
 هـ1111-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ ملحق) /العذدزابع /المجلذ ال زابعتالسنت المجلت الذراساث المستذامت . 

 
 

 
 

2072 

لد األسئلة يف حتصيل طالة الصف 
ّ
أثر استعمبل اسرتاتيجية مو

 االول املتوسط يف مبدة قواعد اللغة العربية.
 م.د أيمن عبد العزيز كاظم

 جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية
aeadaze@gmail.com 

 الممخص
لػد السػفمر أػا عحالػيؿ طػ ب يهدؼ البحػث الحػيلا الػع فةرأػر   ػر  اسػعةفيؿ اسػعراعيةير فلد

. ولتحقُي  ديلا الثحيا  يبب الثبليا ال س يُع الصف االول المتىظط فيٍ ايب ق اىا يل ال ايع الةس ُيع

(  يُ  اتىظيط  زتيبال  ي ة 5...ذو  اللع إلصبئُع  نيل اعيتىي   الص سَع األتُع: لُط دنبك فسق

لييل األظييالمجمى ييع التجسَثُييع الييرَ  َلزظييىو اييب ق اىا ييل ال اييع الةس ُييع   ئ ع بظييتةمبل اظييتساتُجُع اىا

واتىظط  زتبال   ة المجمى ع الضب طع الرٌ َلزظىو المب ق ن عهب  بظيتةمبل الطسَقيع اال تُب َيع 

ثبنىَع الصاخشسٌ التب ةع ل ملَسَيع  ا اصلَب  لتثبز التحصُ ٍ الثةلٌ، اختبز الثب االظتقسائُع( فٍ االخ

اختُسال  شيىائُب  شيةثع والتٍ تضم شةثتُ  ل صف االول المتىظط،  الةباع لتس ُع  َبلً اضبء  ةقى ع،

 (  بلثيب  .6 أ( لتمثل المجمى ع التجسَثُع، وشةثع  ة( لتمثل المجمى ع الضب طع،   ات  ُنع الثحا  

(  بلثب  فٍ كل اجمى ع، كيىف   يُ   ي ة اجميى تٍ الثحيا فيٍ .3اىش ُ    ً الشةثتُ ،  ىااع  

الةمييس الصانيٍ احعييى ب   بلشيهىز ،  زتييبال نصيف العيينع لميب ق ال اييع الةس ُيع ل ةييب  تُيع  المتاُيساال اال

( فقيسق .3    يبء واالاهيبال(، ا يلا الثبليا اختثيبزا  تحصيُ ُب  ا يىو اي، والتحصُل اللزاظٍ لآلالعب  

ييسا   ييً اجمى ييع ايي  الخثييساء والمتخصصييُ  فييٍ  اختثبزَييع ايي  نييىي االختُييبز ايي  اتةييل ، واييل   

القُييبض والتقييىَم و سائيي  التييلزَط، و ةييل االنتهييبء ايي  تطثُيي  التجس ييع التييٍ اظييتمسال فصيي    زاظييُب  

 ُييل نتييبئ  كييبا  ،  ثيي  الثبلييا االختثييبز التحصييُ ٍ الثةييلٌ   ييً  يي ة اجمييى تٍ الثحييا، و ةييل تح

( أتضي  وتيى  فيسق ذو  الليع t- testاتب بال الط ة واةبلجتهب الصبئُب  و بظتةمبل االختثبز التيبئٍ  

الصبئُع  ُ  المجمى تُ  التجسَثُيع والضيب طع فيٍ اتاُيس التحصيُل ولمصي حع المجمى يع التجسَثُيع 

لييل االظييئ ع، وفييٍ  ييىء نتييبئ  الثحييا اظييت نت  الثبلييا فب  ُييع التييٍ  زظييت  بظييتةمبل اظييتساتُجُع اىا

لل االظئ ع فيٍ شَيب ق تحصيُل ايب ق اىا يل ال ايع الةس ُيع لطي ة الصيف االول المتىظيط  اظتساتُجُع اىا

 لبال.اقبزنع اع الطسَقع اال تُب َع  االظتقسائُع(، واو ً الثبلا  ةل  ا  التى ُبال والمقتس
The effect of using the question generator strategy on the achievement 

of first intermediate grade students in Arabic grammar 
Diyala University/ College of Basic Education 

The current research aims to know the effect of using the question generator 

strategy on the achievement of first-grade intermediate students in Arabic grammar. To 

achieve the goal of the research, the researcher formulated the following null hypothesis: 

There is no statistically significant difference at the level (0.05) between the average scores 

of the experimental group students who study Arabic grammar using the question generator 

strategy and the average scores of the control group students who study the same subject 

using the usual (inductive) method. ) In the post-achievement test, the researcher 

intentionally chose Al-Zamakhshari Secondary School of the General Directorate of 

Education, Diyala District, Baquba, which includes two divisions for the first intermediate 

grade. Division (A) was chosen randomly to represent the experimental group, and Division 

(B) to represent the control group. The research sample amounted to (60). Students 
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distributed among the two divisions, amounting to (30) students in each group, rewarded 

between the students of the two research groups in the following variables (chronological age 

calculated in months, half-year grades for Arabic for the previous year, and the academic 

achievement of parents). The researcher prepared an achievement test consisting of ( 30) A 

test paragraph of the multiple choice type, and it was presented to a group of experts and 

specialists in measurement, evaluation and teaching methods, and after completing the 

application of the experiment, which lasted For an entire semester, the researcher applied the 

post-achievement test to the students of the two research groups, and after analyzing the 

results of the students’ answers and treating them statistically and using the t-test, it became 

clear that there was a statistically significant difference between the experimental and control 

groups in the achievement variable and for the benefit of the experimental group that studied 

using the generator strategy. The questions, and in light of the research results, the researcher 

concluded the effectiveness of the question generator strategy in increasing the achievement 

of Arabic grammar for first intermediate grade students compared with the usual method 

(inductive), and the researcher recommended a number of recommendations and suggestions. 

 

 الفصل األول: التعريف بالبحث:
 أواًل: مشكمة البحث

الضةؼ أا عدريس فف الفشك ت العا ظهرت بلضلح أا الفؤسسيت العربلير 
قلاعد المغر الةربير، إذ عمت الشكلى فػف عػد ا فسػعلى اب يفهػي أيهػي لي طبػؽ ذلػؾ الحكػـ 
عمػػع الك يػػر فػػف طػػ ب الفػػدارس الفعلسػػطر لاأعداديػػر، إذ  ف اأثطػػي  ال حليػػر ك يػػرة 

ؿ ع ػي  أسعحضػير عػدد كبيػر ف هػي، أبةػد الع حد الير البحث ع هي أ يحعيج الع طل 
اسعقالػػي  الثطػػي ، الػػير للغزارعهػػي اأثعيػػير ف هػػي لفػػي يالػػم   ف يكػػلف  ف كػػيف الفػػر 

ا فلذةػي  لغيػر ، لاف الضػةؼ ال حػلث يف ػؿ لاقػا حػيؿ الك يػر فػف الطػ ب، سػيفي طػػ ب 
ر الةربيػر الفرحمر الفعلسطر لاأعدادير، إذ عةدهـ دلف الفسعلى الفطملب أا أػرلع المغػ

 (.1: 2005باللرة عيفر لأا قلاعد المغر الةربير باللرة ثيالر. )ال ةيفا، 
أض   عف ذلؾ الةفيؼ الفعسـ بضةؼ الطرافؽ العا ثضةت اليهي قلاعد المغر 
الةربير أا عدريسهي العا عسػع د الػع الةي ػب ال ظػرث العمقػيف لاأسػعظهير لحفػظ القػلا يف 

حميػػؿ لالعفسػػير لالػػعةمـ الػػذاعا الػػذث يعطمػػب فػػف الطيلػػب لالقلاعػػد لالشػػلاهد بةيػػدة عػػف الع
بذؿ الةهلد الكبيرة لاأععفيد عمع ال فس فف  ةؿ ع فير الفهيرات المغلير لالعلالػؿ الػع 

 (.11: 1982القلاعد لأهفهي لعطبيقهي أا حييعهـ قرا ة  لكعيبر . )غملـ، 
عيفػػر علاةػػ  ليػػرى البيحػػث اف قلاعػػد المغػػر الةربيػػر  الػػبحت فشػػكمر عكػػيد عكػػلف 

 غمب الفراحؿ الدراسير، لذا يةعقد البيحث بأف ةز ا  كبيػرا  ععحفمهػي الطرافػؽ الفعبةػر العػا 
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عسبب الضةؼ الذث يكلف عمي  الط ب أا قلاعد المغػر الةربيػر،  ضػؼ الػع ذلػؾ عػدـ 
اعطي  الحرير الكيأير لمطػ ب أػا طػرح لعلليػد اأسػفمر حػلؿ الفلضػلع ففػي يةةػؿ دلر 

 ي  لفعمقيي  لمفيدة أقط غير أةيؿ أا الدرس.الطيلب سمبي
ل عيةر ذلػؾ عفشػت ظػيهرة ضػةؼ فشػيركر الطػ ب أػا الػدرلس لعػدـ اسعشػيرة 
عفكيرهـ يرةا الع ال فطير أا طػرح اسػفمر الفدرسػيف لبطريقػر عفليػر أ عشػةا الطػ ب 
 عمػػع ربػػط الفةملفػػيت لع ظيفهػػي ال عبريرهػػي بغيػػر اللالػػلؿ الػػع اسػػع عيةيت لفػػي يعةمفػػلف

 (. 3: 2002هذا ففي يةرقؿ عحقيؽ اأهداؼ الفرسلفر. )عزيز، 
إذ اف الةفمير العةميفير أ ععـ دلف إدفيج حقيقػا لمطػ ب أػا الفلقػؼ العةميفػا 

يػعـ عالػفيـ هػذا الفلقػؼ  اث ادفيج الطيلب بشكؿ شيفؿ أػا الفلقػؼ العةميفػا ية ػا اف
لعيطفيػي  أػا اأ شػطر لاأةػرا ات بطريقر عؤدث الع فشيركر كؿ الط ب ةسفيي  لعقميػي  

 (.27-26: 2019لاأأةيؿ الفثطط لهي فف قبؿ الفدرس. ) فبل سةيدث لآثرلف، 
لذا لةب العفكير أا اسعةفيؿ اسعراعيةييت حدي ر لطرافؽ ل سيليب ل سهيـ أا 

عػػراح بةػػض الحمػػلؿ ةػػ  عػػدريس قلاعػػد المغػػر الةربيػػر لاقايةػػيد عػػ ج لمفشػػك ت العػػا علا
لػػد السػػفمر أػػا عحالػػيؿ طػػ ب أةػػي  هػػذا البحػػث    ػػر الف يسػػبر  اسػػعةفيؿ اسػػعراعيةير فلد

