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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ممخص الدراسة
 أثر برنامج مقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي بغزة .

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في عبلج صػعوبات تعمػـ النحػو لػدى طمبػة الصػؼ 
 السادس بغزة .

 لتالػي : تحػددت مشكمػة الدراسػة في السػػؤاؿ الرئػيس ا
 ما البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي بغزة ؟

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التاليػة :
 ما صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس مف وجية نظر المختصيف ؟ .1
 ى طمبة الصؼ السادس األساسي ؟ما البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لد .2
 ما أثر البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي؟  .3

 التالي :النحو  اسة تـ صياغة  فرضيتي  الدراسة عمىلئلجابة عف  مشكمة الدر 

بيف مستوى تحصػيؿ طمبػة  ( 0.5.≥ ). ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 1
المجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف بالبرنامج المقترح في مادة النحو (و مستوى تحصيؿ طمبػة 

 المجموعة الضابطة)الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( قبؿ تطبيؽ البرنامج.
بػيف مسػتوى تحصػيؿ طمبػة    ( 0.5.≥ ).  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى 2

عة التجريبية ) الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في النحو ( ومستوى تحصيؿ طمبة المجموعة المجمو 
 الضابطة ) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( بعد تطبيؽ البرنامج. 

اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج التجريبػػػي البنػػػائي ل وتكػػػوف مجتمػػػف الدراسػػػة مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس 
فيانفصمانذراسييانايبَيييٍمدارس التابعة لوكالة الغوث في منطقة شرؽ غزة ل األساسي في ال

(و.2.1-9..2انعبوانذراسي)

( طالبػػػًا وطالبػػػًة مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي مػػػف .18وقػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
 مدرستي: بنات الزيتوف اإلعدادية )ب(ل ومدرسة ذكور الزيتوف اإلعدادية )أ(.

يث قامت الباحثة باختيار عينػة قصػدية مػف الشػعب ل اثنتػاف يمػثبلف المجموعػة التجريبيػة وتتكػوف ح
 ( طالبًا وطالبًة .89( طالبًا وطالبًة ل واألخرى ضابطة تتكوف مف )91مف )

تمثمػػػػػت أدوات الدراسػػػػػة فػػػػػي : اسػػػػػتبانة لممعممػػػػػيف ل واالختبػػػػػار التشخيصػػػػػي ل والبرنػػػػػامج المقتػػػػػرح ل 
يمي ل ودليػػػؿ المعمػػػـ الػػػذي يعػػػرض أسػػػموب الػػػدراما التعميميػػػة ل وباسػػػتخداـ مسػػػرح واالختبػػػار التحصػػػ

العػػػرائس كوسػػػيط تربػػػوي ل إضػػػافة إلػػػى تطبيػػػؽ بعػػػض األلعػػػاب التعميميػػػة ل والتقنيػػػات الحديثػػػة فػػػي 
 التدريس مثؿ : جياز الحاسوب ل وجياز الرأس العموي .
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الختبػػػار القبمػػػي عمػػػى المجمػػػوعتيف قامػػػت الباحثػػػة بضػػػبط المتغيػػػرات المسػػػتقمة ل ومػػػف تػػػـ تطبيػػػؽ ا
التجريبية والضابطة ل وبعد تنفيذ التجربة التي استغرقت ثمانية أسابيف ل بواقف حصتيف أسبوعيًا ل تـ 

 إخضاع المجموعتيف الختبار النحو البعدي .
استخدمت الباحثة اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيفل ومستويات حجـ التأثير مػف أجػؿ صػحة فرضػيتي 

 وتوصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية. الدراسة
بػػيف مسػػتوى تحصػػيؿ  طمبػػة   ( 0.0.5 ). ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 1

المجموعػػة التجريبيػػة ) الػػذيف يدرسػػوف بالبرنػػامج المقتػػرح فػػي مػػادة النحػػو ( ومسػػتوى تحصػػيؿ طمبػػة 
 العادية ( قبؿ تطبيؽ البرنامج .المجموعة الضابطة) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة 

بػػػيف مسػػػتوى تحصػػػيؿ طمبػػػة  ( 0.0.5 ).  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى 2
المجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في النحو ( ومستوى تحصيؿ طمبة المجموعة 

 تطبيؽ البرنامج. الضابطة ) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( بعد 
 ي:ػىذا كأكصت الدراسة بما يم

 ضرورة توظيؼ الدراما التعميمية ومسرح العرائس في تعميـ وتعمـ النحو . .1
 التنويف في استخداـ الوسائؿ التعميمية )آلية ل وغير آلية (. .2
تدريب الطمبة عمى التقويـ الذاتي ألنفسيـل حيث إف طريقة الدراما التعميمية تساعد فػي دفػف  .3

لطمبة إلى االستماع لكؿ طالب يقوـ بالتحدثل وذلؾ سعيًا لمكشؼ عف األخطػا،ل ومحاولػة ا
 تجنبيا.

