٠٠٠( دراسة الدبس 
  

ت التعلم األكاديمية التي يعاني منها طلبـة الـصف الرابـع            صعوبامعرفة  إلى  هدفت هذه الدراسة    
طالباً وطالبـة    ) ٢٠٦٧( تكون مجتمع الدراسة من     و. العربية في مهارة القراءة   األساسي في اللغة    

مدرسـة فـي     ) ٥٢ ( ، وعـددها  ابع األساسي في المدارس الحكومية    وهم مجموع طلبة الصف الر    
، منها أربع مـدارس فـي        مدارس بطريقة العينة القصدية    اني الباحث ثم  اختارو. محافظة بيت لحم  

  . ، وأربع مدارس في القرى ذكوراً وإناثاً وإناثاًالمدن ذكوراً
  

فقـرة  ) ١٥(فقرة في مهارة القراءة، و       ) ١٧: ( فقرة منها  ) ٣٢( أعد الباحث استبانة مكونة من      و
ة بين مستوى الصعوبات في      إحصائي وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة      . في مهارة الكتابة  

  .لغة العربية لدى الطلبة األذكياء، وبين مستوى الصعوبات في مهارة الكتابة في الالقراءة
  

واصل بين المدرسة وأولياء األمور، وتفعيل      لرفع مستوى التفاعل والت   معرفة الطرق   ب أوصى الباحث 
، ووضـع خطـط عالجيـة       لى عاتق الطلبة  البيتية الملقاة ع  ، ثم تخفيف األعباء     دور مجالس اآلباء  

ين للتعامل مـع ذوي     ، وعمل دورات تدريبية للمعلم    لبة الذين يعانون من صعوبات تعلم     لمساعدة الط 
  .صعوبات التعلم

 

  : )٢٠٠٠( دراسة حموة 
  

ثر استخدام أسلوب التمثيل الـدرامي للنـصوص القرائيـة علـى             معرفة أ   إلى هدفت هذه الدراسة  
تكونـت عينـة    و .١٩٩٩/٢٠٠٠راسي   في األردن للعام الد    لطلبة الصف السابع  لقرائي  االستيعاب ا 
أربع شعب دراسية في مدرسـتين،      في   عواوز،   طالبا وطالبة في الصف السابع      )٧١(الدراسة من   

اختيـرت  ، وبطريقـة عـشوائية      واحدة للذكور و األخرى لإلناث، تابعتين لمديرية التعليم الخاص        
تان األخريان  ، كما درست الشعب   يلبات درسا وفقا ألسلوب التمثيل الدرام      من الطالب و الطا    شعبتان

  . بالطريقة التقليدية
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يعاب القرائـي لـدى   أثراً في االسـت وبينت ، اسة نجاعة طريقة التمثيل الدرامي    أظهرت نتائج الدر  و

  .يسي ولعب األدوار في عملية التدراستخدام التمثيل الدرامبأوصت الباحثة  .اإلناث والذكور
  

  : )٢٠٠١( دراسة أبو عيشة 
  

معرفة أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في التحصيل الفوري والمؤجـل           إلى  هدفت هذه الدراسة    
 ) ١٣٦( تكونت عينة الدراسـة مـن        .لثانوي في تدريس البالغة العربية    لدى طلبة الصف األول ا    

 الثانويـة   با دراسية في مدرستي ماد    طالباً وطالبة في الصف األول الثانوي موزعين في أربع شعب         
طة التـي   ، حيث يشكل نصف أفراد العينة المجموعـة الـضاب         ن، واألمير حمزة الثانوية للبني    للبنات

لتي درست بطريقـة الـتعلم     ، والنصف اآلخر يمثل المجموعة التجريبية وا      درست بالطريقة التقليدية  
ل مـن العـام الدراسـي       الدراسـي األو  ، وجرت الدراسة في الفصل      عشوائياًواختيرت  ،  التعاوني
١٩٩٩/٢٠٠٠.  

  

، وأعـد   لكتاب المقرر للصف األول الثـانوي     في ا ) من وحدة البديع    ( أعد الباحث المادة التعليمية     و
، ثم طبق االختبار بعد االنتهاء      فقرة من نوع االختيار من متعدد     )  ٣٣( اختباراً تحصيلياً مكوناً من     

يوماً من   ) ٢١( ، ثم أعيد تطبيق االختبار بعد       تحصيل الفوري اس ال من تدريس الوحدة المذكورة لقي    
  .ربة لقياس قدرة االحتفاظ بالتعلمانتهاء التج

  

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التحصيل الفوري لدى الطلبـة               و
، وكذلك وجـود    قة التقليدية لطري بالطلبة الذين درسوا با    وازنة، م ين درسوا بطريقة التعلم التعاوني    الذ

  فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في متوسطات التحصيل المؤجل تعزى إلى طريقة التعلم 
ء البالغة حقهـا فـي اللغـة        ، وإعطا سلوب التعلم التعاوني في التدريس    أوصى الباحث باستخدام أ   و

  .العربية
  

   : )٢٠٠٢(  والتايه دراسة السليطي
  

دى تالميذ الصفين   وضع مقترحات لتنمية مهارة االستماع في اللغة العربية ل        إلى  دراسة  هدفت هذه ال  
صفين الخامس  كانت عينة الدراسة من طلبة ال     . ، من المرحلة االبتدائية بدولة قطر     الخامس والسادس 

، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي في تحديـد المهـارات الفرعيـة لمهـارة              والسادس االبتدائيين 
 استبانة المجاالت والموضوعات واألسـئلة واألنـشطة        انعد الباحث ، فقد أ  أما أداة الدراسة  . ستماعاال

  .ة وتكونت من خمسة أسئلةالخاصة بهذه المهار



 38

  
غـاني والمـسابقات،    األلعاب واأل : ناسبة للبرنامج المقترح هي   أن األنشطة الم  إلى   النتائج   أشارتو

، وخاصة في مجـال اللغـة       ة االستماع في التعليم    بأهمي انأوصى الباحث . إضافة إلى قراءة القصص   
يبهم على اإلصغاء   ، واالهتمام بتدريس هذه المهارة للتالميذ منذ بداية المرحلة االبتدائية لتدر          العربية
نمـا مـن   ، ليس من جانب معلم اللغة العربية فحسب وإاإلكثار من التدريب على االستماع   ثم  . الجيد

للغة العربيـة   ، وورش عمل لمدرسي ا    وضرورة عقد دورات تدريبية   . رىجانب مدرسي المواد األخ   
  .حول مهارة االستماع

  
   : )٢٠٠٢(  وعائشة دراسة الحيلة

  
دية في معالجـة الـصعوبات      ثر األلعاب اللغوية المحوسبة والعا     استقصاء أ   إلى هدفت هذه الدراسة  

، في مدرستين من المـدارس      عتيادية بالطريقة اال  موازنةساسي  ، لدى طلبة الصف الرابع األ     القرائية
   .٢٠٠٢ / ٢٠٠١، للعام الدراسي )عمان ( خاصة في محافظة العاصمة ال
  

تشكلت كل   و ، ثالث مجموعات  طالبا وطالبة وزعت عشوائيا على     ) ٤٨( تكونت عينة الدراسة من     
 ولـى األ، وعولجت الصعوبات القرائية لدى أفـراد المجموعـة          طالبا وطالبة  ) ١٦ ( مجموعة من 

، سـتخدمت األلعـاب التربويـة العاديـة       ، والمجموعة الثانية ا   ستخدام األلعاب اللغوية المحوسبة   با
، وقد صمم الباحثان مجموعة من األلعاب التربويـة         ةثالثة عولجت بالطريقة االعتيادي   والمجموعة ال 

ـ  ، وقد ا  وية بعد تشخيص الصعوبات القرائية، وبناء الخطة العالجية       اللغ ا لمـدة شـهر     ستمر تطبيقه
  . بشكل مكثف

  
ة على   فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الدراس         إلى وجود النتائج  أشارت  و

 المجموعة التجريبية الذين عولجـوا باأللعـاب         طلبة ، والمؤجل لصالح  االختبار التحصيلي المباشر  
، ثم  باأللعاب التربوية العادية ثانياً   ا  ، ثم لصالح الطلبة الذين عولجو     التربوية المحوسبة أوالً  وللغوية  ا

ئية تعـزى إلـى      فروق ذات داللة إحصا    ت، كما ظهر   بالطريقة االعتيادية ثالثاً   عولجواالطلبة الذين   
  .الجنس لصالح اإلناث

  
  

  : )٢٠٠٢( دراسة مصلح 
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لعربيـة  معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارة فهم المقروء باللغة ا          إلى  سة  هدفت هذه الدرا  
طالبـا   ) ١٥٢( من  تكونت عينة الدراسة    .  السادس األساسي في محافظة سلفيت     لدى طلبة الصف  

 إلـى   وزعـت  العينة عشوائيا و   واختيرت،   السادس األساسي في محافظة سلفيت     وطالبة من الصف  
خـالل  ) ذكور وإناث   ( ومجموعتان ضابطتان   ) ذكور وإناث   ( مجموعتان تجريبيتان   : مجموعات

، ريبي مقترح مكون من أحد عشر نـصاً        برنامج تد  وبني. ٢٠٠٢ / ٢٠٠١الدراسي الثاني   لفصل  ا
، وتكون من خمـسة نـصوص مـن         لقياس درجة االستيعاب لدى الطلبة     اً بعدي اًاختبارأعد الباحث   
  .لصف السادسمقررات ا

  

 دالة إحصائياً وجد فروق   ى أداء الطلبة على مهارة التركيب، وال ت        ارتفاع مستو   إلى النتائجأشارت  و
، وال يوجد تفاعـل      المهارات األربع منفردة ومجتمعة    بين متغيري الجنس والطريقة في التأثير على      

منفـردة ومجتمعـة    ثير على النصوص الثالثـة      بين متغيري الجنس والطريقة في التأ      دال إحصائياً 
  .جموعات األخرىإناث على بقية الم/  ، وأظهرت تفوق أفراد المجموعة التجريبيةلصالح اإلناث

  
إجـراء  و،  ة، وتدريبهم على المهـارات األربـع      تبني طرق أخرى لتدريس الطلب    بأوصى الباحث   و

فـي  دراسات تجريبية مماثلة لمراحل دراسية مختلفة في مهارات أخرى من مهارات فهم المقـروء               
  .   التفسيري والتطبيقي:المستويين

  
  : )٢٠٠٣( دراسة عطا اهللا 

  

ئي لـدى   ثر برنامج مقترح في األلعاب اللغوية لعالج الضعف القرا        معرفة أ إلى  هدفت هذه الدراسة    
  .طلبة الصف الثالث األساسي

  
، حيـث بلـغ     اسي الباحث برنامجا مقترحا طبق على عينة مؤلفة من طلبة الصف الثالث األس            أعدو

جموعـة  حصائية لـصالح الم   طالبا وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إ         ) ٧٨( عددهم  
  .  في التدريس، وفي تنظيم البرنامج المقترحن لأللعاب اللغوية أثراً، وهذا يعني أالتجريبية

  
، وتميز دوره بالحيوية والتجديد     للغوية تسهم في ترشيد جهد المعلم     ن األلعاب ا   أ  إلى النتائج تأشارو

أوصـى الباحـث   و .ائي لدى طالب المجموعة التجريبيةوالتنوع، مما ساعد في عالج الضعف القر 
بأهمية األلعاب اللغوية في التدريس، وعقد ورشات عمل للمعلمين لتوظيف هذه األلعاب في اللغـة               

  .العربية، وفي المواد الدراسية األخرى
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  : )٢٠٠٣( دراسة دحالن 

   
، وبقاء أثر التعلم فـي مـادة         المتقدمة على التحصيل   نظماتثر الم معرفة أ إلى  هدفت هذه الدراسة    

  . انيونس، مقارنة بالطرائق التقليدية، في محافظة خبي لدى طلبة الصف الثامن األساسيلعرالنحو ا
ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في محافظة خانيونس، وكانت عينة الدراسة              تكو

 اً، أعد الباحث تصميماً تجريبي    لبة من طلبة الصف الثامن األساسي     طالب وطا  ) ١٠٠( البالغ عددها   
استخدم اختباراً بعدياً للكـشف     ،  رقت التجربة ستة أسابيع   ، وقد استغ  قائماً على مجموعتين متكافئتين   

  . ن أثر التعلم بالمنظمات المتقدمةع
  
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تحصيل طالبات المجموعتين          إلى  النتائج  أشارت  و

حـصيل المرتفـع فـي      حصيل الطالبات ذوات الت   ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات ت       
بجانـب الطرائـق    ، واستخدامها   ني استراتيجية المنظمات المتقدمة   تببأوصى الباحث   و .المجموعتين

، وإعداد برامج    م التعلي كليات التربية على استخدامها في    ، وتدريب الطلبة في     األخرى في التدريس  
   .ة للمعلمين أثناء الخدمةتدريبي

  
  :)٢٠٠٣( حمدة دراسة أبو

  

 تقويم كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي من وجهة نظر المعلمين  إلىهدفت هذه الدراسة
في المدارس الحكومية التابعة لمديريتي التربية والتعليم في محافظة القدس وضواحيها للعام الدراسي 

  .ثر عوامل الجنس والخبرة والمؤهل العلميأو، ٢٠٠١ / ٢٠٠٠
  

ما درجات تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب اللغة العربية للصف السادس : سؤالين همالباحث أعد ا
 ولغته،  الكتابوأسلوبالمحتوى ومادته العلمية، واألهداف، : األساسي في المجاالت اآلتية

 وهل توجد فروق بين متوسطي درجات كل من المعلمين والمعلمات على استبانة تقويم ؟واألنشطة
  ؟ سب الجنس والخبرة والمؤهل العلمي اللغة العربية للصف السادس بحكتاب

 
أن درجات تقويم معلمي اللغة لكتاب اللغة العربية للصف السادس تقع ضمن   إلىأشارت النتائجو

إلناث فيما يتعلق الدرجة العليا في المجاالت السابقة، وال توجد فروق بين متوسطات تقييم الذكور وا
 الكتاب ولغته لصالح وأسلوب بينما وجدت فروق بينهم فيما يتعلق باألهداف، ،هكل بتقييم الكتاب

اإلناث، كما وجدت فروق في مجال تنمية التفكير لصالح الذكور، وهناك فروق بين متوسطات 
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كتاب اللغة العربية للصف بانة درجات تقويم معلمي درجة استجابة المعلمين والمعلمات على است
  .   لصالح سنوات الخبرة أكثر من تسع سنوات ومعلماتهالسادس األساسي

   
 الكتاب ولغته، ومحاولة تجنب الضعف في الكتابة، خاصة أسلوببإعادة النظر في الباحثة أوصت 

  .حجم الكتاب لجعله أكثر مالءمة مع الحصص المقررة لهوالتكرار غير الضروري 
  

   ):٢٠٠٣( دراسة سالمة 

  

فة األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية عند طلبة الصف الخامس  معر إلىهدفت هذه الدراسة
  .األساسي من وجهة نظر معلميهم، وكيفية عالجها

  
 وطالبة من الصف الخامس األساسي في المدارس طالباً ) ١٤٣٥( تكون مجتمع الدراسة من 

شعبة،  ) ٤٢( في مدرسة موزعين  ) ٢٨( الحكومية في محافظة ضواحي القدس، البالغ عددها 
  .معلماً ومعلمة ) ٤٠( اشتملت عينة المعلمين على 

  
أخطاء تتعلق بالحركة، وأخرى :  فقرة مقسمة إلى أربع مجاالت٤٦ استبانة مكونة من ة الباحثتأعد

 االستبانة على لجنة عرضتبلفظ المعلم، وثالثة بالتآزر البصري، والرابعة تتعلق بمجال التذكر، 
  . ذوي الخبرة واالختصاصمن المحكمين من

  
أن المعلم يستخدم األلفاظ العامية داخل الصف، وإهمال الوالدين ألبنائهم، وعدم إلى أشارت النتائج و

  ).شوهد ( التواصل مع المدرسة، ثم إهمال بعض المعلمين لمعالجة أخطاء الطلبة واالكتفاء بكلمة 
ي، واعتماد مبدأ النسخ البيتي، ألن وزارة التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلبأوصت الباحثة 

التربية والتعليم أهملت هذا الجانب، واعتبرته عقاباً للطالب، ثم التعاون بين معلمي اللغة العربية 
  . ومعلمي المباحث األخرى في مجال اللغة، وربط دروس اللغة العربية بالمواد الدراسية األخرى

  
  

   ):٢٠٠٤( دراسة الجبارين 

  

معرفة األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة عند طلبة الصف األول الثانوي إلى ه الدراسة هدفت هذ
  .في مديرية تربية جنوب الخليل، أسبابها وطرق عالجها
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تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي واألدبي في المدارس الحكومية التابعة و

ية عشوائية وعددها طالباً وطالبة، وكانت العينة طبق ) ٣٠٠٦( هم لمديرية جنوب الخليل، البالغ عدد
  .معلماً ومعلمة ) ٦٢(  وطالبة، وبلغ عدد المعلمين طالب ) ٣٠٠( 
  

األولى اختبار، والثانية أداتان،األولى تضم عدداً من األسباب المؤدية إلى : أعد الباحث ثالث أدوات
ات العالجية، استخدمت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات األخطاء، والثانية تضم عدداً من المقترح

  .المعيارية، وتحليل التباين األحادي
  
وجود فروق دالة إحصائياً في األخطاء النحوية واإلمالئية تعزى إلى متغير إلى أشارت النتائج و

الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى متغير التخصص لصالح الفرع 
  .العلمي

  
ضرورة التنويع في طرائق التدريس المختلفة عند معلمي اللغة العربية في دروس بأوصى الباحث و

ل يتفق ومستوى الطلبة، ثم سالنحو واإلمالء، وتقديم الدروس النحوية و القضايا اإلمالئية في تسل
  .التخلي عن سياسة الترفيع التلقائي

  

   : )٢٠٠٤( دراسة أيوعياش 
  

ثر أوراق العمل المستخدمة في برنامج التعليم العالجـي التمكينـي           معرفة أ إلى  لدراسة  اهدفت هذه   
ثـر  ية تربية الخليل وفيما يتركه من أ      على تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في العلوم في مدير         

  . ى اتجاهات معلميهم نحو استخدامهمعل
  

ن في المدارس الحكوميـة التابعـة       تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثالث األساسي المسجلي        
وطالبة   طالباً )٧٧٢٢(والبالغ عددهم    ) ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣( لمديرية التربية في الخليل للعام الدراسي       

 طالبـاً )  ٢١٤ (عينـة مـن   ال، وتكونت    )٣٧٢٤( ، وعدد الطالبات     )٣٩٩٨( وكان عدد الطالب    
 واختيـرت . ثلون المجموعة الضابطة   يم )٧٤ (، و  يمثلون المجموعة التجريبية   )١٤٠(وطالبة منهم   

 تستخدم أوراق عمل الباحث،     اهماحد، إ ة تمثالن المجموعة التجريبي   ، شعبتان ثالث شعب من الذكور   
، وكـذلك   الشعبة الثالثة فهي مجموعـة ضـابطة      ، أما    تستخدم أوراق عمل وزارة التربية     واألخرى

  . ب اإلناثالحال في شع
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الطلبـة فـي مـادة      ختبار تحصيلي أعده الباحث لقياس تحصيل       ا: األولى: استخدم الباحث أداتين  و
 ذات داللة   اًأظهرت النتائج أن هناك فروق    و.  اتجاهات أعدت من قبل الباحث     استبانة: العلوم، والثانية 

استخدام أوراق العمـل    بأوصى   و .تجريبية التي تستخدم أوراق العمل    إحصائية لصالح المجموعة ال   
  .ل لتدريب المعلمين عليهاورشات عم، وعقد في التدريس

  

  :)٢٠٠٤(دراسة أبو عجمية 
  

معرفة دور منهاج اللغة العربية للصف الثامن األساسي في تنمية التفكير   إلىسةهدفت هذه الدرا
ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية للصف تكو .االبتكاري في منطقة بيت لحم والخليل

  (، والبالغ عددهم٢٠٠٤ / ٢٠٠٣لحم والخليل للعام الدراسي الثامن األساسي في منطقة بيت 
 معلماً)٨٠(أما عينة الدراسة فتكونت من . معلمة) ٩٧(، و معلماً)٩١( ومعلمة، بواقع  معلماً)١٨٨

  . معلمة)٤٣(و ،معلماً) ٣٧ (ومعلمة، بواقع
  

 معوقات التفكير  تصف منهاج اللغة العربية، وأخرى لتحديد بعض ميسرات واستبانةالباحث أعد
 وخضعت لتحكيماالبتكاري، وقام بتحليل المحتوى، وإجراء مقابلة مع مجموعة من المعلمين، 

  .مجموعة من ذوي العالقة واالختصاص
  
ن منهاج اللغة العربية للصف الثامن يوفر فرص التفكير اإلبداعي للطلبة ألنتائج إلى أشارت او

هاج اللغة العربية لفرص لة إحصائية لمدى توفر منبدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق ذات دال
البتكاري، تعزى إلى الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وأن هناك عددا من التفكير ا

زيادة عدد الحصص، ربط المناهج مع : البتكاري منهاساعد المنهاج على تنمية التفكير االمقترحات ت
  .وتكامل المناهج المدرسيةئة، اج بالبيبعضها، تقليل مواد المنهاج، ربط المنه

 
االهتمام بالمحتوى التعليمي للمنهاج واالعتماد على نصوص من بيئة الطالب، بأوصى الباحث و

، ثم تحليل محتوى كتاب اللغة العربية لجميع  كافة بتقويم شخصية المتعلم من الجوانبمواالهتما
  .لمعلم المرونة في التعامل مع المنهاجالصفوف، واالهتمام بالتفكير االبتكاري، وإعطاء ا

  
   ):٢٠٠٥( دراسة البشير 

  

معرفة الوزن النسبي لمهارة االستماع في منهاج اللغة العربية في األردن إلى هدفت الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع األهداف التعليمية و .لصفوف الحلقة الثانية من المرحلة األساسية
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لمين الخاصة في اللغة العربية للصفوف من الخامس إلى السابع في جميع الواردة في أدلة المع
  .مدارس المملكة األردنية الهاشمية

  
استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى، بقصد تشخيص مهارة االستماع وكشف جوانبها عن طريق 

  .رصد معدل تكراراتها، ومواطن التركيز عليها ضمن قوائم معدل هذا الغرض
  
 مع موازنة أن هناك تبايناً كبيراً في تقدير الوزن النسبي لمهارة االستماع  إلىالنتائجأشارت و

المهارات اللغوية األخرى، إذ احتلت المرتبة األخيرة من االهتمام، وهذا يعود إلى عدم اهتمام معدي 
بقدرة الطلبة منهاج اللغة العربية لصفوف الحلقة الثانية من المرحلة األساسية بالمهارات المرتبطة 

  .على االستماع بصفتها مهارات أساسية تحتاج إلى تدريب وجهد
  
القراءة، الكتابة، االستماع، ( األربعمراعاة التوازن بين المهارات اللغوية بأوصى الباحث و

  .  عند بناء منهاج اللغة العربية، واالهتمام بالمهارات الخاصة لمهارة االستماع االستيعابي) المحادثة
  
   ):٢٠٠٥( اسة الشاعر در

   
 الكشف عن أثر استراتيجية التعلم التعاوني في المفاهيم النحوية لدى طلبـة               إلى  هدفت هذه الدراسة  

  .الصف السادس االبتدائي لمحافظة اإلحساء
   
 مدرسة تجريبيـة    إحداهما:  من مدرسين متكافئتين   اختيرواطالباً   ) ٦٠( تكونت عينة الدراسة من     و

اسـتغرقت  . واالخرى مدرسة ضابطة هي مدرسة عمار بن ياسر         ير محمد بن فهد      مدرسة األم  هي
أعد الباحث اختبارا تحصيليا،    . الدراسة ثمانية أسابيع قام المعلم باستخدام الطريقة التعاونية للتدريس        

أكـدت  .  االختبار على العينـة نفـسها      أعيدطالباً، وبعد شهر     ) ٢٠( طبقه على عينة عشوائية من      
ة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة، ولصالح المجموعة التجريبيـة التـي               الدراس

  .تعلمت بالطريقة التعاونية
  
 التعلم التعـاوني، ورفـع المـستوى        ةتدريب معلمي اللغة العربية على استراتيجي     بأوصى الباحث   و

التعلم التعاوني بالمراحل   األكاديمي والمهني للمشرفين التربويين، ومديري المدارس وتوظيف طريقة         
 وأساليب التعليم األخرى مثل التعلم باالكتشاف، والتعليم        وازنةالدراسية المختلفة، وإجراء دراسات م    

  . المبرمج
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  : )٢٠٠٥ ( دراسة أبو شتات

    
ثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة الـصف           معرفة أ  إلى   هدفت هذه الدراسة  

  .تهم نحوها واالحتفاظ بها واتجاهاالحادي عشر
  
ـ  و،   من نوع االختيار من متعدد     حصيلياً ت  الباحث اختباراً  عدأ ى المجمـوعتين التجريبيـة     طبق عل

ذلك و االحتفاظ   قيس ، وبعد فترة من تطبيق االختبار البعدي      طالباً)  ٦٤(، والبالغ عددها    والضابطة
لمحكمـين مـن ذوي الخبـرة       ن ا ، وعرضه على مجموعة م    د التحقق من صدق االختبار وثباته     بع

  . واالختصاص
  
لصالح طالبات المجموعة    النحو    في مستوى تحصيل   فروق دالة إحصائياً  وجود    إلى أشارت النتائج و

تـي   بأقرانهن في المجموعة الضابطة الال     وازنة، م التجريبية، والالتي يدرسن عن طريق الحاسوب     
لـصالح طالبـات   يا في االحتفاظ فـي النحـو      ، وتوجد فروق دالة إحصائ    يدرسن بالطريقة التقليدية  

 الخنساء  وكانت أداة االختبار على طالبات الصف الحادي عشر علوم لمدرسة         . المجموعة التجريبية 
ليا يقـيس   ، وأعد الباحث اختبـارا تحـصي      ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤، للعام الدراسي    الثانوية للبنات في غزة   
  .التذكر والفهم والتطبيق

  
، وإدخال وسائل لتدريس المستخدمة في تدريس النحواجعة طرائق امربالسعي لأوصى الباحث و

 ثم العمل على جعل معامل الحاسوب ومختبراته أكثر أهمية من خالل  في التدريس،وأساليب جديدة
  .ظيفها في تدريس المباحث المختلفةتو

  

٢٠٠٥( ار دراسة عم( :  
  
العوامـل التـي    و،  يم األساسي والثـانوي   نحو في التعل  تيسير تعليم ال  معرفة   إلى   ت هذه الدراسة  هدف

  . مكن اعتمادها لتيسير تعليم النحوالسبل التي يو، نها تكمن وراء صعوبة تعليم النحويفترض أ
أن أساليب التقويم تعنى في معظم      و. ود معلم وطالب ومادة تعليمية    أفاد الباحث أن التعليم يقتضي وج     

  .)تذكر وفهم واستيعاب وتطبيق ( لعقلي األحوال بقياس المستويات الدنيا من النشاط ا
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نحوياً وصرفياً وصوتياً وداللياً،    :  للغة  مركباً اً نظام همفهوم النحو باعتبار   إلى   النظربأوصى الباحث   
 ،، أو المراحـل العليـا     يتوسع تدريجياً في الصفوف العليا    تبني المنهج الحلزوني لتعليم النحو حيث       و
التفكيـر  أنـشطة   و ،المنهج على أنشطة اإلنتاج اللغوي    التطبيقي من   التركيز في الجانب العملي أو      و

  . وطرقهمناهج التدريس على يبه المستمر، وتدرعلمالتأهيل التربوي للماالهتمام ب، والعليا
  

   : )٢٠٠٥( دراسة ندى 
  

 اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية نحـو اسـتخدام             معرفة إلىهدفت هذه الدراسة    
  . اما في التعليم في منطقة نابلسدرال
  

 اسـتخدم   انة، صمم الباحث استب    عشوائياً اختيروامعلماً ومعلمة    ) ٩٤٩(  من   تكون مجتمع الدراسة  
ك المعلم  أظهرت النتائج أن مجال إدرا    . ية والمتوسطات الحسابية وغير ذلك    التكرارات والنسب المؤ  
   . الترتيب األولللدراما في التدريس كان

  
ام الـدراما    إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو اسـتخد            نتائجالأشارت  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـات المعلمـين نحـو              و ،تعزى إلى متغير الجنس   
لعلمـي والتخـصص والمرحلـة    استخدام الدراما في التعليم تعزى إلى متغير الجـنس والمؤهـل ا     

  . الدراسية
  
م طـرق تـدريس      الباحث دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث بإلزام المعلمين باسـتخدا           أوصىو

، والطلب من قسم    عن أهمية الدراما وطرق استخدامها    ، وعقد دورات للمعلمين     حديثة ومنها الدراما  
  .التعليم العمل على مسرحة المناهجالمناهج في وزارة التربية و

  
  : )٢٠٠٦( دراسة الدراويش 

  

مرحلة األساسية في اللغـة العربيـة، محـددة          معرفة مظاهر ضعف طلبة ال      إلى دفت هذه الدراسة  ه
  .األسباب وطرق العالج

  
، الغوث في منطقة بيت لحـم     اشتملت عينة الدراسة طلبة الصف السابع األساسي في مدراس وكالة           

 نهـاج اللغـة العربيـة      الباحث اختباراً تشخيصياً عالجياً في جميع الموضوعات المقررة في م          عدأ
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القراءة الجهرية، والقراءة الصامتة، والمحفوظـات،      :  تكون من  ومهاراتها المتنوعة للصف السابع،   
  .، والخط والتعبير)نحو وصرف ( ، والقواعد والنصوص األدبية

  
 إنـاث ، وشعبة مـن مدرسـة    عايدةإناثشعبتان من مدرسة : ة من ست شعب يق عينة طب  واختيرت
دد ، وبلغ ع  ، وشعبتان من مدرسة ذكور الدهيشة، وشعبة من مدرسة ذكور بيت جاال           ىاألولالدهيشة  
قـرات  ، حيث بلغ عـدد ف     لبةطالباً وطا  ) ٢٤٤( قدم منهم لالختبار    ، ت طالباً وطالبة  ) ٢٤٧( الطلبة  

  إلى أشارت النتائج  .يقارب سبعين مهارة أساسية وفرعية    ، وغطت ما    االختبار خمساً وخمسين فقرة   
  .للذكور % ٥١لإلناث، و  % ٥٤ منهم % ٥٢،٥في االختبار سط أداء الطلبة أن متو

  
 اختبارات تشخيصية في نهاية كل عام دراسي تحتوي على جميع المهـارات             إجراءبأوصى الباحث   

يم مواد عالجية مساندة لكل مهـارة، كـان          وتصم ، في مختلف فروع اللغة العربية     األساسيةاللغوية  
ات قبلية لقياس مدة تحصيل الطلبة، ثـم اختبـارات بعديـة،             اختبار عمل، و دنياًأداء الطلبة فيها مت   
  .األساليب في تدريس اللغة العربية، واستخدام أنجع والمقارنة بينهما

  
  :)٢٠٠٦( يدراسة الدرعاو

  

ثر التدريس بأسلوب التقويم التشخيصي في تحصيل طلبة الصف معرفة أإلى هدفت هذه الدراسة 
  .د اللغة العربية في محافظة بيت لحمالعاشر في قواع

  
على عينة قصدية مكونة من  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥الفصل الثاني للعام الدراسي في أجريت الدراسة  
 وبنات ، وطالبة من طلبة الصف العاشر في مدرستي ذكور اسكندر الخوري الثانوية طالباً)١٤٠(

 )٧٠( تجريبية وعددها : مجموعتين الطلبة إلىوتقسم ، موزعين في أربع شعب،بيت لحم الثانوية
 المجموعة التجريبية بأسلوب التقويم ودرست ، طالبا وطالبة)٧٠( وضابطة وعددها ،طالبا وطالبة
  . والضابطة باألسلوب التقليدي،التشخيصي

  
يزيالتمو ،الحالو ، االستثناء: الباحث أربع مذكرات وفق أسلوب التقويم التشخيصي وتضمأعد، 
 ، على المجموعة التجريبية والضابطة قبلياًبل الشروع في تطبيق الدراسة أجرى اختباراًوق .النداءو

  . اختبار بعديأجري التي استغرقت ستة أسابيع بةوبعد االنتهاء من التجر
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صالح  في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى اًوجود فروق دالة إحصائيإلى أشارت النتائج و
 في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى الجنس فروق دالة إحصائياًالمجموعة التجريبية، ووجود 

 بين متوسطات تحصيل الطلبة يعزى إلى التفاعل  وعدم وجود فروق دالة إحصائياً،لصالح اإلناثو
  .بين المجموعة والجنس

  
عقد دورات تدريبية و ،استخدام معلمي اللغة العربية أسلوب التقويم التشخيصيب ى الباحثأوص
 وفحص أثره في الطلبة ، كفاءة المعلمين في تدريس اللغة العربية بأسلوب التقويم التشخيصيلزيادة

  .ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض
  

  : )٢٠٠٦( دراسة الزبون 

  

 تقويم كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع األساسي من وجهة معرفةإلى هدفت هذه الدراسة 
  .)بيت لحم و الخليل ( فة الغربية منطقة جنوب الضنظر المعلمين والمشرفين التربويين ل