  للةػػؿ هػػذ  الدراسػػر عسػػهـ أػػا حػػؿ الالػؼ األؿ الفعلسػػط أػػا فػػيدة قلاعػػد المغػػر الةربيػػر
فػػؼ فػف حػػدعهي، لففػي عقػدـ أػػأف البيحػث قػػد حػدد فشػػكمر ةلا ػػب الفشػكمر  ل عث قسػـ فػف

 البحث الحيلا أا اأةيبر عف السؤاؿ اأعا:
لػػد اأسػػفمر لهػػي   ػػر أػػا عحالػػيؿ طػػ ب الالػػؼ  هػػؿ  ف اسػػعةفيؿ اسػػعراعيةير فلد

 اللؿ الفعلسط أا فيدة قلاعد المغر الةربير فقير ر بيلطريقر اأععييدير )اأسعقرافير(؟
 ثانيًا: أهمية البحث

لسػػيمر فهفػػر فػػف لسػػيفؿ اأعالػػيؿ بػػيف اأػػراد الفةعفػػا  أهػػا اللسػػيمر  ُعةػػد المغػػر 
الحيػػػية، لع ظيفهػػػي لعطليرهػػػي لعسػػػثير فلةػػػلدات الطبيةػػػر لثدفػػػر الحيػػػية الللػػػع ردارة 

اأ سي ير، لأ يثفع في عؤدي  المغر فف دلر فهـ أا حيية الفرد لالفةعفا، إذ ا هي لسيمر 
لسػػػيمع  الفػػػرد لمعةبيػػػر عػػػف فشػػػيعر  لعلاطفػػػ  لاحسيسػػػيع  لفػػػي يػػػدلر أػػػا اأكػػػير ، أهػػػا 



 هـ1111-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ ملحق) /العذدزابع /المجلذ ال زابعتالسنت المجلت الذراساث المستذامت . 

 
 

 
 

2075 

لاداعػػػ  ليسػػػعةفمهي اأ سػػػيف لعركيػػػب الفةػػػي ا. ل عالػػػيؿ بغيػػػر ، اث ا هػػػي لسػػػيمر العفكيػػػر 
 (.203: 2013)الةبلرث لالسمطي ا، 

أضػػػ   عػػػف ذلػػػؾ إ هػػػي لسػػػيمر لعسػػػةيؿ العػػػراث الةقمػػػا فػػػف أ ػػػلف لآداب لعمػػػلـ 
لفثعرعيت أعلار   الةيػيؿ ةػي   بةػد ةيػؿ، لالمغػر فػرآة عةكػس القػدرات الةقميػر لالفكريػر 

  ال قيأػػػػر، ل داة اأعالػػػػيؿ بػػػػيف الفيضػػػػا لفػػػػي علالػػػػمت إليػػػػ   فػػػػر فػػػػف اأفػػػػـ  أهػػػػا لعػػػػي
أ سي ا فػف شػةر ل  ػر لغيرهػي لالحيضر لأ يسعطيا ا سيف  ف يقؼ عمع ك لز الفكر ا

 (.32-30: 2009ذا  عقف هذ  المغر )الثطيب، إأ إ
عرقػػع لععطػػلر  ليػػرى البيحػػث بفػػي اف المغػػر لسػػيمر لمعفػػيهـ اأةعفػػيعا، أ بػػد  ف

ة عػػ ةكس عميهػػي الػػلرة الحيػػية الفد يػػر لال قيأيػػر، لهػػا بعطػػلر الفةعفػػا لرقيػػ ، لهػػا فػػرآ
ل يقػػر اأرعبػػيط بغيرهػػي فػػف الظػػيهرات اأةعفيعيػػر، لععػػأ ر لعػػؤ ر أيهػػي، بػػؿ هػػا فػػف  هػػـ 

 الرلابط القلفير لأراد الفر اللاحدة.
لعفعيز المغر الةربير بغزارة كمفيعهي، لعةدد اسيليبهي، لقػلة  دافهػي لسػةعهي لم فػي ، 

رعهي عمػػع اأشػػعقيؽ عػػيرة لالقيػػيس عػػيرة اثػػرى،  ػػـ زادهػػي شػػرأي  لقػػلة  ل بيعػػي  أضػػ   عػػف قػػد
لثمػلدا   ػزلؿ القػػراف الكػريـ بهػػي لعكػريـ ا  عػز لةػػؿ لهػي دلف المغػػيت اأثػرى، أأضػػيؼ 
اليهي القراف  بةيدا  ةديدة لفالطمحيت فسعحد ر ةةمهي  لسا لغػيت الةػيلـ  أقػي ، ل غزرهػي 

ب فةطيػيت الحضػيرة لرلاأػد الػديف، لف حهػي قػدرة عمػع حفػؿ عطي   ل قدرهي عمػع اسػعيةي
عفػي يةػػلؿ أػػا الػػ فس،  ا  ال ظريػيت لالأكػػير لالفبػػيدئ السػػيفير أػا لحيػػية، لالسػػةهي عةبيػػر 

 (.31: 1975أض   عف   هي  داة الفكر الحا لدى الفعةمفيف )سفؾ، 
إفعػػيع إف فػي ععفيػػز بػ  لغع ػػي الةربيػر حرالػػهي عمػػع الحػس الةفػػيلا، عػف طريػػؽ 

الذف بفػػػػػي عحققػػػػػ  فػػػػػف ةفػػػػػيؿ لفظػػػػػا لعراكيػػػػػب فلسػػػػػيقير  أػػػػػيلك ـ الفػػػػػلزلف ذل الػػػػػ غـ 
الفلسيقا ي ير أي ي ا عبيهي  عةيبي   لذلؾ لفي أي  فف علقا لفقيطا ثيالر ع سػةـ فػا فػي 
 سػػفا فػػف فقػػيطا، كفػػي يسػػيعد ي عمػػع عػػذكر  لعرديػػد  فػػف دلف إرهػػيؽ لمػػذاكرة )ابػػراهيـ، 

2003 :3-4.) 
لبيحػث عمػع اف الة ييػر بيلمغػر الةربيػر فسػؤللير الةفيػا  لععةمػع هػذ  لذا يؤكػد ا

الة ييػػر أػػا فيػػداف العربيػػر لالعةمػػيـ  أ هػػي اللسػػيمر العػػا يرعكػػز عميهػػي أػػا عربيػػر ال يشػػ  
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لالعلةيػػ  لالحفػػيظ عميهػػي لعمػػع االػػللهي، اضػػؼ الػػع ذلػػؾ ا هػػي الػػرابط الػػذث يةفػػا اب ػػي  
العػػا أ عػػؤدث اركي هػػي اأ بهػػي فهفػػي عغيػػر اللسػػف القلفيػػر لهػػا الرفػػز لمهليػػر اأسػػ فير 

 لعبيعدت الفسيأيت أحفظهي ا  لغر  قديفي  قبؿ المغيت لثيلدة لاف أ يت كؿ المغيت.
لععفيػػػز المغػػػر الةربيػػػر عػػػف سػػػلاهي بيلعحريػػػؾ لالعسػػػكيف، للف عحريكهػػػي ةػػػز   فػػػف 

ركػػيت الحػػرلؼ كيي هػػي عحػػعـ ضػػرلرة الة ييػػر بقلاعػػدهي لضػػبط  لاثػػر الكمفػػيت، لضػػبط ح
 (.9: 1987الثرى )الهيشفا، 

لفػػف ه ػػي عػػأعا  هفيػػر القلاعػػد فػػف  هفيػػر المغػػر  فسػػهي، أكمفػػي زادت الحيةػػر الػػع 
القػػرا ة لالكعيبػػر لالعةبيػػر، اعضػػحت ل ػػي  هفيػػر القلاعػػد  أف القلاعػػد ال حليػػر اأسػػيس ، 

يعفكف فف  لهل حعفي  لف يكعب كعيبر الحيحر للف يةبر عف ذاع  لعفي يعطمب ف   للف
، لف الطيلػب أ اأةيبر عف اث سؤاؿ يلة  الي  بةبػيرة سػميفر إأ إذ كػيف فعفك ػي  ف هػي 

يسػػػػػػعطيا  ف يقػػػػػػر  قػػػػػػرا ة سػػػػػػميفر ثيليػػػػػػر فػػػػػػف اأثطػػػػػػي  إأ بفةرأػػػػػػر القلاعػػػػػػد ال حليػػػػػػر 
 (.8: 1982)غملـ، اأسيس

عمػع إذ  ف اأ ر ال حلث يفلؽ اقرا   فف أرلع المغر لكلف دراسع  عةػيف الفػعكمـ 
إدراؾ فقيالػػػد الكػػػ ـ لأهػػػـ فػػػي يسػػػفا ال يقػػػر   ل يكعػػػب ال يعحػػػدث بػػػ ، أهفػػػي  الػػػحيحي  
عسػػػػعقيـ فةػػػػ  الففػػػػيهيـ لععضػػػػ  الفةػػػػي ا لاأأكػػػػير لػػػػدى الفسػػػػعفا ال القػػػػيرئ )فحفػػػػلد، 

1996 :31.) 
عهػدؼ ل ظرا  لهفير قلاعد المغر الةربير إأد ا هي عحعيج إلع اسعراعيةير عدريسػير 

ا الطرافػػؽ لاأسػػيليب الفعبةػػر حيليػػي  فػػف  قػػص، لعقػػليـ فػػي أيهػػي فػػف الػػع اسػػعكفيؿ فػػي أػػ
ثمؿ لسد في بهي فػف  غػرات، حعػع عكػلف قػيدرة عمػع  ف عسػعقطب كيأػر الةلافػؿ الفلاعيػر 

 ،  (.13: 2007ل ةيح الةفمير العربلير. )ابل فكيـر
لعبػػرز  هفيػػر اسػػعراعيةير العػػدريس أػػا الةفميػػر العربليػػر، بيلػػدلر الػػذث يفكػػف اف 
عؤديػػػػ  أػػػػا ال هػػػػلض بقػػػػدرات الطػػػػ ب، لعفةيػػػػر افكي ػػػػيعهـ، لع فيػػػػر قػػػػدراعهـ العفكيريػػػػر، 
لعطلير اسػعةداداعهـ لببػداع لاأبعكػير، لهػـ يلاةهػلف فعغيػرات الةالػر، لفشػك ع  أػا 
ضػػػل  العفكيػػػر الفسػػػعفر لاأ فةػػػير الفةرأػػػا السػػػريا، إذ لػػػـ يةػػػدد هػػػدؼ الةفميػػػر العربليػػػر 

فةيرؼ لالحقيفؽ الفعداللر، بؿ عةداهي الع ع فير قدراعهـ يقعالر عمع اكعسيب الط ب ال
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كسيبهـ القدرة عمع ُحسف العةيفؿ فا الفةملفيت الفعزايدة لالفسيرعر يلفي   عمع العفكير لا 
 (64-62: 1996بةد يـل )السرلر، 

لففػػػي عقػػػدـ يػػػرى البيحػػػث ا ػػػ  أبػػػد فػػػف اسػػػعةفيؿ اسػػػعراعيةييت لطرافػػػؽ عػػػدريس 
حدي ػر أػػا الةفميػر العةميفيػػر لالعػػا عؤكػد عمػػع الطيلػب بأععبػػير  فحػػلرا  رفيسػي  أػػا الةفميػػر 
العةميفير، لهذا في دأا البيحث الع اسعةفيؿ اسعراعيةير حدي ر أا عفمير العدريس لالعػا 

لػػد اأسػػفمر إذ فػػف ث لهػػي عركػػز عمػػع دلر الطيلػػب أػػا الػػ درس، اأ لهػػا اسػػعراعيةير فلد
 يفكف ةةؿ الطيلب ع الرا   شطي  فعفيع   فا الفلاقؼ الالفير.