مراعػػاة مخططػػي المنػػاىج قابميػػة المحتػػوى لممسػػرحية ل وذلػػؾ كخطػػوة لجعػػؿ الجمػػرة الدراسػػية  .4
مشػػوقة محببػػة لػػدى الطمبػػة ل ممػػا يحػػد مػػف المشػػكبلت التػػي تػػؤدي إلػػى ىػػدر تربػػوي ل وفاقػػد 

 ممية التعميمية التعممية .تعميمي في الع

العنايػػة بدعػػداد دليػػؿ المعمػػـل وتأىيمػػو مػػف خػػبلؿ دورات تدريبيػػة  لتبصػػيرىـ بفكػػرة البرنػػامجل  .5
 وتزويدىـ بأسس تدريس النحول والنشرات التعميمية.
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Abstract 
The Effect of A suggested Programme  to remedy learning 

e Students in the sixth primary Difficulties Grammar of th

Grade in Gaza . 

 
This study aimed to investigate the effect of suggested Programme to 

remedy learning difficulties grammar of the Students in the sixth 

primary Grade in Gaza. 

  

The problem of the study can be stated in the following major question: 

 

What is the Effect of A suggested Programme to remedy learning 

Difficulties grammar of the Students in the sixth primary Grade in Gaza. 

 

The following questions are branches of the main question: 

1. What is the difficulties learning grammar for students of (6
th

) grade in 

Gaza? 

2. What is the suggested Programme to remedy learning Difficulties 

grammar of the Students in the sixth primary Grade in Gaza.      

3 . What is the Effect of the suggested Programme to remedy learning 

Difficulties Grammar of the Students in the (6
th

) primary Grade in 

Gaza?  
And in order to answer the study problem question, the following 

hypotheses were composed? 

 There are no significant differences at the level (a ≤0.05) between the 

students  in the experimental groups ( who learn  through a suggested  

Programme  )  and the control group ( who learn through the  

traditional method )  before application programme .     

 There are no significant differences at the level (a ≤0.05) between the 

students  in the experimental groups ( who learn  through a suggested  

Programme  )  and the control group ( who learn through the  

traditional method )  after  application programme . 

   

For answering the questions of the study, the researcher adopted the 

contractive, experimental approach, and the study community will be the 

students of the (6
th
) grade at the schools of UNRWA erea east Gaza,       

in the second term of the school year (2 ..9/.1.  ).  

The sample of the study consisted of (180) students of the (6
th
) primary 

grade of East Gaza, distributed into two groups, the experimental   

Group consisted of (91) female and male, the control group consisted of 

(89) female and male. 

The researcher used a purposive sample.      
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The tools of the study were consisted of questionnaire for teachers, 

diagnostic test, the suggested programme , teacher guide which views 

learning grammer  and puppets theatre as an educational medium . In 

addition, the researcher applied some instructional games, and recent 

technology in teaching, such as overhead, projector, and worksheets     . 

The researcher controlled the independent variables, then she applied the 

pre-test on two groups (experimental and controlled). 
After (8) weeks for applying the suggest programme  , two lessons per a 

week .The researcher tested the two group by the post- test  . 

The data of the study were analyzed using T.test for the two independent 

samples and the effect size. 

The results showed that:  

 There are no significant differences at the level (a ≤0.05) between the 

students  in the experimental groups ( who learn  through a suggested  

Programme  )  and the control group ( who learn through the  

traditional method )  before application programme .     

 There are significant differences at the level (a ≤0.05) between the 

students  in the experimental groups ( who learn  through a suggested  

Programme  )  and the control group ( who learn through the  

traditional method )  after  application programme . 

   

 

The study recommended to: 

1. Employing educational drama, and puppets theatre in teaching and 

learning grammar. 