  
سون الصف التاسع تكوجميعاً األساسين مجتمع الدراسة من معلمي مادة اللغة العربية الذين يدر 
. مشرفاً ) ١١( ويين البالغ عددهم ، ومن المشرفين التربمعلماً ومعلمة ) ٢٤٤( الغ عددهم الب

 وأما المشرفون فبلغ ،معلماً ومعلمة)  ٩٠(   المعلمين البالغ عددهمعشوائياً طبقياً مناختيرت العينة 
   .أعد الباحث استبانة لهذا الغرض ). ٨( عددهم 

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقييم كتاب المطالعة والنصوص إلى أشارت النتائج 

أوصى الباحث بإعادة  و.جنس والمشرفين تعزى إلى متغير الللصف التاسع من وجهة نظر المعلمين
، والتقليل من عدد الوحدات الدراسية تطويره بما يتناسب ومستوى الطلبةالنظر في الكتاب المقرر و

  .تتناسب والفترة الزمنية واألهداف المتوخاةل
  
  

  

  : )٢٠٠٦( دراسة السويطي 

  

ارس  في مدالضعف اإلمالئي لدى طلبة الصف الثامن األساسيمعرفة هدفت هذه الدراسة إلى 
  .وكالة الغوث في منطقة الخليل
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،  وكالة الغوث في محافظة الخليلتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس

طالباً  ) ١٧٩( قية عددها ، ُأخذ منهم عينة عشوائية طبطالباً وطالبة ) ١٩٣٧( لغ عددهم البا
  .ماً ومعلمةمعل ) ٦٠ ( ين فشملتأما عينة المعلم. وطالبة

   
فة األخطاء التي يقع فيها الطالب،  اختباراً تشخيصياً لمعركانت: األولى:  أداتينة الباحثتاستخدم
قوع الطلبة في األخطاء أظهرت النتائج ارتفاعاً كبيراً في و. كانت استبانة للمعلمين: والثانية
  .ئية تعزى إلى متغير الجنس اإلمال، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األخطاءاإلمالئية

سية ، واستخدام طرائق تدريالتعلم اإلتقاني في مادة اإلمالءأوصت الباحثة بضرورة التركيز على 
  .تقبلية حول ظاهرة الضعف اإلمالئي، وإجراء دراسات مسحديثة

  
  :)٢٠٠٧(دراسة رصرص 

  
لوظيفي لدى طلبة الصف    معرفة مستوى التحصيل في قواعد النحو العربي ا       إلى  هدفت هذه الدراسة    

  .الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث في منطقة الخليل
  
 فـي قواعـد اللغـة       ما مستوى تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي      : األسئلةعن  ابت الدراسة   أج

ـ              ؟ةالعربية الوظيفي  ة العربيـة   ما مدى االختالف في تحصيل طلبة الصف الثامن فـي قواعـد اللغ
فـي قواعـد اللغـة      هل توجد عالقة بين تحصيل طلبة الصف الثـامن           ؟الجنس باختالف   ةالوظيفي

  ؟وتحصيلهم المدرسي
  
منطقـة  ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن الذين يدرسون في مدارس وكالة الغوث فـي                تكو

كانت عينة الدراسـة     ، وطالبة  طالباً )١٨٥٢  ( والبالغ عددهم  ،٢٠٠٦/ ٢٠٠٥الخليل للعام الدراسي    
  . وطالبة طالباً)٢١٨  ( البالغ عددها،ائية طبقية من خمس مدارسعشو

  
 يقيس قدرة الطلبة علـى توظيـف   ،حدهاأ  : له ثالث صوراً تحصيلياًاختبارفكانت أما أداة الدراسة 

 يقيس قدرة الطلبة على توظيـف المهـارات         ، وثانيها ، وإدراك معانيها  ،المهارات النحوية وإعرابها  
يقيس قدرة الطلبة على توظيف المهارات النحوية بدون         ،خرها وآ ، خالل النص  النحوية بخيارات من  

  .خيارات من خالل النص
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 ،" ت   " واختبـار    ، والتكـرارات  ، واالنحرافات المعياريـة   ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية   
ات أنه ال توجد فروق دالة إحـصائيا بـين متوسـط           إلى   أشارت النتائج  .ومعامل االرتباط بيرسون  

 وال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين          ،تحصيل الطلبة في قواعد النحو الوظيفي تعزى إلى الجنس        
 ووجود ضعف لدى الطلبة في تحصيل       ،تحصيل الطلبة في القواعد وبين تحصيلهم في اللغة العربية        

  .النحو الوظيفي العام
  

 ،تركز على المبنـى والمعنـى      و ،تطوير مناهج تهتم بالناحية الوظيفية للغة العربية      بأوصى الباحث   
 وتقديم تـدريبات تمكـن       ، وتنويع أسئلة القواعد   ،وبناء اختبارات تهتم بالناحية الوظيفية في القواعد      

  . وتوظيف اللغة الفصيحة في حجرة الصف،العبارة ثم الموضوع المتكاملفالطلبة من بناء الجملة 
  

  : )٢٠٠٧( دراسة صافي 

  

سباب الضعف اللغوي عند طلبة تخصص اللغة العربية من وجهـة            معرفة أ   إلى هدفت هذه الدراسة  
ن مجتمع الدراسة مـن أسـاتذة اللغـة         تكو. امعات النظامية في الضفة الغربية    نظر أساتذتها في الج   

، ، جامعة النجاح  جامعة القدس، جامعة بير زيت    : ات الضفة الغربية النظامية وهي    العربية في جامع  
لتابعـة  ا، وكلية العلوم التربويـة      "جنين"جامعة العربية األمريكية    ، ال لجامعة بيت لحم، جامعة الخلي    

  . اً وأستاذةأستاذ) ٧٠   (٢٠٠٦/ ٢٠٠٥وبلغ عددهم في العام الدراسي . لوكالة الغوث في رام اهللا
  
عيين  ظاهرة الضعف اللغوي عند الطلبة الجام      أسباببندا تشمل   ) ٦٠( مكونة من    استبانة الباحث   عدأ

ب األسـبا :  على مجاالت الدراسة األربعة وهـي      اشتملت االستبانة . ن في اللغة العربية   المتخصصي
المتعلقة بالمـدرس و طـرق      األسباب  واألسباب المتعلقة بالمنهاج،    و،  المتعلقة بالمتعلم والجو العام   

  .التدريس، واألسباب المتعلقة بتخطيط مساق اللغة العربية، واستخدم البيانات اإلحصائية
  

 النتائج حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة والجامعة أنه ال يؤثر علـى وجهـات                أشارت
ـ         . نظر أساتذة اللغة العربية    ة المقـررة فـي     أوصى الباحث بإعادة النظر في مناهج اللغـة العربي

، وكـذلك    دقيقـاً  ، واختيار الطالب الجامعي في تخصص اللغة العربية اختياراً        الجامعات و المدارس  
، واإلكثار من قراءة القرآن الكـريم     ،   دقيقاً ار المعلم المدرسي أو الجامعي للغة العربية اختياراً       اختي

    .  للمعلمين حول أساليب التدريسة، وعقد دورات تدريبيواألحاديث النبوية الشريفة
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  :)٢٠٠٧(دراسة عاشور 

   
ل الطلبة من وجهـة نظـر        التعليم المساند في تحسين تحصي      معرفة نجاعة  هدفت هذه الدراسة إلى   

  .سطينمعلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فل
  

يم يعملون في برنامج التعل   ) ٢١٨(صل   ومعلمة من أ   معلماً) ٨٨( على   وزعت ةالباحثة استبان أعدت  
كبيـرة  ( خمسة أبعاد    موزعة على بندا  ) ٤٥(، تكونت االستبانة من     المساند في مدارس وكالة الغوث    

   .)، متوسطة، قليلة جدا، قليلةجدا، كبيرة
  

 أن برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين التحصيل لدى الطلبة ومشاركتهم في              إلى أشارت النتائج 
، رنامج التعليم المساند غير كافية    ، وأن األدوات التي يوفرها ب      ومكنهم من التعبير عن حاجاتهم     التعليم

 فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات معلمي التعليم المساند في مـدارس              وتوجد هناك 
، وال توجد فروق في متوسـط االسـتجابات         ى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث     وكالة الغوث تعز  

  .إلى متغيري مكان السكن والتخصصتعزى 
  

لـصيفية أو فـي     ، في العطلة ا   ليم المساند خارج الدوام المدرسي    تطبيق برنامج التع  بأوصت الباحثة   
عديلها بما يتالءم   ، وإعادة النظر في الفترة الزمنية المخصصة للتعليم المساند وت         عطلة نهاية األسبوع  

 وإشـراك   ،، وعقد دورات تدريبيـة مـستمرة      وتوفير غرف صفية وأدوات ووسائل    ،  وحاجة الطلبة 
  .معلمي التعليم المساند في إعداد المناهج الالزمة

  
  :)٢٠٠٨( رضوان بو أدراسة

  

ثر استخدام برنامج مقترح قائم على األلعاب اللغوية في تنمية معرفة أإلى ت هذه الدراسة هدف
، األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي لدى طلبة الصف الرابع في مدارس مديرية جنوب الخليل

  .٢٠٠٨ / ٢٠٠٧خالل الفصل الدراسي األول من العام 
  

 واختيرت عينة ،اسة من طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية فقطتكون مجتمع الدر
 حيث ، وبنات الحرمين األساسية، مدرستي ذكور السموع األساسيةالدراسة بصورة قصدية من

 واختار الباحث عشوائيا شعبتين من ، وطالبة طالباً)١٤٦( لغ عدد الطلبة  وب،تكونت من أربع شعب
  .كل مدرسة
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 ،باحث أداة الدراسة فتكونت من اختبار تحصيلي يقيس األنماط اللغوية المقررة للصف الرابع العدأ
 وطبق االختبار ،شتمل على األلعاب اللغوية ا تعليمياًبرنامجاًوصمم  ،من نوع االختيار من متعدد

  .القبلي ثم البعدي بعد تنفيذ البرنامج على المجموعة التجريبية
  
ود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية األنماط اللغوية تعزى إلى طريقـة             وجإلى  أشارت النتائج   و

 ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهـارات التعبيـر            ،االتدريس والجنس والتفاعل بينهم   
  .الشفوي

  
 نمعلميال وتدريب ،توعية معلمي اللغة العربية على أهمية استخدام األلعاب اللغويةبأوصى الباحث و

 وإثراء كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية ، وإنتاجهايفية تطوير األلعاب اللغويةعلى ك
 ووضع منهجية لتدريس مهارات التعبير ،باأللعاب التعليمية واأللغاز إلثارة التفكير عند الطلبة

 وتوظيف األلعاب ، وإجراء دراسات مماثلة على صفوف دراسية أخرى،الشفوي في دليل المعلم
  .بويةالتر

  
  : )٢٠٠٨( دراسة عرقاوي 

  
 أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافـسي فـي التحـصيل الدراسـي             معرفة  إلى هدفت هذه الدراسة  

  . شعر العربي لدى طلبة الصف العاشرواالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي لل
  
١٠٤(من  ة  عينال كانت، و لصف العاشر في مدارس محافظة جنين     ن مجتمع الدراسة من طلبة ا     تكو (
  إحـدى المجمـوعتين    درسـت ، ومجموعة ضابطة، حيث      إلى مجموعتين تجريبيتين   قُسمتت  طالبا

، في حين درست المجموعـة   درست الثانية باألسلوب التنافسي   ، بينما األسلوب التعاوني ب التجريبيتين
  .الضابطة باألسلوب التقليدي

  
إلى وأشارت النتائج   . قرة من االختيار من متعدد    ف ) ٥٠( لياً مكوناً من    ي اختباراً تحص  ة الباحث تأعد

ر العربي لدى طالبـات     وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في الشع          
، وأن تحـصيل    االحتفاظ لدى المجموعـة التجريبيـة      و ة والبعدي ة بين القياسات القبلي   الصف العاشر 
ليـة   أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجـة الك         البعدي واالحتفاظ كان   نالقياسيالطالبات في   

  .للتحصيل من القياس القبلي
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، وتدريب المعلمين   دريس كالتعلم التعاوني والتنافسي   أوصت الباحثة باستخدام استراتيجيات حديثة للت     
 التعلم التنافسي في تنمية مهـارات الفهـم          نجاعة ، وإجراء المزيد من الدراسات حول     توظيفهاعلى  
  .  كافةلمراحل الدراسيةلر العربي ئي للشعالقرا
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  : الدراسات األجنبية ٢,٢,٢
  

  : ),Hasan 1974( حسن دراسة 
  

هدفت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام أسلوب الدراما، واألسلوب التقليدي فـي التـدريس علـى                
 نحـو الـدراما،     التحصيل الفوري، واالحتفاظ بالتعلم في مادة األحياء، باإلضافة إلى مقياس االتجاه          

  . ومدى االرتباط بين االتجاه والتحصيل الفوري
  

طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، وعند إجـراء التجربـة قـدم            ) 116(تكونت عينة الدراسة من     
، حيث درست المجموعة الضابطة     )التجريبية والضابطة   ( محتوى دراسي واحد لمجوعتي التجربة      

  .  التجريبية درست باستخدام أسلوب الدراما في التدريسباألسلوب التقليدي، والمجموعة
  

أشارت النتائج أنه ال توجد فروق بين مجموعتي التجربة فيما يتعلق باالحتفاظ بالمعلومات، واالتجاه              
نحو أسلوب الدراما، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بجنس الطالب، والتحـصيل               

أوصى الباحث استخدام أسلوب الدراما في التدريس، وعقد ورشات         . ماتالفوري، واالحتفاظ بالمعلو  
  .   عمل تدريبية للمعلمين حول كيفية توظيف الدراما

  
  :) Khurma, 1986  (دراسة خرما

  

 ،هدفت هذه الدراسة معرفة المشكالت التي تواجه الطلبة في التعبير الكتابي، والوقوف على أسبابها
 وتقديم طرائق لمعالجتها، والمقارنة بين كتابات الطلبة في ،المشكالتوتقديم مقترحات لحل هذه 

   .ه األهدافوللتحقق من هذ. اللغتين العربية واإلنجليزية بدولة الكويت
  

 تدريب على الجملة القصيرة حتى إلى فتبين أنهم بحاجة ،لطلبة ثم قارن بينهااختبر الباحث كتابات ا
 والتدريب أيضا على كثرة الكتابة ، العبارات والجمل الطويلةيصبحوا بعد ذلك قادرين على كتابة

في موضوعات متنوعة، فبالتدريب يتعلم الطلبة الكتابة الصحيحة، وتقديم األنشطة التي تساعد 
 في كتاباتهم، وتدريس قواعد اللغةالطلبة على توظيف أدوات الربط في اللغتين العربية واإلنجليزية 

 وتقوم اللسان وتهذبه ، النصوص تمكن الطلبة من اكتساب ثروات جيدةن أل،من النصوص األدبية
  .باستخدام األساليب اللغوية الصحيحة
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  : )Reed , 1986(دراسة ريد 
  

 إلى   هدفت 1985 / 1984قام ريد بدراسة في مدرسة فرانكلين الثانوية لوالية جورجيا خالل العام الدراسي             
، وأسلوب التعليم باستخدام أوراق العمل المدرسية، حيـث أجريـت    مقارنة أسلوب التعليم بوساطة الحاسوب    

) 12(طالباً وطالبة، من ذوي التحصيل المنخفض في مادة األحيـاء، خـالل             ) 69(الدراسة على عينة من     
األولى تستخدم أسلوب التعليم بالحاسـوب، والثانيـة تـستخدم          : قسمت العينة إلى ثالث مجموعات    . أسبوعاً

  ). أوراق العمل + الحاسوب  ( ، والثالثة تستخدم األسلوبين معاًملأسلوب أوراق الع
  

 أسلوب التعليم باستخدام الحاسوب فقط كان له اثر ايجابي على تحصيل الطلبة وتقـدمهم،               أشارت النتائج أن  
وكذلك استخدام أوراق العمل فقط لها اثر ايجابي على تحصيل الطلبة، ولكن بصورة اقـل مـن اسـتخدام                   

كان له أثر أكثر بكثير من كـل        ) الحاسوب و أوراق العمل     (  فقط، إال أن استخدام األسلوبين معاً        الحاسوب
  .منهما منفرداً

  

  : )Friesk , (1987 دراسة فريزك
  

هدفت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام المواد التعليمية اإلضافية المختارة، ومن بينها أوراق العمـل علـى                 
انوية في مادة العلوم في مدارس أندونيسيا، واتجاهات معلميهم نحو نوعية األنشطة            تحصيل طلبة المرحلة الث   
  .التي تتضمنها أوراق العمل

  

مدرسة خاصة، ومدرسة عامة واحدة، و    ) 24(كانت عينة الدراسة من طلبة الصف األول الثانوي، وشملت           
–13(ن كل مدرسة لدى أفرادهـا       حصة مدرسية، حيث ُأخذت شعبة واحدة م      ) 25(معلماً مشاركاً في    ) 42(

  .طالباً وطالبة) 14
  

 استخدم الباحث أوراق عمل متعددة بنشاطات مختلفة، وتم توزيع استبانة لجمع آراء المعلمين واتجاهـاتهم               
وأظهرت النتائج بأن ألوراق العمل أثراً ايجابيـاً فـي تحـصيل            . نحو األنشطة المقترحة في أوراق العمل     

يراً من المعلمين عبروا عن رأيهم بضرورة استخدام أوراق العمل في العملية التعليمية،             الطلبة، وأن عدداً كب   
  .   مع اختالفهم في تحديد نوعية األنشطة المتضمنة في هذه الورقة

  

  : ( Brooks,  1991 ) دراسة بروكس

  
 في كثير هدفت هذه الدراسة معرفة مدى مالءمة امتحانات الشهادة العامة لروح العصر ومتطلباته

 لمجموعة من  تقويماًأعد .لغة وال سيما في البالد الناميةالنظم التعليمية، وبخاصة امتحانات المن 
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االختبارات العامة التي تعقدها البلدان العربية، وبعد تقويمه لهذه االختبارات تبين له أن هذه األسئلة 
 يجعل الطلبة يركزون على حفظ المواد  وهذا،تهتم بمستويي الحفظ والفهم، وتهمل المستويات العليا

 وهي من مهارات ،الدراسية واستظهارها، ويفقدون المهارات العليا مثل التحليل والتركيب والتقويم
  .التفكير التي تساعد الطلبة على اكتساب المهارات اللغوية المطلوبة

  
لكفايات اللغوية وال سبيل أوصى الباحث بتطوير أسئلة االمتحانات العامة في اللغات، بحيث تعنى با

 وهي التي ، على المستويات العليا من األهدافسئلة العامة تركزلتحقيق ذلك إال إذا أصبحت األ
  . القراءة، الكتابة، التعبير، االستماع:ستحقق من خاللها المهارات اللغوية األساسية

  
   ): ,Peek  1991 (دراسة بيك 

   
ت في التحصيل في اإلمالء بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفـع           هدفت هذه الدراسة مقارنة االختالفا    

والمتوسط والمتدني، وحاولت تحديد آثار معالجة ناتجة عن تجميع الطلبة فـي مجموعـات الـتعلم                
  . التعاوني لتعلم اإلمالء على مدى أسابيع

  
يـا،  طالباً موزعين على ست شعب في صـفوف االبتدائيـة العل          ) 135(تكونت عينة الدراسة من     

تجريبية وضابطة حيث تم تجميع ثالث شعب ضابطة تعلمـت بالطريقـة            : وقسموا إلى مجموعتين  
التقليدية، واألخرى درست بطريقة المجموعات، وتم استخدام نتائج االختبـار التحـصيلي المـتقن              
مسبقاً، وكان المتغير المستقل هو عدد الكلمات التي قام بها الطالب بتهجئتها بشكل صـحيح، وتـم                 

  .لفحص العالمات، وتدريب المعلمين في أربع جلسات لتطبيق التعلم التعاوني" ت " استخدام اختبار 
  

نتائج أن الطلبة الذين درسوا بشكل مجموعات كان تحصيلهم اإلمالئي الشفوي أفضل مـن              أشارت ال 
لطلبة لما لـه    أوصى الباحث باستخدام العمل التعاوني بين ا      . الطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية    
  .من فوائد كثيرة تعود بالنفع على الطلبة

  
  :)  Sehandler,  1992 ( سهاندلردراسة

   
هدفت هذه الدراسة معرفة أثر التعلم التعاوني في االستيعاب القرائي والتعبير، لدى طلبـة الـصف                

ـ           ) 33(شملت عينة الدراسة    . الثاني األساسي  ي طالباً في الـصف الثـاني األساسـي، صـنفوا ف
، وقـد درسـت المجموعـة    طالبـاً ) 17(طالباً، وضابطة تضم    ) 16(تجريبية، وتضم   : مجموعتين
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) 12(ديـة، واسـتمرت الدراسـة       ، ودرست الضابطة بالطريقـة التقلي     التجريبية بالطريقة التعاونية  
  . أسبوعاً، وبعد ذلك أخذ الطالب اختباراً في االستيعاب القرائي

  
موعة التجريبية أحرزوا عالمات أعلى من الطلبـة فـي المجموعـة            نتائج أن طالب المج   أشارت ال 

أوصى الباحث باستخدام طريقة التعلم التعاوني بين الطلبـة          .الضابطة في اختبار االستيعاب القرائي    
  . في صفوف المرحلة األساسية األولى خاصة، والمرحلة األساسية العليا عامة

  
  :( Dudin,  1994 ) دراسة دودين

  

ثر استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في تعليم لغة أجنبية كاللغة معرفة أه الدراسة هدفت هذ
اإلنجليزية، وإمكانية زيادة قدرة الطلبة في مدارس وكالة الغوث في األردن على التعبير الشفوي 

 وطالبة من طلبة الصف العاشر في  طالباً)162(باللغة اإلنجليزية، وتكون مجتمع الدراسة من 
  .1994 / 1993منطقة عمان الكبرى للعام الدراسي  وكالة الغوث في مدارس

  
بناء على الطلبة في مستويات ثالثة  ووزع ، وأخرى لإلناث،ختار الباحث مدرستين إحداهما للذكورا

طبقت هذه األنشطة الدرامية كالحوار ولعب األدوار لهم في منتصف العام الدراسي، ونتائج تحصي
استخدام با درست المجموعة الضابطة منابيع على المجموعة التجريبية، بيأسبشكل مكثف لمدة ستة 

  . دون التركيز على استخدام الدراما،الطريقة التقليدية
   

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات الطلبة الذين تعلموا باستخدام أشارت النتائج
 باستخدام الدراما  تعلمواام الدراما، ولصالح الذين وأولئك الذين تعلموا باستخد،الطريقة التقليدية

 وطريقة التدريس التقليدية ،وعدم وجود تفاعل بين ذوي دراسة المستويات الثالثة لتحصيل الطلبة
  ".الدراما"
  

  :),Jabr  1996(دراسة جبر 
 

تجاهـات  هدفت هذه الدراسة تحديد أثر طريقة التعلم التعاوني في اللغة اإلنجليزية على تحـصيل وا              
  .طالب الصف التاسع األساسي
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طالباً وطالبة من الصف التاسع األساسي في مدرستي ذكـور عـسكر            ) 138(شملت عينة الدراسة    
األساسية األولى، وبنات عسكر األساسية األولى التابعتين لوكالة الغوث الدولية في منطقـة نـابلس               

طالباً فـي مدرسـة ذكـور       ) 75(ائية  ، واختيرت العينة بطريقة عشو    1996/ 1995للعام الدراسي   
تجريبية درست بالطريقة التعاونيـة، واألخـرى ضـابطة درسـت           : عسكر موزعين على شعبتين   

تجريبية درسـت   : طالبة في مدرسة بنات عسكر موزعين على شعبتين       ) 63(بالطريقة التقليدية، و    
  .بالطريقة التعاونية، والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية

  
 البدء بالتجربة تم التأكد من تكافؤ المجموعتين بحساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات               وقبل

  في اللغة اإلنجليزية منتصف العام الدراسي الثاني ) ذكور وإناث(المعيارية لعالمات الطلبة 
  .واستغرقت التجربة شهراً واحداً، وأعدت الباحثة اختباراً تحصيلياً. 1996/ 1995

  
ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في اللغة اإلنجليزية تعزى إلـى               النتأشارت  

طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من الـذكور              
واإلناث حيث كانت نسبة تأثير طريقة التعلم التعاوني على تحصيل الطلبة الذكور فـي المجموعـة                

  . أعلى منها في اإلناثالتجريبية
  

أوصت الباحثة تشجيع المعلمين على استخدام طريقة التعلم التعاوني في تدريس اللغـة اإلنجليزيـة،               
  . وإلى عقد دورات تدريبية للمعلمين على كيفية التدريس بهذه الطريقة

  
   :) _Qulbein, ِِِِ Abu  2004( قلبين   أبودراسة

  
علـى  ) بترا  ( ستخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة اإلنجليزية        ثر ا استقصاء أ هدفت هذه الدراسة    

والتعلـيم التابعـة   تحصيل المفردات لدى طلبة الصف السابع األساسي في مدارس مديرية التربيـة     
  . شريف، موازنة بالطريقة التقليديةة الغوث الدولية في القدس ال، ومدارس وكالللسلطة الوطنية

  
والبالغ عددهم ن جميع طلبة الصف السابع األساسي، في القدس الشريفمن مجتمع الدراسة تكو ،  

طة الوطنيـة،    وطالبة خالل الفصل الدراسي الثاني في مدراس التربية التابعـة للـسل            طالباً) 945(
  . 2002 / 2001، للعام الدراسي ومدارس وكالة الغوث
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شـعبتين للـذكور، وشـعبتين    : شعبسة، مكونة من أربع اختيرت عينة قصدية ممثلة لمجتمع الدرا 
ـ   وطالبـة  طالباً) 138(، حيث بلغ عددهم     لإلناث، في مدرسة صور باهر األساسية      د وزعـت   ، وق

الشعب على مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة بطريقـة عـشوائية، ثـم درسـت المجموعـة                
 درسـت   فقـد ، أما المجموعة الضابطة      اللغوية بطريقة األلعاب ) 18–13(، الوحدات من    التجريبية
 حيـث عـرض علـى    ،فقرة) 40(، وتم إعداد اختبار تحصيلي مكون من التقليدية) بترا ( بطريقة  

  .مجموعة من المحكمين
   

وعة التجريبية والمجموعة الـضابطة، لـصالح المجموعـة         وجود فروق بين المجم   أشارت النتائج   
أوصـى الباحـث     . التجريبيـة  الطلبة لصالح المجموعة   لأللعاب اللغوية على     وهناك أثر  ،التجريبية

لمعلمين علـى   ، وإمكانية عقد دورات لتدريب ا     للغوية في جميع المناهج الدراسية    استخدام األلعاب ا  ب
  . استخدام هذه األلعاب، وتوظيفها في عملية التدريس

 

  :,Abdel Raheem , al-shekaily) 2005( والشكيلي دراسة عبد الرحيم
  

ة عمليات على التحصيل واالحتفـاظ      تراتيجية التعلم التعاوني كتقني   ثر اس تحديد أ هدفت هذه الدراسة    
  .معلومات واتجاهات الطلبة إزاءها في مدارس سلطنة عمانبال
  

، وتم اختيـار مدرسـتين      بة في الصف الثامن من سلطنة عمان      طال) 151(تكونت عينة الدراسة من     
) 75(،  ريقة الـتعلم التعـاوني    لبة درست بط  طا) 76(بصورة عشوائية في منطقة الشهراء، وكانت       

 من نوع االختيار مـن      بنداً) 16( قبليا من     اختباراً انستخدم الباحث ا. درست بطريقة التعليم التقليدي   
  .ادة االختبار بفحص التذكر والحفظ، وبعد ثالثة أسابيع تم إعمتعدد

  
مادة الرياضـيات،   في نتائج التحصيل حسب االختبار القبلي في        فروق  ظهر  أشارت النتائج أنه لم ت    

  . والذين درسوا بالتعليم التقليدي،مة بين من درسوا بالتعلم التعاونيهافروق ولم تظهر 
  

تعاونية  بضرورة إجراء دراسات تركز على المقارنات بين أنماط متعددة للدراسة ال           انأوصى الباحث 
. عي، والجـنس  يرات أخرى مثل التفاعـل االجتمـا      ، ويمكن دراسة متغ   وغيرها من االستراتيجيات  

  .استخدام تقنيات متنوعة للتعليم ضمن برامج تدريب المعلمينو
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  : تعقيب ٣,٢,٢

  

 أن هناك ضعفا لدى الطلبة في عدم إدراك ،تبين بعد استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية
األجنبية لعربية و الدراسات ات حيث أشار، وعدم القدرة على توظيفها في الحياة،المهارات النحوية

من اللغة، وبينت أن هناك وسائل الفرع  ا في تحصيل الطلبة في هذ متدنياً أن هناك ضعفاًإلى
 األلعاب اللغوية حيث يمكن اعتبارها إستراتيجية : منها،وطرق عديدة تساعد على هذا التحسين

 التعليم  ما قبل المدرسة أو أثنائها أو حتى مرحلةسواء الدراسية تدريسية في جميع المراحل
 وساعدت على التحصيل واالتجاهات ،الجامعي، حيث جعلت هذه األلعاب الطلبة أكثر تشويقا ومتعة

 وإضافة لذلك فإنها تساعد ،نحو التعلم، وعالجت المشكالت التي يعاني منها الطلبة بأسلوب سليم
كذلك استخدام  و.على الضبط الصفي لما تثيره من حيوية ونشاط وتعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة

 أسلوبي التعلم التعاوني و أوراق العمل في العملية التعليمية التعلمية 

  
  ومن ثم تطبيق برنامج عالجي لدراسةلية فستركز على تشخيص نقاط الضعفوأما الدراسة الحا

 ، مثل التعلم الزمري، ولعب األدوار تدريسيةتاستخدام إستراتيجياونجاعة المنهج التدريبي 
  . والمناقشة، وإثراء المادة بأوراق العمل،والحوار
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  الفصل الثالث 
_____________________________________________________________  

  تالطريقة واإلجراءا
  

  مقدمة: ٣,١
  

، إضـافة   عينتها والطريقة التي اختيرت بها، ومنهجيتها     يتناول هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة و      
  )١ملحق ( على تسهيل مهمة  بعد حصوله.أداة للبرنامج العالجي استخدمت يإلى االختبارات الت

  
، التجريبية والـضابطة  : كيفية التدريس في المجموعتين   ثم يوضح خطوات تطبيق الدراسة من حيث        

  .   عالجة البيانات واستخالص النتائجثم يعرض الطرق اإلحصائية التي استخدمت في م
  

  : منهج الدراسة ٣,٢
  

  .هج التجريبي في هذه الدراسة المنالباحث  استخدم
  

  : مجتمع الدراسة ٣,٣
  

ـ     تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثا       الحكوميـة،  :  أريحـا  ةمن األساسي في مدارس محافظ
مدرسة للعام   ) ٢٧( طالبا و طالبة موزعين على       ) ٨٥٠( ، البالغ عددهم    والخاصة، ووكالة الغوث  

  .٢٠٠٩ / ٢٠٠٨الدراسي 
  

  :عينة الدراسة  ٣,٤
  

طالبا وطالبة من الصف الثامن األساسي مـوزعين علـى          ) ١٦١(تألفت عينة الدراسة القصدية من      
درسـة  ، وم ن مدرستي بنات عقبة جبر األساسية      م اثنتان تجريبيتان، واثنتان ضابطتان   : ربع شعب أ

كـون مجموعـة    من الـذكور لت   ) أ  (  عشوائياً شعبة    اختيرتحيث  . عقبة جبر األساسية المختلطة   
واألخرى . طالبة   ) ٤٢( من اإلناث وبلغ عددها     ) ب  ( ، وشعبة    ) ٤٤( تجريبية وبلغ عدد طلبتها     

، طالباً ) ٤٠( ة ضابطة وبلغ عددها     من الذكور لتكون مجموع   ) ب  (  شعبة   اختيرتضابطة حيث   
  .طالبة ) ٣٥(  اإلناث وبلغ عددها من) أ ( وشعبة 
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  : أدوات الدراسة ٥,٣
  

. والثاني قياس نـواتج الـتعلم     ،  النوع األول المعالجة التجريبية    : من األدوات  تخدم الباحث نوعين  اس
، وما صـدر مـن مركـز التطـوير          عتماد على األدب التربوي    باال اً تحصيلي اً الباحث اختبار  وبنى

للعـام الدراسـي     التربوي التابع لوكالة الغوث في قواعد النحو العربي للصف الثـامن األساسـي            
فقرة من نوع االختيـار مـن       ) ٥٠(، لمادة الفصل الثاني ، حيث تكون االختبار من          ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  )٢ملحقال(. متعدد

  

  : المادة التعليمية: أوالً
  

 علـى كتـاب     رة التعليم في وكالة الغوث بنـاء       ودائ ،أخذ الباحث موافقة من وزارة التربية والتعليم      
  ).١(لقدس، الملحق جامعة ا–تسهيل مهمه من الدراسات العليا 

  
ـ     أعدها  وهي المادة التعليمية التي       ،أوراق العمـل  ( تراتيجيات التـدريس    الباحث وفق ما تتطلبه اس

الممنـوع مـن     ( اسية الـثالث   الوحدات الدر  اختيرت فبعد أن    ،)لعب األدوار   و ،التعلم التعاوني و
  :حث باألمور اآلتيةلبا قام ا،لتطبيق الدراسة عليها) البناء و ،الفعل المضارعو ،الصرف