للكػػا يكػػلف فلقػػؼ الطيلػػب ايةيبيػػي  طػػلاؿ فراحػػؿ الػػدرس، يةػػب اشػػراك  بعلةيػػ  
 ػػر اأسػػفمر اليػػ   ل عمقػػا اأةيبػػر ع ػػ  لاسػػع يرة عفكيػػر  لهػػذا اأسػػملب عب عػػ  العربيػػر الحدي

العا عرى اف الفلاقؼ داثؿ الالؼ ي بغا اف عكلف فلاقؼ عةمـ أ عةميـ لعمقيف، ليكلف 
ةهػد  الػذاعا أػا عةمػيـ  فسػ  ب رشػيد ُفدرسػ   فلقؼ الطيلب أيهػي  شػيطي  أػيع   فسػعثدفي  

 (.66: 2000)ةيبر، 
لػد اأسػفمر هػا  حػدى اسػعراعيةييت  لففي عقدـ يسػع ع  البيحػث اف اسػعراعيةير فلد

يس الفةديؿ العا ع يدث بيلدلر اأيةيبا لمطيلب أا الفلقؼ العةميفا، لعةػدد  فحػلر العدر 
الةفميػر العةميفيػر، لعهػدؼ ايضػي  الػع فسػيعدة الطيلػب عمػع اكعسػيب الةػيدات السػػملكير، 
لالفهػػػيرات الحييعيػػػر، بةي ػػػب الفةملفػػػيت ال ظريػػػر، إذ فػػػف ثػػػ ؿ العػػػدريس الفةدػػػيؿ يفكػػػف 

قػػػػدرة عمػػػػع حػػػػؿ الفشػػػػك ت العػػػػا عسػػػػهـ أػػػػا إعػػػػداد الطيلػػػػب ع فيػػػػر فهػػػػيرات العفكيػػػػر لال
( أضػ   عػف ذلػؾ 21: 2016الفةعفا )الةسػكرث لآثػرلف، لمفشيركر الفيعمر أا ع فير 

فحص لذاعا ل سفمر يسهؿ اسعيةيب الط ب لمفدة الدراسير ليشةةهـ عمع الػعااف علليد 
يذهـ قػػرارات فؤقعػػر قيبمػػر لالعػػدقيؽ لعةػػدد  شػػيطهـ لعػػديـ حيػػليعهـ أػػا الػػعةمدـ لعيسػػير اعثػػ

لألثػػػذ لالةطػػػي  لالعةػػػديؿ لالعبػػػديؿ، لعةةمهػػػـ عمػػػع اسػػػعةداد لمقيػػػيـ بفزيػػػد فػػػف اأ شػػػطر 
 (.Baker & Piburn, 1997:125الفثعمفر )

لقػػد اثعػػير البيحػػث الالػػؼ األؿ الفعلسػػط فيػػدا يي  لدراسػػع   ل ػػ  يف ػػؿ فرحمػػر 
أسػػعقرا  لالفلاز ػػر، لال قػػد لالحكػػـ، بدايػػر  ضػػ  القػػدرات الةقميػػر، لعفميػػيت اأسػػع عيج، لا

دراؾ  أهػػػا عةػػػد بحػػػؽ فرحمػػػر اسػػػيس أػػػا الدراسػػػر المغليػػػر كدراسػػػر قلاعػػػد المغػػػر الةربيػػػر لا 
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فلضػػػػلعيعهي، لاكسػػػػيبهـ القػػػػدرة عمػػػػع اسػػػػعةفيؿ اأسػػػػملب الةمفػػػػا أػػػػا العفكيػػػػر )طػػػػيأر، 
 (83-80: 1984لالحفيدث، 

 لفي سبؽ ععةمع  هفير البحث الحيلا أيفي يأعا:
 المغر كل هي حمقر لالؿ ل داة عفيهـ لعفكير بيف البشر. هفير  -1
  هفير المغر الةربير بلالفهي لغر القرآف الكريـ. -2
اهفيػػػػر قلاعػػػػد المغػػػػر الةربيػػػػر كل هػػػػي لسػػػػيمر لضػػػػبط الكػػػػ ـ لالػػػػحر ال طػػػػؽ  -3

 لالكعيبر.
لد اأسفمر بلالفهي اسعراعيةير حدي ر يفكف فػف ث لهػي  -4 اهفير اسعراعيةير فلد

 قلاعد المغر الةربير لعحبيب الفيدة أا  فلس لط ب.عسهيؿ دراسر فيدة 
اهفيػػػػر الفرحمػػػػر الفعلسػػػػطر بلالػػػػفهي فرحمػػػػر يعهيػػػػأ الطػػػػ ب أيهػػػػي لمفرحمػػػػر  -5

 اأعدادير.
 يهدؼ البحث الحيلا الع فةرأر: ثالثًا: هدف البحث:

لػػػػػد اأسػػػػفمر أػػػػػا عحالػػػػػيؿ طػػػػػ ب الالػػػػػؼ األؿ    ػػػػر اسػػػػػعةفيؿ اسػػػػػعراعيةير فلد
 مغر الةربير.الفعلسط أا فيدة قلاعد ال

لعحقيػػؽ هػػدؼ البحػػث الػػيغ البيحػػث الفرضػػير الالػػفرير اأعيػػر: : رابعااًا: ضرةااية البحااث
( بػػيف فعلسػػط درةػػت طػػ ب 0.05 لػػيس ه ػػيؾ أػػرؽ ذل دألػػر احالػػيفير ع ػػد فسػػعلى )

لػد  الفةفلعر العةريبيػر الػذيف يدرسػلف فػيدة قلاعػد المغػر الةربيػر بيسػعةفيؿ اسػعراعيةير فلد
يت طػػػػ ب الفةفلعػػػػر الضػػػػيبطر الػػػػذيف يدرسػػػػلف الفػػػػيدة  فسػػػػهي اأسػػػفمر، لفعلسػػػػط درةػػػػ

 بيسعةفيؿ الطريقر اأععييدير )اأسعقرافير( أا اأثعبير العحاليما البةدث .
 يقعالر البحث الحيلا عمع: خامسًا: حدود البحث:

الحػػػد الفكػػػي ا: إحػػػدى الفػػػدارس الفعلسػػػطر  ل ال ي ليػػػر العيبةػػػر لمفديريػػػر الةيفػػػر  -1
 بةقلبر ) ي لير الزفثشرث( قالديي . لعربير دييلع قضي 

الحػد البشػرث: عي ػػر فػف طػ ب الالػػؼ األؿ الفعلسػط فػف هػػذ  الفدرسػر لمةػػيـ  -2
 .2022-2021الدراسا 



 هـ1111-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ ملحق) /العذدزابع /المجلذ ال زابعتالسنت المجلت الذراساث المستذامت . 

 
 

 
 

2079 

الحػػد الفةرأػػا: سػػعر فلضػػلعيت فػػف كعػػيب قلاعػػد المغػػر الةربيػػر الفقػػرر عدريسػػ   -3
 لط ب الالؼ األؿ الفعلسط.

 .2022-2021راسا الحد الزف ا: الفالؿ الدراسا ال ي ا لمةيـ الد -4
 حدد البيحث الفالطمحيت اأعير:  ت:اسادسًا: تحديد المصطمح

  لأ : اأسعراعيةير:
: ثطط فلةهر لدا  الفهفيت بطريقػر  يةحػر بأ هي( Schunk, 2000عرأهي ) -1

لا  عيج فػ ظـ لثفػض فسػعلى العشػعت بػيف الفةرأػر الحيليػر لمفػرد لاأهػداؼ العػا 
 ( Schunk, 2000: 113يرغب أا عحقيقهي. )

( بأ هػػي: فةفلعػر فػف اأةػػرا ات الفحػددة العػا يقػػـل 2007، عرأهػي )ابػل ريػيش -2
بهي الفدرس لةةؿ عفمير العةمـ اك ر سرعر لسهللر لفعةر، لفلةهر ذاعيػي  ب فػل 

، 2007اكبػػػر أضػػػ   عػػػف قيبميعهػػػي ل  عقػػػيؿ الػػػع فلاقػػػؼ ةديػػػدة. )ابػػػل ريػػػيش، 
206.) 

را ات العا يؤديهػي البيحػث بشػكؿ فػ ظـ لفعسمسػؿ العةريؼ اأةرافا: ها فةفلعر اأة
فف  ةؿ فسيعدة الط ب لعحقيؽ فثرةيت عةميفير فرغلب أيهي أا عدريس فػيدة قلاعػد 

 المغر الةربير ع د ط ب الالؼ األؿ الفعلسط.
لد اأسفمر:   ي يي : فلد

لػػدهي الطمبػػر عػػف طريػػؽ  (2019عرأهػػي ) فبػػل سػػةيدث،  بأ هػػي: فةفلعػػر فػػف اأسػػفمر يلد
الةالؼ الذه ا عحفز الطمبر عمع الػييغر اسػفمر ذات اهفيػر حػلؿ الفلضػلع الفػدرلس 

 (.288: 2019ففي يةةؿ بقي  الفةملفيت أا ذاكرعهـ فدة اطلؿ. ) فبل سةيدث، 
 العةريؼ اأةرافا: 

هػػا  حػػدى اسػػيليب العفكيػػر العػػا عفكػػف الطػػ ب فػػف العفكيػػر اأبػػداعا الثػػ ؽ 
درةػيت الفيعميػر فػف  ةػؿ علليػد اسػفمر لاأكػير ةديػدة القيفـ عمع لضػا الػذهف أػا  عمػع 
 حلؿ الفلضلعيت العا يدرسل هي.