2. Variety of using visual aids.  

3. Training students to self – assessment for themselves, as away to help 

the educational scene in the payment of the students to listen for each 

students is to speak, in order to detect errors and to try avoid.  

4. Taking into account the planners of the curriculum content of the play, 

as a step to make the anthrax school students to the exciting, attractive, 

thus reducing the problems that lead to waste education and waste 

education in the educational process. 

5. Concern on preparing teachers guide by encouraging them to 

participate in training courses and giving them educational instruction, 

and provide them essential  learning grammar.   
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 اإلهــــداء

 
 حث إلى كؿ مف نطؽ بكممة ال إلو إال اهللل وأف محمدًا رسوؿ اهلل...أىدي ىذا الب

 
 ...أىدي ىذا البحث إلى والدي األبرار 

 
 خواني الكراـ ...إلى إأىدي ىذا البحث 

 
 أىدي ىذا البحث إلى أخواتي الكريمات ...

 

 أىدي ىذا البحث  إلى كؿ مف عممني حرفًال وساعد معي في انجاز ىذا البحث ...
 

 دي ىذا البحث إلى  سيادة الدكتور محمد زقوت حفظو اهلل ورعاه  ...أى
 
 األبرار ... اكما أىدي ىذا البحث إلى أرواح شيدائن 




















 ػرر كتقديػػشك
َِ قػػاؿ تعػػال. .     َِ َوِشــكعَر تِْعَمَتــَ  الْــْم وَتـَِعِمــَت َعَلــْل َوَعَلــى َوالْــَدْ  َوَو َْ َو وَِعَمــَ  َاــاحْلًا  َوقَــاَل َر أ وَِوعِْعــ

َْ ْبَرِْحَْتَ  يف ْعَباْدَك الْصاحلْْيَ   (19)سورة النمؿ ل  "تـَِرَضاهع َووَِدْخِل
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يػػو ل وأشػػكر اهلل العظػػيـ ل رب العػػرش العظػػيـ بػػأف وفقنػػي اهلل ؾ الحمػػد ل حمػػدًا كثيػػرًا مباركػػًا فربنػػا لػػ
ليػػو مػػهبي إنػػو نعػػـ المػػولى عميػػو تو  ـل ومػػا تػػوفيقي  إال بػػاهلل العمػػي العظػػي ث إلنجػػاز البحػػ كمػػت ل واي

 فضؿ الصبلة والتسميـ ل وعمى آلو وأصحابو أجمعيف .لأصمي وأبارؾ عمى  سيدنا محمد عميو أ
 

خػػواني وأخػػواتي لمػػا قػػدموه مػػف دعػػـ معنػػوي  وىػػا أنػػا اليػػوـ أتوجػػو بالشػػكر والتقػػدير والعرفػػاف لوالػػدي واي
 .ومادي إلتماـ ىذا البحث جزاىـ اهلل عني خير الجزا، 

كمػػا أتوجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ لمجامعػػة اإلسػػبلمية ىػػذا الصػػرح العممػػي الكبيػػر لممثمػػة برئيسػػيا لوعمػػادة 
الدراسات العميا ل  وعمادة البحث العممي لوعمادة كمية التربية ل وأعضا، الييئة التدريسية لما قػدموه 

 لي مف تسييؿ في إتماـ إجرا،ات ىذه الدراسة .
بجزيػػػؿ الشػػػكر والتقػػػدير ألسػػػتاذي القػػػدير  د. محمػػػد زقػػػوت   لتفضػػػمو كمػػػا ال يسػػػعني إال أف أتقػػػدـ 

باإلشراؼ عمى ىذا البحث ل والذي كاف ال يبخؿ عمّي بتقديـ النصح والدعـ والمشػورة متػى احتجتيػا 
 في أي وقت ل وأي مكاف جزاه اهلل عني خير الجزا، .