  

  . المذكور تضمن مفاهيم وتعميمـات وحقـائق و مبـادئ   حليل محتوى للوحدات الثالث  عمل ت  -١
  )٣ملحق ال(
 كما  .ها في نهاية المعالجة الدراسية       الباحث األهداف التعليمية التي يتوقع من الطلبة تحقيق        حدد -٢

  )٣ملحق ال(ورد في 
  . %٥٠مة ستوى النجاح بالعال حدد الباحث م– ٣
  : اآلتي سبعة دروس على النحو الث تضمنت الوحدات الث– ٤
  

  الوحدات الدراسية  : ١,٣جدول ال
  الموضوعات المتعلقة بها   ترتيب الوحدة 

  الممنوع من الصرف لسبب واحد، الممنوع من الصرف لسببين  الممنوع من الصرف: الوحدة األولى
جـزم الفعـل    ،  نصب الفعـل المـضارع    ،  فعل المضارع رفع ال    الفعل المضارع:الوحدة الثانية

  المضارع 
  البناء وعالماته في األفعال ، ناء وعالماته في األسماء والحروفالب  البناء وعالماته: الوحدة الثالثة

  )٤ملحقل(   .حدد األهداف السلوكية لكل وحدة -٥ 
   )٨ملحقال (   .ث وضع اختبار قبلي للوحدات الثال– ٦
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اديميـاً مـن ذوي     لمادة التعليمية واالختبار على لجنة تحكيم مكونة من عـشرين أك           ا  عرضت -٧
   ) ٥ملحقال(  بعد أن تم إرسال رسالة إليهم  )٦ملحقال  (   .االختصاص والخبرة

  

  :أدوات قياس نواتج التعلم: انياًث

  

  : ضمن النقاط اآلتية ويت االختبار التحصيلي ة لقياس نواتج التعلم متمثلةً فياستخدمت األدوات اآلتي
  
  : ناء االختبارب) أ 

  

  .اعتمد في وضع فقرات االختبار على األهداف التعليمية للوحدات الدراسية الثالثـة المـذكورة               * 
   )٧ملحقال.    ( وضع جدول مواصفات لالختبار * 
ويات طـي مـست   وتغ تشمل األهداف التعليمية للوحدة،    فقرة ) ٢٥( تكون االختبار التحصيلي من     * 

   .االستيعاب والفهم، والتطبيقو المعرفة،: بلوم المعرفية من حيث
  

  : الصدق) ب 

  

 ،من المحكمين من ذوي الخبرة واالختـصاص       الباحث من صدق االختبار بعرضه على لجنة         تحقق
 % ٨٥ برأي األغلبية بنسبة     وأخذ ون المستويات في جدول المواصفات،    حيث اقترح غالبيتهم أن تك    

  . ة مستويات بلوم المعرفية السابقةعا مراأكدت ،
  

  : الثبات) ج 

  

طبق االختبار بفقراته الخمس والعشرين على ثمانين طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة مـن               * 
 فـي    في محافظة أريحا،   الزهراء ومدرسة بنات فاطمة     سية المختلطة، مدرستي عين السلطان األسا   

  . م ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨سي  العام الدرامنالثاني منتصف الفصل 
 معامل الثبات   حسبومنه   ) ٠,٨٣(  معامل ارتباط بيرسون للفقرات المذكورة فكانت قيمته         حسب* 

وهي القيمة  )  ٠,٩٢ (الختبارفكانت القيمة المقدرة لمعامل ثبات ا     )  براون   –سبيرمان  ( وفق قاعدة   
  .ختبارالتي اعتمدها الباحث لالعتماد على ثبات اال

حيث لوحظ مناسـبة     ) ٩ملحق  ال( حث معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار         حسب البا * 
  .ختبار لتطبيقه على عينة الدراسةدرجة صعوبة اال
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كل ثلث الطلبة وهم أعلـى      حدد الباحث طلبة الفئة العليا والتي تش      : طريقة حساب معامل الصعوبة   *

 ثـم طبـق   اً طالب ١٢٠كل ثلث الطلبة وهم أدنى       كذلك حدد الباحث الفئة الدنيا والتي تش       اً، طالب ١٢٠
  : تيالقانون اآل

   عدد اإلجابات الخاطئة في الفئة الدنيا+ عدد اإلجابات الخاطئة في الفئة العليا  = معامل الصعوبة للفقرة
  مجموع عدد أفراد الفئتين العليا والدنيا                                                  

   : آلتيمل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق القانون ا حساب معا*
   عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا–عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العليا = معامل التمييز 

  عدد أفراد إحدى الفئتين

   ) ١٠ملحق  % )  ( ٧٥,٠( و  % ) ١٦,٧( وقد تراوح معامل التمييز للفقرات بين 
  

  : الدراسة إجراءات

  

  : كيفية التدريس
  

  :ذ التدريس بالخطوات اآلتيةنف: في المجموعة الضابطة) أ 
  

  .وحدات الدراسية في الكتاب المقررااللتزام بالتسلسل الموجود لل. ١
  .ول المادة فكرة أو أي سؤال حح المجال للطلبة لالستفسار عن أيفت. ٢
  .اع الطريقة التقليدية في التدريسإتب. ٣
  

  : في المجموعة التجريبية)ب 
   

  : على النحو اآلتيأعدهااستخدم الباحث المادة التعليمية التي 
 ) ١١ملحق ال.  ( برنامج عالجيأعد  .  أ

  )١٢ملحق ال. ( طبق االختبار القبلي والبعدي لكل وحدة  .  ب

  )١٣ملحق. ( تصحيح إجابات الطلبة  .  ت

 )١٤ملحق ال.   (مل اختبار ختامي للوحدات الثالث كلها ع  .  ث

 : ويتضمن)١٥ملحق ال.   (إعداد مذكرات تحضير يومية  .  ج

 .    أوراق العملباستخدام الوحدة األولى درست -

 .   التعلم التعاونيباستخدام الوحدة الثانية درست -
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  . لعب األدوارياستخدامالوحدة الثالثة درست  -

 )١٦ملحقال.  (مل اختبار االحتفاظ بعد أسبوعين من االختبار الختاميع  .  ح

  )١٧ملحق ال. (  مفتاح لالجابات النموذجيةُأعد  .  خ

  )١٨ملحق ال. ( رصد عالمات الطلبة  . د

  

  :متغيرات الدراسة
   

  : الدراسة على متغيرين مستقلين همااحتوت هذه : المتغيرات المستقلة. ١
وراق  والتعلم التعـاوني وأ    يقة التقليدية للمجموعة الضابطة،   الطر: ولها مستويان : لتدريسطريقة ا .أ

  .لمجموعة التجريبيةالعمل ولعب األدوار ل
  .ذكور وإناث: وله مستويان: متغير الجنس. ب
  : ولها ثالثة متغيرات هي: المتغيرات التابعة.٢
بار التحصيلي بعد انتهـاء     ويتمثل في الوسط الحسابي لعالمات الطلبة في االخت       : اختبار التحصيل . أ

  .التدريس
في الوسط الحسابي لعالمات الطلبة بعد فترة أسبوعين مـن تقـديمهم            ويتمثل  : اختبار االحتفاظ . ب

  .لالختبار التحصيلي البعدي
  

  : المعالجة اإلحصائية

  

قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالتحرافات المعيارية لالختبارات المختلفة للطلبة           .١
 .) إلناث الذكور وا(   -  الضابطة والتجريبية-في كافة مجموعات الدراسة 

 
استخدم تحليل التباين الثنائي لفحص الفرضيات المتعلقة بالتفاعل بين الطريقـة والجـنس فـي             .٢

 .اري البعدي والمؤجلاختب
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  الفصل الرابع
________________________________________________ 

  نتائج الدراسة
  

جي في تحسين تحصيل طلبة الصف      معرفة أثر استخدام استراتيجية التعليم العال     إلى  هدفت الدراسة   
ة أثر كل    ومعرف ، موازنةً بالطريقة التقليدية   د اللغة العربية في محافظة أريحا،     قواعبعض  الثامن في   

 حيث يتنـاول    ، التدريس والجنس  وأثر تفاعل كل من طريقة    ، والجنس،  طريقة التدريس  ريمن متغي 
 ومناقشة هذه النتائج لتبيان أثر       للبيانات، ئيةالباحث في هذا الفصل عرضاً لنتائج المعالجات اإلحصا       

 ويمكن تفصيل النتائج علـى النحـو        ،ي على المتغيرات التابعة للدراسة    استراتيجيات التعليم العالج  
  : اآلتي

  

  :سؤال األول الباإلجابة عن النتائج المتعلقة : أوالً

  
بعـض   األساسي في    تحصيل طلبة الصف الثامن    اتيوجد اختالف بين متوسط   هل  : السؤال األول   

  ؟والتفاعل بينهما ، والجنس  ،  طريقة التدريسيإلى متغيرقواعد اللغة العربية تعزى 
  

 والتـي    األولى، التحصيل من خالل فحص الفرضية    استراتيجيات التعليم العالجي ب   يمكن دراسة أثر    
 متوسـط   بـين ) ٠,٠٥ ≤α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           تنص على أنه  

إلـى متغيـري طريقـة      اللغة العربية تعزى    قواعد  بعض  تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في       
  .بينهمالتفاعل التدريس ، والجنس ، وا

  
  ويظهر الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لطلبة المجموعتين

  

  معيارية في االختبار البعدي  واالنحرافات ال المعدلةالمتوسطات الحسابية : ١,٤جدول ال

  
  المتوسط الحسابي المعدل  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة

  ٥٠,٣٤  ١٦,١٢٦  ٥٠,٧٥  الضابطة 

  ٧١,١٧  ١١,٠٤٩  ٧٠,٩٩  التجريبية
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لمعرفة فيما إذا كان هنـاك       ) ANCOVA( والختبار هذه الفرضية استخدم تحليل التغاير الثنائي         
بين طريقة التدريس والجنس على تحصيل الطلبة ، وكانت النتائج كمـا فـي الجـدول                 للتفاعل   أثر

  .اآلتي
بحـسب طريقـة      لعالمات الطلبة في االختبار البعـدي      نتائج تحليل التغاير الثنائي    : ٢,٤الجدول  

  التدريس والجنس والتفاعل بينهما
  

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين

  الحرية

  ة قيم  متوسط المربعات

  )ف ( 

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠ ٣١٨٥,٣٩٩  ٥٩٢١٢٧,٧٧٩  ١ ٥٩٢١٢٧,٧٧٩  االختبار القبلي

  ٠,٠٠٠  ٨٨,١٣٠  ١٦٣٨٢,٣١٦  ١  ١٦٣٨٢,٣١٦  طريقة التدريس

  ٠,٦٥٣  ٠,٢٠٢  ٣٧,٣٦٩  ١  ٣٧,٣٦٩  الجنس

  ٠,٨٩٥  ٠,٠١٧  ٣,٢٤٢  ١  ٣,٢٤٢  الجنس× الطريقة 

  ــ  ــ  ١٨٥,٨٨٨  ١٥٧  ٢٩١٨٤,٤٢٩  الخطأ

  ــ  ــ  ــ  ١٦١ ٦٥٥٤٠٨,٠٠٠  الكلي

  ــ  ــ  ــ  ١٦٠  ٤٥٦٥,٩٨٨  الكلي المعدل

  

  :  ما يأتي٢,٤يالحظ من الجدول 

غيـر طريقـة    للفرق بين متوسطي طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية تبعاً لمت        " ف  "  قيمة   -١
وهذه القيمة هي أقل من مستوى       ) ٠,٠٠٠(  وأن مستوى الداللة يساوي      ،)٨٨,١٣٠( التدريس هي   

 دالة إحصائياً بين متوسط تحصيل طلبة المجموعتين        اً مما يعني أن هناك فروق     ،)٠,٠٥ ≤α(داللة  ال
 وهذا يدل على وجود اختالف و فروق ملحوظـة          بية تبعاً لمتغير طريقة التدريس،    الضابطة والتجري 

 ورذك(  حيث كان هذا الفرق لصالح الطلبة        تجريبية والضابطة، بين متوسط عالمات المجموعتين ال    
 مما يعني أن أسلوب التعليم العالجي المستخدم مـع المجموعـة            في المجموعة التجريبية،  ) وإناث  

 وعة الـضابطة،   قد تفوق على أسلوب الطريقة التقليدية المستخدم مع المجم          واستراتيجيته التجريبية
 لحـوظ،  مستوى تحصيل الطلبة بـشكل م      يرفع من ) استراتيجية التعليم العالجي  (وأن هذا األسلوب    

  .أكبر من أسلوب الطريقة التقليديةوبنسبة 
  
 وأن  ،)٠,٢٠٢(ن تبعاً لمتغير الجـنس هـي        للفرق بين متوسطي طلبة المجموعتي    " ف  "  قيمة   -٢

، مما يعني   )٠,٠٥ ≤α(وهذه القيمة هي أكبر من مستوى الداللة        ) ٠,٦٥٣( مستوى الداللة يساوي    
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 حيـث   ،تحصيل طلبة المجموعتين تبعاً لمتغير الجنس     وجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط       أنه ال ت  
اختالف بين متوسط عالمات الطلبة الذكور واإلناث في المجموعـة التجريبيـة فـي              د  ووجلوحظ  
 كما لوحظ أيضاً وجود اختالف بين متوسط عالمات الطلبة          ار التحصيل البعدي لصالح اإلناث،    اختب

 لكن هـذه  حصيل البعدي لصالح اإلناث أيضاً،ار التالذكور واإلناث في المجموعة الضابطة في اختب      
وبالتالي فهـي ال    )  لصالح اإلناث تقريباً     عالمتان( سطات الحسابية هي ضئيلة     االختالفات في المتو  

  .لى الرغم من وجودها ذات داللة إحصائية يمكن االعتماد والقياس عليها عاًتعتبر فروق
  
مجموعتين الضابطة والتجريبية والتي تعزى للتفاعـل       للفرق بين متوسطي طلبة ال    " ف  "  قيمة   -٣

وهذه القيمة هي   ) ٠,٨٩٥( وأن مستوى الداللة يساوي      ،)٠,٠١٧( بين طريقة التدريس والجنس هي      
وجد فروق دالة إحـصائياً بـين متوسـط         ، مما يعني أنه ال ت     )٠,٠٥ ≤α(أكبر من مستوى الداللة     
  . تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس -ة  الضابطة والتجريبي- تحصيل طلبة المجموعتين

  

  :سؤال الثاني اإلجابة عن البالنتائج المتعلقة : اًثاني
  

يوجد اختالف بين متوسطات التحصيل المؤجل لطلبة الصف الثامن األساسـي           هل  :  سؤال الثاني ال 
  ؟فاعل بينهما والت، والجنس  ،  طريقة التدريسيإلى متغيرقواعد اللغة العربية تعزى بعض في 

  

لطلبة لالختبـار التحـصيلي     وذلك بعد أسبوعين من تقديم ا     ) احتفاظ   (  مؤجالً اًاختبارعمل الباحث   
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      :  والتي تنص على أنه      الثانيةراسة   الد فحص فرضية البعدي ، ل  

لثامن األساسـي فـي    طلبة الصف ا  المؤجل ل تحصيل  البين متوسط   ) ٠,٠٥ ≤α(عند مستوى الداللة    
  .إلى متغيري طريقة التدريس ، والجنس ، والتفاعل بينهما اللغة العربية تعزى بعض قواعد 

  
ويظهر الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لطلبة المجمـوعتين الـضابطة            

  .والتجريبية في االختبار المؤجل
  

   فات المعيارية في االختبار المؤجل واالنحراة المعدلالمتوسطات الحسابية : ٣,٤جدول ال

  
  المتوسط الحسابي المعدل  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة

  ٤٢,٨٩  ١٦,٦٨١  ٤٣,٢٤  الضابطة 

  ٦٧,٤٦  ١٢,٤٧٥  ٦٧,٢٥  التجريبية
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 وجاءت النتائج علـى النحـو       ANCOVA)( تحليل التغاير الثنائي     ولفحص هذه الفرضية استخدم   

   :يتاآل
  

بحسب طريقة   لعالمات الطلبة في االختبار المؤجلنتائج تحليل التغاير الثنائي : ٤,٤الجدول 

  التدريس والجنس والتفاعل بينهما

  
درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين

  الحرية

  قيمة   متوسط المربعات

  )ف ( 

مستوى 

  الداللة

  ٠,٠٠٠ ٢٣٣٠,٨٩٥  ٤٨٧٧٠٨,٠٧٢  ١ ٤٨٧٧٠٨,٠٧٢  بعدياالختبار ال

  ٠,٠٠٠  ١١٠,٠٧٧  ٢٣٠٣٢,١١٦  ١  ٢٣٠٣٢,١١٦  طريقة التدريس

  ٠,١١٢  ٢,٥٤٨  ٥٣٣,٢٠٨  ١  ٥٣٣,٢٠٨  الجنس

  ٠,٧٨٧  ٠,٠٧٣  ١٥,٢٨٠  ١  ١٥,٢٨٠  الجنس× الطريقة 

  ــ  ــ  ٢٠٩,٢٣٦  ١٥٧  ٣٢٨٥٠,١١٨  الخطأ

  ــ  ــ  ــ  ١٦١ ٥٦١١٣٦,٠٠٠  الكلي

  ــ  ــ  ــ  ١٦٠  ٥٦٦٨٧,٩٠١  الكلي المعدل

  

  : تائج ما يأتي حيث أظهرت الن

يـر  متغوعتين الضابطة والتجريبية تبعاً إلى      للفرق بين متوسطي طلبة المجم    " ف  " قيمة  بلغت   .١
وهذه القيمة هي أقـل مـن        ) ٠,٠٠٠(  بمستوى داللة يساوي     ،)١١٠,٠٧٧( طريقة التدريس   

يل  دالة إحصائياً بين متوسـط التحـص       اً مما يعني أن هناك فروق     ،)٠,٠٥ ≤ α (مستوى الداللة 
  .متغير طريقة التدريس وعتين الضابطة والتجريبية تبعاً إلى المؤجل لطلبة المجم

  
 ،)٢,٥٤٨(ن متوسطي طلبة المجموعتين تبعاً إلى متغير الجـنس هـي            للفرق بي " ف  " ن قيمة   إ. ٢
 ، )٠,٠٥ ≤ α (كبر من مـستوى الداللـة     وهذه القيمة هي أ   ) ٠,١١٢( ن مستوى الداللة يساوي     وإ

المجموعتين تبعـاً   وجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط التحصيل المؤجل لطلبة          ال ت  أنه  يعني وهذا
 عالمات االختبار المؤجل للطلبـة      ات وجود فرق بسيط بين متوسط     حظث لو  حي متغير الجنس، إلى  

 وجود فرق   لوحظ كما   ،لصالح اإلناث ) يباً   عالمات تقر  ٣( الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية      
 ٤( ابطة  بين متوسط عالمات االختبار المؤجل للطلبة الذكور واإلناث في المجموعـة الـض            بسيط  



 70

فروق بـسيطة وال     ،  كما ذكر سابقا    ،  لكن هذه الفروق كانت    ،اإلناث أيضاً لصالح  ) عالمات تقريباً   
  . إحصائيةدالةتشير إلى وجود فروق 

  
التي تعـزى    و  ، لضابطة والتجريبية للفرق بين متوسطي طلبة المجموعتين ا     " ف  "  قيمة   جاءت. ٣

 وهـذه    .)٠,٧٨٧(داللـة يـساوي     بمستوى   ،)٠,٠٣٧( يقة التدريس والجنس    تفاعل بين طر  إلى ال 
وجد فروق دالة إحصائياً بين     ال ت أنه   يعني   وهذا ، )٠,٠٥ ≤ α(القيمة هي أكبر من مستوى الداللة       

ريقـة  يبية تعزى للتفاعـل بـين ط   التحصيل المؤجل لطلبة المجموعتين الضابطة والتجر      اتمتوسط
  . التدريس والجنس
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  الفصل الخامس 
______________________________________________________________  

   النتائج والتوصياتمناقشة

  
، وكذلك بعض التوصيات المنسجمة مع       للبرنامج العالجي  نتائج الدراسة مناقشة  يتضمن هذا الفصل    
، الـتعلم التعـاوني   ( تدريس العالجي    ال تمن األدب التربوي حول استراتيجيا    هذه النتائج المستمدة    

  .) العمل أوراقو، ارلعب األدوو
  

  : مناقشة النتائج ١,٥

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج عالجي في تحسين تحصيل طلبة الصف الثامن               

هداف سعت الدراسة لإلجابة عن األسـئلة       ولتحقيق هذه األ   .األساسي في بعض قواعد اللغة العربية     
المتعلقة بالبحث عن فروق في استخدام برنامج عالجي ألفراد عينة الدراسة تعـزى إلـى طريقـة                 

  .التدريس أو الجنس ، أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
  

  : نتائج هذه الدراسة على النحو اآلتي ويمكن مناقشة
  

  :السؤال األول ة ب مناقشة النتائج المتعلق– ١,١,٥
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في بعض               

  قواعد اللغة العربية تعزى إلى التفاعل بين متغيري طريقة التدريس، والجنس ؟
  

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام برنامج عالجي لدى طلبـة الـصف                
  .من األساسي تعزى إلى طريقة التدريسالثا
  

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي استخدمت برامج عالجية فـي تحـسين                
، ورد  ) ١٩٨٤(، وتـاغزاوي    ) ١٩٨٠(، الضامن   ) ١٩٧٤(حسن  : تحصيل الطلبة مثل دراسات       

، ) ١٩٩١(وزقـوت   ،  ) ١٩٩١(، وبيـك    ) ١٩٩٠(، وأبو حرب    ) ١٩٨٧(،  وفريزك    ) ١٩٨٦(
) ١٩٩٧(، والبدوي   ) ١٩٩٥(، وجبر   ) ١٩٩٥(وعثمان  ) . ١٩٩٤(،  ودودين    ) ١٩٩٤(وغباشنة  

، ) ٢٠٠٢(، والحيلة ، وعائشة     ) ٢٠٠١(،وأبو عيشة   )  ٢٠٠٠(، وحمو   ) ٢٠٠٠(، وعبد الهادي    
 ، وأبو قلبـين   ) ٢٠٠٤(، وأبو عياش    ) ٢٠٠٤(، والجبارين ) ٢٠٠٣(، ودحالن   ) ٢٠٠٣(وعطاهللا  
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، وعرقـاوي   ) ٢٠٠٨(، وأبـو رضـوان      ) ٢٠٠٥(، وأبو شتات    ) ٢٠٠٥(، والشاعر   ) ٢٠٠٤(
)٢٠٠٨ . (  
  

  ) .٢٠٠٥(، وعبد الرحيم ، والشكيلي ) ٢٠٠٢(، ومصلح ) ٢٠٠٠(األشهب : واختلفت مع دراسة 
اق ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام طرق التدريس بالتعلم التعاوني ، ولعب األدوار ،وأور              

العمل تجعل الطلبة أكثر تفاعال أثناء اكتسابهم للمهارات الجديدة ، كما أن األجواء التعليميـة لهـذه                 
الطرق التدريسية كانت مليئة باإلثارة والحيوية مما دفع طلبة المجموعة التجريبية إلى بـذل جهـد                

  .كبير نحو التعلم 
  

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات        مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني هل تو       – ٢,١٥
التحصيل المؤجل لطلبة الثامن األساسي في بعض قواعد اللغة العربية ، تعزى إلى التفاعـل بـين                 

  متغيري طريقة التدريس ، والجنس ؟
  

أشارت النتائج  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل المؤجل لطلبة الصف               
  . في بعض قواعد اللغة العربية  تعزى إلى متغيري طريقة التدريس ، والجنسالثامن األساسي

: واتفقت الدراسات السابقة التي استخدمت برامج عالجية في تحسين تحصيل الطلبة مثل دراسـات               
، والحيلة ، وعايشة    ) ٢٠٠١(، وأبو عيشة    ) ٢٠٠٠(، وحمو   ) ١٩٩٨(، وعصر   ) ١٩٩٤(غباشنة

، والزبـون   ) ٢٠٠٤(، وأبـو عجميـة      ) ٢٠٠٤(، وأبو عجميـة     ) ٢٠٠٢(، ومصلح   )  ٢٠٠٢(
، وأبـو رضـوان     ) ٢٠٠٧(، وصـافي    ) ٢٠٠٧(، ورصـرص    ) ٢٠٠٧(، والسويطي   ) ٢٠٠٦(
)٢٠٠٨. (  
  

، ) ١٩٩٥(، وعثمان   ) ١٩٩٠(، وابو حرب    ) ١٩٨٩(مسالك  : واختلفت هذه النتيجة مع دراسات      
، والـدرعاوي   ) ٢٠٠(عبـد الهـادي   ، و ) ١٩٩٩(، ويوسف   ) ١٩٩٧(، والبدوي   ).١٩٩٦(وجبر  

  ) .٢٠٠٧(، وعاشور ) ٢٠٠٦(
  

  :تعقيب 

  :يرى الباحث أن نتائج هذه الدراسات تتضمن 

  :وتشمل:  على مستوى التحصيل-أ
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على ) أوراق العمل و،  لعب األدوار وعلم التعاوني،   الت( تفوق استراتيجيات التدريس العالجي      -١
 ).٠,٠٥ ≤ α (لة إحصائية عند مستوىالطريقة التقليدية في مستوى التحصيل وبدال

 
 تبعاً إلـى     تحصيل الطلبة في االختبارات التحصيلية     ات في متوسط  اً لم تظهر الدراسة فروق    -٢

طلبة هي   تحصيل ال  ات، مما يدل على أن الفروق اإلحصائية التي ظهرت بين متوسط          متغير الجنس 
 .نتيجة طريقة التدريس فقط

  
  : على النحو اآلتيلنتائجأشارت ا:  على مستوى االحتفاظ-ب
  
، الـتعلم التعـاوني    ( ت الذين درسوا باالستراتيجيا   -تفوق أداء طلبة المجموعة التجريبية       -١
 بالمجموعـة الـضابطة     موازنةومات   في مقياس االحتفاظ بالمعل    –) أوراق العمل   و،  لعب األدوار و
قـدرة  مما يدل علـى     ) ٠,٠٥ ≤ α(وبداللة إحصائية عند مستوى     ) الذين درسوا بالطريقة التقليدية   (

هذه االستراتيجيات على تحسين تحصيل الطلبة في االحتفاظ بالمعلومات نحو مبحث قواعـد اللغـة               
  .العربية

  
، حيث لـم  متقاربة إلى حد ما) ذكوراً وإناثاً  ( عة التجريبية   كانت نسبة االحتفاظ في المجمو     -٢

مـا يعنـي أن هـذه االسـتراتيجيات         م. ه المجموعة تعزى إلى متغير الجنس     تظهر فروقات في هذ   
 ينـتج   ، وما لبامر الذي يساعد على تنشيط الط     ، األ االحتفاظ بين الطرفين  ساهمت في رفع مستوى     

  .  ةعن ذلك من ايجابيات تعليمي
  

  : والمقترحات   التوصيات٢,٥

  

  :ائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يوصي الباحث باآلتيفي ضوء النت
  
 نحو  ةعامب، ومعلمي المواد الدراسية األخرى      ةخاصب ة لمعلمي اللغة العربية   يعقد دورات تدريب   -١
  . وسبل توظيفها داخل الغرف الصفية،تخدام استراتيجيات تدريسية حديثةاس

ص غـرف صـفية     تخصي و .لعمل على مسرحة المناهج الدراسية، وتوظيفها بالشكل الصحيح       ا -٢
  .يبها بالشكل المناسب، وضرورة إعدادها وترتمهيأة لمسرحة المناهج

 وكتب قواعد اللغة العربية خاصةً، إخراجـاً سـليماً          ، بإخراج كتب اللغة العربية عامةً      االهتمام  -٣
  . لتحبب الطلبة إلى لغتهم العربية،شكالً ومضموناً
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 لكياًم النحو خاصةً إعداداً أكاديمياً، وتربوياً، ومس      ، ومعل بإعداد معلم اللغة العربية عامةً    االهتمام   -٤
  : وذلك
  .نب إجابات الطلبة باللغة العامية، وتجية الفصحى أثناء التدريس االهتمام باللغة العرب-أ
  .مية الخاصة بقواعد اللغة العربية إعداد الوسائل التعليمية التعل-ب
  .اسات الطلبة وتصحيحها أوالً بأول، واالهتمام بالواجبات البيتية متابعة كر-ج
  . ساليب تدريس حديثة ومحببة للطلبةاستخدام أب دة قواعد اللغة العربيةلطلبة لما تشويق ا-د

  .، واستخدام أمثلة من واقع الطلبة وبيئاتهمد اللغة العربية بالحياة العملية ربط قواع-هـ 
ية وتدريسها على أنها وحـدة واحـدة، مـن خـالل             ضرورة الربط بين فروع اللغة العرب      -و

  .النصوص المتكاملة
  .  في اللغة العربية، وإنشاء نواد للغةةر من األنشطة الال صفي اإلكثا-ز

  
ارات على مه ، و سة الحالية على صفوف دراسية أخرى      للدرا  العمل على إجراء دراسات مماثلة     -٥

  .، وغير ذلك أخرى في فروع اللغة العربية، كاإلمالء ، والتعبير، والتدريبات اللغوية
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  المراجع

  

  :المراجع العربية
  

 ."المائدة العلق، الشعراء،"، قرآن الكريمال 
 
، ، دار المعارف، القاهرة   ١٠طربية،  الموجه الفني لمدرسي اللغة الع    : )١٩٨٦( عبد العليم  ،إبراهيم 

 .مصر

  
، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة   ، دار   ٢ ج ،تدريسموسوعة ال : )٢٠٠٤(، مجدي عزيز    إبراهيم 

  .٧٤٦عمان، األردن، ص
 

  . دار المعارف، مصر، اإلسكندريةة،طرق تدريس اللغة العربي:  )١٩٩١( يا إسماعيل، زكر
  

استخدام مهارات التفكير اإلبداعي في تدريس مادة اللغـة العربيـة      : )٢٠٠٢(اشتية، ضرار كامل    

لتالميذ الصف السادس األساسي لمحافظة نابلس وأثره فـي تحـصيلهم ومقـدرتهم علـى حـل                 

  .نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة ،جاح الفلسطينية جامعة الن.لغويةالمشكالت ال
  

أثر التدريس بطريقة النصوص المتكاملة في تحصيل طلبة الصف         ): ٢٠٠٠(األشهب، وفاء حسني    

رسـالة   (.التاسع األساسي في قواعد اللغة العربية في المدارس الحكومية في القـدس الـشريف             
 ).ماجستير غير منشورة، جامعة القدس

  
 دار الفكـر    ،أصول تدريس اللغة العربية بين النظريـة والممارسـة        ): ١٩٩٩ ( الفتاح البجة، عبد 

  .للطباعة والنشر، عمان، األردن
  

اثر برنامج تعليم عالجي قائم على المنحى التكاملي في تعلـيم           : )١٩٩٧ (، محمود عبد اهللا   البدوي

 الجامعـة   ،لدى طلبـة الـصف الثـامن      اللغة العربية في معالجة أخطاء الرسم اإلمالئي الشائعة         
  .األردنية، عمان، األردن، رسالة ماجستير غير منشورة
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 معهـد التربيـة،     .تفريد التعلم والتعلم الذاتي وتطبيقاته في التعلم الصفي       : )١٩٩٨(بلقيس، أحمد   
  .وث الرئاسة العامة، عمان، األردنوكالة الغ

  
 معهـد   ر التحصيلي منطلق للتشخيص والعـالج،     االختبا:  )١٩٨٧( يس، أحمد و محفوظ، نبيل      بلق

  .ث الدولية، الرئاسة العامة، عمانالتربية، وكالة الغو
  

رة االستماع فـي    ة مقترحة لتنمية مها   خط: )٢٠٠٢ (حمدي حسن  تايه، خضر عبداهللا، والسليطي،   

دد كانون أول   ، الع ٣١، السنة    مجلة التربية  يذ المرحلة االبتدائية لدولة قطر،    اللغة العربية لدى تالم   
١٤٣.  

  
األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لـدى طلبـة الـصف األول           : )٢٠٠٤(أحمد محمد   ، الجبارين

 ، جامعة القدس، فلسطين، رسـالة  الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل، أسبابها وطرق عالجها 
  .ماجستير غير منشورة

  
، مركز اإلعالم والتنـسيق     ١ ط لم حقيقي، التعلم النشط، الصف كمركز تع    ): ٢٠٠٢(جبران، وحيد   

  .فلسطين ، رام اهللا،التربوي
  

 ورقة عمل للمـؤتمر     ،راسياًالتعليم العالجي والمساند للطلبة المتأخرين د     : )٢٠٠٣ (وحيد ،جبران
  .، رام اهللالتربوي، وكالة الغوث

  
  .، دار الكتب المصرية القاهرة١ جالخصائص،: )١٩٥٢ (ابن جني، عثمان

  
أثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية في قدرات التعبير الشفوي لدى           :)١٩٩٠(، يحيى   أبو حرب 

رسالة ماجستير غيـر     ، الجامعة األردنية، عمان، األردن    ة الصف الثاني األساسي في األردن،     طلب
  .منشورة

 
هـة نظـر    تقويم كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي مـن وج          :)٢٠٠٣(هناء  أبو حمدة،   

  .  جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة ،لمين في محافظة القدسالمع
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الدرامي من النصوص القرائية على االستيعاب القرائي لطلبـة         أثر التمثيل   ): ٢٠٠٢(حموة، بهية   

 الجامعة األردنية، عمان، األردن،رسالة ماجستير غير منشورة       .الصف السابع األساسي في األردن    
.  