  يل ي : العحاليؿ
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( بأ  : ال عيةر الفكعسبر أا   ةيز ال Oxford, 1998عرأ  فةةـ ) كسفلرد  -1
 (.Oxford, 1998: 10عةمـ شا  في يحعيج ةهد لفهيرة )

فػػ  الطيلػػب أػػا فلضػػلع ( بأ ػػ : اأدا  الػػذث يقد2002عرأػػ  )فرعػػا لالحيمػػر،  -2
 (.39: 2002سا  لعي  لكفي  أا غضلف فدة فةي ر. )فرعا لالحيمر، ادر 

العةريػػؼ اأةرافػػا: هػػل الدرةػػر العػػا يحالػػؿ عميهػػي طػػ ب عي ػػر البحػػث أػػا اأثعبػػير 
العحالػػيما البةػػدث أػػا فلضػػلعيت قلاعػػد المغػػر الةربيػػر الفقػػرر عدريسػػ  لطػػ ب الالػػؼ 

 .األؿ الفعلسط ث ؿ فدة العةربر
 رابةي : قلاعد المغر الةربير

( بأ هي: فةفلعر فف القلا يف لالضلابط المغلير العػا عةػد 2000عرأهي )البةر،  -1
فظهػػرا  فػػف فظػػيهر رقػػا المغػػر، لدلػػي   عمػػع حضػػيرعهي لبملغهػػي فرحمػػر ال ضػػ  

 (.497: 2000لالكفيؿ )البةر،
بهي لالغيير  ( بأ هي: عمـ عراكيب المغر لالعةبير2005عرأهي )الشفرث لسةدلف،  -2

: 2005ف ػػػ  الػػػحر العةبيػػػر لسػػػ فع  فػػػف الثطػػػأ لالحػػػف. )الشػػػفرث لسػػػةدلف، 
226.) 

العةريػػؼ اأةرافػػا: هػػا الفلضػػلعيت ال حليػػر العػػا ضػػف ت كعػػيب قلاعػػد المغػػر الةربيػػر 
 .2022-2021الفقرر عدريسهي لط ب الالؼ األؿ الفعلسط لمةيـ الدراسا 

 ثيفسي : الالؼ األؿ الفعلسط
عبعدئ ب  الفرحمر الفعلسطر أا  ظيـ العةميـ أا الةراؽ ليقبؿ أيػ   الالؼ الذث

سػػػػ ر )لزارة العربيػػػػر،  13-12الطيلػػػػب فػػػػف حفمػػػػر الشػػػػهيدة اأبعدافيػػػػر ليكػػػػلف اعفػػػػيرهـ 
1996 :7.) 

العةريؼ اأةرافا: ها الس ر األلػع فػف الفرحمػر الفعلسػطر لظيفػر هػذ  الفرحمػر اعػداد 
 فرحمر اأعدادير.الطيلب لفراحؿ دراسير اعمع ها ال
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 فيتسػػػ لفػػػف ،الةلا ػػػب فعةػػػدد اعالػػػيؿ ال عفيعػػػؿ عفميػػػر العػػػدريس عةػػػد عفميػػػر
 يسعطيا حيث ،الدراسا الالؼ غرأر داثؿ اأيةيبا عفيعؿال هذا لةلد ال ية  العدريس
 ثػػػ ؿ فػػػف الالػػؼ غرأػػػر داثػػػؿ ثمقهػػي عمػػػع ليةفػػػؿ اأيةيبيػػر، عمػػػؾ حقػػػؽ ف ي الفػػدرس
 ال قػػيش ا ػػيرة طريػػؽ عػػف ذلػػؾ عحقيػػؽ عمػػع عةفػػؿ رف يسػػب ريالػػف بيفػػر عػػلأير عمػػع الةفػػؿ
 لهػػػـ الف يسػػػبر الراةةػػػر العغذيػػػر لاعطػػػي  الطػػػ ب اسعفسػػػيرات عمػػػع لالػػػرد اأسػػػفمر لطػػػرح

 (.31 :2019 ،ثرلفلآ سةيدث افبل)
 أػػػا الذاعيػػػر اأسػػػفمر اسػػػعةفيؿ عمػػػع الطػػػ ب عػػػدريب اهفيػػػر عمػػػع عػػػدس ليؤكػػػد

 ،ليطرحل هػػي اسػػفمعهـ الطػػ ب أيػػ  يالػػلغ الػػذث اللقػػت يػػيعا اف  رةػػل  ػػي ا :بقللػػ  الػػعةمـ
 لؽل عػ ،بػذلؾ الفػدرس يقػلـ اف فػف بػدأ   ،بي فسػهـ هـلقضػييي فشػيكمهـ بةػرض ليقلفلف

لادعػػع الػػع  ،عحديػػدا   اك ػػر أعكػػلف اسػػفمعهـ  فػيذجأيػػ  الطػػ ب فػػف  غيػػري الػػذث اليػػلـ الػع
، لفػػػي اأكػػػيرهـ أػػػا اليهػػػي يرةةػػػلا بيي ػػػيت قيعػػػدة لةػػػلد عمػػػع الةفػػػؿ ذلػػػؾ لفػػػف العفكيػػػر،

 طػػػرح طريػػػؽ عػػػفب اف يةرضػػػلا قضػػػيييهـ  طػػػ عمػػػعل  يعلالػػػملف اليػػػ  فػػػف اسػػػع عيةيت
 (79 :1996 ،عدس) اأسفمر

 عمػع عقػلـ الفكػرة اف اأسػفمر، اذ لدفلد  اسعراعيةير اسعةفيؿ أكرة ةي ت ه ي لفف
 حسػػب عالػػ يفهي  ػػـ ،الػػذه ا الةالػػؼ لػػدهي الطػػ ب عػػف طريػػؽيلد  اأسػػفمر فػػف فةفلعػػر
ذات اهفيػػػر،  اأسػػػفمر الػػػييغر عمػػػع الطػػػ ب عحفػػػز ي هػػػيافػػػي اهػػػداؼ الفكػػػرة أ اأهفيػػػر،
 حععالدراسير  الحالر بداير أا الفكرة ، ليفكف ع فيذذاكرعهـ أا الفةملفيت قي ب لسهللر

  .يعهييه 
لد اأسفمر ها:فف الثطلات اأسيسير ثطلات ع فيذ الفكرة:   أا ع فيذ اسعراعيةير فلد

 يشرح الفدرس طريقر ع فيذ الفكرة لمط ب. -1
يطمب الفدرس فف الط ب علليد فةفلعر فػف اأسػفمر عػف طريػؽ الػدرس بقػدر  -2

 في يسعطيةلف، ليفكف عفؿ ذلؾ بيلةالؼ الذه ا.
يفرز الط ب اأسفمر ليال فلهي أا قيففر حسب اهفيعهي، بحيث عكػلف اأسػفمر  -3

 ك ر  هفير أا  عمع القيففر.ال
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حػػد الطػػ ب ذكػػر سػػؤاؿ ذث  هفيػػر، لعسػػعفر الةفميػػر هكػػذا ايطمػػب الفػػدرس فػػف  -4
 (.288: 2019حعع ا عهي  اأسفمر.    ) فبل سةيدث لآثرلف، 

إف اسػػػػػعةفيؿ الطػػػػػ ب لهػػػػػذ  اأسػػػػػعراعيةير عسػػػػػيعدهـ عمػػػػػع ثمػػػػػؽ الػػػػػلعا بةفميػػػػػيت 
ف اسػفمر الطػ ب  العفكير، ليةةؿ الطيلب  ك ػر ا ػدفيةي  فػا الفةملفػيت العػا يعةمفهػي، لا 
عزلد الفدرس بفةملفيت عف طريػؽ علاأػؽ لعفيعػؿ الطػ ب أػا الفلقػؼ العةميفػا، لهػا 

الػػػرغـ فػػػف  ف  هفيعهػػػي أػػػا الػػػعةمـ،  أ  ف ةػػػز  فهػػػـ فػػػف فكل ػػػيت الػػػعةمـ لػػػديهـ، لعمػػػع 
البػػيح يف كرسػػلا اهعفػػيفهـ بيسػػفمر الفػػدرس، للػػـ عحػػظا اسػػفمر الطػػ ب اأ بيهعفػػيـ قميػػؿ. 

 (40: 2001)اسفيعيؿ، 
لد اأسفمر عةعفد عمع الةالؼ الذه ا أا طرح  لففي عقدـ يعض  بأف اسعراعيةير فلد

أسػػػعراعيةييت الفةرأيػػػر العػػػا عقػػػـل الةالػػػؼ الػػػذه ا إحػػػدى ااأسػػػفمر، إذ  ف اسػػػعراعيةير 
عمػػػع إعطػػػي  الطيلػػػب فلضػػػلعي   ل سػػػؤاأ   ل فشػػػكمر  ل قضػػػير عػػػرعبط بيلفػػػيدة الدراسػػػير 
ليطمػػػب ف ػػػ  اسػػػعدعي   قالػػػع قػػػدر فػػػف الفةملفػػػيت  ل اأأكػػػير ال اأةيبػػػيت ال الحمػػػلؿ 

دهي حسب الفهفر الفةطية لهـ دلف ف يقشر  ل  قػد عمػؾ الفةملفػيت ال اأأكػير ا  ػي  علليػ
 (191: 2010ال ابعكيرهي. )فحفد، 

ليسػعةفؿ الةالػؼ الػذه ا كأسػملب لمعفكيػر الةفػػيعا  ل الفػردث أػا حػؿ ك يػر فػػف 
الفشػػك ت الةمفيػػر لالحييعيػػر الفثعمفػػر، بقالػػد زيػػيدة القػػدرات لالةفميػػيت الذه يػػر، أضػػ   

أػا  عف ذلؾ علليد  كبر كـ فف اأأكير لفةيلةر فلضلع أا ةل عسػلد  الحريػر لالفػيف
 (165: 2009طرح اأأكير بةيدا  عف الفاليدرة لالعقليـ. )الةيفرث، 

لػد اأسػفمر لهػي  هفيػر كبيػرة أػا الةفميػر  لففي سبؽ يعض  لمبيحث بيف اسعراعيةير فلد
ميفير  لذلؾ فف ث ؿ الدلر اأيةيبا الذث يةطع لمطيلب أا علليػد اسػفمر لطرحهػي ةالع

 أػا الحريػر عمػع الطػ ب يسػيعد فػي هذال ،  قد يلة داثؿ الالؼ فف دلف اث قيد ال  
 قلاعػد درس أػا لثيالػر يدرسػل هي، العػا الفلضػلعيت حػلؿ اأكػيرهـ لطرح ارافهـ ابدا 
الطػ ب الػع طػرح بةػض اأسػفمر لالبحػث عػف اأةيبػيت  علةيػ  طريؽ فف الةربير المغر

لهي فف ث ؿ اشراكهـ أا الحلار فا بةضهـ البةض، لهذا في يؤدث الع ب ي  شثالير 
 شطر لأةيلػر أػا داثػؿ الالػؼ، أضػ   عػف ذلػؾ عفكػيف الطػ ب فػف العفكيػر اأبػداعا 
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لاأكػير ةديػدة القيفـ عمع لضػا الػذهف أػا  عمػع درةػيت الفيعميػر فػف  ةػؿ علليػد اسػفمر 
 العا ععالؿ بفلاقؼ يكلف الطيلب فة يي  أيهي.