دحػػبلف والسػػيد الػػدكتور داود وأتوجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ لعضػػوي لجنػػة المناقشػػةل السػػيد الػػدكتور عمػػر 
 اهلل مف عمميما وجزاىما اهلل عني خير الجزا،. احمس  لتفضميما مناقشة ىذا البحثل أفادن

 كما أتوجو بالشكر الجزيؿ لمسادة الذيف قاموا بتحكيـ أدوات الدراسة لما قدموه لي مف رأي ومشورة.
د لمسػاعدتي فػي تطبيػؽ البرنػامج عمػى وكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لممعمـ الفاضؿ األسػتاذ محمػد أحمػ

 طبلبو جزاه اهلل عني خير الجزا،.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لمػػديري مدرسػػة بنػػات الزيتػػوف اإلعداديػػة )ب (ل ومدرسػػة ذكػػور الزيتػػوف 

 اإلعدادية )أ(  لتسييؿ تطبيؽ ىذا البحث وأدواتو.
ح السػػميري لمسػػاعدتي فػػي المعالجػػات أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ والتقػػدير لمػػدكتورة نجػػا وال يسػعني إال

 اإلحصائية لنتائج البحث .
ف أخطػأت فػذلؾ  وآخر دعواي أنػو الحمػد اهلل رب العػالميف و إف أصػبت فػذلؾ بفضػؿ اهلل تعػالى ل واي

نو نعـ المولى ل ونعـ النصير .  سمة البشر ل وأسأؿ اهلل أف يكوف ىذا العمؿ خالصًا لوجو اهلل لواي
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 الفصؿ األكؿ
 خمفية الدراسة كأىميتيا

 ةػػالمقدم
ًا أساسيًا في حياة الفرد عامًة والمتعمـ خاصةل فيي وسيمة التفكير تمعب المغة العربية دور 

أداتو  دل ويتفاعؿ مف بيئتو ومجتمعول وىيوالتعبير والتواصؿل فعف طريقيا تنمو شخصية الفر 
بؿ وسيمتو في اكتساب االتجاىات والقيـ والمثؿ والخبرات ل لتحصيؿ المعمومات والمعارؼ اإلنسانية

 وسيمة تكامؿ الشخصية. وأنماط السموؾل فيي
قرآنول وخصيا بمعجزتو فيي لغة اإلسبلـ الخالد بوالمغة العربية ميزىا اهلل سبحانو وتعالى 

عمى القرآف الكريـل  ولغة أبنا، العروبة وسكاف األقطار العربيةل وفي إحيائيا إحيا، لمديفل ومحافظةً 
 ر المقدسةل وتياوف في شأنياشعائلموطف والعروبةل وفي إىماليا إىماؿ ليذه ال اً وتمجيد

 .( 18) عبد العاؿ ل ب ت :
لرفف شأنيا وسيادتيال ومف حقيا  العربية عمينا اإلخبلص ليال وبذؿ الجيود  فمف حؽ المغة

في الميداف التعميمي أف نولييا أكبر قسط مف العنايةل وأال نضف عمييا بالجيد والوقتل ولعؿ مف 
 ما يكتنؼ تعمميا مف صعاب حتى يتسنىكؿ ف أف نتعرؼ عمى مظاىر االحتفا، بيا في ىذا الميدا

لى تمييد السبؿ لتعميميا تعميمًا مثمرًا.لتذليؿ ىذه الصعاب لنا   واي
عربية عف غيرىا مف المغات يكمف في لمغة ال ولعؿ السر الذي يعزى إليو ذلؾ التمييز

تعالى بحفظو عمى مر العصور ػ الذي تكفؿ سبحانو و  ارتباطيا بالقرآف الكريـ ػ كتاب اهلل الخالد
واألجياؿل والذي كاف لو أعظـ األثر في حفظ المغة ألصوليال وتراثيال واستمرار حياتيا منذ أكثر 

مستمدة حياتيا مف مصدر الحياة وىو    مف أربعة عشر قرنًال وبقا، ىذه الحياة إلى ما يشا، اهلل
 :تعالى تصديقًا لقوؿ اهللل  ( 85: 0997زقكت القرآف الكريـ ) 

( فما زالت لغتنا كنزًا لما يكتشؼ عف كؿ 0 :يكسؼ ) "  "
أسراره بعد ل فكؿ يوـ يكتشؼ الدارسوف سرًا مف أسرار عظمتيا ل وخمودىا ل وبقائيا عبر العصور 

 : لقولو تعالى الظروؼ ل واختبلؼ األحواؿ ل تصديقاً ورغـ اختبلؼ 
إلسبلـل العربية مف ا ةلقد سارت المغ (9 :) الحجر ""  