مستوى التحصيل في القواعد العربية في نهاية المرحلة االبتدائية         : )١٩٨٠(لي صالح   ، ع حميدان

 جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين، رسالة ماجستير غيـر          ، مدارس وكالة الغوث لمنطقة القدس     في
  .منشورة

  
عالجة أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعادية في م       : )٢٠٠٢(الحيلة، محمد وغنيم، عائشة     

العلـوم  ( مجلة جامعـة النجـاح لألبحـاث         ية لدى طلبة الصف الرابع األساسي،     الصعوبات القرائ 
  .٥٩٠، ص١٦مجلد ) اإلنسانية

  
 ضـوء   طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في      : )١٩٨٦ (خاطر، محمود رشدي، وآخرون   

  .، دار الثقافة، القاهرة، مصر٣ ط،االتجاهات التربوية الحديثة
  

،  معهد التربيـة، وكالـة الغـوث       ،لتعلم التعاوني داخل الصف وخارجه    ا :)١٩٨٩( محمد   ،خطاب
 E/P/20   .عمان، األردن الرئاسة العامة،

  
  .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،مقدمة ابن خلدون: )١٩٩٣(ابن خلدون، عبد الرحمن 

  
شائعة عند معلمي ومعلمات اللغـة      التعرف إلى األخطاء النحوية ال    : )١٩٨٨(كساب أحمد   خوالدة،  

، وأثر عوامـل الجـنس والمؤهـل العلمـي          اإلعدادية من خالل سلوكهم اللفظي    العربية للمرحلة   

  ، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القدسوات الخبرة في طبيعة تلك األخطاء،وسن
  

ربية لدى الطلبة األذكياء في     صعوبات التعلم األكاديمية في اللغة الع     : )٢٠٠٠(الدبس، مازن محمد    

 جامعة القـدس، فلـسطين، رسـالة        .دارس الحكومية في محافظة بيت لحم     الرابع األساسي في الم   
  . ماجستير غير منشورة

  
أثر استخدام المنظمات المتقدمة على التحصيل وبقاء اثر التعلم في مـادة             :)٢٠٠٣(دحالن، عمر   

رسـالة   ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،    ة التربية  كلي .حو لدى طلبة الصف الثامن األساسي     الن
  . ماجستير غير منشورة
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، مطبعة بيت المقدس    ١ ط ة التأسيسية لقواعد النحو العربي،    البني: )١٩٩٧(الدراويش، حسين أحمد    

  .، القدس، فلسطينللطباعة
  

 دار  ،ساسـية فن تدريس مهارات اللغة العربية في المرحلة األ       ): ١٩٩٣(الدراويش، محمود أحمد    
  .المطبوعات والنشر، عمان، األردن

  
، مرحلة األساسية فـي اللغـة العربيـة       مظاهر ضعف طلبة ال   : )٢٠٠٦(الدراويش، محمود أحمد    

  .١٥٨، السنة الخامسة، العد  مجلة التربية، قطر وطرق العالج،األسباب
  

تحـصيل طلبـة    أثر التدريس بأسلوب التقويم التشخيصي فـي        ): ٢٠٠٦ (وي، نضال احمد  الدرعا

رسـالة ماجـستير غيـر       (.الصف العاشر األساسي في قواعد اللغة العربية في محافظة بيت لحم          
  ).منشورة، جامعة القدس

  
 دار  أساليب حديثة في تدريس قواعـد اللغـة العربيـة،         ): ٢٠٠٤ (الدليمي، طه، والدليمي، كامل   

 .الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

  
 دار الـشروق    اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،    ): ٢٠٠٣. (ي، سعاد الدليمي، طه، والوائل  

  .للنشر والتوزيع، عمان، األردن
  

، مركز ومكتبة يافـا للنـشر       ١ ط الطريقة المثلى في تدريس الفصحى،    : )٢٠٠٨(، علي   أبو راس 
 .فلسطين ،، رام اهللاوالتوزيع

  
نحو العربي لدى طلبـة الـصف       مستوى التحصيل في قواعد ال    ): ٢٠٠٧ (رصرص، عبد الرحمن  

رسالة ماجستير غيـر منـشورة،       (.الثامن األساسي في مدارس وكالة الغوث قي محافظة الخليل        
  ).جامعة القدس

  
أثر استخدام برنامج مقترح قائم على األلعاب اللغويـة فـي           ): ٢٠٠٨(أبو رضوان، محمود محمد     

ة الصف الرابع األساسي فـي مـدارس        تنمية األنماط اللغوية ومهارات التعبير الشفوي لدى طلب       

  . )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس (.مديرية جنوب الخليل
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أثر التعلم التعاوني على التحصيل في الرياضيات ومفهـوم الـذات           : )١٩٩٩(ريان، عادل عطية    

رسـالة ماجـستير غيـر       ، فلـسطين،   جامعة القدس  مي لدى طلبة الصف الثامن األساسي،     األكادي
  .نشورةم
  

النحو العربي بين طريقتي المحاضرة والمناقشة لدى طلبة        تدريس  ): ١٩٩١(زقوت، محمد شحادة    

الجامعة اإلسالمية، غـزة،     .قسم اللغة العربية لكليتي اآلداب والتربية بالجامعة اإلسالمية في غزة         
  .رسالة ماجستير غير منشورة فلسطين،

  
  .، دار الهالل، القاهرة، مصر٢ طاأللفاظ العربية،الفلسفة اللغوية و): ١٩٠٤( زيدان، جورجي

  
 دار الـشروق، رام اهللا،      التعلم النشط بين النظرية والتطبيـق،      :)٢٠٠٦( وآخرونجودت،  سعادة،  
  .فلسطين

  
 طرائق التدريس العامة، معالجة تطبيقية معاصـرة،       ): ٢٠٠٩( سالمة، عادل أبو العز، وزمالؤه      

  .مان، األردندار الثقافة للنشر والتوزيع، ع
  

األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية عنـد طلبـة الـصف            : )٢٠٠٣ (سالمة، فاطمة موسى  

، جامعـة القـدس، فلـسطين، رسـالة         الخامس األساسي من وجهة نظر معلميهم وكيفية عالجها       
  .ماجستير غير منشورة

 
ـ      ): ١٩٦٩ (سمك، محمد صالح   ، مكتبـة األنجلـو     ٣ ط ة،فن التدريس للغة العربية والتربية الديني
  .المصرية، القاهرة

  
  .، مصر مركز اإلسكندرية للكتاباللغة بين النظرية والتطبيق،): ٢٠٠٣( خالد عبد الرزاق ،السيد

  
اثر استراتيجية التعلم التعاوني في المفاهيم النحوية لدى طلبـة          : )٢٠٠٥( جمال محمود    ،الشاعر

 مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس،        .الصف السادس االبتدائي في محافظة اإلحساء     
، ١٠٩العـدد    ،يس، كلية التربية، جامعة عين شـمس، القـاهرة        دراسات في المناهج وطرق التدر    

   .١٥ص
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  العربية وطرق تدريـسها،    مناهج اللغة : )٢٠٠٥(الشمري، هدى علي، والساموك، سعدون محمد       

  . ، األردن، دار وائل للنشر، عمان١ط
  

أسباب الضعف اللغوي عند طلبة تخصص اللغة العربية من          ): ٢٠٠٧( ن عبد الرحيم    صافي، حس 

 جامعة القدس، فلـسطين، رسـالة       وجهة نظر أساتذتها في الجامعات النظامية في الضفة الغربية،        
  .ماجستير غير منشورة

  
 ،زيع، عمان  دار أسامة للنشر والتو    .المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث   : )٢٠٠٨(الصيفي، عادل   

  . األردن
  

أثر التدريب على االستيعاب واالستجابة للمقروء فـي التحـصيل      : )١٩٨٠(الضامن، أرحام عالن    

ـ            جامعـة   ة الغـوث، رام اهللا،    اللغوي للطالبات المعلمات في مركز تدريب المعلمات التـابع لوكال
  .رسالة ماجستير غير منشورة ،بيرزيت، فلسطين

  
 أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،      ): ٢٠٠٣. (محمدراتب، والحوامدة،   عاشور،  

  .، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن٣ط
  

أسلوب التدريس التعاوني وإثره على تنمية مهارات التـدريس         :)٢٠٠٠(عبد اللطيف، حنان محمد     

، مجلة التربيـة المعاصـرة     ، ميدانية ة دراس المعلم وكلية التربية الرياضية بطنطة،    / وقلق الطالب 
  .١٨٦- ١٨٣، ص ٥٤، العدد١٧السنة 

  
أثر كل من حجم المجموعة وجنس الطلبة في التعلم التعـاوني  : )٢٠٠٠( أزيس كاظم    ،عبد الهادي 

، رسـالة ماجـستير غيـر        جامعة القدس، فلـسطين    حصيل طلبة الصف السادس االبتدائي،    على ت 
  .منشورة

  
، دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع        ١ ط علم الـنفس المعرفـي،    ): ٢٠٠٤(. العتوم، عدنان يوسف  

  .والطباعة، عمان، األردن
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واقع منهاج اللغة العربية للصف الثامن األساسي في تنمية التفكيـر    ): ٢٠٠٤. (أبو عجمية، محمد  

  . )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس (.االبتكاري لدى الطلبة في منطقة جنوب الضفة
  
ثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسـي         أ: )٢٠٠٨(رقاوي، إيناس إبراهيم    ع

جامعة النجاح الوطنية،    .واالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر         
  .نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة

 
 دار الـشؤون     النحو وتيسيره في العصر الحديث،     في حركة تجديد  ): ١٩٩٥ (العزاوي، نعمة رحيم  
  .الثقافية، بغداد، العراق

  
فاعلية برنامج مقترح لتنميـة فهـم الخـصائص اللغويـة           : )١٩٩٨(د الباري   عصر، حسني عب  

ية المعاصـرة،    مجلة الترب  ،العربية في شعبة التعليم األساسي    لنصوص المكتوبة لدى طلبة اللغة      ل
  .٤٩، والعدد١٥السنة 

  
 مركـز   ،"تعليمها وتقـويم عملهـا      " فنون اللغة العربية    :  )٢٠٠٠( ، حسني عبد الباري     عصر

  .اإلسكندرية للكتاب، مصر
  

 معهد التربية، وكالة     وتطبيقاته الصفية،  أنشطة التعلم التعاوني وأدواته   : )١٩٩٤(عصفور، وصفي   
  .١ ، صE/P/22، الرئاسة العامة، عمان، األردن، الغوث

  
برنامج مقترح في األلعاب اللغوية لعالج الـضعف القرائـي          : )٢٠٠٣(لحميد زهري   عطاهللا، عبد ا  

  .٢٠٠-١٩٥، ص٢٥، العدد مجلة القراءة والمعرفة. األساسيلدى طلبة الصف الثالث
  

، العـدد   ٣٣، الـسنة   مجلة التربية، قطر   المعلم واللغة العربية،   ): ٢٠٠٤( عطوات، محمد عبد اهللا     
  .١٤٢ -١٤٠، ص١٥٠

  
، بيـروت،   المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ،  ١ ط ،النحو الغائب ): ٢٠٠٣( عمر يوسف عكاشة،  

  .لبنان
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ـ    ،المرشد الفني لتدريس اللغة العربية    ): ١٩٩٨(العلي، فيصل حسين    ،شر والتوزيـع   دار الثقافة للن
  .، األردنعمان

  
ـ ، مؤسسة   ١ ط ،ات حديثة في تدريس اللغة العربية     اتجاه: )٢٠٠٢( سام   عمار، الة للطباعـة   الرس

  .، لبنانوالنشر والتوزيع، بيروت
  

 مجلة التربيـة،     النحو للتعليم األساسي والثانوي،    ر تعلم يتصور عملي لتيس  : )٢٠٠٥(، سام   عمار
  .١٠٥-٩٠، ص١٥٣، العدد ٣٤، السنة قطر

  
نحو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي على المستوى الجامعي في ضـوء            : )٢٠٠٠(، سام   عمار

  .١٧٩، ص٢٩ العدد،٢٩السنة آذار،  ، مجلة التربية، قطرلحديثة للغة وعلم النفس،لنظريات اا
  

أساسيات البحث العلمـي فـي التربيـة         ): ١٩٩٢( عودة، أحمد سليمان، وملكاوي، فتحي حسن       

  .، مكتبة الكتاني، إربد، عمان٢ طوالعلوم اإلنسانية،
  

ة في العالج التمكيني علـى تحـصيل        أثر أوراق العمل المستخدم   : )٢٠٠٤(أبو عياش، أحمد بشير   

 جامعة  طلبة الصف الثالث األساسي في العلوم في مديرية تربية الخليل واتجاهات معلميهم نحوها،            
  .فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة القدس،

  
 ،يعاب القرائـي  ثر طريقة التعلم التعاوني والقدرة القرائية فـي االسـت         أ: )١٩٩٤(غباشنة، يسري   

  .، رسالة ماجستير غير منشورةربد، عمانرموك، إجامعة الي
  

إلعدادية أثر بعض الطرائق التدريسية في تحصيل طالب المرحلة ا        : )١٩٨٤(حسن علي    ،الغزاوي

  .، العراق، رسالة ماجستير غير منشورةجامعة بغداد ،في قواعد اللغة العربية
  

/  مجلة الطالب    ظروف غير العادية،  التعلم والتعليم في ال    ): ١٩٨٩( غوشة، أمين، وجبران، وحيد     
  .٨ – ٣ص عامة، عمان األردن، العدد األول،، معهد التربية، وكالة الغوث الدولية، الرئاسة الالمعلم

  
المسيرة للنشر  ، دار   ١ ط طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين،     : )٢٠٠٥(فرج، عبد اللطيف    
  .، عمان، األردنوالتوزيع والطباعة
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 وزارة  ، الجزء الثاني، للصف الثامن األساسي،     ٢ط ،كتاب العلوم اللغوية  : )٢٠٠٥(ي  الفريق الوطن 

  .، فلسطين، رام اهللالتربية والتعليم و التعليم العالي الفلسطينية
  

، دار الرازي للطباعـة والنـشر،       ١ ط النحو الوظيفي لطلبة الجامعات،    ): ٢٠٠٥( فضل، عاطف   
  .عمان، األردن

  
دار الشروق للنشر والتوزيـع،      ،نماذج التدريس الصفي  ): ١٩٩٨(نايفة  ،  قطامي، يوسف، وقطامي  

  .، األردنعمان
  

ثر توظيف أوراق العمل االستكشافية الموجهة بتحسين أداء طالبات الصف      أ: )٢٠٠٦(كرمة، منير   

، مجلـة    منطقة الخليل  ،سبي في مدرسة بنات العروب األولى     السابع األساسي في مفهوم العدد الن     
  .األردنوكالة الغوث، الرئاسة العامة، ،  الطالب، معهد التربية/لمعلما
  

  .  الجامعة األردنية، عمانمبادىء القياس النفسي والتربوي، ): ١٩٨٢( أبولبدة، سبع محمد 
    

المناهج التربوية الحديثـة، مفاهيمهـا       ): ٢٠٠٠( مرعي، توفيق أحمد، و الحيلة، محمد محمود        

  . ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن١ طا،وعناصرها وأسسها وعملياته
  

 .مستوى التحصيل في النحو لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنيـة          : )١٩٨٩(منة فريد   مسالك، آ 
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة

  
 لتنمية مهارة فهـم المقـروء باللغـة         أثر برنامج تدريبي مقترح   : )٢٠٠٢(حمد  مصلح، عمران أ  

نـابلس،   ، جامعة النجاح الوطنية   .فظة سلفيت العربية لدى طلبة الصف السادس األساسي في محا       
  .فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة

  
 ،القراءة من الطفولة إلى المراهقة، التشخيص والعالج    مشكالت  : )٢٠٠٥ ( بدوي رياض ،مصطفى

  .األردن، عمان، للنشر والتوزيعدار صفاء 
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 دار المجدالوي للنـشر     ،٢ ط األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية،    : )١٩٨٦( أبو مغلي، سميح  
  .، األردنوالتوزيع، عمان

 دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان،      المقدمة إلى علم المعنى في العربية،     ): ١٩٩٣ (المالح، ياسر 
  .األردن

  
ليـل نحـو    ات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظـة الخ        اتجاه: )٢٠٠٦(ملحم، سائدة وليد    

  .رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين ، جامعة القدساستخدام التمثيل الدرامي،
  
-٣٠٩ ص ، دار صادر، بيروت،   ١٥ المجلد   رب،لسان الع : )بدون تاريخ ( منظور، جمال الدين     ابن

٣١٠. 

  
 دار الشروق للنشر والتوزيـع،   في اللغة العربية،   األساليب مناهج ونماذج  ): ٢٠٠٣(الموسى، نهاد   
  .عمان، األردن

  
اليازوري العلميـة للنـشر      دار   ،اليب الحديثة في التعليم والتعلم    األس): ٢٠٠٨(نبهان، يحيى محمد    

  .، األردنوالتوزيع، عمان
  

أثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الـصف الثـامن           ): ١٩٩٨(النجار، يوسف مصطفى    

 جامعة بيرزيت، رام اهللا، فلسطين، رسالة ماجـستير         األساسي في العلوم، وفي اتجاهاتهم نحوها،     
  .غير منشورة

  
اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس          : )٢٠٠٥( ، علي محمد    ندى

سطين، رسالة ماجستير   ، نابلس، فل   جامعة النجاح الوطنية   ، التعليم التعليمية نحو استخدام الدراما في    
  .غير منشورة

  
   جامعة اإلمام مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي، ): ١٩٩٦( ندوة خاصة 

  .م العالي، مركز البحوث، السعودية  محمد بن سعود اإلسالمية، وزارة التربية والتعلي
  

 تحقيق محمد أحمـد قاسـم،       ة،القواعد األساسية للغة العربي   ): ١٩٨٠ (الهاشمي، أحمد بن إبراهيم   
  .المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت
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  . دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصرفقه اللغة،): ١٩٤٥. (وافي، علي عبد الواحد

  
تعمـيم بخـصوص أوراق العمـل       : )٢٠٠٦(فلـسطينية   وزارة التربية والتعليم والتعليم العـالي ال      

  .، فلسطينشراف والتأهيل التربوي، رام اهللارة العامة لإل اإلداوالواجبات البيتية،
  

 معهـد التربيـة،     الخطط العالجية في اللغة العربية، تطبيقات عملية،      ):  أ -١٩٩٨(يعقوب، حسين   
 Ar/4/98.  وكالة الغوث، الرئاسة العامة، عمان، األردن

  
 مجلـة المعلـم     لعربية،استخدام أدوات الربط بين الجمل في اللغة ا       ):  ب -١٩٩٨ (يعقوب، حسين 

  .٣٩والطالب، اليونسكو، عمان، األردن، العدد األول ص 
  

مستوى التحصيل في النحو لدى طلبة الصف العاشر األساسـي          : )١٩٩٩(يوسف، محمود يوسف    

  . جامعة القدس، فلسطين رسالة ماجستير غير منشورةفي منطقة رام اهللا،
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مركز التطوير إختبار قواعد اللغة العربية للصف الثامن األساسي الصادر عن  ): ٢( ق ملحال

  القدس / لفلسطينيينوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين االتابع ل التربوي
  

  )ساعة(مدة االمتحان :                                                    المدرسة

  )٥٠(  مجموع العالمات  :                                                  الصف 

  :اليوم والتاريخ:                                                     االسم 
  :قرأ األسئلة ثم ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةإ
  : المعرب جاء في قولنااالسم-١

   من يجتهد ينجح- ال تكفر وال تكذب                      ب-أ
   فلسطين أحببتها- من الذين نجحوا ؟                     د-ج
  

  :ي جاء فيها المثنى معربا مرفوعا الجملة الت-٢
   أصبح البستان مخضرا باألشحاء-ب اضيين كليهما كريمين       ن الق إ-       أ
   أنتما أعبدا اهللا واستقيما- هما يجاهدان وما اصابهما ملل    د-       ج

  

  : التي فيها جمع التكسير منصوب هي الجملة-٣
   إن السالطين مؤتمنون على الرعية-ب        خلق اهللا سبع سماوات وسبع أرضين  - أ
   أحب الناس إلى ذوو العلم- د         الطالب على معدل تسعين   حصل - ج

  

  :يها علم أعجمي ممنوع من الصرف هي الجملة التي ف-٤
   القدس والقاهرة من العواصم العربية-ب         أبو بكر وعثمان من الصحابة      -  أ
  .وجات الرسول عائشة وزينب من ز-د         إبراهيم وموسى من أنبياء اهللا     -  ج

  

  :فعل المضارع المعرب جاء في قولنا ال-٥
   أنت تؤمن بقول الحق- ال تقولن غير الحق                ب-   أ
   تاهللا ألكيدن أصنامكم- د  تقلن الحق                  ن أنت-   ج

  

  : الفعل الذي جاء معربا بالحروف-٦
  ب المجتهدون ناجحونالطال -بان المجتهدان ناجحان        ب الطال- أ
   أنت الطالبة التي تنجحن- د    أنتم الطالب الناجحون        - ج

  

  : على الكسر هيبنية الجملة التي فيها أسماء م-٧
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   الذي تفوق من طولكرم-  ب  سيبويه            هؤالء أصحاب- أ
  ة من قبلا لم أشاهد المبار– د   أنت تنام مطمئنا                  - ج

  

  :ة التي فيها فعل مبني على السكون الجمل-٨
   عسالإالشرب من يديه  لم أ-زوجا شرابا طهورا           بقي  أس-  أ
  عمال من أجل اهللا تنجحا ا-األفعال         د سئمنا األقوال بدون -  ج

  

  :آتي الجملة الصحيحة فيما ي-٩
   جار في النهر شربت من ماء- ب    هذا ماء جار في النهر         -  أ
   توضأت من ماء جار في النهر- د  وجدت الماء جار في النهر      -  ج

  

  :يحا في صح ضبطاًاً جاء االسم المقصور مضبوط-١٠
   هذا مسعى حميد- ب       االنتفاضة جرحى كثيرون في -  أ
   اهللا إن الهدى هدى-رى حسنة منك              د كانت ذك-  ج

  

  :را مرفوعا وعالمة رفعه األلفء خب المثنى جا-١١
  نك الرجالنا عوتب ذ-ب       ذلكما مما علمني ربي         -  أ
  ك برهانان من ربك ذان– د       ك اللذان نجحا         حضر ذان-ج
  

  :مع المذكر السالم صحيحا في قولنا ورد ج-١٢
  صحاءعرجون يبارزون األ األ-ون بالماء العذب      ب العطشانون يرتو-  أ
   المعلمون المخلصون هم األعلون- د  الطلحون شجعان في المعركة       -  ج

  

  : مفعول به جمع المؤنث السالم جاء منصوبا ألنه-١٣
   إن الرايات رفعن بأيد متوضئات- ب    تخفق القلوب لرايات الحق          -  أ
  ت حق تعلو في الفضاء هذه رايات ذوا-سم اهللا          د سنحمل رايات عليها ا-  ج

  

  :ن كنية الرجل جاء صحيحا في قولنا اإلخبار ع-١٤
   أبو علي معلم ذو خلق- أبو علي معلم ذي خلق           ب-  أ
   ظل أبا علي معلم ذا خلق- د    أبو علي معلم ذا خلق       -  ج

  

  : على وزن الفعل في ورد الفاعل ممنوعا من الصرف ألنه-١٥
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   أكرم أخاك الذي عنده أكرم الخلق-حمد نبيا       بالذي بعث أ أحمد اهللا -  أ
  سعد الناس ألنه أعظمهم خلقا أسعد أ-خالفة بعد أبيه         د تولى يزيد ال-  ج

  

  : ومنصوبة فيصفة ممنوعة من الصرف استخدمت ال-١٦
   ظل القمح أحسن نباتا من غيره- كان الفرزدق تغلبي النسب            ب-  أ
  لتق بأهدأ من علي وال أحلم لم أ-أطول نفسا مني            د ليس هذا ب-  ج

  

  :ممنوع من الصرف بالكسرة صوابا في جر ال-١٧
   أنني افتخر بعلماء المسلمين- ب    يتكون الدم من صفائح دموية     -  ا
   دخلت الممرضة الغرفة بمالبس بيضاء- د       ةك اهللا في صحراء عربي بار-  ج

  

  :فعل المضارع جاء مرفوعا في قولنا ال-١٨
   يسعى المؤدب على الخلق ويسمو به- ب     يعطيه ألحد   لم ينل الظالم البر ولن-  أ
   ال تأكل الحرام وال تقل كالما فاحشا- د   من يكرم الناس يكرموه زيادة       -  ج

  

  : المضارع المؤكد بنون التوكيد في الفعل-١٩
   ال تحقرن بعضكن أيها الفتيات- ب   "        أكبرنه وقطعن أيديهنفلما رأينه " -  أ
   سيهزم العدو وليخسرن المعركة- المؤمنون ال يهزمون من قلة                د-  ج

  

  :ي بحرف يفيد حرف نفي المستقبل الجملة التي فيها فعل مضارع منف-٢٠
   وطني السليب لن أنسى-ب      أال يكون فيكم رجل رشيد         -  أ
   ما يضحي بالنفس إال مؤمن- د    غير اهللا على مكروه     ال تحمدن-  ج

  

  :ع مجزوم بحرف يفيد نفي الماضي هي الجملة التي فيها فعل مضار-٢١
   ما نقول إال كما قال الحكيم- ال تسرق كما سرقت من قبل        ب-  أ
   باهراًجح نجاحاً ينهد أوالً من يجت- من النساء   د لم يبعث اهللا رسوالً-  ج

  
  :ستخدمت كلمة الذين في حالتين هما، امنوا هم الذين اهتدواإن الذين آ:  في قولنا-٢٢
   الرفع والجر- النصب والرفع            ب-  أ
   الجر والنصب-دب والجر             النص-  ج

  

  : االسم المعرب الذي يربط بين جملتين جاء في-٢٣
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   هذان الطالبان اللذان فازا بالجائزة-بان فازا بالجائزة            ب هذان الطال-أ
   أنتما الطالبان الفائزان بالجائزة- هما الطالبان الفائزان بالجائزة         د-ج
  

  :وقوع الفعل باستخدام اسم مبني فإنك تقول عندما تسأل عن زمان -٢٤
  تى وقعت معركة حطين؟م-ب              أين وقعت معركة حطين؟      -  أ
   كم يوم استغرقت معركة حطين؟- د     في أي زمان كانت معركة حطين؟    -  ج

  

  :نك تقول لهم فعل األمر المبني على السكون فإ عندما تأمر شخصا باستخدا-٢٥
  "أقم وجهك للدين حنيفا "- ب" .            مع اهللا أحدافال تدع " -  أ
  ".أدعوه تضرعا وخفية "- د  "          لينفق ذو سعة من سعته-  ج

  

  : اآلية السابقةب كلمة المهتدي فياعرإ" من يهد اهللا فهو المهتدي " -٢٦
   نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة-     ب  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة -  أ
   مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة-د       خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة-  ج

  

  :إعراب الهدى"  إن الهدى هدى اهللاقل "-٢٧
  ه الضمة فاعل مرفوع وعالمة رفع- ب      منصوب وعالمة نصبه الفتحة  اسم إن-  أ
   خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة-د           مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة-ج  
  

  مجرورسم ا: إعراب والديه في اآلية السابقة" ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا "-٢٨
   وهو مضاف وعالمة جره الكسرة-ب      وعالمة جره الياء ألنه مثنى      -  أ
  نه ممنوع من الصرف وعالمة جره الفتحة أل-    د  جمع مذكر وعالمة جره الياء ألنه-  ج

  

  : إعراب المؤمنون في اآلية" خاشعونصالتهم في قد أفلح المؤمنون الذين هم  "-٢٩
   خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو- ب     رفعه الواو   نعت مرفوع وعالمة-  أ
   مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو- فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو     د-  ج

  
  :  يجب أن نعين العامالت من النساء، إعراب العامالت-٣٠
  ن مرفوع وعالمة رفعه الواوخبر إ-المة نصبه الفتحة         ب اسم أن منصوب وع-  أ
   حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة-د مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة    -  ج

  

  :راب مروان تولى عبد الملك بن مروان الخالفة بعد أبيه، إع-٣١
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   مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة-ب    فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة    -  أ
  ه مجرور وعالمة جره الفتحةاف إلي مض- خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة      د-  ج

  

  " الحاكمينبأحكمأليس اهللا " التي تحتها خط، في اآلية للكلمة  الضبط السليم -٣٢
   بأحكمِ- د    بأحكم   -ج   بأحكم    - ب   بأحكم  -  أ

  

  : عندما نتمنى النجاح لهند نقول-٣٣
   عسى هند أن تنجح-ب            تكاد هند أن تنجح       -  أ
   ليت هنداً تنجح في االمتحان- د   لعل هند تنجح في االمتحان    - ج 
  

  :خبر عما قاله يوسف لوالديه، نقول عندما نريد أن ن-٣٤
  إني ناجح:  قال يوسف ألبويه-ناجح         بإني :  قال يوسف ألبواه-  أ
  إني ناجح:  قال يوسف ألباه- ناجح         دإني:  قال يوسف ألبيه-  ج

  

  : ما أنا فحمة وال أنت فرقد، إعراب أنت، ضمير منفصل مبني-٣٥
   على السكون في محل رفع خبر- ب     على الفتح في محل رفع مبتدأ     -  أ
   على الكسر في محل رفع نعت-د     على الضم في محل رفع فاعل    -  ج

  

صلة بواو الجماعـة فهـي      تجميع األفعال الماضية جاءت م    " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه        "-٣٦
  :مبنية على

  د الكسر- الضم       - الفتح       ج- السكون      ب-  أ
  

  :في اآلية مبنية علىجميع األفعال التي جاءت " وكلي واشربي وقري عينا " -٣٧
  الكسر– د   حذف حرف العلة       - ج حذف النون        -   ب السكون  -  أ

  

  :إعراب الفعل ادع فعل" لحكمة والموعظة الحسنةيل ربك باادع إلى سب "-٣٨
   المقدرةوع وعالمة رفعه الضمة مضارع مرف- بماضي مبني على الضم الظاهر      -   أ
  خرهآ أمر مبني على حذف حرف العلة من - د   مضارع مبني على السكون       -  ج

  

  : فعل مضارع إعراب الفعل يصلى" ناراً ذات لهب  سيصلى"  -٣٩
   مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة- مبني على السكون ألنه معتل اآلخر       ب-أ  
   منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة- د   مجزوم وعالمة جزمه السكون        -  ج
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فعـل  : ذين تحت كل منهمـا خـط      لإعراب الفعلين ال  " تحبون   مما   تنفقوا البر حتى    تنالوا لن   -٤٠
  :مضارع

   مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة- ب    السكون التصاله بواو الجماعة  مبني على -  أ
   منصوب وعالمة نصبه حذف النون- د    مجزوم وعالمة جزمه حذف النون        -  ج

  

  :ل الجمل جاءت فيها حالة نصب ما عدا ك-٤١
   لن يخسر المجتهد الجائزة- ب     في الشتاء    يكون الجو ماطراً-  أ
   إن الجو حار في الصيف- د    هو صامد وقوي الجسم        -  ج

  

  : وردت صيغة منتهى الجموع في-٤٢
  فقراء في صحراء تصدقت على -    ب يخضع المجتمع القبلي لقوانين العشائر    -  أ
  ساءني أن أراك غضبان جوعان-   درض الوطن قتلى كثيرون     سقط على أ-  ج

  

  :باستخدام حالة الرفع نعبر عمن قام بالفعل -٤٣
   كاد المعلم أن يكون رسوالً-بأصيب طفالن في الحادث          -  أ
   ألقى الشاعر قصيدة- د               ظل المريض نائماً-  ج

  

  : باستخدام المصدر المنصوب نبين سبب حصول الفعل-٤٤
  لقيت صديقي مبتسماً– ب   استيقظت وأذان الفجر      -  أ
   أصلي طاعة هللا-مساعدة              د جئت لل-  ج

  

  : استخدمت الصفة مصروفة ومنصوبة-٤٥
   مني لست بأطيب نفساً- ب      لتق بأحلم من علي        لم أ-  أ
   وجدت الثوب أحسن لباس- الشعر أسود واللحية بيضاء       د-  ج

  

  :  وردت حالة الجر دالة على التملك-٤٦
   هذا قاتل زيد أمس-       ب ال تلبس خاتم الذهب -  أ
   هللا ما في السماوات واألرض- ما بعت اآلخرة بالدنيا     د-  ج

  

  :ؤنثة مرفوعة وممنوعة من الصرف في جاءت الصفة الم-٤٧
   ملتقى األحبة في الجنة- شقاء آدم من وسوسة إبليس   ب-  ا
   هذه شجرة خضراء- شعراء فلسطين عظماء       د-  ج
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  :المبني على الفتح ويدل على الجمعائب  ضمير الغ-٤٨
  "وما هم بضارين به من أحد " -ب"      وما نحن بمعجزين " -  أ
  " ما هن أمهاتهم " - ما أنتن إال إماء          د-  ج

  

  : ما عدا جميع الجمل صحيحة -٤٩
   أشتر قميصا بدراهم يا زيد- أشتري قميصا بدرهمين يا أسماء     ب-  أ
   أسماء قميصا بدراهم ياي أشتر-قميصا بدراهم يا زيد           د أشتر -  ج