 
 
 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 الدراسات العربية: - أ
  ػػػر الةالػػػؼ الػػػذه ا أػػػا عحالػػػيؿ طػػػ ب الالػػػؼ (2004دراساااة جالجباااوري  -1

 ل اللص لع فير العفكير اأبعكيرث لديهـ.االرابا الةيـ أا فيدة اأدب ل 
هػػذ  الدراسػػر أػػا الةػػراؽ ، ةيفةػػر بغػػداد كميػػر العربيػػر ابػػف رشػػد، لهػػدأت   ةريػػت

الع فةرأر ا ر الةالؼ الذه ا أػا عحالػيؿ طػ ب الالػؼ الرابػا الةػيـ أػا فػيدة اأدب 
ل الػػػلص لع فيػػػر العفكيػػػر اأبعكػػػيرث لػػػديهـ. اسػػػعةفؿ البيحػػػث العالػػػفيفا العةريبػػػا ذل ال 

اثعيرلا عشلافيي  ضفف شةبعيف عةريبير  ( طيلبي  51الضبط الةزفا، بمغت عي ر الدراسر )
( طيلبي ،  عد البيحث اثعبيرا  عحاليميي  26( طيلبي  ، لضيبطر فكل ر فف )25فكل ر فف )

( أقػػػرة اثعبيريػػػر فػػػف  ػػػلع اأثعيػػػير فػػػف فعةػػػدد، لاسػػػعةفؿ البيحػػػث 50بةػػػديي  عكػػػلف فػػػف )
معيف، لفةيفؿ ارعبيط ا لةي عيف فسعقفاللسيفؿ اأحاليفير الف ففر لمبحث، كيأثعبير العي

بيرسػػػػلف، لفةيدلػػػػر سػػػػبيرفيف بػػػػرالف، لفربػػػػا كػػػػيث لفةيدلػػػػر الالػػػػةلبر لالقػػػػلة العفييزيػػػػر، 
(، للفالػػمحر 0.05لعلالػػمت الدراسػػر الػػع لةػػلد أػػرؽ ذل دألػػر احالػػيفير ع ػػد فسػػعلى )
 : ب، ت(2004، الفةفلعر العةريبير العا درست بأسملب الةالؼ الذه ا. )الةبلرث

(: ا ػػػػر اسػػػػعةفيؿ اأسػػػػفمر اأسػػػػعه كير لالسػػػػيبرة أػػػػا عحالػػػػيؿ 2009دراسػػػػر )الػػػػدهمكا  -2
 طيلبيت الالؼ ال ي ا الفعلسط أا فيدة قلاعد المغر الةربير. 

 ةريػػت هػػذ  الدراسػػر أػػا الةػػراؽ، الةيفةػػر الفسع الػػرير، كميػػر العربيػػر اأسيسػػير، لهػػدأت 
الالؼ ال ػي ا الع فةرأر ا ر اسعةفيؿ اأسفمر اأسعه كير لالسيبرة أا عحاليؿ طيلبيت 

الفعلسػط أػا فػيدة قلاعػػد المغػر الةربيػر. اسػعةفمت البيح ػػر العالػفيـ العةريبػا ذل الضػػبط 
( طيلبػػػر 90الةزفػػػا )فةفػػػلععيف عةػػػريبيعيف لفةفلعػػػر ضػػػيبطر( بمغػػػت عي ػػػر الدراسػػػر )
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( 30علزعت عشلافيي  بيف   ث فةفلعػيت، إذ عكل ػت الفةفلعػر العةريبيػر األلػع فػف )
( طيلبػػر، افػػي الفةفلعػػر الضػػيبطر أعكل ػػت 30لعةريبيػػر ال ي يػػر فػػف )طيلبػػر، لالفةفلعػػر ا

( أقرة اثعبيريػر فػف  ػلع 50فف )( طيلبر،  عدت البيح ر اثعبيرا  عحاليميي  فكل ي  30فف )
اأثعيػػير فػػف فعةػػدد، لاسػػعةفمت البيح ػػر اللسػػيفؿ اأحالػػيفير الف ففػػر لمبحػػث ، كعحميػػؿ 

بػػػػرالف، لفةيفػػػػؿ  -رسػػػػلف، لفةيدلػػػػر سػػػػبيرفيفالعبػػػػييف، لفربػػػػا كػػػػيث، لفةيفػػػػؿ ارعبػػػػيط بي
الالػػةلبر لالقػػلة العفييزيػػر، لعلالػػمت الدراسػػر الػػع لةػػلد أػػرلؽ ذل دألػػر احالػػيفير ع ػػد 

( للفالمحر الفةفلععيف العةػريبيعيف األلػع العػا درسػت بطريقػر اأسػفمر 0.05فسعلى )
:  ، ب، 2009اأسػػػعه كير، لال ي يػػػر العػػػا درسػػػت بطريقػػػر اأسػػػفمر السػػػيبرة. )الػػػدهمكا، 

 ت(
 الدراسر اأة بير: - ب

عدريسػير أػا الفهػـ القرافػا أػا عحالػيؿ أةيلير   ث اسعراعيةير  (:King, 1992دراسر )
الطمبػػػر أػػػا الفحيضػػػرات. اسػػػعةفؿ أػػػا الدراسػػػر اسػػػعراعيةير اأسػػػفمر الذاعيػػػر، لاسػػػعراعيةير 

( 56) راةةػػػر، لاثػػػذ الف حظػػػيت. عكل ػػػت عي ػػػر الدراسػػػر فػػػففالعمثػػػيص، لاسػػػعراعيةير ال
اأفريكيػػػر، عػػػـ عقسػػػيفهـ  طيلبػػػي  يدرسػػػلف  حػػػد فسػػػيأيت عمػػػـ الػػػ فس أػػػا  حػػػدى الةيفةػػػيت

( طيلبػي  19عقسيفي  عشلافيي  الع   ث فةفلعيت عةريبير، الفةفلعر األلع عكل ت فف )
درسػػػلا بيسػػػعةفيؿ اسػػػعراعيةير اأسػػػفمر الذاعيػػػر، لالفةفلعػػػر العةريبيػػػر ال ي يػػػر عكل ػػػت فػػػف 

( 18ا بيسعةفيؿ اسعراعيةير العمثػيص، لالفةفلعػر ال يل ػر عكل ػت فػف )( طيلبي  درسل 19)
طيلبػػي  درسػػلا بيسػػعةفيؿ اسػػعراعيةير الفراةةػػر ل ثػػذ الف حظػػيت. طبػػؽ البيحػػث أػػا  هييػػر 

( أقػرة، لعلالػمت الدراسػر 20العةربر اثعبير أهـ فف  لع اأثعيير فف فعةدد عكلف فف )
فيؿ ر الفةفلعػػػػر العػػػػا درسػػػػت بيسػػػػػعةلفالػػػػمح الػػػػع لةػػػػلد أػػػػرلؽ ذات دألػػػػر احالػػػػػيفير

اسػػػػػعراعيةير اأسػػػػػفمر الذاعيػػػػػر، كفػػػػػي دلػػػػػت ال عػػػػػيف  اف اسػػػػػعراعيةير العمثػػػػػيص اأضػػػػػؿ فػػػػػف 
 (King, 1992: 302-323اسعراعيةير الفراةةر لاثذ الف حظيت. )

 لالدراسر الحيلير:الدراسيت السيبقر  الفلاز ر بيف
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 فػػيكف اةػػرا  الدراسػػر: اعفقػػت الدراسػػيت السػػيبقر الةربيػػر فػػا الدراسػػر الحيليػػر اذ  (1
( أقػػد اةريػػت أػػا اللأيػػيت (King, 1992ا هػػي اةريػػت أػػا الةػػراؽ، افػػي دراسػػر 

 الفعحدة اأفريكير.
حةـ الةي ػر: عبػييف حةػـ الةي ػر بػيف الدراسػيت السػيبقر لالدراسػر الحيليػر، اذ بمػ   (2

( 90( )2009( طيلبػي ، لدراسػر الػدهمكا )51(، )2004حةـ دراسر الةبلرث )
( طيلبػػي ، افػػي الدراسػػر الحيليػػر أقػػد بمغػػت 56)، King, 1992طيلبػػر، لدراسػػر 

 .( طيلبي  60)
أػػا  ،King, 1992( فػا دراسػػر 2004ةػ س الةي ػر: اعفقػت دراسػػر الةبػلرث ) (3

ي  افػي ( أةػ س الةي ػر ا ي ػ2009كلرا ،  في دراسر الدهمكا )ة س الةي ر إذ كيف ذ
 أكي ت ذكلرا . Kingالدراسر الحيلير أقد اعفقت فا دراسر الةبلرث لدراسر 

: اععفدت الدراسيت السيبقر ةفيةهي الف ه  العةريبػا أػا دراسػعهي، ف ه  البحث (4
الف يسب لفةرأر   ر بةض الفعغيرات الفسعقمر أػا فعغيػرات عيبةػر، لهل الف ه  

 الف ه  العةريبا.لكذلؾ اععفد البيحث أا الدراسر الحيلير 
الفرحمػػر الدراسػػير: عبيي ػػت الدراسػػيت السػػيبقر أػػا الفرحمػػر الدراسػػير أكي ػػت دراسػػر  (5

( عمػػػع 2009( عمػػػع الفرحمػػػر اأعداديػػػر، لدراسػػػر الػػػدهمكا )2004الةبػػػلرث )
( عمػػػػػع الفرحمػػػػػر الةيفةيػػػػػر، افػػػػػي 1992) Kingالفرحمػػػػػر الفعلسػػػػػطر، لدراسػػػػػر 

( عمػػػػػػع الفرحمػػػػػػر 2009مكا )الدراسػػػػػػر الحػػػػػػيلا أقػػػػػػد اعفقػػػػػػت فػػػػػػا دراسػػػػػػر الػػػػػػده
 الفعلسطر.

 داة البحػػػث: اسػػػعةفمت فةظػػػـ الدراسػػػيت السػػػيبقر  داة اأثعبػػػير الفحػػػدد لقيػػػيس  (6
الفعغيػػػرات الفسػػػعقمر أػػػا الفعغيػػػرات العيبةػػػر لمفةفلعػػػيت الضػػػيبطر طبقػػػت بةػػػد 
اأ عهػػػػي  فػػػػف العةربػػػػر فبيشػػػػرة، افػػػػي الدراسػػػػر الحيليػػػػر أقػػػػد  عػػػػدد البيحػػػػث اثعبػػػػيرا  

 بةديي  فف  لع اأثعيير فف فعةدد لقييس عحاليؿ الط ب.عحاليميي  
جراءاته:  الفصل الثالث: منهجية البحث وا 

يع يلؿ هػذا الفالػؿ لالػفي  ل ةػرا ات الفعبةػر أػا هػذا البحػث فػف حيػث اععفػيد 
ععا ل العالػػفيـ العةريبػػا، لفةعفػػا البحػػث، لطريقػػر اثعيػػير الةي ػػر لطرافػػؽ عكػػيأؤ فةفػػ
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البحػػػػث، لعرضػػػػي  لفعطمبػػػػيت البحػػػػث ل دلاعػػػػ ، لكيفيػػػػر عطبيقهػػػػي، لاللسػػػػيفؿ اأحالػػػػػيفير 
 الفسعةفمر لعحميؿ ال عيف  لأيفي يأعا عفاليؿ ل ةرا ات الفذكلرة آ في .