فدذا أشرؽ اإلسبلـ عمى أرض رشدت العقوؿل وتعربت  لوواكبتو في حركتو وانتشرت بانتشاره 
األلسنةل حتى أصبحت أصدا، ىذا المساف تتردد في المشارؽ والمغاربل إنو ديف ولسافل وألوؿ مرة 

يف إال لؾ الدف يستقيـ أمر اإلنساف عمى ذفي تاريخ الرساالت يقترف الديف بمساف معيفل وال يمكف أ
 (. 178-177: 1991) الطويؿل لسانوباستقامة لسانو عمى 
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وعمى الرغـ مف الكوارث التي اجتاحت األمة العربيةل ومف اليجمات التي ابتميت بيا عبر 
العصورل فقد ظمت ىذه المغة صامدة في وجو كؿ التحديات العنيفةل واليجمات الشرسة والمؤامرات 

لى القرآف الكريـ الذي لىذا الصمود إلى قوة المغة القوميةل ومقاومتيا  الدنيئةل ويرجف الفضؿ في واي
 والزواؿيعد سياجًا منيعًال يحفظيا مف الضياعل ويصونيا مف االضمحبلؿ 

 ( ..1) السيدل ب ت : 
فاألمة العربية حينما تمتحف بسرقة لسانيا الذي ىو تراثيا فتضيف شخصيتيا القوميةل ويظؿ 

 اممستعمرل حتى بعد جبلئو عف أرضيف يبقى تحت الوصاية الفكرية والوجدانية لبأ امحكومًا عميي
 .(163: 1969عبد الرحمفل )  

وما مف خطر يخشى عمى األمة أقوى وأشد مف ضياع لغتيا وىويتيال ففي ذلؾ طمس 
  .الكريـرة عمميـ أال وىو القرآف ومنالأبنائيا عف دستور حياتيـ ـ مبلمح ىويتيا الثقافيةل وتغيب ألى

  .(77: 1999) سبلـل 
والمغة العربية ليست مجرد مادة دراسيةل إذ ىي ذلؾ الوسيمة التي تعمـ بيا المواد األخرىل 

وسبلمة استيعابيال كما أنيا وسيمة ل والتمكف منيا عامؿ أساسي في حسف تمقي المواد األخرى 
وف أو يكتبونول ثـ ىي باإلضافة إلى المتعمـ في اإلبانة عف نفسول والفيـ الصحيح لما يقولو اآلخر 

والنافذة التي يطؿ منيا عمى ىذا التراثل  ل التراث العربي الغزير ىذا  ذلؾ الوعا، الذي يحتوي
مثمما أنيا طريقة تفكيرل وأداة إحساس وشعور يتكوف مف خبلليا فكر اإلنساف العربي ويتشكؿ 

 .األرضمف بقاع  وجدانول ويرتبط عف طريقيا بالناطقيف بيا في كؿ بقعة
 (24:  .198) إبراىيـل  

بو بالبحر الخضـل مف يغص في ما سبؽ في أف المغة العربية أشعمى الباحثة  تدلؿو 
 راسخةً انيل مما يجعميا لغة ً شتقاؽ لممعلممعانيل مف ترادؼ وتضادل وا يجد ظبلاًل دقيقةً  أحشائول

تي خمبت ألباب سامعييال وتحدت ألّد حبلوتول وببلغتو الخ سياجيا المنيرل حيًة بطبلوتو و رسو 
 معتدييا.

والعربية الفصحى مكونٌة مف منظومِة لغويةل وصرفية ونحوية ػ وعمى الرغـ مما بيف ىذه "
 .األنظمة المغوية مف تكامؿ عضويل إال أف لكؿ نظاـ منيا ميمة تختمؼ عف باقي األنظمة

 ( .8: 1999) زقوتل                                                                       
العربية مف أجؿ تحقيؽ أربعة أىداؼ أساسية تتمثؿ في: فيـ المغة حيف  وتدرس المغة

فياميا لآلخريف بو تسمفل وفيميا حيف ترى مكت فياميا ليـ بو اسوبةل واي طة الميارات اسطة الكبلـل واي
اعل والحديثل : االستم فمياراتيا األربليتمكف مف تحقيؽ   المغوية التي يجب أف يمتمكيا الدارس 