  

  :النحوية للكلمة التي تحتها خط هيالوظيفة "  هللا الذي جعل الظلمات والنور الحمد " -٥٠
   فاعل مرفوع- نعت مرفوع                        ب-  أ
   مبتدأ مرفوع- خبر مرفوع                         د-  ج

  
  هت األسئلةانت
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  األخيرة الوحدات الثالث/تحليل محتوى كتاب العلوم اللغوية للصف الثامن:  )٣( ملحق ال
  

  :الوحدة األولى

  

  :ما يمنع من الصرف لسببين: الدرس األول

  :المهارات
  

 . عوضا عن الكسرةوعالمة جره الفتحة، سم معرب ال يقبل التنوين الصرف االممنوع من -١
  

  إذا كان يمنع العلم من الصرف -٢

 . أعجمياًعلماً-ب             أو لفظياً معنوياً تأنيثاًمؤنثاً  - أ

   مزجياً تركيباً مركباً- بألف ونون زائدتين          د مختوماً- ج
   على وزن فُعل-و                على وزن الفعل       -ـ  ه

  

  :  تمنع الصفة من الصرف إذا كانت-٣ 
   على وزن أفعل ومؤنثها فعلى-ء           بفعل ومؤنثها فعال على وزن أ-أ
   على وزن مفعل وفعال وكلمة أخر  -ج

          
  :يصرف الممنوع من الصرف في حالتين -٤
  . إذا أضيف إلى معرفة-ب)          يجر بالكسرة (  إذا عرف بأل التعريف- أ
  

  :ما يمنع من الصرف لسبب واحد: الدرس الثاني

  : المهارات
  

  ،) مفاعيل -مفاعل  : (ولها أوزان هي: صرف صيغة منتهى الجموعيمنع من ال -١
   .) فواعيل–فواعل ( ، )أفاعيل –أفاعل  (
  

  .أسم ينتهي بهمزة قبلها ألف زائدةهي كل : م المختوم بألف التأنيث الممدودة االس-٢
  

  .ورةم المختوم بألف التأنيث المقصاالس -٣
  :  ثالثة دروس ويشتمل على: الفعل المضارع:الوحدة الثانية

  

  رفع الفعل المضارع: لدرس األولا
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  :المهارات
  

  )الثقيلة والخفيفة (  الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد -١
  . ونون النسوة اتصاالً مباشراً

  
 .يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه حرف نصب أو جزم -٢
 
 .يرفع الفعل المضارع بالضمة إذا كان الفعل صحيح اآلخر -٣
 
 .تقدر عالمة الرفع على الفعل المضارع المعتل اآلخر -٤
 
 .ترفع األفعال الخمسة بثبوت النون -٥
 

 نصب الفعل المضارع: الدرس الثاني

  : المهارات
  

 .ينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من حروف النصب -١

  
 : قسمان: حروف نصب الفعل المضارع -٢

  حتى، فاء السببية،الم التعليل: ة مضمر-    ب، إذن    كي،أن، لن: مباشرة وهي 
 
  .خر ، أو كان منتهيا بواو أو ياءينصب الفعل المضارع بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح اآل– ٣
  
  .تنصب األفعال الخمسة بحذف النون من أخرها -٤
  

  : جزم الفعل المضارع: الدرس الثالث

  : المهارات
  

 .يجزم الفعل المضارع إذا سبقه احد أحرف الجزم -١

  
 .، ال الناهية، لما، الم األمر، لمحروف الجزم هي  -٢

 

 .، أدوات الشرط الجازمةفعل المضارع بغير حروف الجزم مثلقد يجزم ال -٣
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 .يجزم الفعل المضارع بالسكون إذا كان الفعل صحيحا -٤
 
 . إذا كان معتالًل المضارع بحذف حرف العلة من آخرهيجزم الفع -٥
 
 . أخرهاتجزم األفعال الخمسة بحذف النون من -٦
  

  : وتشتمل على درسين : البناء:الوحدة الثالثة
  

  :البناء وعالماته في األسماء والحروف: الدرس األول

  :المهارات
  

 . آخر الكلمة حركة واحدة ال تتغيرالبناء هو لزوم -١

  
 ، األسـماء الموصـولة، العلـم      الضمائر، أسماء االستفهام، أسماء اإلشارة    : األسماء المبنية هي   -٢

 .يهالمحتوم بو
 
 .هي معربة وليست مبنية) الموصولة وأسماء اإلشارة(األسماء المثناة -٣
 
حروف الجر، حروف العطف، حروف النفـي، حـروف الجـزم،           : الحروف كلها مبنية وهي    -٤

، وحـروف   فهام، حروف القسم، حـروف التوكيـد      ، حروف االست  حروف النصب، حروف الشرط   
 .التمني والرجاء

 

  : ه في األفعالالبناء وعالمات: الدرس الثاني

  :المهارات
  

 .مضارع وأمر ،ماض: األفعال ثالثة -١

  
 .الفعل الماضي واألمر مبنيان دائما -٢
 
 : عل المضارع يكون مبنيا في حالتينالف -٣

  مباشراً إذا اتصلت به نون النسوة اتصاالً-   أ

 . مباشراًاتصاالً) الثقيلة والخفيفة( إذا اتصل به نون التوكيد -   ب
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 .ون إذا أتصل به ضمير رفع المتحركلماضي على السكيبنى الفعل ا -٤

  
، أو ضمير نصب أو لم      ن به ألف االثنين أو تاء التأنيث      يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا أتصل       -٥

 .يتصل به شيء
 
 .يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة -٦
 
 .يبنى فعل األمر على السكون إذا كان صحيح اآلخر -٧
 
 .عل األمر على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل اآلخريبنى ف -٨
 
، أو يـاء    ت بـه ألـف االثنـين أو واو الجماعـة           يبنى فعل األمر على حذف النون إذا اتصل        -٩

 .المخاطبة

  
  : الوحدات التدريسية العالجية علىشتمل ت:عناصر المنهاج

  :األهداف التعليمية: أوالً

  
 .أن يعرف الطلبة الممنوع من الصرف -١
  

 .أن يعدد الطلبة حاالت منع الصرف -٢
 

 .أن يبين الطلبة سبب منع الصفة من الصرف -٣
 

 .أن يعدد الطلبة حاالت صرف الممنوع من الصرف -٤
 

 .أن يعطي الطلبة أمثلة على العلم الممنوع من الصرف -٥
 

 .أن يعرف الطلبة معنى الفعل المضارع -٦
 

 .أن يبين الطلبة سبب رفع الفعل المضارع -٧
 

 .طلبة معنى األفعال الخمسةأن يعرف ال -٨
 
 .أن يعدد الطلبة عالمات رفع الفعل المضارع -٩
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١٠-ن الطلبة جمال تحتوي على أفعال مضارعة مرفوعة   أن يكو.  
  

  . أن يعلل الطلبة سبب نصب الفعل المضارع-١١
  

  . أن يعدد الطلبة حروف نصب الفعل المضارع-١٢
  

  .رع أن يبين الطلبة عالمات نصب الفعل المضا-١٣
  

  . أن يضع الطلبة الحركة المناسبة على الفعل المضارع المنصوب-١٤
  

١٥-ف الطلبة الفعل المضارع المجزوم أن يعر.  
  

  . أن يعدد الطلبة حروف جزم الفعل المضارع-١٦
  . أن يبين الطلبة عالمات جزم الفعل المضارع-١٧

  

  . والمجزومة في الحمل أن يستخرج الطلبة األفعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة-١٨
  

  . أن يكون الطلبة فقرة تحنوي على أفعال مضارعة مرفوعة ومنصوبة ومجزومة-١٩
  

  . أن يعرف الطلبة معنى البناء -٢٠
  

  . أن يبين الطلبة عالمات البناء في األسماء-٢١
  

  . أن يبين الطلبة عالمات البناء في الحروف-٢٢
  

  . أن يعدد الطلبة األسماء المبنية-٢٣
  

  . أن يعدد الطلبة أنواع األفعال-٢٤
  

  . أن يوضح الطلبة عالمات البناء في الفعل الماضي-٢٥
  

  . أن يعلل الطلبة سبب بناء الفعل المضارع-٢٦
  

  . أن يبين الطلبة عالمات بناء فعل األمر-٢٧
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  . أن يميز الطلبة بين األفعال الماضية والمضارعة واألمر-٢٨
  

  .عال الماضية والمضارعة واألمر أن يستخرج الطلبة األف-٢٩
  

  . أن يكتب الطلبة موضوعا يستخدم فيه عالمات البناء في األسماء واألفعال-٣٠
  

  . أن يضع جدوال يستخرج فيه عالمات البناء في األسماء واألفعال والحروف-٣١
  

  :  المفاهيم:ثانياً

  :تتضمن المفاهيم اآلتية: الوحدة األولى

  

   الصفة-٤       العلم المركب مزجياً-٣ العلم المؤنث    -٢       الممنوع من الصرف -١
   االسم المقصور-٧ االسم الممدود        -٦ صيغة منتهى الجموع     -٥
  

  :وتشمل: الوحدة الثانية

   األفعال الخمسة -٣    الفعل المضارع المرفوع      -٢  المضارع المعرب      الفعل-١
   حروف النصب-٦   فعل المضارع المنصوب       ال-٥     عالمات اإلعراب        -٤
   حروف الجزم -٩     ل المضارع المجزوم       الفع-٨   عالمات النصب           -٧
   الفعل المعتل اآلخر -١١  لجزم           عالمات ا-١٠
  

  :تتضمن المفاهيم اآلتية: الوحدة الثالثة

   الحروف المبنية    -٣األسماء المبنية              -٢ معنى البناء                  -١
   فعل األمر المبني    -٦ الفعل المضارع المبني      -٥    الفعل الماضي المبني     -٤
   عالمات البناء -٧
  

  :التعميمات: ثالثاً

  :وتتضمن التعميمات اآلتية: الصرف الممنوع من : الوحدة األولى

  

   تمنع بعض الصفات من الصرف-٢الم       يمنع من الصرف بعض األع-١
   يمنع االسم من الصرف إذا كان على صيغة منتهى الجموع-٤ الممنوع من الصرف ال ينون         -٣
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   يمنع من الصرف االسم المختوم بألف التأنيث الممدودة-٥
   يمنع من الصرف االسم المختوم بألف التأنيث المقصورة  -٦
  

  : المضارع وعالماتهالفعل: الوحدة الثانية

   الفعل المضارع معرب إذا لم تتصل به نون النسوة ونون التوكيد -١
  
   حرف نصب وال جزم ا ترفع األفعال الخمسة إذا لم يسبقه-٢
  
   ترفع األفعال الخمسة بثبوت النون -٣
  
   تنصب األفعال المضارعة إذا سبقها حرف نصب -٤
  
  شرة هناك حروف نصب مباشرة وأخرى غير مبا-٥
  
   تنصب األفعال المضارعة إذا سبقها حرف نصب -٦
  
   حرف جزم  سبقه يجزم الفعل المضارع إذا-٧
  
   الجزم حالة إعرابية تختص باألفعال فقط -٨
  
   تتوقف عالمات الجزم على نوع الحرف األخير فيه-٩
  
   إذا التقى ساكنان يحرك الفعل المضارع المجزوم بالكسرة-١٠

  

  :وتشمل التعميمات اآلتية: بناء وعالماتهال: الوحدة الثالثة

  

  هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة ال تتغير :  البناء-١
  
   الحروف كلها مبنية -٢
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  مبني دائماً ) بويه (  االسم المختوم -٣
  
  ماضٍ و مضارع وأمر : واع األفعال ثالثة أن-٤
  
  ، وعلى الضم  يبنى الفعل الماضي على الفتح، وعلى السكون-٥
  
  ، ونون التوكيد اتصلت به نون النسوةإذا:  الفعل المضارع مبني في حالتين-٦
  
  ، وحذف النون على السكون، وعلى حذف حرف العلة يبنى فعل األمر-٧
  

  :  الوحدات الثالثة المذكورة سابقاً، المبادئ اآلتية وتتضمن:المبادئ والنظريات: رابعاً
  
   يقبل الممنوع من الصرف التنوين ال-١
  
   يجر الممنوع من الصرف بالفتحة بدالً من الكسرة -٢
  
   يصرف الممنوع من الصرف في حالتي التعريف واإلضافة -٣
  
   تمنع صيغة منتهى الجموع من الصرف -٤
  
   يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ال ناصب وال جازم-٥
  
  ، وتنصب وتجزم بحذفها األفعال الخمسة بثبوت حرف النون ترفع-٦
  
  ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف النصب  -٧
  
   يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف الجزم -٨
  
   يجزم الفعل المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة -٩
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   تبنى األسماء على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر-١٠
  
  هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة ال تتغير:  البناء-١١
  
  الفعل الماضي مبني دائماً  -١٢
  
   الفعل المضارع يكون معرباً ومبنياً -١٣
  
   يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة -١٤
  
  ) الثقيلة أو الخفيفة (  يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد -١٥
  
   فعل األمر مبني دائماً-١٦
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  هداف السلوكيةاأل   )٤(الملحق 

  

  :تتضمن الوحدات التدريسية األهداف السلوكية اآلتية
  :الممنوع من الصرف: الوحدة األولى

  

 .أن يعرف الطلبة الممنوع من الصرف -١٠
  

 .أن يعدد الطلبة حاالت منع الصرف -١١
 

١٢- ن الطلبة سبب منع الصفة من الصرفأن يبي. 
 

 .أن يعدد الطلبة حاالت صرف الممنوع من الصرف -١٣
 

 .عطي الطلبة أمثلة على العلم الممنوع من الصرفأن ي -١٤
 

١٥- ن الطلبة عالمات جر الممنوع من الصرفأن يبي.  
  

 .أن يستخرج الطلبة األسماء الممنوعة من الصرف -١٦
  

 .أن يعد الطلبة جدوالً يستخرج فيه الصفات الممنوعة من الصرف -١٧
  

  :الفعل المضارع: الوحدة الثانية
 

 .مضارعأن يعرف الطلبة معنى الفعل ال -١
 

٢- ن الطلبة سبب رفع الفعل المضارعأن يبي. 
 

 .أن يعرف الطلبة معنى األفعال الخمسة -٣
 

 .أن يعدد الطلبة عالمات رفع الفعل المضارع -٤
 

  . أن يكون الطلبة جمال تحتوي على أفعال مضارعة مرفوعة-٥
  

  . أن يعلل الطلبة سبب نصب الفعل المضارع-٦
  

  .عل المضارع أن يعدد الطلبة حروف نصب الف-٧
  

  . أن يبين الطلبة عالمات نصب الفعل المضارع-٨
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  . أن يضع الطلبة الحركة المناسبة على الفعل المضارع المنصوب-٩
  

  . أن يعرف الطلبة الفعل المضارع المجزوم-١٠
  

  . أن يعدد الطلبة حروف جزم الفعل المضارع-١١
  

  . أن يبين الطلبة عالمات جزم الفعل المضارع-١٢
  

  . أن يستخرج الطلبة األفعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة في الحمل-١٣
  

  .وي على أفعال مضارعة مرفوعة ومنصوبة ومجزومة أن يكون الطلبة فقرة تحت-١٤
  

  :البناء وعالماته في األسماء والحروف واألفعال: الوحدة الثالثة
  

١-ف الطلبة معنى البناء أن يعر.  
  

٢-لطلبة عالمات البناء في األسماءن ا أن يبي.  
  

٣-ن الطلبة عالمات البناء في الحروف أن يبي.  
  

  . أن يعدد الطلبة األسماء المبنية-٤
  

  . أن يعدد الطلبة أنواع األفعال-٥
  

  . أن يوضح الطلبة عالمات البناء في الفعل الماضي-٦
  

  . أن يعلل الطلبة سبب بناء الفعل المضارع-٧
  

  .بة عالمات بناء فعل األمر أن يبين الطل-٨
  

  . أن يميز الطلبة بين األفعال الماضية والمضارعة واألمر-٩
  

  . أن يستخرج الطلبة األفعال الماضية والمضارعة واألمر-١٠
  

  . أن يكتب الطلبة موضوعا يستخدم فيه عالمات البناء في األسماء واألفعال-١١
  

 .ء في األسماء واألفعال والحروف أن يكون جدوالً يستخرج فيه عالمات البنا-١٢
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                   ) ٥( ملحق ال

  
  :التاريخ 

  

  المحترم/                      حضرة السيد                                                
  
  

  :تحية وبعد 

  
ين تحصيل طلبة الصف الثامن أثر استخدام برنامج عالجي في تحس" سيقوم الباحث باستقصاء 

 وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير " قواعد اللغة العربية  بعضاألساسي في
  .أساليب التدريس من جامعة القدسفي 

  
تكم التكرم بتحكيم هذه األدوات، ، يرجى من حضرعهدنا فيكم من خبرة علمية وعمليةونظراً لما 

  . هذه المالحظات للباحث بعد أسبوعإعادة، ثم رفقة، وكتابة مالحظاتكموالمادة التعليمية الم
   
  
  

  .ولكم الشكر الجزيل 

  

  
  فايز يوسف محارمه: الباحث 

  
  
  
  
  
  
  



 109

  أعضاء لجنة التحكيم لالختبار القبلي               )٦(ملحق ال
  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  المسمى الوظيفي  اسم المحكّم  

  جامعة القدس  دكتوراة  نسق الدراسات العليام  محسن عدس.د  -١
  جامعة بيرزيت  دكتوراة  محاضر جامعي  نبيل زيادة.د  -٢
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة  مدير مركز أريحا الدراسي   عبد عطاهللا حمايل.د  -٣
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة  محاضرة جامعية  نادية عامر.د  -٤
  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  محاضر جامعي  محمد زيادة.أ  -٥
  وكالة الغوث   ماجستير  مدير مركز التطوير التربوي  يوسف النجار.أ  -٦
  وكالة الغوث  ماجستير  مدير التعليم  ضرغام خليل.أ  -٧
  تربية أريحا  ماجستير  مدير التعليم  محمد الحواش.أ  -٨
  وكالة الغوث  ماجستير  مشرف تربوي  محمد صبح.أ  -٩
  تربية أريحا  ماجستير  نائب مدير التعليم  جعفريبسمات ال.أ -١٠
  تربية أريحا  ماجستير  مشرفة تربوية  عايدة الشرباتي.أ -١١
  وكالة الغوث  ماجستير  مدير مدرسة   صالح الدين مسلم.أ -١٢
  وكالة الغوث  بكالوريس  معلم  حاتم حماد.أ -١٣
  متقاعد  بكالوريس  متقاعد  فتح اهللا الدخيل.أ -١٤
  وكالة الغوث  بكالوريس  مديرة مدرسة  عقلنادرة .أ -١٥
  أريحا  بكالوريس  معلمة  نادية الرجوب.أ -١٦
  أريحا  بكالوريس  معلمة  نادية عادي.أ -١٧
  وكالة الغوث  بكالوريس  معلمة  رانية السنتريسي.أ -١٨
  وكالة الغوث  بكالوريس  معلمة   حجازيهىس.أ -١٩
  متقاعد  بكالوريس  معلم  نجاتي عبده.أ -٢٠
  وكالة الغوث  ماجستير  مشرف تربوي عبد الرحمن رصرص.أ -٢١
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     جدول المواصفات لالختبار التحصيلي    )              ٧( الملحق 

  

  الوحدة  مستويات األهداف

  محتوى الوحدات

الفهم   المعرفة

  واالستيعاب

المجموع   التطبيق

  الكلي

النسبة 

  المؤية

الممنــوع مــن الــصرف   األولى
  سببين ولسبب واحدل

٣٦  ٩  ٤  ٤  ١%  

الفعل المضارع المرفـوع      الثانية
  والمنصوب والمجزوم

٣٦  ٩  ٤  ٣  ٢%  

  الثالثة

  
البناء وعالماته في األسماء    

  والحروف واألفعال
٢٨  ٧  ٣  ٢  ٢%  

  ٥    المجموع
  

٩  
  

١١  
  

٢٥  
  

١٠٠%  
  

النــسبة 

  المئوية

  ١٠٠  -----  %٣٦  %٤٤  %٢٠%  

 
  
  
  
  
  
  
  



 111

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                         )٨( ملحق ال
  

  الثامن األساسي:            الصفاالختبار القبلي للوحدات الثالث                       :االسم
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول
  :مرفوع وعالمة رفعه" يصدون "  الفعل المضارع "ويصدون عن سبيل اهللا"قال تعالى  -١

   الفتح- دعلة       حذف حرف ال- ج ثبوت النون        - الواو         ب-أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" إبراهيم  " ، كلمةسلمت على إبراهيم:  نقول-٢

   مركب مزجي– د  مختوم بألف ونون    -ل    ج على وزن فع- ب علم أعجمي   -        أ
  : وعالمة جزمهمجزوم"تر " الفعل المضارع "  لم تر كيف ضرب اهللا مثالأ: "  قال تعالى-٣

   حذف حرف العلة- د   الكسر         -ج    السكون        -بون        حذف الن-     أ
  :مبني على" شرح " يدة الفعل الماضي  شرح المعلم القص-٤

   السكون- د الفتح             -  جحذف حرف العلة     - ب الضم      - أ     
٥-"  هزالفعل الماضي  " اً الزلزال المباني هز "ي على مبن "هز:  

  حذف حرف العلة- د   حذف النون       -جالفتح             -    ب السكون     -     ا
  :منصوب وعالمة نصبه  "يجدوا"الفعل المضارع " لن يجدوا من دونه موئال : " قال تعالى-٦

   الفتح - د الضم            -     جذف النون     ح- حذف حرف العلة       ب-      ا
  :هو) أثنى المعلم على يعقوب(نا  الضبط الصحيح لكلمة يعقوب في قول-٧

   الفتح-د السكون              - الضم                 ج- الكسر               ب- أ    
  :بأنه) نظافة صفنانحافظ على (ية في الجملة اآلت"  نحافظ " المضارع  يعرب الفعل-٨

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة-ب                    مرفوع وعالمة رفعه الضمة-     أ
  . مجزوم وعالمة جزمه حذف النون-د     . مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة-    ج

  :مبني على" ادرس " الفعل األمر" سك يا محمد ادرس درو: "  نقول-٩
   الضم-حذف حرف العلة         د- الفتح           ج-   ب السكون       -     أ
  :مبني على " ألحافظن" الفعل المضارع " ألحافظن على العهد  " -١٠

   السكون- د حذف النون           -     ج الفتح      - الضم             ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف " مروان" كلمة " كافأ المعلم مروان  " -١١
   على وزن فعل- د علم أعجمي  - اسم علم مؤنث    ج-سم مختوم باأللف والنون    ب ا-   أ  
  :مبني على"  امكثوا "فعل األمر " فقال ألهله امكثوا إني آنست نارا : "  قال تعالى-١٢

   حذف النون- السكون           د- حذف حرف العلة       ج- ب الضم       -     أ
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  :ممنوعة من الصرف ألنها" بيت لحم " كلمة " ت لحم ولدت في بي " -١٣
   مركب تركيب مزجي-مختوم بالنون    د -ج على وزن مفعل    -جمي     ب علم أع-    أ
  : مبني على "انطلقا" الفعل الماضي " قا إلى المباراة حضر الالعبان فانطل"  نقول -١٤
   الفتح-السكون           د -ج الضم             -         ب حذف النون -    أ
  :عالمة جزمه" تعثوا " عل المضارع الف" وال تعثوا في األرض مفسدين : "  قال تعالى-١٥
   السكون- د حذف الواو       -       ج حذف النون - حذف حرف العلة        ب- أ   
  :فتحمبني على ال" ألجتهدن " الفعل "  في دروسي ألجتهدن : "لب للمعلم الطا-١٦
   سبقه ال- اتصاله بنون التوكيد     د- بنون النسوة    ج- التصاله بالالم      ب-  أ  
  " :يبعثون " الفعل المضارع  " قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون: "  قال تعالى-١٧
   مجرور- مرفوع              د- مجزوم              ج- منصوب         ب- أ   
  :" مريم أعطت المعلمة الجائزة ل" في " مريم " كلمة  الضبط الصحيح ل-١٨
   مريمِ - مريم           د- مريماً               ج- مريم          ب- أ   
  :ممنوعة من الصرف ألنها" بيضاء " كلمة " ونزع يده فإذا هي بيضاء : "  قال تعالى-١٩
   علم مؤنث-د    فعالء     وزن - علم أعجمي         ج- وزن فعالن       ب-    أ
  ":تنجح " الفعل " ان إذا لم تدرس نك لن تنجح في االمتحإ " -٢٠
   مجرور- د منصوب             -     ج مجزوم      -  ب   مرفوع    - أ   
  :مبني على" أوحى " الفعل الماضي " فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا : "  قال تعالى -٢١

   حذف النون- د حذف حرف العلة     - الضمة المقدرة     ج-قدرة    ب الفتحة الم-   أ 
  :ممنوعة من الصرف ألنها"  قبائل" كلمة "  من قبائل كثيرة جاء العرب " -٢٢
   مزجي مركب تركيب-د      صيغة منتهى الجموع-ي    ج علم أعجم-  ب علم مؤنث  -    أ
  :" فتحت األبواب بالمفاتيح" ملة في الج" المفاتيح "  الضبط الصحيح لكلمة -٢٣

   المفاتيح-  دالمفاتيحِ            - المفاتيح            ج- المفاتيح          ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" صحراء " لمة ك"  يسكن البدو في صحراء واسعة  "-٢٤

  ة   علم مختوم بألف مقصور-ب             علم مختوم بألف ممدودة-     أ
   صفة على وزن فعالن-د    صيغة منتهى الجموع            -    ج
  ":ع دا" رب فعل األمر يع" دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ا: "  قال تعالى-٢٥

  مبني على حذف حرف العلة   - على حذف النون             ب مبني-     أ
   مبني على السكون-د                 مبني على الضم  -     ج

  مع تمنياتي لكم بالنجاح
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د تطبيقه على العينة جدول معامل الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي بع:  )٩( الملحق 

  : االستطالعية
  

عدد اإلجابات الخاطئة في   الفقرة

  الفئة العليا

عدد اإلجابات الخاطئة في 

  الفئة الدنيا

  معامل الصعوبة

(  %  )  

٣٧,٥  ٨٠  ١٠  ١    

٣٢,١  ٦٨  ٩  ٢  

٤٠,٨  ٨٣  ١٥  ٣  

٢٢,٥  ٥١  ٣  ٤  

٢٧,٥  ٦٠  ٦  ٥  

٤٢,١  ٨٩  ١٢  ٦  

٤٦,٣  ٩٣  ١٨  ٧  

٥٢,٩  ١٠٠  ٢٧  ٨  

٢٦,٧  ٦٢  ٢  ٩  

٨٣,٣  ١٢٠  ٨٠  ١٠  

٣٢,٥  ٧٥  ٣  ١١  

٦٧,٩  ١١٧  ٤٦  ١٢  

٥٥,٨  ١٠٩  ٢٥  ١٣  

٩١,٧  ١٢٠  ١٠٠  ١٤  

٤٥,٠  ٩٢  ١٦  ١٥  

٣٦,٧  ٧٧  ١١  ١٦  

٦٢,١  ١١٣  ٣٦  ١٧  

٤٣,٨  ٨٨  ١٧  ١٨  

٥٥,٤  ١٠١  ٣٢  ١٩  

٤٦,٣  ٩٧  ١٤  ٢٠  

٤٠,٨  ٨٥  ١٣  ٢١  



 114

٥٣,٨  ١٠٠  ٢٩  ٢٢  

٥٥,٠  ١١١  ٢١  ٢٣  

٤٥,٨  ٩٢  ١٨  ٢٤  

٥٠,٠  ٩٥  ٢٥  ٢٥  
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د تطبيقه على العينة  لفقرات االختبار التحصيلي بعتمييزجدول معامل ال:  )١٠( الملحق 

  : االستطالعية
  

عدد اإلجابات الصحيحة في   الفقرة

  الفئة العليا

جابات الصحيحة في عدد اإل

  الفئة الدنيا

  معامل التمييز

(  %  )  

٥٨,٣  ٤٠  ١١٠  ١  

٤٩,٢  ٥٢  ١١١  ٢  

٥٦,٧  ٣٧  ١٠٥  ٣  

٤٠,٠  ٦٩  ١١٧  ٤  

٤٥,٠  ٦٠  ١١٤  ٥  

٦٤,٢  ٣١  ١٠٨  ٦  

٦٢,٥  ٢٧  ١٠٢  ٧  

٦٠,٨  ٢٠  ٩٣  ٨  

٥٠,٠  ٥٨  ١١٨  ٩  

٣٣,٣  ٠  ٤٠  ١٠  

٦٠,٠  ٤٥  ١١٧  ١١  

٥٩,٢  ٣  ٧٤  ١٢  

٧٠,٠  ١١  ٩٥  ١٣  

١٦,٧  ٠  ٢٠  ١٤  

٦٣,٣  ٢٨  ١٠٤  ١٥  

٥٥,٠  ٤٣  ١٠٩  ١٦  

٦٤,٢  ٧  ٨٤  ١٧  

٥٩,٢  ٣٢  ١٠٣  ١٨  

٥٧,٥  ١٩  ٨٨  ١٩  

٦٩,٢  ٢٣  ١٠٦  ٢٠  

٦٠,٠  ٣٥  ١٠٧  ٢١  
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٥٩,٢  ٢٠  ٩١  ٢٢  

٧٥,٠  ٩  ٩٩  ٢٣  

٦١,٦  ٢٨  ١٠٢  ٢٤  

٥٨,٣  ٢٥  ٩٥  ٢٥  
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  :برنامج معالجة الوحدات الدراسية               )١١( ملحق ال
  

  

اليوم  الرقم

  يخوالتار

الوحدة 

  الدراسية

عدد   الدرس

 الحصص

استراتيجية 

  التدريس

  مالحظات

منتصف    -١
  الفصل األول

حصة     
  واحدة

  اختبار تشخيصي  

  االثنين  -٢
٢٠٠٩-٣-٩  

حصة     
  واحدة

اختبار قبلي   
  للوحدات الثالثة

  األحد  -٣
٢٠٠٩-٣-١٥ 

الممنوع من 
  الصرف

حصة 
  واحدة

اختبار قبلي للوحدة   
  األولى

  االثنين   -٤
٢٠٠٩-٣-١٦ 

الممنوع من 
الصرف 
  لسببين

حصة 
  واحدة

  شرح المفاهيم  أوراق العمل

  الخميس  -٥
٢٠٠٩-٣-١٩ 

الممنوع من 
الصرف 
  لسببين

  حل التدريبات  أوراق عمل  حصتان

  األحد  -٦
٢٠٠٩-٣-٢٢ 

الممنوع من 
الصرف لسبب 

  واحد

حصة 
  واحدة

  شرح المفاهيم  أوراق عمل

  االثنين  -٧
٢٠٠٩-٣-٢٣ 

الممنوع من 
الصرف لسبب 

  واحد

  حل التدريبات  أوراق عمل  حصتان

  األربعاء  -٨
٢٠٠٩-٣-٢٥ 

  األولى

حصة   
  واحدة

اختبار بعدي للوحدة   
  األولى

 عشر  المجموع

  حصص
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اليوم  الرقم

  والتاريخ

الوحدة 

  الدراسية

عدد   الدرس

 الحصص

استراتيجية 

  التدريس

  مالحظات

  الخميس  -٩
٢٠٠٩-٣-٢٦ 

ل الفع
  المضارع

حصة 
  واحدة

اختبار قبلي للوحدة   
  الثانية

  األحد  -١٠
٢٠٠٩-٣-٢٩ 

رفع الفعل 
  المضارع

تدريب الطلبة على   التعليم التعاوني  حصتان
  التعليم التعاوني

  األربعاء  -١١
٢٠٠٩-٤-١  

رفع الفعل 
  المضارع

  حل التدريبات  التعليم التعاوني  حصتان

  األحد  -١٢
٢٠٠٩-٤-٥  

نصب الفعل 
  مضارعال

+ شرح المفاهيم   التعليم التعاوني  حصتان
  حل التدريبات

  األربعاء  -١٣
٢٠٠٩-٤-٨  

جزم الفعل 
  المضارع

+ شرح المفاهيم   التعليم التعاوني  حصتان
  حل التدريبات

  األحد  -١٤
٢٠٠٩-٤-١٢ 

  الثانية

حصة   
  واحدة

اختبار بعدي للوحدة   
  الثانية

 عشر  المجموع

  حصص
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اليوم  الرقم

  والتاريخ

لوحدة ا

  الدراسية

عدد   الدرس

 الحصص

استراتيجية 

  التدريس

  مالحظات

  االثنين  -١٥
٢٠٠٩-٤-١٣ 

حصة   البناء 
  واحدة

اختبار قبلي للوحدة   
  الثالثة

  األربعاء  -١٦
٢٠٠٩-٤-١٥ 

البناء 
وعالماته في 

األسماء 
  والحروف

+ تدريب الطلبة   األدوارلعب   حصتان
  شرح المفاهيم

  األحد  -١٧
٢٠٠٩-٤-١٩ 

البناء 
وعالماته في 

األسماء 
  والحروف

حصة 
  واحدة

  حل التدريبات  األدوارلعب 

  األربعاء  -١٨
٢٠٠٩-٤-٢٢ 

البناء 
وعالماته في 

  األفعال

+ شرح المفاهيم   لعب األدوار  حصتان
  حل التدريبات

  األحد  -١٩
٢٠٠٩-٤-٢٦ 

حصة   
  واحدة

اختبار بعدي للوحدة   
  الثالثة

  األحد  -٢٠
٢٠٠٩-٤-٢٩ 

حصة   
  واحدة

اختبار ختامي   
  للوحدات الثالثة

  األربعاء  -٢١
٢٠٠٩-٥-١٣ 

  الثالثة

حصة   
  واحدة

  اختبار االحتفاظ  
  )بعد أسبوعين ( 

  تسع  المجموع

  حصص
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 االختبار القبلي ): ، أ١٢( ملحق ال
  