 أواًل: التصميم التجريبي:
طمػػب ف هةيػػر البحػػث الفةعفػػدة اثعيػػير عالػػفيـ عةريبػػا ف يسػػب يحقػػؽ هػػدؼ عع

عيػػير العالػػفيـ ُيةػػد فػػف  الػػةب الفهػػيـ العػػا عقػػا عمػػع عػػيعؽ البحػػث لأرضػػيع ، إذ اف اث
البيحػػث  أ ػػ  يضػػفف اللالػػلؿ الػػع  عػػيف  دقيقػػر لهػػل أػػا اللقػػت  فسػػ  يسػػيعد البيحػػث 

الػيفا، ففػي يسػهؿ الحالػلؿ عمػع حعمع عذليؿ الالةلبيت العا علاةه  ع د العحميؿ اأ
 (118: 2008اأةيبيت لفرضير البحث. )الةزالث، 

العالفيـ العةريبا ذث الضبط الةزفػا لفةفػلععيف فعكػيأفعيف  لذا اععفد البيحث
لػػد اأسػػفمر، لاأثػػرى ضػػيبطر درسػػت   حػػدهفي عةريبيػػر درسػػت عمػػع لأػػؽ اسػػعراعيةير فلد
عمػػػع لأػػػؽ الطريقػػػر اأععييديػػػر )اأسػػػعقرافير(، لقػػػد عةرضػػػت الفةفػػػلععيف الػػػع اثعبػػػير 

 (:1ضح  الشكؿ )عحاليما بةدث لف ففع  لظرلؼ البحث أةي  العالفيـ عمع في يل 
 ( العالفيـ العةريبا لفةفلععا البحث1شكؿ )

 المتغير التابع  المتغير المستقل المجوعة
لد اأسفمر العةريبير  العحاليؿ اسعراعيةير فلد
الطريقر اأععييدير  الضيبطر

 )اأسعقرافير(
 

 : مجتمع البحث وعينته:ثانياً 
يعطمب البحث الحيلا اثعيير فدرسر لاحدة فف الفدارس الفعلسطر لال ي لير أا 
فدي ر بةقلبر ل لاحيهي عمع  ف أ يقؿ عدد الشةب الالؼ األؿ الفعلسط أيهي عف 
شةبعيف، إذ اثعير البيحث قالديي   ي لير الزفثشرث العيبةر الع الفديرير الةيفر لعربير 

ؾ لقرب الفدرسر فف سكف البيحث أض   عف عقيرب دييلع أةرا  العةربر أيهي  لذل
ط ب الفدرسر فف حيث الشريحر اأةعفيعير لاأقعاليدير لال قيأير،  ضؼ الع ذلؾ 

 اف الفدرسر عضـ شةبعيف لمالؼ األؿ الفعلسط.
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لبطريقر السحب الةشلافا اثعير البيحث شةبر ) ( لعف ؿ الفةفلعر العةريبير 
لد اأسفمر. أا حيث ف مت شةبر )ب( العا سعدرس قلاعد المغر الة ربير بيسعراعيةير فلد
قلاعد المغر الةربير بيلطريقر اأععييدير )اأسعقرافير(. عدرس سالفةفلعر الضيبطر العا 

( طيلب أا كؿ شةبر، لبةد اسعبةيد 33(طيلبي  بلاقا )66عدد ط ب الشةبعيف )بم  
شةبر، االب  عدد اأراد الةي ر  الط ب الراسبيف البيل  عددهـ   ث ط ب أقط لكؿ

( طيلبي  أا الفةفلعر 30( طيلبي  أا الفةفلعر العةريبير، ل)30( طيلبي ، بلاقا )60)
 ( يلض  ذلؾ.1الضيبطر، لالةدلؿ )

 ( عدد ط ب فةفلععا البحث العةريبير لالضيبطر قبؿ اأسعبةيد لبةد 1ةدلؿ )
عدد الطالب  الشعبة المجموعة

 قبل االستبعاد
الطالب عدد 

 الراسبين
عدد الطالب 
 بعد االستبعاد

 30 3 33   العةريبير
 30 3 33 ب الضيبطر

 
اف سبب اسعبةيد الط ب الراسبيف اععقيد البيحث بأ هـ يفعمكلف فةرأر سيبقر 
أا الفلضلعيت العا سعددرس أا ا  ي  العةربر، لهذ  الثبرة قد عؤ ر أا دقر  عيف  

الس فر الداثمير لمعةربر، عمفي  اف البيحث اسعبةد الط ب البحث، ففي قد يؤ ر أا 
 الراسبيف فف ال عيف  أقط، لابقيهـ أا داثؿ الالؼ حفيظي  لم ظيـ الدراسا.

 
 ثالثًا: تكاضؤ مجموعتي البحث:

حرصا البيحث قبؿ البد  بعطبيؽ العةربر عمع عكيأؤ فةفلععا البحث احاليفيي  أا 
 ي قد عؤ ر أا س فر العةربر، لهذ  الفعغيرات ها:بةض الفعغيرات العا يةعقد   ه

درةيت الط ب أا فيدة المغر الةربير أا افعحيف  الؼ الس ر لمةيـ الدراسا  (1
 .2021-2020بؽ ياأس

حالؿ البيحث عمع درةيت ط ب فةفلععا البحث أا فيدة المغر الةربير أا 
الفعلسط الحسيبا إذ بم  (، 1الالؼ األؿ الفعلسط فف سة ت الفدرسر فمحؽ )
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( درةر،  في الفعلسط الحسيبا لدرةيت اأراد 83.43لدرةيت اأراد الفةفلعر العةريبا )
( لةي عيف t- test( درةر، لبيسعةفيؿ اأثعبير العيفا )85.43الفةفلعر الضيبطر )

فسعقمعيف لفةرأر دألر الفرلؽ اأحاليفير،  عض   ف الفرؽ ليس بذث دألر احاليفير 
(  الغر فف القيفر 0.93( اذ كي ت القيفر العيفير الفحسلبر )0.05ع د فسعلى )

(، لهذ يدؿ عمع  ف فةفلععا البحث 58(، لبدرةر حرير )2.021العيفير الةدللير )
 ( يلض  ذلؾ.2فعكيأفعيف احاليفيي  أا هذا الفعغير. لالةدلؿ )

لمغر (  عيف  اأثعبير العيفا لدرةيت ط ب فةفلععا البحث أا فيدة ا2)ةدلؿ 
 .2021-2020الةربير أا افعحيف  الؼ الس ر لمةيـ الدراسا السيبؽ 

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الةدللير الفحسلبر

ليس بذث دألر  2.021 0.93 58 98.60 9.93 83.43 30 العةريبير
احاليفير ع د 

 (0.05فسعلى )
 41.47 6.44 85.43 30 الضيبطر

 الةفر الزف ا فحسلبي  بيلشهلر (2
حالؿ البيحث عمع الفةملفيت الفطملبر عف هذا الفعغير فف البطيقر الفدرسير 

الفةفلعر العةريبير  لفف الط ب ا فسهـ، إذ بم  الفعلسط الحسيبا أأراد
( شهرا ،  في الفةفلعر الضيبطر أبم  الفعلسط الحسيبا أأرادهي 163.967)
( لةي عيف فسعقمعيف لفةرأر t-testاأثعبير العيفا )( شهرا ، لبيسعةفيؿ 163.767)

دألر الفرلؽ اأحاليفير،  عض  اف الفرؽ ليس بذث دألر احاليفير ع د فسعلى 
( االغر فف القيفر العيفير الةدللير 0.16العيفير الفحسلبر )( اذ كي ت القيفر 0.05)
( لهذا يدؿ عمع اف فةفلععا البحث فعكيأفعيف 58(، لبدرةر حرير )2.021)

 ( يلض  ذلؾ.3احاليفيي  أا هذا الفعغير، لالةدلؿ )
 (  عيف  اأثعبير العيفا لط ب فةفلععا البحث أا الةفر الزف ا3ةدلؿ )

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

ليس بذث  2.021 0.16 58 23.72 4.87 163.967 30 العةريبير
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دألر  25.50 5.05 163.767 30 الضيبطر
احاليفير 
ع د فسعلى 

(0.05) 
 
 مجموعتي البحث:التحصيل الدراسي ألباء  (3

العةريبير يؿ الدراسا لآلبي  فةفلععا البحث لفةرأر دألر الفرؽ بيف العحال
لالضيبطر، اسعةفؿ البيحث اثعبير فربا كيث، إذ كي ت قيفر فربا كيث الفحسلبر 

(، لبدرةر 0.05( ع د فسعلى دألر )9.49(  الغر فف قيفر كيث الةدللير )0.556)
(1)ذلؾ.( يلض  4(، لالةدلؿ )4حرير )

 

( الفحسلبر 2( عكرارات العحاليؿ الدراسا لبي  ط ب فةفلععا البحث لقيفر )كي4ةدلؿ )
 لالةدللير

حجم  المجموعة
 العينة

 أمي
* 

يقرأ 
 ويكتب

اعدادية  متوسطة ابتدائية
 او معهد

كمية 
ضما 
 ضوق

درجة 
 الحرية

مستوى  (2قيمة جكا
 الجدولية المحسوبة الداللة

غير  9.49 0.556 4 5 7 7 7 2 2 30 العةريبير
دألر 

احاليفير 
ع د 

فسعلى 
(0.05) 

 6 6 7 5 4 2 30 الضيبطر

 الدراسي ألمهات مجموعتي البحث: ليصالتح (4
فةفلععا البحث العةريبير  يؿ الدراسا لفهيتلفةرأر دألر الفرؽ بيف العحال

 ت قيفر فربا كيث الفحسلبر لالضيبطر، اسعةفؿ البيحث اثعبير فربا كيث، إذ كي

                                                           

(، وبذلك 5ويقزأ ويكتب( في خليت واحذة لكون التكزار المتوقع أقل مه )دمجج الخليتان )أمي، ( *)
 (.1( وبذرجت حزيت )5أصبح عذد الخاليا )
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(، لبدرةر 0.05( ع د فسعلى دألر )9.49(  الغر فف قيفر كيث الةدللير )0.584)
 (1) ( يلض  ذلؾ.5(، لالةدلؿ )4ير )حر 

  

                                                           

(، وبذلك 5ويقزأ ويكتب( في خليت واحذة لكون التكزار المتوقع أقل مه )دمجج الخليتان )أمي، ( *)
 (.1( وبذرجت حزيت )5أصبح عذد الخاليا )



 هـ1111-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ ملحق) /العذدزابع /المجلذ ال زابعتالسنت المجلت الذراساث المستذامت . 