  الثامن األساسي:  الصف                         الوحدة األولى

         الممنوع من الصرف                      تدريبات

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول
  :الضبط الصحيح لكلمة سليمان" مان وانه من سلي: " لى  تعا–قال  -١

   سليمانَ - سليمان            د- سليمان             ج- سليمانِ           ب-     أ
  :كلمة يزيد ممنوعة من الصرف ألنها  " تولى يزيد الخالفة بعد أبيه: "  نقول -٢

   وزن فُعل- مركب مزجي     د- على وزن الفعل     ج- علم أعجمي      ب-    أ
  :لمة عائشة ممنوعة من الصرف ألنهاك" - ص –السيدة عائشة من زوجات الرسول " -٣

  مي علم أعج- مؤنث لفظي و معنوي    د- مؤنث معنوي    ج- ب علم مؤنث لفظي  -أ   
  :كلمة مآرب ممنوعة من الصرف ألنها" ولي فيها مآرب أخرى  " : قال تعالى -٤

   مختوم بألف ونون -دركب مزجي    م- علم أعجمي   ج- ب صيغة منتهى الجموع  -أ    
  :منوع من الصرف مجروراً و مصروفاً الجملة التي جاء فيها الم-٥

   يوجد عندنا صحراء عربية - ب يتكون الدم من صفائح دموية             -    أ
   دخلت الممرضة بمالبس بيضاء- إنني افتخر بعلماء المسلمين               د-   ج
  :"أليس اهللا بأحكم الحاكمين  " – تعالى –في قوله " بأحكم "  الضبط الصحيح لكلمة -٦

  كمِ  بأح- بأحكمٍ             د- بأحكمُ             ج- بأحكمَ         ب-    أ
  :لمة أدباء ممنوعة من الصرف ألنهاك" منحت الجائزة ألدباء مشهورين  " -٧

   صفة مختومة بألف ممدودة - صيغة منتهى الجموع              ب-    أ
   صفة على وزن فعالن- علم أعجمي                          د-   ج
  : ألنهاكلمة غسان ممنوعة من الصرف" نال الجائزة غسان : "  نقول-٨

   مختوم بألف ونون- د    على وزن فعالء -ج  مركب مزج    - ب  علم أعجمي   -    أ
  :تمنع كلمة يوسف من الصرف ألنها " إذ قال يوسف ألبيه : " – تعالى – قال -٩

   على وزن الفعل-د  على وزن فعالن    -ج      علم أعجمي-ب مركب مزجي    -أ    
  :تمنع كلمة جوعى من الصرف ألنها" ى هرة جوعى عطف الرجل عل: "  نقول-١٠
   منتهى الجموع-د على وزن فعال   -ج على وزن فعالن    -ب على وزن أفعل   -   أ
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، ثم اذكر سبب منع الكلمات التي تحتها خطوط من اقرأ النص اآلتي قراءة جيدة :السؤال الثاني
  .الصرف

  ضع  قد سمى لكل أمير والية من الشام ، فو– رضي اهللا عنه –كان أبو بكر : قال أبو جعفر
 على األردن ، حسنة ، و شرحبيل بن دمشق على سفيانبن أبي  يزيد على حمص ، و عبيدةأبو 

 ، فلما اقتربوا لقوا أقواما كثيرة تهاجمهم ، ولكن اهللا تعالى هزم فلسطينوعمرو بن العاص على 
   .بيضاءت سيوف المسلمين في الحرب المعة  كثيرة في اإلسالم ، وكانقبائلاألحزاب ودخلت 

  

  :عبيدة 

  : يزيد

  :سفيان 

  :دمشق 

  :حسنة 

  :فلسطين 

  :قبائل 

  :بيضاء
  

  : امأل الفراغ بعبارات مناسبة :السؤال الثالث 

  : الممنوع من الصرف هو  -١
 ---------- و -------------: يصرف الممنوع من الصرف في حالتين  -٢

 :العلم األعجمي هو  -٣

 :نتهى الجموع هي صيغة م -٤
  

كون ثالث جمل متنوعة تحتوي على كلمات ممنوعة من الصرف ، مبيناً سبب  :السؤال الرابع 
  .منع هذه الكلمات 

١-  

٢-  

٣-  

  مع تمنياتي لكم بالنجاح
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  الممنوع من الصرف لسبب واحد
   الثامن األساسي :الصف                                                                    ورقة عمل 

  
  :ة / عزيزي الطالب 

  
 راجيًا منك أن تقرأ هذه المادة ، ثم "سبب واحد الممنوع من الصرف ل" بمعلومات عن أقوم بتزويدك 

  .تجيب عن األسئلة المرفقة 
  

  :األهداف السلوآية 
  

  .أن يتعرف الطلبة إلى حاالت منع الصرف لسبب واحد  -١
 .ن يعّرف الطلبة معنى صيغة منتهى الجموع أ -٢
 .أن يميز الطلبة بين ألف التأنيث الممدودة والمقصورة  -٣
 .أن يعطي الطلبة أمثلة حول صيغة منتهى الجموع  -٤
 .أن يستخرج الطلبة الكلمات الممنوعة من الصرف  -٥
 .أن يكّون الطلبة فقرة تحتوي على آلمات ممنوعة من الصرف لسبب واحد  -٦
  

  
  

  
  

    
  
  

    
  هي آل جمع تكسير بعد ألف الجمع                 هو االسم المختوم بهمزة زائدة                    هو االسم المختوم  

  مسبوقة بألف ، مثل حمراء                        بألف زائدة للتأنيث      .              فيه حرفان أو ثالثة أوسطها ياء المد 
  آبرى: مثل .                                                                    أو للجمع مثل شعراء :نها و له أوزان م

  جرحى:          أو للجمع   
   أفاعيل- أفاعل -١

   أقاويل–    أقاول 
  

   فواعيل– فواعل -٢
    قوانين-    فوائد  

  
   مفاعيل– مفاعل -٣

   مفاتيح–    مسائل 

بألف االسم المختوم  صيغة منتهى الجموع
 التأنيث المقصورة

االسم المختوم بألف 
 التأنيث الممدودة

 الممنوع من الصرف لسبب واحد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                        
  ورقة عمل

  الثامن األساسي: الصف            الممنوع من الصرف لسبب واحد                      تدريبات 
  

  :ة / عزيزي الطالب 
  : أرجو منك أن تجيب عن األسئلة اآلتية "الممنوع من الصرف لسبب واحد"بعد قراءتك لدرس 

  
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  :لسؤال األول ا
  

  : ممنوعة من الصرف ألنها "بيضاء"آلمة " ونزع يده فإذا هي بيضاء : " قال تعالى -١
   على وزن ُفعلى- على وزن فعالء    د- على وزن َفعلى    ج- ب على وزن فعالن    -أ

  
  : من الصرف ألنها "بائل ق" تمنع آلمة " جاء العرب من قبائل آثيرة : "  نقول -٢

   اسم ممدود- على وزن فعالء    د- صيغة منتهى الجموع    ج- علم أعجمي        ب-أ
  
  " :نحافظ على قوانين المدرسة "  في الجملة "قوانين "  الضبط الصحيح لكلمة -٣

   قوانينِ - قوانيْن           د- قوانيُن          ج- قوانيَن         ب-أ
   
  " :في وطننا جرحى آثيرون : "  من الصرف في قولنا "جرحى " ع آلمة  تمن-٤

   اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة - اسم مختوم بألف مقصورة       ب-    أ
   

   علم أعجمي- صيغة منتهى الجموع          د- ج
  
  " :محمود درويش من أشهر الشعراء " في الجملة "الشعراء " الضبط الصحيح لكلمة-٥

   الشعراء- الشعراِءِ       د- الشعراُء      ج-لشعراَء       ب ا-أ
  
  : من الصرف ألنها "عصافير " تمنع آلمة " في القفص عصافير آثيرة : "  نقول -٦

   اسم مقصور- اسم ممدود      د- صيغة منتهى الجموع      ج- علم أعجمي     ب-أ
  
  : ممنوعة من الصرف ألنها "راء عاشو" آلمة " يصوم المسلمون ليلة عاشوراء  " -٧

   اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة- اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة       ب-أ
  

   علم أعجمي- صيغة منتهى الجموع                    د-ج
   
  : الجملة التي جاء فيها الممنوع من الصرف مصروفًا و مجرورًا-٨

   عندنا فقراء آثيرون -   ب يحترم اإلسالم الفقراء          -أ
  

   يتصدق الغني على فقراء المدينة- رأيت فقراء يتجولون             د-          ج
  

  " :حصل المسلمون على غنائم آثيرة "  في الجملة "غنائم " الضبط الصحيح لكلمة -٩         
  لسكون ا- الكسرة          د- الضمة        ج- الفتحة         ب-         أ

  
  : من الصرف "مصابيح"تمنع آلمة " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح:" قال تعالى– ١٠  
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   اسم مقصور- اسم ممدود      د- صيغة منتهى الجموع       ج- علم أعجمي      ب-          أ
  

   : استخرج الكلمات الممنوعة من الصرف في الجمل التالية وبين سبب المنع :السؤال الثاني 
  
 الكلمة الممنوعة  الجملة الرقم

  من الصرف
  سبب المنع

  بحثت في المكتبة عن مراجع عربية   -١
  

    

  ال ترفع راية سوداء  -٢
  

    

  يوجد أسرى في سجون االحتالل   -٣
  

    

  ال تتحدث عن أساطير مخيفة   -٤
  

    

  "هذا بصائر للناس : " قال تعالى    -٥
  

    

  عذبةيوجد في أريحا نوافير مياه    -٦
  

    

  المولد النبوي ذآرى عزيزة على قلوبنا  -٧
  

    

  
  : إعرابًا آامًال تحته خط أعرب ما :السؤال الثالث 

  
  . آاذبة أقاويل ال تستمع إلى -١

  

  ------------------------------------------------------------------------------:أقاويل    
  
  .ِ  الصحراءيعيش الجمل في  -٢

  

  --------------------------------------------------------------------------:    الصحراءِ 
  
  " . لتأخذوها مغانَمو إذا انطلقتم إلى : " قال تعالى  -٣

  

  -------------------------------------------------------------------------------:مغانَم    
  

  :ن ثالث جمل تحتوي على آلمات ممنوعة من الصرف آّو :السؤال الرابع 
  

١( --------------------------------------------------------------------------------- 
  
٢( --------------------------------------------------------------------------------- 

  
٣( --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 مع تمنياتي لكم بالنجاح
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  ختبار القبلياال                           )، ب ١٢( ملحق ال
  

   الثامن األساسي:       الصفة                الوحدة الثاني

                                  الفعل المضارعتدريبات 

  

  :ائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة د ضع:السؤال األول 

  ":يطعمون " يعرب الفعل المضارع "  ويطعمون الطعام على حبه: " قال تعالى– ١
    ثبوت النون    منصوب وعالمة نصبه - ب   ثبوت النون  عالمة رفعه  مرفوع و-أ
  حذف حرف العلة مجزوم وعالمة جزمه - د ثبوت النون    مجزوم وعالمة جزمه -ج
  ":تحقرن " يعرب الفعل " ال تحقرن بعضكم بعضا " :  نقول-٢
   مضارع مبني على السكون- ماض مبني على الفتح               ب-أ
   مضارع مبني على حذف حرف العلة-        د مضارع مبني على الفتح   -ج
  :"سيتولى"عالمة إعراب الفعل " ضيةسيتولى المحامي الق: " نقول-٣
   الضمة المقدرة      -   ب                الفتحة الظاهرة  - أ
   الفتحة المقدرة-    د               الضمة الظاهرة  -ج
  ": تجسسوا " يعرب الفعل المضارع  " وال تجسسوا : "  قال تعالى-٤
      النون   وعالمه جزمه حذف مجزوم-ب السكون                   مبني وعالمة بنائه-أ
  حذف حرف العلة مرفوع وعالمه رفعه -     د        النون  به حذفوعالمه نص منصوب -ج
  : الفعلين اللذين تحتهما خطإعراب " تدرسوا النجاح حتى تنالوالن  " -٥
   مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة-  ب               على السكون   فعل مضارع مبني-أ
   وعالمة جزمه حذف النون مجزوم- دنصوب وعالمة نصبه حذف النون     مضارع م-ج
  :"تر " يعرب الفعل المضارع " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل : "  قال تعالى-٦
       الفتحة منصوب وعالمه نصبه -   ب      حذف حرف العلة   منصوب وعالمه نصبه -أ
  حذف النون مجزوم وعالمه جزمه -  د       حذف حرف العلة   مجزوم وعالمه جزمه -ج
  :"ألتعلم " يعرب الفعل المضارع " جئت إلى المدرسة ألتعلم : "  نقول-٧
         الم األمر مجزوم وعالمه جزمه -     ب       أن المضمرة    منصوب وعالمه نصبه -أ
   منصوب وعالمه نصبه لن- د            ال الناهية       مجزوم وعالمه جزمه -ج
  :" أفوز مع الفريق ييا ليتن" الجملة في " أفوز " الضبط الصحيح للفعل -٨
   أفوزِ       -      ب                 أفوز -أ
   أفوزُ -     د                أفوزْ  -ج
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  :"أرجُ  " يعرب الفعل المضارع "  أحداً لم أرج"  في الجملة -٩
       ن حذف النو منصوب وعالمه نصبه -ب               الضمة    مرفوع وعالمه رفعه -أ
  حذف النون مجزوم وعالمه جزمه -د   حذف حرف العلة    مجزوم وعالمه جزمه -ج
  :"قد يشيب الفتى " جملة في ال" يشيب "  الضبط الصحيح للفعل -١٠
   الضمة        - ب       الفتحة       -أ
   الكسر-    د      السكون   -ج
  : يفيد" لم " الحرف " األرض مهادا ألم نجعل : "  قال تعالى-١١
   الرجاء        -  ب        التمني     -أ
   التشبيه-      د      النفي    -ج
  :جاء"   يحكموك"الفعل " فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك : "  قال تعالى- ١٢
   منصوباً      - ب         مرفوعاً    -أ
   مجروراً - د      مجزوماً      -ج
  :عها نصب المضارع ما عدا  الحروف اآلتية جمي-١٣
   لن         -  ب       الم األمر    -أ
   الم التعليل-  د     كي           -ج
  :ب  يرفع الفعل المضارع من األفعال الخمسة -١٤
   حذف حرف العلة      -   ب     حذف النون   -أ
   ثبوت النون- الضمة المقدرة      د-ج
  :"يأتِ  " يعرب الفعل المضارع "  السفر لم يأتِ  عليٌ  من: "  نقول-١٥
        ةالكسروعالمه بنائه  مبني - ب  حذف حرف العلة   مجزوم وعالمه جزمه -أ
  السكون المقدرة مجزوم وعالمه جزمه -د        حذف النون   مجزوم وعالمه جزمه -ج
  :ن األفعال الخمسة مرفوعاً للمؤنث الجملة التي جاء فيها فعل م-١٦
      حضرت الطالبات إلى المدرسة-ب      ءت الطالبات نشيطات  جا-أ
   البنات يدرسن-  د   أتدرسين دروسك يا هند   -ج
  :ب يجزم الفعل المضارع الصحيح اآلخر وليس من األفعال الخمسة  -١٧
   حذف النون      -   ب          حذف حرف العلة  -أ
  المقدرة على آخره السكون -   د          السكون الظاهرة  -ج
  :"يخشى " يعرب الفعل المضارع " إنما يخشى اهللا من عباده العلماء : "  قال تعالى-١٨
      الضمة المقدرة مرفوع وعالمه رفعه -  ب   الضمة الظاهرة  فوع وعالمه رفعه  مر-أ
  حذف النون مجزوم وعالمه جزمه -الفتحة المقدرة      د منصوب وعالمه نصبه -ج
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  :فعل المضارع مبنياً إذا اتصلت بهبر ال يعت-١٩
   ألف المثنى         -  ب        واو الجماعة     -أ
   نون التوكيد ونون النسوة-   د        تاء التأنيث     -ج
  :"أنسَ  " عالمة إعراب الفعل " مر ستون عاماً ولم أنس القضية : " نقول -٢٠
  ة المقدرة       الفتح-  ب        الفتحة الظاهرة   -أ
   حذف حرف العلة-    د         حذف النون   -ج
  :الجمل اآلتية صحيحة لغوياً ماعدا -٢١
             اجتهدوا كي تنجحون- اجتهدوا كي تنجحوا        ب-أ
   الطالب يدرسون- لم يحضروا المباراة        د-ج
  :"تكتبي  " ضارعيعرب الفعل الم" إن الكتابة صعبة فال تكتبي : "  نقول-٢٢
      حذف حرف العلة مجزوم وعالمه جزمه - بحذف النون       زوم وعالمه جزمه  مج-أ
  حذف حرف العلة منصوب وعالمه نصبه -  د   حذف النون  منصوب وعالمه نصبه -ج
  ":يشاهدا " عالمة إعراب الفعل " جاء الطالبان كي يشاهدا الحفل : "  نقول-٢٣
   حذف حرف العلة       -     ب                 األلف  -أ
   ثبوت النون-      د         حذف النون  -ج
   : فإنها تكتب"الشعر يبقى بعدكم دهراً " في الجملة " يبقى "  على الفعل لم إذا دخلت -٢٤
   لم يبقي            -  ب               لم يبقى     -أ
  قَ  لم يب-     د          لم يبقوا      -ج
  :الجملة الصحيحة هي " يدرسون "  على الفعل أن إذا دخلت -٢٥
   حث المعلم الطلبة أن يدرسوا- طلب المعلم من التالميذ أن يدرسون       ب-أ
   شجع المعلم الطلبة أن يدرسوو- أراد المعلم من الطلبة أن يدرسو          د-ج
  
  
  

  مع تمنياتي لكم بالنجاح                    
  

  

  

  

  



 128

  ♣رفع الفعل المضارع  
  تدريبات

  
  الثامن األساسي:  الصف                                                          ورقة عمل

  
  :ة / عزيزي الطالب 

  
  : أرجو منك أن تجيب عن األسئلة اآلتية "رفع الفعل المضارع " بعد قراءتك لدرس 

  
  : الصحيحةضع دائرة حول رمز اإلجابة: السؤال األول 

 
   :"أتوآأ " عالمة إعراب الفعل " هي عصاي أتوآأ عليها : "  قال تعالى -١
   الضمة الظاهرة- حذف الواو         د- حذف النون        ج- الفتحة       ب-أ

  
   :"يريدون " يعرب الفعل المضارع " آان شعراء فلسطين يريدون الحرية لوطنهم  " -٢
   مرفوع بثبوت النون-واو            ب مرفوع وعالمة رفعه ال-أ
   مبني على الضم- مرفوع بحذف حرف العلة            د-ج
  
   :"ينزف " الضبط الصحيح للفعل " أمي يا جرح ينزف : "  يقول الشاعر -٣
   ينزفْ - ينزفُ          د- ينزفِ          ج- ينزفَ        ب-أ

  
   :"يرجو " يعرب الفعل " ه فليعمل عمالً  صالحاً  فمن آان يرجو لقاء رب: "  قال تعالى -٤
   مضارع مرفوع بثبوت النون - مضارع مرفوع بالواو                        ب-أ
   مضارع مرفوع بالضمة المقدرة - مضارع مرفوع بحذف حرف العلة       د-ج
  
   :"تشعرين "  تشعرين ؟ يعرب الفعل بَم:  الطبيب للمريضة -٥
   مضارع مرفوع بالياء -رفوع بثبوت النون               ب مضارع م-أ
   مضارع مرفوع بالضمة المقدرة- مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة         د-ج
  
   :"سأبقى " عالمة إعراب الفعل " سأبقى في البيت حتى المساء : "  نقول -٦
   حذف النون-       د حذف حرف العلة - الضمة المقدرة       ج- الضمة الظاهرة       ب-أ

  
   :ماعدا جميع األفعال في الجمل اآلتية معربة -٧
   الطالب يحفظون القصيدة- يتطلب الفهم االستماع الجيد         ب-أ
   أنتّن تكتبَن الدرس - يشكو شعبنا من القهر                د-ج
  
   :"يبكون " يعرب الفعل " وجاءوا أباهم عشاًء يبكون : "  قال تعالى -٨
   مضارع مرفوع بحذف حرف العلة- مضارع مرفوع بالواو               ب-أ
   مضارع مرفوع بالضمة المقدرة- مضارع مرفوع بثبوت النون      د-ج
  " :واهللا ألجتهدّن  : "  في الجملة "اجتهد "  الضبط الصحيح للفعل -٩
   اجتهدَ ّن- د اجتهْد ّن        - اجتهدِ ّن        ج- اجتهدُ ّن       ب-أ
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   :"يسجدان " عالمة إعراب الفعل " والنجم والشجر يسجدان : "  قال تعالى -١٠
   الضمة المقدرة - ثبوت النون       د- األلف       ج- حذف حرف العلة       ب-أ

  
  :استخرج األفعال المضارعة المرفوعة وبين عالمة إعرابها   :السؤال الثاني

  
مضارع الفعل ال  الجملة الرقم

  المرفوع
  عالمة الرفع

  
  " فبأي آالء ربكما تكذبان : " قال تعالى   -١

  
    

  آيف نحيا والجراح جراحنا  -٢
  

    

  وُيسأل في الحوادث ذو صواب  -٣
  

    

  ماذا تفعلون ؟: المدير للطلبة   -٤
  

    

  الفقير يستجدي العطف والحنان  -٥
  

    

  " ولسوف يعطيك ربك فترضى: "قال تعالى   -٦
  

    

  
  : أعرب ما تحته خط إعرابا آامًال :السؤال الثالث 

  
   في النجاح يا عائشة ؟ترغبين هل -١

  :ترغبين     
  
  . على اليبس تجري إن السفينة ال -٢

  :تجري     
  
  . بالجائزة يفوزون المجتهدون -٣

  :يفوزون     
  

  :آّون ثالث جمل تحتوي على أفعال مضارعة مرفوعة : السؤال الرابع 
  
١-  
  
٢-  
  
٣-  
  

 مع تمنياتي لكم بالنجاح
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            ♣رفع الفعل المضارع 
  الثامن األساسي:                                                                  الصف ورقة عمل

                                                             
  :األهداف السلوآية 

  
 .معنى الفعل المضارع أن يعّرف الطلبة  -١
  

 .أن يبين الطلبة سبب رفع الفعل المضارع  -٢
 

 .أن يتعّرف الطلبة إلى عالمة رفع الفعل المضارع الصحيح اآلخر  -٣
 

 .أن يتعّرف الطلبة إلى عالمة رفع الفعل المضارع المعتل اآلخر  -٤
 

 .أن يبين الطلبة عالمة رفع األفعال الخمسة  -٥
 

 .عل المضارع أن يعدد الطلبة حاالت بناء الف -٦
 

  .فعال المضارعة المرفوعةأن يستخرج الطلبة األ -٧
  

 
  .يقرأ :  هو ما يدل على حدث يقع في زمان المتكلم ، مثل :الفعل المضارع 

  

  .يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ال حرف نصب وال جزم 
  
  
  

  
  

ل به ألف االثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، هي آل فعل مضارع اتص: األفعال الخمسة 
  :وهي خمسة أوزان 

  
  يكتبان  : يفعالن  -١
 تكتبان: تفعالن  -٢
 يكتبون: يفعلون  -٣
 تكتبون: تفعلون  -٤
  تكتبين : تفعلين  -٥

 الضمة المقدرة 
 على الفعل المعتل اآلخر

يسعى، يدعو، يبكي: مثل  

 عالمات رفع الفعل المضارع

 الضمة الظاهرة
  في الفعل الصحيح

يدرُس: مثل   

 ثبوت النون 
 في األفعال الخمسة

يكتبان ، يكتبون: مثل   
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   نصب الفعل المضارع
  الثامن األساسي: الصف                                                                  تدريبات  

  
  :ة / عزيزي الطالب 

  : أرجو منك أن تجيب عن األسئلة اآلتية "فعل المضارع لنصب ا" بعد قراءتك لدرس 
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 

  
   :"لتشقى " عالمة نصب الفعل " طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى : "  قال تعالى -١
   حذف حرف العلة- حذف النون        د- الفتحة المقدرة        ج-ب     ة   الفتحة الظاهر-أ

  
   :"يشارك " الضبط الصحيح للفعل " جميٌل أن يشارك اإلنسان في بناء وطنه : "  نقول -٢
   يشاركِ - يشاركْ         د- يشاركُ         ج- يشاركَ        ب-أ

  
   :ب  ينصب الفعل المضارع المهموز اآلخر -٣
   ثبوت النون- حذف حرف العلة          د- الفتحة المقدرة        ج- الفتحة الظاهرة      ب-أ

  
  : عالمة نصب األفعال الخمسة هي -٤
   ثبوت النون- حذف النون         د- الفتحة المقدرة        ج- الفتحة الظاهرة       ب-أ

  
    :"ندعو " فعل يعرب ال" لن ندعو من دونه آلهة : "  قال تعالى -٥
   مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة  - مضارع منصوب بالفتحة المقدرة              ب-أ
   مضارع منصوب بحذف النون- مضارع منصوب بحذف حرف العلة        د-ج
  
  " :ولن نلقى من الجالد إشفاقا لبلوانا : "  في قول الشاعر "نلقى "  يعرب الفعل -٦
   مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة   -ف                    ب مضارع منصوب باألل-أ
   مضارع منصوب بحذف حرف العلة- مضارع منصوب بالفتحة المقدرة         د-ج
  
   :"تحصلي " عالمة إعراب الفعل " أمتي لن تحصلي على حقوقك إال بالعمل : "  نقول -٧
   حذف النون-ف حرف العلة        د حذ- الفتحة المقدرة       ج- الفتحة الظاهرة      ب-أ

  
   :"ألبكي " يعرب الفعل " يا وطني ما آنت ألبكي في هذا العرس : "  يقول الشاعر -٨
   مضارع منصوب بالياء   - مضارع منصوب بأن المضمرة         ب-أ
   مضارع منصوب بحذف حرف العلة- مضارع منصوب بحذف النون         د-ج
  
  " :على المدير أن يجري الترتيبات الالزمة : "  في قولنا "يجري " ل  الضبط الصحيح للفع-٩
   يجرِ - يجرَي         د- يجرْي          ج- يجرُي        ب-أ

  
   :"تمروا " يعرب الفعل " أيها العابرون من هنا لن تمروا : "  قال الشاعر -١٠
  نصوب باأللف    مضارع م- مضارع منصوب بالواو                         ب-أ
   مضارع منصوب بحذف النون- مضارع منصوب بحذف حرف العلة        د-ج
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  :استخرج األفعال المضارعة المنصوبة وبين حرف النصب وعالمة النصب  :السؤال الثاني 

  
  :أعرب ما تحته خط إعرابًا آامًال : السؤال الثالث 

  . النساء العامالت أن نحترَميجب  -١
  :أن 

  
  :نحترَم 

  
  . على الفوز لن يحصلوا الالعبون -٢

  :لن 
  

  :يحصلوا 
  
   "تحبون مما تنفقوا البر حتى تنالوالن : "  قال تعالى -٣

  :تنالوا 
  

  :تنفقوا 
  

  :تحبون 
  

  :آّون فقرة من ثالثة أسطر تحتوي على أفعال مضارعة منصوبة : السؤال الرابع 
  

  
  

  
  
  

  مع تمنياتي لكم بالنجاح

  الفعل المضارع  حرف النصب  الجملة الرقم
     المنصوب

  عالمة النصب

"وما أمروا إال ليعبدوا اهللا : " قال تعالى   -١
  

      

  يرفض الحر أن يسعى لمذلة  -٢
  

      

  يسأبقى في البيت حتى أنهي واجبات  -٣
  

      

  أخي لن يسمع العدو شكوانا  -٤
  

      

  "آال إن اإلنسان ليطغى  :" قال تعالى   -٥
  

      

  لن تنجحي يا فاطمة إذا لم تدرسي  -٦
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  الصف الثامن/ ورقة عمل           ♣جزم الفعل المضارع   ♣              تدريبات   

  
    :ة/عزيزي الطالب

  :أرجو منك أن تجيب عن األسئلة اآلتية " جزم الفعل المضارع" بعد قراءتك للمادة التعليمية لدرس 
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 
  

   : "نشرح "  عالمة جزم الفعل" ألم نشرح لك صدرك : " قال تعالى  -١
   حذف النون- د      حذف حرف العلة -ج    السكون المقدرة -  ب  السكون الظاهرة    - أ   

  
   :"تصغ"يعرب الفعل "  يا بني إلى الكذبِ ال تصغ: "  نقول -٢
   مضارع مجزوم بسكون مقدرة    -  ب               مجزوم بسكون ظاهرة مضارع - أ   
   مضارع مجزوم بحذف حرف النون-  د          مضارع مجزوم بحذف حرف العلة - ج  

  
   :"تقولي " عالمة إعراب الفعل "  الصدق ال تقولي إال: " المعلمة للطالبة  -٣
   حذف النون- د        الياء  -مقدرة     ج السكون ال-  ب       السكون الظاهرة - أ   

  
   :  "أَر" يعرب الفعل "  في عيوب الناس شيئا ولم أَر: "  قال الشاعر -٤
   مضارع مجزوم بحذف حرف العلة    - ب          مضارع مجزوم بالسكون الظاهرة- أ   
  النون مضارع مجزوم بحذف -  د               مضارع مجزوم بالفتحة      -ج   

  
  : "يتفرقا " عالمة إعراب الفعل " وإن يتفرقا يغن اهللا آال من سعته : "  قال تعالى -٥
   السكون المقدرة-  د    األلف  -  ج   حذف حرف العلة    -   ب  حذف النون  - أ   

  
   :ما عدا الحروف اآلتية جميعها حروف جزم -٦

   لن-  د  ا  لّم -  ج   ال الناهية   - ب   الم األمر  - أ    

  
   :ما عدا الجملة اآلتية صحيحة لغويا -٧
      لتقرْأ درسك- ب                     لم يحضْر علي - أ   

   جاء المعلم ولما يأِت خالد-  د ال تضحكون في الحصة        -   ج

  
   :"تعجل "  عالمة إعراب الفعل" أبا هند فال تعجل علينا : "  قال الشاعر -٨
   السكون الظاهرة-  د      حذف النون- ج   حذف حرف العلة  -  ب    السكون المقدرة- أ   

  
  : عالمة جزم األفعال الخمسة -٩
   حذف النون-د   حذف حرف العلة  - ج    السكون المقدرة-ب      السكون الظاهرة- أ   

  
  : نقول "يدنو" إذا دخلت لم على الفعل -١٠

   لم يدنون-  د  لم يدُن       -ج          لم يدنوا    - ب           لم يدنو    -  أ   
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  :أستخرج حروف الجزم والفعل المضارع المجزوم وعالمة جزمه :السؤال الثاني 
  
حروف   الجملة  

  الجزم
الفعل 
  المجزوم

 عالمة الجزم

  "فلينظر اإلنسان إلى طعامه "قال تعالى  ١
  

      

  زانةلم نرَض عذاب الزن: قال الشاعر  ٢
  

      

  ال ترُج السماحة من بخيل ٣
  

      

  جاء المدير ولما يكونوا في االجتماع ٤
  

      

  حضر الفائزان ولما يتسلما الجائزة ٥
  

      

 " ولتنظر نفس ما قدمت لغد: " قال تعالى ٦
  

      

  
  : أعرب ما تحته خط إعرابا آامال :السؤال الثالث 

  "ه  بلتعجَل به لسانك تحركال : " قال تعالى  -١
  :تحرك 

  
  

  :لتعجل
  
  . حجرا يا محمدترمال  -٢
  :ترم   
  
  

   القصيدة ؟اتحفظولماذا لم : المعلم للطلبة  -٣
  :تحفظوا 

  
  

   يا فاطمة حجرا في البئرترميال  -٤
  : ترمي 

  
  
  

 : آون فقرة فيها أفعال مضارعة مجزومة :السؤال الرابع 
 
 
 

 
   ماذا استفدت من التعلم التعاوني ؟:السؤال الخامس 

  
  
  

  ع تمنياتي لكم بالنجاحم
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  الوحدة الثانية
  

   الصف الثامن األساسي                         ورقة عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  

  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة 
  
 .الجزم حالة إعرابية خاصة باألفعال المضارعة فقط  -١
  
 .يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف الجزم  -٢
 
 .من يدرْس ينجْح : المضارع بحروف أخرى ، آأدوات الشرط ، مثل قد يجزم الفعل  -٣
 
ال : مثل " أل التعريف " قد يحرك آخر الفعل المضارع المجزوم بالكسر إذا جاء بعده حرف ساآن  -٤

  تصاحِب السفهاء
  
  
  
  

    
  
  

معالمات الجز حروف الجزم  

 جزم الفعل المضارع

  لم
   لم يتأخر
 محمد

 لما
جاء المعلم 

ولما يحضر 
 علي

 ال الناهية
ال تهمل 
 واجباتك

 الم األمر
لتدرس 
 دروسك

حذف النون في 
  األفعال الخمسة

 لم يدرسوا

  حذف حرف العلة
 لم يبكِ  أحد

  الظاهرةالسكون 
  ال تهمل واجباتك
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم)                 ، ج ١٢( الملحق 

  

  بلياالختبار الق   الوحدة الثالثة

  البناء في األسماء والحروف 

  الثامن األساسي: الصف                                                                 تدريبات 
  

 أرجو منك أن تجيب عن األسئلة "البناء في األسماء والحروف "   بعد قراءتك لدرس:ة/ عزيزي الطالب 
  :اآلتية

  

  : الصحيحةز اإلجابة ضع دائرة حول رم:السؤال األول
  

  : يفيد "اهللا" حرف الالم في كلمة " الحمد هللا رب العالمين : " قال تعالى -١
   الشرط- الجر        د- االستفهام        ج- العطف       ب-   أ
  :هي اًشارة مبنياإل الجملة التي جاء فيها اسم -٢

   أنت نشيط-هدون         د هم مجت- جاء الذي نجح       ج- هذا طالب نشيط       ب-   أ
  : عن مكان وقوع الفعل نقول عندما نسأل-٣

   كم أخاً لك ؟- د      كيف حالك ؟  - أين تسكن ؟      ج-ب    متى حضر الطالب ؟  -   أ
  :مبنية عدا أسماء اإلشارة اآلتية جميعها -٤

   أولئك - ذلك         د- هؤالء      ج- هذان        ب-   أ
  : جميعها معربة عدا اآلتية األسماء-٥

   سيبويه - خليل        د- علي        ج- محمد       ب-   أ
  : جميعها حروف عطف عدا الحروف اآلتية-٦

   ثم- ماذا         د- الفاء         ج- الواو       ب-   أ
  : حرف الجر الذي يدل على التشبيه في الجمل اآلتية-٧

   محمد كا ألسد- نزلت عن الفرس   د-ج الكتاب على الطاولة   -ب   الماء في اإلبريق -   أ
  : عالمات بناء لألسماء عداآتيع ما ي جمي-٨

   السكون- الضم         د- الفتح        ج- حذف النون       ب-   أ
  :جميعها مبنية عدا األسماء الموصولة اآلتية -٩

   اللواتي-     د الذين     - اللذان         ج- الذي         ب-   أ
  : يفيد "لم" حرف " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ : "  قال تعالى -١٠
   التمني - التشبيه        د- النفي         ج- االستفهام        ب-    أ
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  : أعرب ما تحته خط إعراباً كامالً:السؤال الثاني
 نظيفٌ الصفُ -١
  

  :الصفُ
  

  :نظيفٌ
  

٢- مجتهدون هؤالءِ  إن  
  

  :نإ
  

  :هؤالء
  

 المدرسةِ  إلىحضر الطالب  -٣
 
  :إلى

  
  :المدرسة

  
  :آتي كون جملة لكل مما ي:السؤال الثالث

  
 .اسم إشارة للمؤنث المفرد القريب -١

  
 .جملة فيها حرف عطف -٢

 
 .ملة فيها اسم موصول للمؤنث الجمعج -٣

 
  .سم استفهام مبني للعددا -٤
  

  مع تمنياتي لكم بالنجاح
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   وف واألفعالالبناء في األسماء والحر

  الثامن األساسي: الصف                        االختبار القبلي                      الوحدة الثالثة
 

  : ة / الطالب عزيزي 
  أنأرجو منك "البناء في األسماء والحروف واألفعال " أضع بين يديك مجموعة من األسئلة حول 

  : تجيب عن األسئلة اآلتية 
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 
  

 : على "سجد " يبنى الفعل " فسجد المالئكة آلهم أجمعون : " قال تعالى  -١
   حذف حرف العلة- السكون        د-  ج    الفتح  - ب    الضم   -أ
  

  : الفعل المضارع المبني في الجملة اآلتية -٢
   أنِت تقولين الحق - واهللا ألقولّن الحق     د-حق     ج أنتم تقولون ال- أنت تؤمن بقول الحق      ب-أ
  

  : الجملة التي جاء فيها اسم مبني على الكسر -٣
   هذا صف نظيف- لم أشاهد أحدًا          د- أنت طالب نشيط        ج- هؤالء مجتهدون          ب-أ
  

  : يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به -٤
   األلف المقصورة-نون التوآيد       د- نون النسوة        ج-    ب واو الجماعة    -أ
  

  : عندما نسأل عن زمان وقوع الفعل باستخدام اسم مبني نقول -٥
   آم يومًا بقي لالمتحان ؟ - أين وقعت معرآة حطين ؟            ب-أ
   آيف تأتي إلى المدرسة ؟- متى وقعت معرآة حطين ؟          د-     ج

  

  :على"عرضنا"يبنى الفعل " إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال : " ال تعلى  ق-٦
   حذف حرف العلة- الضم          د- الفتح         ج- السكون         ب-أ
  

  : عندما تأمر شخصًا باستخدام فعل أمر مبني على السكون نقول -٧
   أقم وجهك للدين الحنيف   - فال تدُع مع اهللا أحدًا                 ب-أ
   ال تهمل واجباتك- لينفق ذو سعة من سعته           د-ج

  

  : ضمير الغائب المبني على الفتح ويدل على الجمع هو -٨
   هّن- هم         د- انتّن         ج- نحن       ب-أ
  

  :بنية على جميع األفعال التي تحتها خطوط م"  عينا وقري واشربي وآلي: "  قال تعالى -٩
   حذف حرف العلة- حذف النون         د- الفتح        ج- السكون       ب-أ
  

   :"اسَع " يعرب الفعل " اسَع إلى عمل الخير : "  نقول -١٠
   فعل أمر مبني على حذف حرف العلة- فعل أمر مبني على الفتح                 ب-أ
   أمر مبني على السكون   فعل- فعل أمر مبني على حذف النون       د-ج

  

  :ماعدا  األفعال اآلتية آلها مبنية -١١
   يعلمن- اعلم        د- علموا       ج- يحفظون      ب-أ
  

  : الجملة التي فيها اسم موصول للمفرد المذآر -١٢
   نجح هؤالء الطالب- حضر اللذان نجحا       د- جاء الذي نجح      ج- جاء هذا الطالب      ب-أ
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  : على "أوحى " يبنى الفعل " فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية : "  قال تعالى -١٣
   حذف النون- حذف حرف العلة        د- الفتحة الظاهرة       ج- الفتحة المقدرة       ب-أ
  

   :"اعمال " يعرب الفعل " اعمال الخير : "  نقول -١٤
   فعل ماض مبني على الفتح   -  ب فعل ماض مبني على األلف                   -أ
   فعل أمر مبني على السكون- فعل أمر مبني على حذف حرف العلة        د-ج

  

   :ماعدا جميع ما يآتي عالمات بناء -١٥
   الكسر- الفتح        د- السكون       ج- ثبوت النون       ب-أ

  
  : امأل الفراغ بعبارات مناسبة :السؤال الثاني 

  
 ------------------------------------------------------------------------------:البناء هو  -١

  

  ---------------------إذا اتصلت بالفعل الماضي تاء الفاعل فإنه يبنى على  -٢
 

 ---------------------------يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به  -٣
 

 ----------------------------ه يبنى على إذا آان فعل األمر معتل اآلخر فإن -٤
 

 ------------------------من " هؤالء " تعتبر آلمة  -٥
  

  : خط إعرابًا آامًال ه أعرب ما تحت:السؤال الثالث 
  . آبائي أولئك -١

  :أولئك 
  
  " . أن الحق هللا فعلموا: " قال تعالى  -٢

  :علموا 
  
  .القصيدة  يحفظَنالبنات  -٣

  :يحفظنَ  
  

  : ع السؤال الراب
 .آّون جملة فيها فعل ماض مبني على الفتح  -١
  
 
 .آّون جملة فيها فعل أمر مبني على حذف النون  -٢

  
  
  

  بالنجاحلكم مع تمنياتي 
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   البناء في األسماء والحروف

  الثامن األساسي: الصف                                                                     
  

 راجيا منك "البناء في األسماء والحروف"أقوم بتزويدك بمعلومات عن درس  :ة / عزيزي الطالب 
  :أن تقرأ هذه المادة ثم تجيب عن األسئلة المرفقة 

  
  :األهداف السلوآية 

  
  .أن يعّرف الطلبة معنى البناء -١
 .أن يعدد الطلبة األسماء المبينة -٢
 .أن يوضح الطلبة عالمات بناء األسماء  -٣
 .لى البناء في األسماء والحروفأن يعطي الطلبة أمثلة ع -٤
 .أن يكون الطلبة جمال تحتوي على أسماء مبينة -٥
 .أن يمثل الطلبة دور البناء في األسماء والحروف -٦
 

خر الكلمة حرآة واحدة ال تتغير ، وإن تغيرت وظيفة الكلمة داخل الجملة أو  هو لزوم آ:البناء 
  .تغيرت العوامل الداخلة عليها

  
  :األسماء المبينة

  
ثم هناك . أنا ، نحن ، أنت، أنتما ، أنتم ، أنت، انتن، هو، هما ، هم ، هي ، هن : الضمائر مثل  -١

  .نا، ك: الضمائر المتصلة مثل 
 .هذا ،هؤالء، هذه، تلك ، ذلك، أولئك: أسماء اإلشارة -٢
 .الذي، الذين، التي، اللواتي:األسماء الموصولة  مثل   -٣
 .تى، أين، آمماذا، آيف ، م: أسماء االستفهام مثل  -٤
 سيبويه: مثل " العلم المختوم ب  ويه -٥

  السكون ، الفتح ،الضم ، الكسر:عالمات البناء في األسماء هي 
  

  : الحروف المبنية 
  
  ....من ، إلى، عن، : حروف الجر  -١
 .يا :مثل : النداء  -٢
 .واو، فاء، ثم، أو: العطف  -٣
 .ما ، لم، لن ،ال: النفي  -٤
 . التوآيدإّن ، أّن، قد ، نون : وآيدالت -٥
 

  : مالحظة 
  
  .عالمات البناء في الحروف مثل عالمات البناء في األسماء -١
 .معربة وليست مبنية" هذان،هذين" صيغة المثنى في أسماء اإلشارة  -٢
 معربة وليست مبنية " اللذان واللذين: "صيغة المثنى في األسماء الموصولة مثل  -٣
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   البناء وعالماته في األفعال
  الثامن األساسي:  الصف                                                                                       ورقة عمل  

  
   (        ): الشعبة        :                                                                          ة / اسم الطالب 

  
راجيًا منك أن تجيب عن " البناء في األفعال "  بمجموعة من التدريبات حول  أقوم بتزويدك:ة / عزيزي الطالب 

  .هذه األسئلة بعد قراءتك للمادة التعليمية 
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 
  
   :"قرأ إ" عالمة إعراب الفعل " اقرأ باسم ربك الذي خلق : " قال تعالى  -١
   حذف النون- الضم       د-    ج الفتح   - السكون    ب-أ

  
   :"حفظتم " عالمة إعراب الفعل " هل حفظتم القصيدة ؟ : "  المعلم لطالبه -٢
   السكون- الكسرة     د- الضمة     ج- الفتحة      ب-أ

  
  :  يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصل به -٣
   ألف المثنى-       د حرف العلة - نون التوآيد       ج- نون النسوة    ب-أ

  
   :"ينبذّن " عالمة إعراب الفعل " آال لينبذّن في الحطمة : "  قال تعالى -٤
   حذف النون- حذف حرف العلة        د- الفتحة        ج- الضمة         ب-أ

  
المة إعراب ع" عّلموا أوالدآم الرماية والسباحة و رآوب الخيل  : " - رضي اهللا عنه – قال عمر بن الخطاب -٥

   :"عّلموا "الفعل 
   حذف حرف العلة- حذف النون      د- الضمة         ج- الفتحة         ب-أ

  
  : العبارات اآلتية صحيحة لغويًا عدا -٦
  احفظوا:  المعلم لطالبه - الطالبان آتبان الدرس     د- الطالبات يحفظن القصيدة     ج- أدرس درسك     ب-أ

  
   :"اشتكى " عالمة إعراب الفعل " ان يدري الرجل القصة ما اشتكى لو آ: "  نقول -٧
   الفتحة المقدرة- الضمة المقدرة        د- الضمة الظاهرة       ج- الفتحة الظاهرة      ب-أ

  
  :تقول له " في السعي لطلب العلم "  إذا أردت أن تأمر أحدًا -٨
   إسعَ - إسعو         د- إسعا        ج- إسعى       ب-أ

  
  : األفعال اآلتية جميعها مبنية عدا -٩
   إسمعّن- سمعَ         د- إسمع        ج- يسمعون    ب-أ

  
  :األفعال التي تحتها خط تبنى على "  أنعامكم ارعواا و اشربو و آلوا: "  قال تعالى -١٠
   حذف النون- حذف حرف العلة       د- الضم        ج- السكون     ب-أ
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  :استخرج األفعال المبنية في الجمل اآلتية وبين نوعها وعالمة البناء  : الثاني السؤال
  
            عالمة البناء     نوعه    الفعل المبني  الجملة  الرقم

        "وأما بنعمة ربك فحدث : " قال تعالى   -١

        ال ينفع الندم إذا زلت الفدم  -٢

        ال تأسفّن على ما فات  -٣

        ى النصائحاستمعوا إل  -٤

        النساء يساهمَن في بناء الوطن  -٥

        نّظفي اللوح: المعلمة للطالبة   -٦

  
  : أعرب ما تحته خط إعرابا آامًال :السؤال الثالث 

  
 " . إلى سبيل ربك بالحكمة ادعُ : " قال تعالى  -١
  

  :ادعُ  
  
  
 .ّ من المعروف شيئًا تستصغرن ال  -٢
  

   :تستصغرّن
  
  
  
  . إن آنتم ال تعلمون  أهل الذآراسألوا -٣
  

  :اسألوا 
  
  
  

  : أجب عن األسئلة اآلتية "لعب األدوار " من خالل طريقة التدريس  :السؤال الرابع 
  
 ما اسم الدور الذي لعبته ؟  - أ
  
  
   "لعب األدوار " ماذا استفدت من التعلم بطريقة   - ب
  

  مع تمنياتي لكم بالتوفيق
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  إجابات الطلبةنماذج                         ) ١٣( ملحق ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 144

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 145

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 146

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 147

  االختبار الختامي ):١٤(حق ملال
  

  الثامن األساسي: الصف    :االسم
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول
  :مرفوع وعالمة رفعه" يصدون "  الفعل المضارع "ويصدون عن سبيل اهللا"قال تعالى  -٢

   الفتح- دعلة       حذف حرف ال- ج ثبوت النون        - الواو         ب-أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" إبراهيم  " ، كلمةسلمت على إبراهيم:  نقول-٢

   مزجي مركب– د  مختوم بألف ونون    -ل    ج على وزن فع- ب علم أعجمي   -        أ
  : وعالمة جزمهمجزوم"تر " الفعل المضارع " لم تر كيف ضرب اهللا مثال أ: "  قال تعالى-٣

   حذف حرف العلة- د   الكسر         -ج    السكون        -بون        حذف الن-     أ
  :مبني على" شرح " يدة الفعل الماضي  شرح المعلم القص-٤

   السكون- د الفتح             -  جلة     حذف حرف الع- ب الضم      - أ     
٥-"  هزالفعل الماضي  " اً الزلزال المباني هز "ي على مبن "هز:  

  حذف حرف العلة- د   حذف النون       -جالفتح             -    ب السكون     -     ا
  :عالمة نصبهمنصوب و  "يجدوا"الفعل المضارع " لن يجدوا من دونه موئال : " قال تعالى-٦

   الفتح - د الضم            -     ج حذف النون    - حذف حرف العلة       ب-      ا
  :هو) أثنى المعلم على يعقوب(نا  الضبط الصحيح لكلمة يعقوب في قول-٧

   الفتح-د السكون              - الضم                 ج- الكسر               ب- أ    
  :بأنه) نحافظ على نظافة صفنا(ية في الجملة اآلت"  نحافظ "المضارع   يعرب الفعل-٨

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة-ب                    مرفوع وعالمة رفعه الضمة-     أ
  . مجزوم وعالمة جزمه حذف النون-د     . مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة-    ج

  :مبني على" ادرس " األمرالفعل " سك يا محمد ادرس درو: "  نقول-٩
   الضم-حذف حرف العلة         د- الفتح           ج- السكون          ب-     أ
  :مبني على " ألحافظن" الفعل المضارع " ألحافظن على العهد  " -١٠

   السكون- د حذف النون           -     ج الفتح      - الضم             ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف " مروان" كلمة " لم مروان كافأ المع " -١١

   على وزن فعل- د علم أعجمي  - اسم علم مؤنث    ج-سم مختوم باأللف والنون    ب ا-     أ
  :مبني على"  امكثوا "فعل األمر " فقال ألهله امكثوا إني آنست نارا : "  قال تعالى-١٢

   حذف النون-لسكون           د ا- حذف حرف العلة       ج- ب الضم       -     أ
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  :ممنوعة من الصرف ألنها" بيت لحم " كلمة " ولدت في بيت لحم  " -١٣
   مركب تركيب مزجي-مختوم بالنون    د -ج على وزن مفعل    -جمي     ب علم أع-    أ
  : مبني على "انطلقا" الفعل الماضي " قا إلى المباراة حضر الالعبان فانطل"  نقول -١٤
   الفتح- السكون           د-ج الضم             -         ب حذف النون -أ    
  :عالمة جزمه" تعثوا " عل المضارع الف" وال تعثوا في األرض مفسدين : "  قال تعالى-١٥
   السكون- د حذف الواو       -       ج حذف النون - حذف حرف العلة        ب- أ   
  :مبني على الفتح" ألجتهدن " الفعل "  في دروسي دنألجته : "لب للمعلم الطا-١٦
   سبقه ال- اتصاله بنون التوكيد     د- بنون النسوة    ج- التصاله بالالم      ب-  أ  
  " :يبعثون " الفعل المضارع  " قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون: "  قال تعالى-١٧
   مجرور-رفوع              د م- مجزوم              ج- منصوب         ب- أ   
  :" مريم أعطت المعلمة الجائزة ل" في " مريم "  الضبط الصحيح لكلمة -١٨
   مريمِ - مريم           د- مريماً               ج- مريم          ب- أ   
  :ممنوعة من الصرف ألنها" بيضاء " كلمة " ونزع يده فإذا هي بيضاء : "  قال تعالى-١٩
   علم مؤنث-د     وزن فعالء    - علم أعجمي         ج- وزن فعالن       ب-    أ
  ":تنجح " الفعل " ان إذا لم تدرس نك لن تنجح في االمتحإ " -٢٠
   مجرور- د منصوب             -     ج مجزوم      -  ب   مرفوع    - أ   
  :مبني على" أوحى " ل الماضي الفع" فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا : "  قال تعالى -٢١

   حذف النون- د حذف حرف العلة     - الضمة المقدرة     ج- الفتحة المقدرة    ب-   أ 
  :ممنوعة من الصرف ألنها"  قبائل" كلمة "  من قبائل كثيرة جاء العرب " -٢٢
  جي مز مركب تركيب-د      صيغة منتهى الجموع-ي    ج علم أعجم-  ب علم مؤنث  -    أ
  :" فتحت األبواب بالمفاتيح" في الجملة " المفاتيح "  الضبط الصحيح لكلمة -٢٣

   المفاتيح-  دالمفاتيحِ            - المفاتيح            ج- المفاتيح          ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" صحراء " لمة ك"  يسكن البدو في صحراء واسعة  "-٢٤

   علم مختوم بألف مقصورة  -ب            ألف ممدودة علم مختوم ب-     أ
   صفة على وزن فعالن-د    صيغة منتهى الجموع            -    ج
 مبنياً "ع دا" رب فعل األمر يع" بيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دع إلى سا: "  قال تعالى-٢٥

  :على 
  ف العلة  حذف حر -  ب          حذف النون            -     أ
   السكون-د                            الضم  -     ج

 مع تمنياتي لكم بالنجاح
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 خطوات تنفيذ البرنامج العالجي: )١٥(الملحق 

  
  الحصة األولى 

  
الجزء الثاني لطلبة الصف الثامن األساسي فـي        / أجري اختبار تشخيصي في كتاب العلوم اللغوية        

الضعف ، حيث كانت العينة عشوائية مكونة مـن سـبع مـدارس ،              محافظة أريحا ، لتحديد نقاط      
  ).٢(واعتمد في ذلك الملحق  

  
  الحصة الثانية 

  
  اختبار قبلي للوحدات الدراسية الثالث

الممنوع من الصرف ، الفعل المضارع ، والبناء        ( لمس الباحث ضعفا في الوحدات الدراسية اآلتية        
  .لوحدات لتحديد جوانب القوة والضعف لدى الطلبةأعد الباحث اختباراً قبليا لهذه ا)  
  

  الحصة الثالثة 

لمعرفة  المهارات التي يعاني منها      " الممنوع من الصرف  "أجرى الباحث اختبارا قبليا للوحدة األولى       
  .الطلبة 

  
  الحصة الرابعة 

  

  ة دقيق٤٥الممنوع من الصرف لسببين                    الزمن                      
  أوراق العمل: طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يعرف الطلبة معنى الممنوع من الصرف  -١
  .أن يبين الطلبة حاالت الممنوع من الصرف لسببين -٢
 .أن يستخرج الطلبة الممنوع من الصرف لسببين -٣
 

  .ورقة عمل ، لوحة كرتونية ، السبورة: التعلمية / الوسائل التعليمية 
  :حصة خطوات سير ال

  .تهيئة الطلبة وتشويقهم للحصة: التمهيد للدرس  -١
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  .عرض اللوحة الكرتونية أمام الطلبة  -٢
 .قراءة الطلبة للجمل المذكورة  -٣

 .مريم ،فاطمة ،إبراهيم ، عدنان:مناقشة الطلبة في الكلمات الممنوعة من الصرف   -٤

منـوع مـن    توزيع ورقة العمل على الطلبة خاصة باألهداف السلوكية ، ونبـذه عـن الم              -٥
 .الصرف لسببين ومناقشتهم فيها

 .أكلف الطلبة بتكوين جمل فيها ممنوع من الصرف -٦

  
  

  الحصة الخامسة

  

   دقيقة٤٥الزمن      )         حل التدريبات(الممنوع من الصرف لسببين           
  :األهداف السلوكية 

  .أن يكون الطلبة أمثلة حول الممنوع من الصرف  -١
  .دريبات الواردة في ورقة العمل أن يحل الطلبة الت -٢

 .أقالم ، أوراق عمل ،السبورة : التعلمية /  الوسائل التعليمية 

  :خطوات سير الحصة 
  .مناقشة الطلبة في الممنوع من الصرف لسببين : التمهيد  -١
توزيع الطلبة في مجموعتين ، مجموعة مع الباحث واألخرى مع معلمة اللغة العربية فـي                -٢

  .غرفة أخرى 
 .يع أوراق العمل للطلبة وتكليفهم بحل التدريبات توز -٣

 .مناقشة الطلبة في اإلجابات  -٤

 .في نهاية الحصة وضع كل طالب ورقته في الملف الخاص به -٥
 
  
  
  لحصة السادسةا

  

   دقيقة٤٥    الزمن          الممنوع من الصرف لسبب واحد             
  

  . أوراق العمل: طريقة التدريس 
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  :كية األهداف السلو
  .أن يعرف الطلبة حاالت الممنوع من الصرف لسبب واحد -١
  .أن يكون الطلبة أمثلة على الممنوع من الصرف لسبب واحد -٢

 
  .لوحة كرتونية ، ورقة عمل ، السبورة ، ملفات الطلبة: التعلمية /الوسائل التعليمية 

  :خطوات سير الحصة 
  .ع من الصرف لسبب واحد عرض لوحة كرتونية كتب عليها جمل تحتوي على الممنو -١
  .صحراء ، مفاتيح ، أسرى ، سوداء ، عصافير : مناقشة الطلبة في األمثلة الواردة  -٢
 .أكلف الطلبة استنتاج القاعدة  -٣

 .توزيع أوراق العمل على الطلبة ومناقشتهم فيها  -٤

  .أكلف الطلبة إعطاء أمثلة عن الممنوع من الصرف لسبب واحد  -٥
  

  الحصة السابعة 

  

   دقيقة٤٥          الزمن      الممنوع من الصرف لسبب واحد                    
  .أوراق العمل: طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  أن يكون الطلبة جمال تحتوي على الممنوع من الصرف لسبب واحد  -١
  

  :خطوات سير الحصة 
  .تهيئة الطلبة للحصة ومناقشتهم في الممنوع من الصرف لسبب واحد -١
زيع الطلبة في مجموعتين ، مجموعة مع الباحث واألخرى مع معلمة اللغة العربية فـي               تو -٢

  .غرفة أخرى 
 .توزيع أوراق العمل للطلبة وتكليفهم بحل التدريبات الواردة فيها  -٣

 .مناقشة الطلبة في إجاباتهم وتصحيحها  -٤

 .وضع ورقة العمل في ملف كل طالب -٥
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  الحصة الثامنة

  

   دقيقة٤٥ختبار البعدي                           الزمن اال              
أعيد تطبيق االختبار القبلي بعد االنتهاء من تدريس الوحدة األولـى ، لمالحظـة تحـسن أداء                 

  .الطلبة
  

                  الحصة التاسعة
  ية      الوحدة الثان                 الفعل المضارع                                

   دقيقة٤٥االختبار القبلي                                     الزمن                          
أجري اختبار قبلي للوحدة الثانية الفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجـزوم للتعـرف إلـى               

  .جوانب القوة والضعف 
  

  الحصة العاشرة

  

   دقيقة٤٥           الزمن رفع الفعل المضارع                        
  .التعلم التعاوني : طريقة التدريس 

  :األهداف 
  .أن يتعرف الطلبة إلى معنى التعلم التعاوني  -١
  .أن يعرف الطلبة معنى الفعل المضارع  -٢
 .أن يبين الطلبة عالمات رفع الفعل المضارع  -٣
 

  .لمساندة التعليم ا/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  .بطاقات ، أقالم مجك ، وحبر : الوسائل التعليمية التعلمية 

  :خطوات سير الحصة 
  .الجلوس مع المشاركين في التنفيذ والشرح لهم عن التعلم التعاوني وخطواته -١
ة /توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مشارك له مجموعة ، وتضم الباحث ، ومعلـم                -٢

  .ليم المساندة التع/ اللغة العربية ، ومعلم
 .قسمت كل مجموعة إلى مجموعات صغيرة واختير قائد لكل مجموعة -٣



 153

معنى الفعل المضارع ، عالمـات رفـع الفعـل         : توزيع المادة في بطاقات لكل مجموعة        -٤
 .المضارع، األفعال الخمسة 

 .تكليف كل مجموعة بالتحدث عن المادة الموجودة معها -٥

 .ميع المعلومات عنها يقوم المعلم بتخليص القاعدة للدرس وتج -٦

  
  الحصة الحادية عشرة 

  

   دقيقة٤٥   الزمن              الفعل المضارع المرفوع                           
  .التعلم التعاوني : طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يعطي الطلبة أمثلة عن الفعل المضارع -١
  .أن يستخرج الطلبة الفعل المضارع المرفوع -٢
 
  .ورقة عمل ، أقالم حبر ، ملفات الطلبة: التعلمية /لوسائل التعليمية ا

  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

  .تقسيم الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم -١
  .مناقشة الطلبة في الفعل المضارع المرفوع -٢
 . طالب ٥ -٤وعة إلى مجموعات عمل صغيرة من توزيع كل مجم -٣

 .تكليفهم بحل التدريبات الموجودة في ورقة العمل  -٤

 .مناقشة الطلبة في إجاباتهم وتصحيحها -٥

 .يقوم كل طالب بوضع ورقته في ملفه -٦
 
  

  الحصة الثانية عشرة والثالثة عشرة

  

   دقيقة٩٠   الزمن            نصب الفعل المضارع                                   
  .التعلم التعاوني: طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يتعرف الطلبة إلى سبب نصب الفعل المضارع -١
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  .أن يبين الطلبة عالمات نصب الفعل المضارع -٢
 .أن يستخرج الطلبة الفعل المضارع المنصوب -٣

 
  .فات ، أقالم رصاصالبطاقات ، أوراق العمل ، المل: التعلمية / الوسائل التعليمية 

  
  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

  .تهيئة الطلبة وتشويقهم للحصة ، ومناقشتهم في الفعل المضارع المرفوع -١
  .توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم  -٢
  . طالب٥-٤غيرة من توزيع كل مجموعة في مجموعات عمل ص -٣
 .توزيع البطاقات المكتوب عليها نصب الفعل المضارع  -٤

 .تكليف كل مجموعة بالتحدث عن المادة الموجودة معها -٥

 .توزيع أوراق العمل على الطلبة لحل التدريبات  -٦

 .مناقشة الطلبة في إجاباتهم وتصحيحها -٧

  
  الحصة الرابعة عشرة

  

  دقيقة٤٥      الزمن              ارع     جزم الفعل المض                        
  .التعلم التعاوني : طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يعدد الطلبة حروف جزم الفعل المضارع  -١
  .أن يبين الطلبة عالمات جزم الفعل المضارع -٢
 .أن يكون الطلبة أمثلة عن الفعل المضارع المجزوم -٣

  .طاقات  أأوراق العمل ، السبورةالب: التعلمية / الوسائل التعليمية
  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

  .تهيئة الطلبة وتشويقهم للحصة -١
  .توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم -٢
  . طالب٥-٤توزيع كل مجموعة في مجموعات عمل صغيرة من  -٣
 .البطاقات المعدة لكل مجموعةتوزيع -٤
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 .تكليف كل مجموعة بالتحدث عن المادة الموجودة معها-٥

  . يقوم المعلم بتلخيص المادة على السبورة-٦
  

  الحصة الخامسة عشرة 

  

   دقيقة٤٥            الزمن   جزم الفعل المضارع                             
  )دريباتحل ت. (التعلم التعاوني: طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يبين الطلبة عالمات جزم الفعل المضارع -١
  .أن يستخرج الطلبة األفعال المضارعة المجزومة -٢

 .أوراق العمل ، ملفات الطلبة: الوسائل التعليمية التعلمية 

  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

  .توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم ومعلمة -٤
  .تهيئة الطلبة وتشويقهم للحصة -٥
 . طالب٥-٤تقسيم كل مجموعة في مجموعات عمل صغيرة من  -٦

 .تزويد كل مجموعة بأوراق عمل وحل التدريبات بشكل تعاوني-٤

 .مناقشة الطلبة في إجاباتهم وتصحيحها-٥

  . العمل في ملفه  يقوم كل طالب بوضع ورقة-٦
  

    الحصة السادسة عشرة

  

  دقيقة٤٥      الزمن                 االختبار الختامي                             
أعيد تطبيق االختبار القبلي بعد االنتهاء من تدريس الوحدة الثانية لمالحظة مدى تحـسن فـي أداء                 

  .الطلبة
  

  ةالحصة السابعة عشر

  

   دقيقة٤٥    الزمن         االختبار القبلي                                     
  )البناء(        الوحدة الثالثة 
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  .للتعرف إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة" البناء"أجري اختبار قبلي للوحدة الثالثة 
  

  الحصة الثامنة عشرة

  

   دقيقة٤٥ الزمن               البناء في األسماء والحروف                   
  لعب األدوار:طريقة التدريس 

  :األهداف السلوكية 
  .أن يتعرف الطلبة إلى طريقة لعب األدوار  -١
  .أن يعرف الطلبة معنى البناء -٢
 .أن يميز الطلبة بين عالمات البناء في األسماء والحروف -٣

 .أن يقوم الطلبة بلعب األدوار -٤

  .ة التعليم المساند/، معلمة اللغة العربية /معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم في غرفة خاصة ومنهم من كان                -١
  .في ساحة المدرسة 

  . تكليف الطلبة القيام بأدوار يؤدونها عن البناء في األسماء والحروف حسب رغباتهم-٢
 .م الطلبة تمثيل الطلبة والتحدث عن أدوارهم أما-٣

  . يقوم المعلم بتلخيص األدوار واستنتاج القاعدة-٤
  . فتح باب النقاش أمام الطلبة-٥
  

  الحصة التاسعة عشرة

  

  دقيقة٤٥    الزمن        البناء في األسماء والحروف                        
  .لعب األدوار: طريقة التدريس

  :األهداف السلوكية
  .المبنيةأن يستخرج الطلبة األسماء  -١
  .أن يستخرج الطلبة عالمات البناء -٢

أوراق العمل،البطاقات ،أقالم الرصاص ، ملفـات الطلبـة، حبـال           : الوسائل التعليمية التعلمية    
  .صغيرة 

  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
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  :خطوات سير الحصة 
  .كل مجموعة مع معلم  تقسيم الطلبة في ثالث مجموعات ، -١
  . تهيئة الطلبة وتشويقهم للحصة-٢
 . طالب٥-٤تقسيم كل مجموعة إلى مجموعات عمل صغيرة من  -٣

 . تزويد كل مجموعة بأوراق عمل وحل التدريبات بشكل تعاوني-٤

 . مناقشة الطلبة في إجاباتهم وتصحيحها-٥

  .  يقوم كل طالب بوضع ورقة العمل في ملفه-٦
  

  الحصة العشرون 

  