 
 

 
 

2091 

( الفحسلبر 2( عكرارات العحاليؿ الدراسا لفهيت ط ب فةفلععا البحث لقيفر )كي5ةدلؿ )
 لالةدللير

حجم  المجموعة
 العينة

 أمي
* 

 يقرأ
 ويكتب

اعدادية  متوسطة ابتدائية
 او معهد

كمية 
ضما 
 ضوق

درجة 
 الحرية

مستوى  (2قيمة جكا
 الجدولية  المحسوبة الداللة

غير  9.49 0.584 4 5 7 7 6 4 1 30 العةريبير
دألر 

احاليفير 
ع د 

فسعلى 
(0.05) 

 6 8 6 5 2 3 30 الضيبطر

 رابعًا: ةبط المتغيرات الدخيمة:
الحد فف عأ ير بةض الفعغيرات الدثيمر غير العةريبير العا يةعقد حيلؿ البيحث 

  هي قد عؤ ر أا س فر العةربر  إذ اف هذ  الفعغيرات لهي عأ ير أا الفعغير العيبا 
لعشيرؾ الفعغير الفسعقؿ أا احداث العغيرات العا يحيلؿ عزؿ ا يرهي عف الفعغير 

( . 258: 1990ةيلةيت احاليفير فةي ر )دالد ل  لر، العيبا، بع بيعهي  ل عحديدهي بف
 لأيفي يأعا عرض لهذ  الفعغيرات لكيفير ضبطهي:

الحلادث الفاليحبر: لـ ععةرض عةربر البحث الحيلا الع في يةرقؿ ثطلات  (  
 سير العةربر، ليكلف ذا عأ ير أا الفعغير العيبا أكيف سير العةربر طبيةيي .

ؿ البيحث عفيدث ا ر هذا الفعغير فف ث ؿ الفرلؽ أا اثعيير الةي ر: حيل  ( ب
العكيأؤ اأحاليفا بيف ط ب فةفلععا البحث العةريبير لالضيبطر أا اةرا  

 ربةر فعغيرات يفكف اف يكلف لعداثمهي فا الفعغير الفسعقؿ   ر أا الفعغير 
العيبا، أض   عف  ف الط ب ي عفلف الع بيفر اةعفيعير لاقعاليدير فعشيبهر 

 عقريبي .
 داة القييس: اسعةفؿ البيحث اداة قييس فلحدة فا ط ب فةفلععا البحث  ( ت

لهل اأثعبير العحاليما البةدث الذث طبؽ عمع ط ب الفةفلععيف أا لقت 
 لاحد.
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 ا ر اأةرا ات العةريبير: ( ث
الفدرس: درس البيحث  فس  ط ب فةفلععا البحث العةريبير لالضيبطر،  -1

فف درةيت الدقر لالفلضلعير  لف اأراد  لهذا يضفا عمع  عيف  العةربر درةر
عغير الفسعقؿ، فكؿ فدرس لكؿ فةفلعر يةةؿ فف الالةب ردد ال عيف  الع ال

أقد يةزى الع عفكف  حد الفدرسيف فف الفيدة الةمفير  ك ر فف اآلثر  ل الع 
 الفيع  الشثالير  ل الع غير ذلؾ فف الةلافؿ.

ير فعشيبهر لط ب فةفلععا الفسعمزفيت الضرلرير: كي ت اللسيفؿ العةميف -2
ث العةريبير لالضيبطر ف ؿ السبلرات لاأق ـ الفمل ر لالكعيب الفقرر حالب

 عدريس .
فدة العةربر: كي ت فدة العةربر فلحدة لفعسيلير لط ب فةفلععا البحث  -3

، 27/2/2022العةريبير لالضيبطر، إذ بد ت العةربر يلـ اأحد الفلاأؽ 
 .26/4/2022لاأؽ ل  عهت يـل ال   ي  الف

علزيا الحالص: ضبط البيحث هذا الفعغير فف ث ؿ علزيا الدرلس بشكؿ  -4
فعسيٍل بيف فةفلععا البحث العةريبير لالضيبطر بلاقا حالعيف أا اأسبلع 

 ( يلض  ذلؾ.6لكؿ فةفلعر لالةدلؿ )
 ( علزيا حالص فيدة قلاعد المغر الةربير لفةفلععا البحث6ةدلؿ )

 الحصة ووقتها اليوم المجموعة
 8.45ال ي ير  الحد العةريبير

 9.40ال يل ر  ال   ي 
 9.40ال يل ر  الحد الضيبطر

 8.45ال ي ير  ال   ي 
ب يير الفدرسر: طبؽ البيحث العةربر أا فدرسر لاحدة، لأا الفيف فعةيلريف  -5

 لفعشيبهيف فف حيث الفسيحر لعدد الشبيبيؾ لالعهلير لعدد الفقيعد.
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 خامسًا: متطمبات البحث: 
  تحديد المادة العممية: -1

حدد البيحث الفيدة الةمفير العا سيدرسهي لط ب فةفلععا البحث أا ا  ي  
العةربر، لها الفلضلعيت اأعير فف كعيب قلاعد المغر الةربير الفقرر عدريس  

، لالفلضلعيت 2022-2021لط ب الالؼ األؿ الفعلسط لمةيـ الدراسا 
الفةؿ الفضيرع، ةـز الفةؿ الفضيرع، اأأةيؿ الثفسر، أةؿ ها ) الب 

 اأفر، الفيعؿ، الففةلؿ ب (.
 صياغة االهداف السموكية: -2

ُيةد عحديد اأهداؼ السملكير  فرا  فهفي  أا عفمير العدريس  ل هي السيس أا 
كؿ ثطلة  ل أةيلير فف أةيلييت العدريس، أعحديد اأهداؼ السملكير يسيعد 

ير طريقر العدريس الف ففر ذات ال ر الفةيؿ لأا اثعيير اسيليب عمع اثعي
 (.83: 2008العقليـ للسيمر القييس الف يسبر )عطير، 

لاأهداؼ السملكير ها الفعغير الفرغلب الفعلقا حدل   أا سملؾ الطيلب 
الذث يفكف ف حظع  لقييس  لعقليف  أا ا  ي  عفمير العدريس لبةدهي 

(. لقد اليغ البيحث اأهداؼ السملكير بفي يع  ـ فا 125: 2009)الةزالث، 
طبيةر فحعلى الفيدة الدراسير الفحددة بعةربر البحث، لقد بم  عدد اأهداؼ 

( هدأي  سملكيي  عـ عرضهي عمع فةفلعر فف الثبرا  لالفحكفيف 60السملكير )
فف ذلث الثبرة لاأثعاليص لمعأكد فف الحر الييغعهي لفدى ف  فعهي 

الفراد قييس  لدى ط ب عي ر البحث، لقد عـ عةديؿ عدد فف هذ   لمسملؾ
% 80اأهداؼ لابقع عمع اأهداؼ السملكير العا حالمت عمع  سبر فلاأقر 

أفي ألؽ، فلزعر هذ  اأهداؼ عمع الفسعلييت ال   ر األلع فف عال يؼ بمـل 
 ( يلض  ذلؾ.2أا الفةيؿ الفةرأا )عذكر، أهـ، عطبيؽ( فمحؽ )

 الخطط التدريسية:اعداد  -3
عحعيج الع إف عفمير العدريس ليس عفمير ارعةيلير لا  في ها عفمير 

عثطيط لاعداد، أفف الثطأ اف يةعفد الفدرس عمع عفك   فف الفيدة ففي يلقة  
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أا الةشلافير، أأهـ الفسؤللييت العا عقا عمع عيعؽ الفدرس اعداد ثطر 
ز  أا الالؼ لاللسيفؿ الفةي ر يلفير يالؼ بهي الشرح الفلةز لكؿ في يراد إ ةي

العا عسعةفؿ لهذا الغرض ك عيةر لفي يحدث فف الفةيلييت ا  ي  الفدة العا 
(، أيلثطط 237: 1991يقضيهي الط ب فا الفدرس )فحفد لفةيد، 

العدريسير ها عبيرة عف فقعرحيت لع ظيـ ثط سير عفمير العدريس لملاللؿ 
(. للفي 391: 2014لايفيف،  )زايرةميفير فعطلرة ععسـ بيلةلدة الع عفمير ع

كيف إعداد الثطط العدريسير ُيةد لاحدا  فف فعطمبيت العدريس ال ية  أقد  عدد 
سهي ث ؿ فدة العةربر ر البيحث ثططي  عدريسير لمفلضلعيت العا سيد

لفلضلعيت فيدة قلاعد المغر الةربير لمالؼ األؿ الفعلسط، لالفكل ر فف 
( ثطر عدريسير لمفةفلعر العةريبير لعا سعدرس 6( ثطر عدريسير بلاقا )12)

لد اأسفمر ل) ( ثطر عدريسير لمفةفلعر الضيبطر العا 6بيسعةفيؿ اسراعيةير فلد
يدير )اأسعقرافير(. لقد ُعرضت  فيذج فف سعدرس بيسعةفيؿ الطريقر اأععي

هذ  الثطط عمع فةفلعر فف الثبرا  لالفعثالاليف أا فةيؿ المغر الةربير 
لطرافؽ عدريسهي، أسعط ع آرافهـ لف حظيعهـ لفقعرحيعهـ لأا ضل  اآلرا  

  ةريت العةدي ت ال زفر لبذلؾ االبحت الثطط ةيهزة لمعطبيؽ.
 أداة البحث: -4

أثعبيرات العحاليمير كأداة لمبحث أا قييس عحاليؿ اععفد البيحث ا
ط ب الالؼ األؿ الفعلسط أا فيدة قلاعد المغر الةربير، إذ ُعةد اأثعبيرات 

عحاليؿ الط ب ل ك ر العحاليمير احدى اللسيفؿ الفهفر الفسعةفمر أا عقليـ 
اللسيفؿ العقليفير اسعةفيأ  أا الفدارس لبسيطر اعدادهي لعطبيقهي فقير ر 

( إذ ا هي عف ؿ ةز   اسيسيي  فف 59: 1990بيللسيفؿ اأثرى )الفيـ لآثرلف، 
براف  القييس لالعقليـ العا يةعفدهي الفدرس أا الالؼ لعةرؼ  لاع  العةمـ 

 (.160: 2000)البةر، 
( أقرة 30لذا اعدَّ البيحث اثعبيرا  عحاليميي  فلضلعيي  فكل ي  فف )

د، لبةد اف عرضهي عمع الفثعاليف أا اثعبيرير فف  لع اأثعيير فف فعةد
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فةيؿ المغر الةربير لطرافؽ عدريسهي لالقييس لالعقليـ  ةريت بةض العةدي ت 
 ال زفر لبذلؾ االب  اأثعبير ةيهزا  لمعطبيؽ.

 التطبيق: -5
بةد اأ عهي  فف عطبيؽ العةربر لالعا اسعفرت أال   دراسيي  كيف  ،  بم  

ةريبير لالضيبطر بفلعد اأثعبير، إذ طبؽ البيحث ط ب فةفلععا البحث الع
 .26/4/2022اأثعبير يـل ال   ي  الفلاأؽ 

 الوسائل االحصائية: -6
 اسعةفؿ البيحث أا اةرا ات البحث لعحميؿ  عيفة  اللسيفؿ اأحاليفير اأعير:

 .t- testاأثعبير العيفا لةي عيف فسعقمعيف  -1
 (.2فربا كيث )كي -2
 فةيفؿ ارعبيط بيرسلف. -3
 الةلبر الفقرة لفةيدلر عفييزهي.فةيدلر  -4

 
 الفصل الرابع: عرض نتيجة البحث وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات. 

 أواًل: عرض النتيجة:
لغرض العحقؽ فف الحر الفرضير لالعا ع ص عمع      ليس ه يؾ أرؽ ذل 

ير ( بيف فعلسط درةيت ط ب الفةفلعر العةريب0.05دألر احاليفير ع د فسعلى )
لد اأسفمر، لبيف فعلسط  الذيف يدرسلف فيدة قلاعد المغر الةربير بيسعةفيؿ اسعراعيةير فلد
درةيت ط ب الفةفلعر الضيبطر الذيف يدرسلف الفيدة  فسهي بيسعةفيؿ الطريقر 

 اأععييدير )اأسعقرافير( أا اأثعبير العحاليما البةدث .
يف فسعقمعيف لمفقير ر بيف فعلسط لةي ع t- testاسعةفؿ البيحث اأثعبير العيفا 

(، 3درةيت ط ب الفةفلععيف العةريبير لالضيبطر أا اأثعبير العحاليما فمحؽ )
 ( يلض  ذلؾ.7لالةدلؿ )
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لدرةيت ط ب فةفلععا البحث أا  t- test(  عيف  اأثعبير العيفا 7ةدلؿ )
 اأثعبير العحاليما البةدث

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

دألر   2.021 7.4 58 19.54 4.42 23.13 30 العةريبير
احاليفير ع د 

فسعلى 
(0.05) 

 30.14 5.49 13.6 30 الضيبطر

 
العةريبير الذيف يعض  فف الةدلؿ اع    ف فعلسط عحاليؿ ط ب الفةفلعر 

لد اأسفمر بم  ) ةدرسلا فيد ( ، أا 23.13قلاعد المغر الةربير بيسعةفيؿ اسعراعيةير فلد
لذيف درسلا الفيدة  فسهي احيف بم  فعلسط عحاليؿ ط ب الفةفلعر الضيبطر 

(، لبمغت القيفر العيفير الفحسلبر 13.6بيسعةفيؿ الطريقر اأععييدير )اأسعقرافير( )
( ع د فسعلى 2.021فقير عهي فا القيفر العيفير الةدللير البيلغر ) (، لع د7.4)
(، عبيف اف القيفر العيفير الفحسلبر ها اكبر فف القيفر 58( لبدرةر حرير )0.05)

العيفير الةدللير، لهذا يدؿ عمع لةلد أرؽ ذل دألر احاليفير بيف فعلسطا درةيت 
ثعبير العحاليما، للفالمحر ط ب فةفلععا البحث العةريبير لالضيبطر أا اأ

 الفةفلعر العةريبير.
 ثانيًا: تفسير النتيجة:

قلاعد المغر  ة ظهرت  عيف  البحث عفلؽ ط ب الفةفلعر العةريبير الذيف درسلا فيد
لد اأسفمر عمع ط ب  الفةفلعر الضيبطر الذيف درسلا الةربير بيسعةفيؿ اسعراعيةير فلد

ععييدير )اأسعقرافير(، ليرى البيحث اف هذا العفلؽ الفيدة  فسهي بيسعةفيؿ الطريقر اأ
 يةزل الع سبب  ل  ك ر فف اأسبيب اأعير:

لد اأسفمر عةةؿ الطيلب فحلرا  رفيسي  عدلر  (1 اف العدريس بيسعةفيؿ اسعراعيةير فلد
 حلل  الةفمير العةميفير ففي يةةؿ العةميـ ففعةي  لفشلقي  لمط ب.
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لد  (2 اأسفمر ف يخ عةميفا علأر أي  أرالر لعلسيا فدارؾ لأرت اسعراعيةير فلد
الط ب لهذا بدلر  ي ةكس ايةيبيي  عمع عفمير العةميـ ليحقؽ اأهداؼ 

 الف شلدة ففي يؤدث الع عرسيخ العةميـ لبيلعيلا رأا فسعلى عحاليؿ الط ب.
لد اأسفمر عةد فف اأسيليب الحدي ر أا العدريس  إذ ا   يعي  (3  اف اسعراعيةير فلد

الفرالر افيـ الط ب أا ع شيط ثبراعهـ الثيفمر لعلسيا ادراكهـ ففي يةةؿ 
 الدرس اك ر عشليقي  لعفيع   لهذا ي ةكس أا زييدة عحاليمهـ الدراسا.

أا ضل  ال عيف  العا علالؿ اليهي البحث الحيلا اسع ع  البيحث  ثالثًا: االستنتاجات:
 في يأعا:
لد اأسفمر أا (1 زييدة عحاليؿ فيدة قلاعد المغر الةربير  أيعمير اسعراعيةير فلد

 لط ب األؿ الفعلسط فقير ر فا الطريقر اأععييدير )اأسعقرافير(.
لد اأسفمر أا عدريس قلاعد المغر الةربير يعطمب فف  (2 اف اسعةفيؿ اسعراعيةير فلد

 الفدرس ةهدا  اضيأيي   أ هي  لؿ دراسر عطبؽ أا هذا الفةيؿ.
لد اأسفمر للحد كبير الط ب عمع الحرير أا عشةيا العدريس بيسعراعي (3 ةير فلد

علليد اأسفمر لكيفير طرحهي لا يرعهي، إذ كل ت اعةيهيت ايةيبير  حل عةمـ 
 الفيدة لهذا بدلر  زاد فف ال قر بيل فس لالعةبير عف اأأكير.

 البحث يلالا البيحث بيأعا:أا ضل   عيف   التوصيات:رابعًا: 
لد اأسفمر اعداد دليؿ لمفدرس عمع (1 أا عفمير  كيفير اسعةفيؿ اسعراعيةير فلد

 العدريس.
عضفيف ف يه  المغر الةربير أا الفراحؿ الفعلسطر لاأعدادير اأسعراعيةييت  (2

لد اأسفمر  .الحدي ر أا العدريس لف هي اسعراعيةير فلد
عدريب الط ب عمع كيفير اكعسيب الفهيرات الدراسير العا عسيعدهـ عمع  (3

ا ةيزات عةميفير إيةيبير لبيلثص فهيرات العفكير لاأبداع لع فير عحقيؽ 
 الثييؿ لديهـ.
 اسعكفيأ  لمبحث الحيلا يقعرح البيحث في يأعا:خامسًا: المقترحات: 
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لد اأسفمر أا عدريس  (1 اةرا  دراسر ففي مر لمدراسر الحيلير عع يلؿ اسعراعيةير فلد
 أرلع المغر الةربير اأثرى.

لد اأسفمر عمع فعغيرات اثرى ف ؿ ع فير  دراسر أيعمير (2 اسعراعيةير فلد
 اأعةيهيت لالفيلؿ لالعفكير اأبعكيرث.

 يلير أا فراحؿ لالفلؼ دراسير اثرى.حاةرا  دراسر ففي مر لمدراسر ال (3
 المصادر
، دار الفسيرة لم شر لالعلزيا، 1، طالعةميـ الفةرأا بل رييش، حسيف فحفد.  -1

 .2007عفيف، اأردف، 
، عما.  بل  -2 ، فؤسسر الفثعير 1، طعةميـ ال حل الةربا عرض لعحميؿفكيـر

 .2007لم شر لالعلزيا، القيهرة، 
اسفيعيؿ، فالطفع.   ر اسعراعيةير في لرا  الفةرأر أا عحسيف الفهـ القرافا  -3
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( درجات مادة المغة العربية ضي امتحان نصف السنة لمعام الدراسي 1ممحق ج
2020-2021 

 المجمى ع الضب طع المجمى ع التجسَثُع

 اللزتع ال اللزتع ال اللزتع ال اللزتع ال
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84 
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95 

94 

89 
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78 

86 

79 

93 

69 

95 
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87 

69 

27 

28 

29 

3. 

77 

81 

81 

87 
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7 
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9 

1. 
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12 
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14 
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19 

2. 
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24 
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26 
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71 
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82 

77 

88 

91 
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87 

76 

89 

73 
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78 

87 

91 

89 

87 

91 

93 

91 

9. 

77 

83 

86 

89 

27 

28 

29 

3. 

87 

77 

88 

9. 

 83.43الىظط الحعب ٍ/  

 9.93االنحساا المةُبزٌ/ 

 .98.6التثبَ / 

 85.43الىظط الحعب ٍ/  

 6.44االنحساا المةُبزٌ/ 

 41.47التثبَ / 
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 ( االهداف السموكية لموةوع الفاعل2ممحق ج
 الفسعلى الهدؼ السملكا: ةةؿ الطيلب قيدرا  عمع اف:  ت
 فةرأر يةرؼ ففهـل الفيعؿ 1
 فةرأر يةدد ا لاع الفيعؿ 2
 فةرأر يةدد حركر إعراب الفيعؿ 3
 فةرأر يذكر حيأت عأ يث الفةؿ لةلبي   4
 فةرأر يذكر حيأت عأ يث الفةؿ ةلازا   5
 أهـ يحدد الالفيت الففيزة لففهـل الفيعؿ 6
 أهـ يلض  الفلاضا العا يةب عأ يث الفةؿ 7
 عطبيؽ الفيعؿ اعرابي  الحيحي  يةرب ةف   عحعلث   لاع  8
 عطبيؽ لحديث اسعةفيأ  الحيحي  ايسعةفؿ ففهـل الفيعؿ ع د  9
 عطبيؽ يةطا  ف مر ةديدة عف ففهـل الفيعؿ 10
 عطبيؽ يضبط آثر الفيعؿ بيلشكؿ أا ةفؿ عةرض عمي  11
 أهـ يلض  الفلاضا العا يةلز أيهي عأ يث الفةؿ 12
 أهـ الك ـيفيز الفيعؿ فف غير  أا  13
 عطبيؽ يسعةفؿ ففهلـ الفيعؿ ع د الكعيبر اسعةفيأ  الحيحي   14
 عطبيؽ يسعثرج ا لاع الفيعؿ فف ةفؿ عةرض عمي  15
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( درجات طالب مجموعتي البحث التجريبية والةابطة ضي االختبار 3ممحق ج
 التحصيمي البعدي

 المجمى ع الضب طع المجمى ع التجسَثُع

 اللزتع ال اللزتع ال اللزتع ال اللزتع ال
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17 

 23.13الىظط الحعب ٍ/  

 4.42االنحساا المةُبزٌ/ 

 19.54التثبَ / 

 13.6الىظط الحعب ٍ/  

 5.49االنحساا المةُبزٌ/ 

 14..3التثبَ / 

 