  دقيقة٤٥ الزمن         البناء في األفعال                                  
  .لعب األدوار: طريقة التدريس 
  :األهداف السلوكية

  .أن يعرف الطلبة معنى البناء في األفعال -١
  .أن يميز الطلبة بين الفعل المبني والمعرب -٢
 .أن يبين الطلبة عالمات البناء في األفعال -٣

 .أوراق العمل،أقالم الطلبة ، حبال صغيرة ، ملفات الطلبة: تعليمية التعلمية الوسائل ال

  .ة التعليم المساند/ة اللغة العربية ، معلم/معلم: المشاركون في التنفيذ 
  :خطوات سير الحصة 

  . توزيع الطلبة في ثالث مجموعات ، كل مجموعة مع معلم -١
  . توزيع األدوار بين الطلبة حسب رغباتهم -٢
 . كل طالب بتمثيل دوره أمام مجموعته يقوم -٣

 . مناقشة الطلبة في األدوار -٤

 .ٍ تزويد كل مجموعة بأوراق عمل وحل التدريبات بشكل تعاوني -٥

  
  الوحدة الثالثة                      الحصة الحادية والعشرون

  

  دقيقة٤٥:االختبار الختامي                      الزمن            
ختبار القبلي للوحدة الثالثة بعد االنتهاء من تدريسها ، لمالحظة مدى التحسن في أداء              أعيد تطبيق اال  

  .الطلبة
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  الحصة الثانية والعشرون

  

   دقيقة٤٥: االختبار الختامي                 الزمن 
  الوحدات التدريسية الثالث

  .تحسن في أداء الطلبةأعيد تطبيق االختبار القبلي للوحدات التدريسية الثالث لمالحظة مدى ال
  

  الحصة الثالثة والعشرون

  )اختبار االحتفاظ(االختبار المؤجل 
أعيد تطبيق االختبار الختامي للوحدات التدريسية الثالث بعد أسبوعين من ذلـك لمالحظـة نـسبة                

  .االحتفاظ عند الطلبة
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  ة تحضير يوميةمذكر)                                                 ، أ ١٦( الملحق 

   أوراق العمل-               طريقة التدريس                     العلوم اللغوية:الموضوع

  ١٦/٣/٢٠٠٩ – االثنين :اليوم و التاريخ
  الثالثة :الحصة       الثامن:الصف      الممنوع من الصرف لسببين: الدرس
األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

 االستراتيجيات التعليمية

   التعلمية/

  "األساليب و األنشطة"

الوسائل 

/ التعليمية 

  التعلمية

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم

          

 أن يعرف -١
الطلبة الممنوع 

  من الصرف

 أقوم -١
بكتابة الكلمات 
اآلتية على 
: اللوح 

اهيم ، إبر
فاطمة ، هند ، 
بيت لحم ، 
سفيان ، احمد 
، عمر ، 

  صحراء

  المناقشة

 أن يعدد -٢
الطلبة حاالت 
منع العلم من 

  الصرف

 مناقشة -٢
الطلبة في 

 السابقة الكلمات
الممنوعة من 

  الصرف

اإلجابة عن 
  األسئلة

 أن يبين -٣
الطلبة حاالت 
منع الصفة من 

  الصرف

 أكلف -٣
الطلبة استنتاج 
القاعدة حول 
الممنوع من 

  الصرف 

استنتاج 
  القاعدة

 أن يستخرج -٤
الطلبة الممنوع 
من الصرف في 

  الجمل 

 توزيع -٤
أوراق عمل 
عن الممنوع 

  ف من الصر

حل 
  التدريبات

 أن يعطي -٥
الطلبة أمثلة عن 
الممنوع من 
  الصرف لسببين

مناقشة 
الطلبة في 

األسماء 
  الخمسة

 أكلف -٥
الطلبة حل 

  التدريبات

حل 
  التدريبات

  .السبورة 
  

  .الطباشير
  

أوراق 
  .العمل

  
  .البطاقات

  
الكتاب 
  .المقرر

  حصة 
  واحدة

  ة/ معلم 
   اللغة العربية 

  التكويني
أوجه األسئلة 

  :اآلتية 
 ما معنى -١

الممنوع من 
  الصرف ؟

 متى -٢
يصرف 

الممنوع من 
  الصرف ؟

 ما حاالت -٣
منع العلم من 

  الصرف؟
  الختامي

 أكلف -١
الطلبة إعطاء 
أمثلة عن 
الممنوع من 

الصرف 
  .لسببين

 إعطاء -٢
الطلبة 

مجموعة من 
الجمل 

الستخراج 
الممنوع من 

  .الصرف 

متابعة 
الطلبة لحل 

  التدريبات
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 مذكرة تحضير يومية)                                                    ، ب ١٦( ملحق 

    أوراق العمل- طريقة التدريس                              العلوم اللغوية:الموضوع

 ٢٢/٣/٢٠٠٩ –األحد : اليوم و التاريخ

  الرابعة: الحصة     الثامن:   الصف  الممنوع من الصرف لسبب واحد: الدرس
األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

/  االستراتيجيات التعليمية

  التعلمية

  "األساليب و األنشطة"

الوسائل 

التعليمية 

 التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف -١
الطلبة إلى 
حاالت منع 
االسم من 
الصرف لسبب 

  .واحد

 أكتب األمثلة -١
  :التالية 

مفاتيح ، عصافير ، 
  قناديل ، سوداء،

  جرحى 

  المناقشة

 أن يعرف -٢
الطلبة معنى 
صيغة منتهى 

  .الجموع 

 مناقشة الطلبة -٢
  في األمثلة السابقة

اإلجابة عن 
  األسئلة

 أن يوضح -٣
الطلبة حاالت 
منع الصفة من 

  .الصرف 

 أكلف الطلبة -٣
  استنتاج القاعدة

استنتاج 
  القاعدة

 أن يعطي -٤
أمثلة حول 
الممنوع من 
الصرف لسبب 

  .واحد 

 توزيع أوراق -٤
  عمل 

حل 
  التدريبات

 أن يميز -٥
بين االسم 
الممنوع من 

الصرف 
والصفة 

الممنوعة من 
  .الصرف 

الممنوع 
من 

الصرف 
  لسببين

٥- 
مناقشة 
  التدريبات

مناقشة 
  الحل

  .السبورة 
  

  .الطباشير 
  

أوراق 
  .العمل

  
  .البطاقات 

  
الكتاب 
  .المقرر

حصة 
  واحدة

  ة/ معلم 
  اللغة العربية

  التكويني 
  

أوجه 
األسئلة 
  :اآلتية 

 متى -١
تمنع 

الصفة من 
  الصرف ؟

 ما -٢
أوزان 
صيغة 
منتهى 

  الجموع ؟
  الختامي

كون فقرة 
تحتوى 

على 
صفات و 

أسماء 
ممنوعة من 

  .الصرف 

متابعة 
الطلبة لحل 
  التدريبات
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  مذكرة تحضير يومية)                                           ، ت ١٦( الملحق 

  م التعاوني التعلّ-                    طريقة التدريس             العلوم اللغوية:الموضوع

  ٢٩/٣/٢٠٠٩ –األحد : اليوم و التاريخ
  الثالثة و الرابعة:الحصة       الثامن:الصف      رفع الفعل المضارع : الدرس

األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

 االستراتيجيات التعليمية

  التعلمية/ 

  "األساليب و األنشطة"

ل الوسائ

التعليمية 

  التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف -١
الطلبة إلى 
مفهوم التعليم 

  .التعاوني 

 توضيح -١
مفهوم التعليم 

  .التعاوني 

  االستماع

 أن يوضح -٢
الطلبة سبب 
رفع الفعل 

  .المضارع 

 تقسيم -٢
الطلبة إلى 

  .مجموعات 

تقسيم 
  الطلبة

 أن يبين -٣
الطلبة عالمات 
رفع الفعل 

  .المضارع 

 توزيع -٣
األدوار بين 

  .الطلبة 

معرفة 
  األدوار

 أن يكون -٤
الطلبة أفعاالً 

مضارعة 
  .مرفوعة

 توزيع -٤
المادة التعليمية 
على بطاقات 

  .للطلبة 

قراءة المادة 
  التعليمية

 أن يستخرج -٥
الطلبة األفعال 

المضارعة 
  .المرفوعة 

 توزيع -٥
أوراق عمل 
حول الفعل 

المضارع 
  .المرفوع 

  المناقشة

 تقسيم -٦
 إلى الطلبة

مجموعات لحل 
  .التدريبات 

حل 
  التدريبات

 أن يبدي -٦
الطلبة اهتماماً 
  .للتعليم التعاوني

الممنوع 
من 

الصرف 
لسبب 
  واحد

 مناقشة -٧
الطلبة في حل 

  .التدريبات

مناقشة 
إجابات 
  الطلبة

الكرتون 
  .المقوى 

  
  .البطاقات 

  
  .أقالم مجك 

  
أوراق عمل 

.  
  

  .السبورة 

  ة/ معلم   حصتان
  .اللغة العربية

  
  ة/ معلم 

  التعليم المساند

  التكويني
  

أكلف الطلبة 
استخراج 

الفعل 
المضارع 

المرفوع في 
  : الجمل 

الطالب 
  .يدرسون

  
  . نلتقي غداً

  
ينتصر 
  .المسلمون

  
  الختامي

  
أكلف الطلبة 
تكوين فقرة 
فيها أفعال 

مضارعة 
  .وعة مرف

متابعة حل 
الطلبة 

  للتدريبات
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  مذكرة تحضير يومية                           )                      ، ث ١٦( ملحق ال

   لّم التعاوني التع- طريقة التدريس                   العلوم اللغوية:الموضوع

  ٥/٤/٢٠٠٩ - األحد:اليوم و التاريخ

  الخامسة والسادسة: الحصة     الثامن:الصف    نصب الفعل المضارع: الدرس
األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

/  االستراتيجيات التعليمية

  التعلمية

  "األساليب و األنشطة"

الوسائل 

التعليمية 

  التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   لتقويما

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف -١
الطلبة إلى 
حروف نصب 
الفعل المضارع 

.  

 تقسيم -١
الطلبة إلى 

  .مجموعات 

  االستماع

 أن يوضح -٢
الطلبة عالمات 

ب الفعل نص
  .المضارع 

 توزيع -٢
األدوار بين 

  .الطلبة 

تقسيم 
  الطلبة

 أن يعرب -٣
الطلبة الفعل 

المضارع 
  .إعراباً صحيحاً 

 توزيع -٣
البطاقات 

التعليمية للدرس 
  . على الطلبة 

قراءة المادة 
  التعليمية

 أن يستخرج -٤
الفعل المضارع 
المنصوب في 

  .الجمل 

 تكليف كل -٤
موعة مج

التحدث عن 
المادة الموجودة 
لديهم من خالل 

  .البطاقات 

  المناقشة

 أن يكون -٥
الطلبة أفعاالً 

مضارعة 
  .منصوبة 

 توزيع -٥
  .أوراق عمل 

قراءة 
  التدريبات

 حل -٦
التدريبات بشكل 

  .تعاوني 

 أن يظهر -٦  الحل
التعاون بين 
الطلبة من خالل 

  .حل التدريبات 

رفع الفعل 
  المضارع

 مناقشة -٧
  .التدريبات 

مناقشة 
  اإلجابات

البطاقات 
  .التعليمية 

  
  .أقالم مجك 

  
أوراق عمل 

.  
  

  .السبورة 
  

  .الطباشير 

  ة/ معلم   حصتان
  .يةاللغة العرب

  
  ة/ معلم 

  التعليم المساند

  التكويني
  

أكلف الطلبة 
استخراج 
األفعال 

المضارعة 
  :المنصوبة 

  
لن ينتصر 

  .العدو
  

جلست 
  .ألستريح

  
لن تنجوا أيها 

  المقصرون 
  

  الختامي
  

أكلف الطلبة 
كتابة فقرة 
تحتوي على 

أفعال 
مضارعة 
  منصوبة

متابعة حل 
  التدريبات
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  مذكرة تحضير يومية)                                        ، ج١٦( الملحق 

  م التعاوني        التعلّ- طريقة التدريس                           العلوم اللغوية:الموضوع

  ٨/٤/٢٠٠٩ - األربعاء:اليوم و التاريخ

  الثانية و الثالثة: الحصة     الثامن:الصف      لفعل المضارعجزم ا: الدرس
التعلم   األهداف السلوكية

  القبلي

االستراتيجيات 

  التعلمية/  التعليمية

  "األساليب و األنشطة"

الوسائل 

التعليمية 

  التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف الطلبة إلى -١
حروف جزم الفعل 

  .المضارع 

 تقسيم -١
الطلبة إلى 

  .مجموعات 

  االستماع

 أن يوضح الطلبة -٢
عالمات جزم الفعل 

  .المضارع 

 توزيع -٢
األدوار بين 

  .الطلبة 

تقسيم 
  الطلبة

 أن يعرب الطلبة -٣
الفعل المضارع إعراباً 

  .صحيحاً 

 توزيع -٣
البطاقات 
التعليمية 

للدرس على 
  . الطلبة 

قراءة 
المادة 
  التعليمية

 أن يستخرج الفعل -٤
لمجزوم في المضارع ا

  .الجمل 

 تكليف كل -٤
مجموعة 

التحدث عن 
المادة 

الموجودة 
لديهم من 

خالل 
  .البطاقات 

  المناقشة

 أن يكون الطلبة أفعاالً -٥
  .مضارعة مجزومة

 توزيع -٥
  .أوراق عمل 

قراءة 
  التدريبات

 حل -٦
التدريبات 

  .بشكل تعاوني

 أن يستخرج الطلبة -٦  الحل
األفعال المضارعة 
المرفوعة والمنصوبة 

  . والمجزومة 

 أن يظهر التعاون بين -٧
الطلبة من خالل حل 

  .التدريبات 

نصب 
الفعل 

  المضارع

 مناقشة -٧
  .التدريبات 

مناقشة 
  اإلجابات

البطاقات 
  .التعليمية 

  
أقالم مجك 

.  
  

أوراق عمل 
.  
  

  .السبورة 
  

  .الطباشير 

  ة/ معلم   حصتان
  .اللغة العربية

  
  ة/ معلم 

  التعليم المساند

  التكويني
  

أكلف الطلبة 
اج استخر

األفعال 
المضارعة 
  :المجزومة 

لم يحضر 
 علي.  

لتدرسوا 
  . دروسكم

ال تضحك 
  .كثيراً

  
  الختامي

أكلف الطلبة 
فنح 

المصحف 
الشريف 

واستخراج 
األفعال 

المضارعة 
المرفوعة 

والمنصوبة 
والمجزومة 

في سورتي 
 الفجر والبلد 

متابعة حل 
  .التدريبات 

  
  

مالحظة 
استخراج 

الطلبة 
لألفعال 
عة المضار

.  
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  مذكرة تحضير يومية)                                        ، ح ١٦( الملحق 

   لعب األدوار-                 طريقة التدريس             العلوم اللغوية: الموضوع

   ١٥/٤/٢٠٠٩ -األربعاء: اليوم و التاريخ
   الثالثة و الرابعة:الحصة    ن الثام:الصف    البناء في األسماء والحروف: الدرس
األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

/  االستراتيجيات التعليمية

  التعلمية

  "األساليب و األنشطة"

ل الوسائ

التعليمية 

  التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف -١
الطلبة إلى 
مفهوم لعب 

  .األدوار 

 توضيح -١
مفهوم لعب 

  .األدوار للطلبة 

  االستماع

 أن يعرف -٢
الطلبة معنى 

  .البناء 

 توزيع -٢
الطلبة إلى 

  .مجموعات 

تقسيم 
  الطلبة

 أن يعدد -٣
الطلبة األسماء 

  .المبنية 

 إعطاء كل -٣
مجموعة 

البطاقات الخاصة 
  بها للمادة

قراءة 
  المادة

يبين  أن -٤
الطلبة 

عالمات البناء 
  .في األسماء 

 تكليف -٤
الطلبة بشرح 
المفاهيم للدرس 
من خالل 
البطاقات المعلقة 

  .على صدورهم 

توزيع 
  األدوار

  
  التمثيل

 أن بعدد -٥
الطلبة 

الحروف 
  .المنية 

 تبديل -٥
األدوار بين 

  .الطلبة 

تبديل 
  األدوار

 توزيع -٦
  .أوراق عمل 

  المناقشة

 حل -٧
التدريبات على 
شكل مجموعات 

.  

حل 
  التدريبات

 أن يمثل -٦
الطلبة األدوار 

  .الزمة ال

التعليم 
  .التعاوني

  
  

األفعال 
  .المضارعة

 مناقشة -٨
  .التدريبات 

مناقشة 
  اإلجابات 

  .البطاقات 
  

حبال 
  .صغيرة

  
  .أقالم مجك

  
  .السبورة

  
  .الطباشير

  ة/ معلم   حصتان
  اللغة العربية

  
  

  ة/ معلم 
  التعليم المساند

  
  

ة /المرشد
  المدرسي

  التكويني
  
 ما معنى -١

  البناء؟
  
 ما -٢

الفرق بين 
المبني 

  والمعرب ؟
  
 عدد -٣

األسماء 
  المبنية؟

  
  الختامي

  
أعط مثاالً 
على أسماء 

  .مبنية 
  

أعط مثاالً 
لحروف 

  .يةمن
  
  

مالحظة 
أداء الطلبة 

للعب 
  .األدوار 

  
مالحظة 
إجابات 
  .الطلبة 
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  مذكرة تحضير يومية)                                         ، خ ١٦( الملحق 

  لعب األدوار   -طريقة التدريس                             العلوم اللغوية: الموضوع

   ١٩/٤/٢٠٠٩ -األحد :اليوم و التاريخ
   الرابعة و الخامسة:الحصة     الثامن:الصف    البناء في األفعال: الدرس
األهداف 

  السلوكية

التعلم 

  القبلي

/  االستراتيجيات التعليمية

  التعلمية

  "األساليب و األنشطة"

الوسائل 

التعليمية 

  التعلمية/ 

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

التغذية   التقويم

  الراجعة

دور   دور المعلم    

  المتعلم
          

 أن يتعرف -١
الطلبة إلى مفهوم 

  .لعب األدوار 

 توضيح -١
مفهوم لعب 

  .األدوار للطلبة 

  االستماع

 أن يعرف -٢
الطلبة معنى 

  .البناء 

 توزيع الطلبة -٢
  .إلى مجموعات 

تقسيم 
  الطلبة

 أن يعدد -٣
الطلبة األفعال 

  .المبنية 

 إعطاء كل -٣
مجموعة 

البطاقات الخاصة 
  بها للمادة

  قراءة المادة

 أن يبين -٤
الطلبة عالمات 

ء في األفعال البنا
.  

 تكليف الطلبة -٤
بشرح المفاهيم 
للدرس من خالل 
البطاقات المعلقة 

  .على صدورهم 

توزيع 
  األدوار

  
  التمثيل

 أن يستخرج -٥
الطلبة األفعال 

  .المنية 

 تبديل األدوار -٥
  .بين الطلبة 

تبديل 
  األدوار

اق  توزيع أور-٦
  .عمل 

  المناقشة

 حل -٧
التدريبات على 
شكل مجموعات 

.  

حل 
  التدريبات

 أن يمثل -٦
الطلبة األدوار 

  .الالزمة 

البناء 
في 

  األسماء
  
  

 مناقشة -٨
  .التدريبات 

مناقشة 
  اإلجابات 

  .البطاقات 
  

حبال 
  .صغيرة

  
  .أقالم مجك

  
  .السبورة

  
  .الطباشير

  ة/ معلم   حصتان
  اللغة العربية

  
  

  ة/ معلم 
  التعليم المساند

  
  

ة /المرشد
  المدرسي

  التكويني
  
 ما أنواع -١

  األفعال ؟
  
 ما الفرق -٢

بين الفعل 
المضارع 
المعرب 
  والمبني؟

  
 عدد -٣

عالمات 
البناء في 

  األفعال ؟
  

  الختامي
كون فقرة 
تحتوي على 

  .أفعال مبنية 
  
  
  
  

مالحظة 
 أداء الطلبة

للعب 
  .األدوار 

  
مالحظة 
إجابات 
  .الطلبة 
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  اختبار االحتفاظ :)١٧(ملحق ال
  

  الثامن األساسي: الصف    :االسم
  

  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:السؤال األول
  :مرفوع وعالمة رفعه" يصدون "  الفعل المضارع "ن سبيل اهللاويصدون ع"قال تعالى  -٣

   الفتح- دعلة       حذف حرف ال- ج ثبوت النون        - الواو         ب-أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" إبراهيم  " ، كلمةسلمت على إبراهيم:  نقول-٢

   مركب مزجي– د    مختوم بألف ونون  -ل    ج على وزن فع- ب علم أعجمي   -        أ
  : وعالمة جزمهمجزوم"تر " الفعل المضارع " لم تر كيف ضرب اهللا مثال أ: "  قال تعالى-٣

   حذف حرف العلة- د   الكسر         -ج    السكون        -بون        حذف الن-     أ
  :مبني على" شرح " يدة الفعل الماضي  شرح المعلم القص-٤

   السكون- د الفتح             -  جحذف حرف العلة     - ب الضم      - أ     
٥-"  هزالفعل الماضي  " اً الزلزال المباني هز "ي على مبن "هز:  

  حذف حرف العلة- د   حذف النون       -جالفتح             -    ب السكون     -     ا
  :منصوب وعالمة نصبه  "ايجدو"الفعل المضارع " لن يجدوا من دونه موئال : " قال تعالى-٦

   الفتح - د الضم            -     ج حذف النون    - حذف حرف العلة       ب-      ا
  :هو) أثنى المعلم على يعقوب(نا  الضبط الصحيح لكلمة يعقوب في قول-٧

   الفتح-د السكون              - الضم                 ج- الكسر               ب- أ    
  :بأنه) نحافظ على نظافة صفنا(ية في الجملة اآلت"  نحافظ " المضارعيعرب الفعل  -٨

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة-ب                    مرفوع وعالمة رفعه الضمة-     أ
  . مجزوم وعالمة جزمه حذف النون-د     . مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة-    ج

  :مبني على" ادرس " الفعل األمر" سك يا محمد ادرس درو: "  نقول-٩
   الضم-حذف حرف العلة         د- الفتح           ج- السكون          ب-     أ
  :مبني على " ألحافظن" الفعل المضارع " ألحافظن على العهد  " -١٠

   السكون- د حذف النون           -     ج الفتح      - الضم             ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف " مروان" كلمة " كافأ المعلم مروان "  -١١

   على وزن فعل- د علم أعجمي  - اسم علم مؤنث    ج-سم مختوم باأللف والنون    ب ا-     أ
  :مبني على"  امكثوا "فعل األمر " فقال ألهله امكثوا إني آنست نارا : "  قال تعالى-١٢

   حذف النون- السكون           د-       ج حذف حرف العلة- ب الضم       -     أ



 167

  :ممنوعة من الصرف ألنها" بيت لحم " كلمة " ولدت في بيت لحم  " -١٣
   مركب تركيب مزجي-مختوم بالنون    د -ج على وزن مفعل    -جمي     ب علم أع-    أ
  :ي على مبن "انطلقا" الفعل الماضي " قا إلى المباراة حضر الالعبان فانطل"  نقول -١٤
   الفتح- السكون           د-ج الضم             -         ب حذف النون -    أ
  :عالمة جزمه" تعثوا " عل المضارع الف" وال تعثوا في األرض مفسدين : "  قال تعالى-١٥
   السكون- د حذف الواو       -       ج حذف النون - حذف حرف العلة        ب- أ   
  :مبني على الفتح" ألجتهدن " الفعل " في دروسي ألجتهدن : "لملب للمع الطا-١٦
   سبقه ال- اتصاله بنون التوكيد     د- بنون النسوة    ج- التصاله بالالم      ب-  أ  
  " :يبعثون " الفعل المضارع  " قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون: "  قال تعالى-١٧
   مجرور- مرفوع              د-      ج مجزوم        - منصوب         ب- أ   
  :" مريم أعطت المعلمة الجائزة ل" في " مريم "  الضبط الصحيح لكلمة -١٨
   مريمِ - مريم           د- مريماً               ج- مريم          ب- أ   
  :هاممنوعة من الصرف ألن" بيضاء " كلمة " ونزع يده فإذا هي بيضاء : "  قال تعالى-١٩
   علم مؤنث-د     وزن فعالء    - علم أعجمي         ج- وزن فعالن       ب-    أ
  ":تنجح " الفعل " ان إذا لم تدرس نك لن تنجح في االمتحإ " -٢٠
   مجرور- د منصوب             -     ج مجزوم      -  ب   مرفوع    - أ   
  :مبني على" أوحى " الفعل الماضي " شيا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وع: "  قال تعالى -٢١

   حذف النون- د حذف حرف العلة     - الضمة المقدرة     ج- الفتحة المقدرة    ب-   أ 
  :ممنوعة من الصرف ألنها"  قبائل" كلمة "  من قبائل كثيرة جاء العرب " -٢٢
   مزجيب تركيب مرك-د      صيغة منتهى الجموع-ي    ج علم أعجم-  ب علم مؤنث  -    أ
  :" فتحت األبواب بالمفاتيح" في الجملة " المفاتيح "  الضبط الصحيح لكلمة -٢٣

   المفاتيح-  دالمفاتيحِ            - المفاتيح            ج- المفاتيح          ب-     أ
  :ممنوعة من الصرف ألنها" صحراء " لمة ك"  يسكن البدو في صحراء واسعة  "-٢٤

   علم مختوم بألف مقصورة  -ب            لم مختوم بألف ممدودة ع-     أ
   صفة على وزن فعالن-د    صيغة منتهى الجموع            -    ج
  ":ع دا" رب فعل األمر يع" دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ا: "  قال تعالى-٢٥

  حذف حرف العلة  مبني على  - على حذف النون             ب مبني-     أ
   مبني على السكون-د                 مبني على الضم  -     ج

  مع تمنياتي لكم بالنجاح
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  مفتاح اإلجابة الصحيحة )                         ١٨( ملحق ال

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١-   X      
٢-  X        
٣-        X  
٤-      X    
٥-    X      
٦-    X      
٧-        X  
٨-  X        
٩-  X        
١٠-    X      
١١  X        
١٢-        X  
١٣-        X  
١٤-        X  
١٥    X      
١٦      X    
١٧-      X    
١٨      X    
١٩-      X    
٢٠      X    
٢١-  X        
٢٢-      X    
٢٣-      X    
٢٤-  X        
٢٥-    X      
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  يعالمات االختبارات للمجموعات الدراس ) : ١٩( ملحق ال
آورالتجريبية ذ الضابطة إناث الضابطة ذآور الرقم التجريبية إناث 

 احتفاظ بعديقبلي احتفاظبعديقبلياحتفاظ بعديقبلياحتفاظ بعدي قبلي
١ 4 36 32125652126460 4484 84 
٢ 12 40 324168407672 3676 72 
٣ 8 32 2812322444840 4480 80 
٤ 28 40 28446864367268 3676 76 
٥ 4 32 24488076447668 460 56 
٦ 40 60 48406460488076 4084 80 
٧ 44 60 48122416127268 4468 68 
٨ 48 68 60486056448080 1260 56 
٩ 8 40 32368076166056 4880 80 
١٠ 44 64 44405240408080 456 52 
١١ 4 32 248403286056 1264 60 
١٢ 44 68 60446056448076 4480 76 
١٣ 48 64 52406052126860 3272 72 
١٤ 12 36 2844524846052 4484 80 
١٥ 8 32 24406056368080 4884 84 
١٦ 20 40 36365652489292 1268 64 
١٧ 40 72 68124036448480 4876 72 
١٨ 48 92 844242086052 4468 64 
١٩ 44 56 52284440488076 3272 72 
٢٠ 48 84 72124840488484 4476 72 
٢١ 32 40 3244524844436 48100 100 
٢٢ 4 28 20284032366864 456 52 
٢٣ 28 40 28488476448076 2072 68 
٢٤ 36 48 36445652124840 1268 64 
٢٥ 48 72 60124032446456 864 64 
٢٦ 44 64 52366460166460 4472 72 
٢٧ 20 48 4084036447676 4892 88 
٢٨ 36 60 52486460488080 4072 68 
٢٩ 40 56 48284844247268 1268 64 
٣٠ 28 36 2442012126056 868 60 
٣١ 44 56 48124436448076 2068 68 
٣٢ 40 44 3228403686056 4480 76 
٣٣ 44 60 52487672164844 1664 60 
٣٤ 32 56 48446056206860 448 44 
٣٥ 20 36 28124432368076 1264 60 
 84 4884 46052 ــــ ــــ ــــ44 56 44 ٣٦
 40 848 286864 ــــ ــــ ــــ40 48 16 ٣٧
 72 3272 86056 ــــ ــــ ــــ20 32 12 ٣٨
 56 1664 407268 ــــ ــــ ــــ32 40 4 ٣٩
 80 4880 166864 ــــ ــــ ــــ32 48 32 ٤٠
 60 1264 447260 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ٤١
 68 4472 448480 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ٤٢
ــــ ٤٣  ــــ ــــ ــــ 408072 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 
 ــــ ــــ ــــ 408476 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ٤٤
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  فهرس الجداول
  

  رقم الصفحة  محتوى الجدول  رقم الجدول

  ٦٢  الوحدات الدراسية  ١,٣

المتوسطات الحسابية المعدلة واالنحرافات المعيارية لالختبار   ١,٤
  البعدي

٦٦  

نتائج تحليل التغاير الثنائي لعالمات الطلبة في االختبار البعدي   ٢,٤
  بحسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

٦٧  

 لالختبار المتوسطات الحسابية المعدلة واالنحرافات المعيارية  ٣,٤
  المؤجل

٦٨  

 مؤجلنتائج تحليل التغاير الثنائي لعالمات الطلبة في االختبار ال  4.4
  حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماب

٦٩  
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  فهرس المالحق 

  
رقم 

 الملحق

  الصفحة  المحتوى

  87  تسهيل مهمة الباحث  -١

إختبار قواعد اللغة العربية للصف الثامن األساسي الصادر عن مركز   -٢
التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 

  القدس/ين الفلسطيني

90  

  97   الدراسيةتحليل محتوى الوحدات  -٣

  ١٠٦  األهداف السلوكية للوحدات التدريسية  -٤
  ١٠٨  رسالة إلى لجنة التحكيم  -٥
  ١٠٩  أسماء لجنة التحكيم لالختبار  -٦
  ١١٠  جدول المواصفات  -٧
  ١١١  االختبار القبلي المعدل للوحدات التدريسية  -٨
  ١١٣   االختبارمعامل الصعوبة لفقرات  -٩
  ١١٤  معامل التمييز لفقرات االختبار  -١٠
  ١١٥  برنامج معالجة الوحدات الدراسية  -١١
  ١١٨   وأوراق العمل )٣، ٢، ١( االختبار القبلي للوحدات   -١٢
  ١٤١  نماذج إجابات الطلبة  -١٣
  ١٤٥  االختبار الختامي  -١٤
  ١٤٧  )سير الحصص الدراسية(خطوات تنفيذ البرنامج   -١٥
  ١٥٧   )٧عدد ( نماذج مذكرات تحضير يومية   -١٦
  ١٦٤  اختبار االحتفاظ  -١٧
  ١٦٦  مفتاح اإلجابة الصحيحة  -١٨
  ١٦٧  رصد عالمات الطلبة  
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  فهرس المحتويات 

  
  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلقرار
  ب  الشكر والتقدير

  ت  الملخص بالعربية
  ث  الملخص باإلنجليزية

    ة ومشكلتهاخلفية الدراس: الفصل األول
  ١  المقدمة

  5  مشكلة الدراسة
  ٦  أهمية الدراسة
  6  أهداف الدراسة
  6  أسئلة الدراسة

  ٧  فرضيات الدراسة
  7  محددات الدراسة

  8  مصطلحات الدراسة
    اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
  ١٠  النحو: القسم األول

  ١٢  أهمية قواعد اللغة العربية
  ١٣  ريس قواعد اللغة العربيةأهداف تد

  ١٣  طرائق تدريس قواعد اللغة العربية
  ١٧  أسباب الضعف في قواعد اللغة العربية

  ١٨  طرق عالج الضعف في قواعد اللغة العربية
  ٢٠  التعليم العالجي:  التدريس المتبعةتاستراتيجيا

  ٢٢  التعلّم التعاوني
  ٢٤  لعب األدوار
  ٢٥  أوراق العمل

  ٢٧  الدراسات العربية: الدراسات السابقة: انيالقسم الث
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  ٥٤  الدراسات األجنبية
  ٦٠  تعقيب

    الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث
  ٦١  المقدمة

  ٦١  منهج الدراسة
  ٦١  مجتمع الدراسة وعينتها

  ٦٢  أدوات الدراسة
  ٦٤  إجراءات الدراسة
  ٦٥  متغيرات الدراسة

  ٦٥  المعالجة اإلحصائية
    نتائج الدراسة ومناقشتها: رابعالفصل ال

  ٦٦  نتائج السؤال األول المتعلقة بطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما
  ٦٨  نتائج السؤال الثاني المتعلقة بتباين عالمات الذكور في االختبار البعدي

    مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
  ٧١  مناقشة النتائج

  ٧٢  تعقيب
  ٧٣  التوصيات 

  ٧٥  المراجع العربية
  ٨٦  المراجع األجنبية

  ٨٧  المالحق
  ١٦٨  فهرس الجداول
  ١٦٩  فهرس المالحق

  ١٧٠  فهرس المحتويات
 

  