  .(42: 1998سالـ ل والفي ل ) والقرا،ةل والكتابة
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وذلؾ ألف النحو ىو قانوف المغة   وال يمكف إتقاف ىذه الميارات المغوية إال بدتقاف قواعد النحو  
 (.167 ل1:ج1963) القمقشندي ل و بدونو ال تؤدي المغة رسالتيا لوميزاف تقويميا 
الرغـ مف األىمية الكبيرة لمقواعد النحويةل إال أف ضعؼ التحصيؿ فييال ونفور وعمى 

الطمبة منيا ظاىرة لمعياف لكؿ مف يعمؿ في حقؿ التعميـل وذلؾ مف خبلؿ تصفح أعماليـ الكتابية 
أو االستماع إلى أحاديثيـ عقب خروجيـ مف االمتحاناتل وتعبيرىـ المستمر عف صعوبة ىذه ل

ال وىذا ما لمستو الباحثة نفسيا مف خبلؿ عمميا مدرسة لمغة العربية في مدارس المادة وجفافي
 المرحمة الدنيا والعميا والثانوي في محافظات غزة.

بؿ تعداه إلى كؿ أرجا، الوطف   ومف المبلحظ لـ يقتصر عمى طمبتنا في فمسطيف فحسب
لظاىرة الخطيرة ألزمتنا المغوية ىي أف العربيل وتؤكد ىذا الواقف األليـ عائشة عبد الرحمف بقوليا:" ا

بؿ نفورًا منيال وصدودًا عنيال وقد يمضي في  لكمما سار خطوة في تعمـ المغةل زاد جيبًل الطالب 
ل فيتخرج مف الجامعة وىو ال يستطيف أف يكتب خطابًا بسيطًا  الطريؽ التعميمي إلى آخر الشوط

 (.191: 1969) عبد الرحمفل مف األخطا، النحوية خاليةً  نموذجيةً  بمغة قومول وال يقرأ قرا،ةً 
وتستقطب اىتماماتيـ وما زالت الصيحات لفقضية النحو ما زالت تشغؿ أذىاف الباحثيف 

في النحو العربي وقصورىـ  الوطف العربي تشكو مف ضعؼ الطمبة  ترتفف ىنا وىناؾ في أرجا،
والندوات ومجموعة التقارير الواضح في استعماؿ المغةل وىو ما أجمعت عميو المؤتمرات 

  .(09-06: 0990الناقة ، ) الشأف والتوصيات المتعمقة بيذا 
مادة  ضعؼ الطمبة في شتى مراحؿ تعميميـ المختمفة فيالعديد مف الدراسات  أكدتولقد 

ودراسة) دحبلف  ( ل4..2) حرب :دراسةة ومنيا: العموـ المغوية وذلؾ في جميف محافظات غز 
 ( 1995ودراسة ) الصميبي : ل(1999ودراسة )حجو : (ل 1..2) السيقمي : ودراسة(ل  3..2:

عبلج ىذه الظاىرة والحد ل وأوصت جميعيا باستخداـ السبؿ الناجحة ل  ( 1994) زقوت :  ودراسة
 مف ىذا الضعؼ .

وتذليؿ صعوباتو إال أنيا لـ  لوعمى الرغـ مف المحاوالت المستمرة لتيسير النحو العربي 
ألف ىذه المحاوالت غالبًا ما تركزت عمى القواعد النحوية ذاتيال وأىممت   ىا المرجوةتؤت ثمار 

 جوانب عدة ميمة في ىذا المجاؿ مف بينيا طرائؽ التدريس. 
: ػ إلى عدة أمور منيا  ةويرجف ضعؼ التحصيؿ النحوي لدى المتعمميف ػ في رأى الباحث

ل والتي تعتمد عمى التمقيف وحفظ القاعدة النحوية طريقة التدريس التقميدية الشائعة عند المعمميف
إلى عدـ توفر  إضافةً وغير آلية (لل يمية ) آلية واستظيارىال وضعؼ االىتماـ بالوسائؿ التعم

 الميوؿ اإليجابية نحو تنظيـ البيئة الصفية بشكؿ ينبض بالحركة والحياة.
لتي تحتؿ مكاف الصدارة في االتعميمية يا الباحثة الدراما تخدمستاو مف الفنيات التي 

عمى المغة حيث أكد ذلؾ أبو  روذلؾ ألىميتيا في جذب االنتباه والتأثي  مختمؼ مراحؿ الطفولة
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ل فيي تزوده بالحقائؽل طالبإلى نفسية ال ةمف أحب األلواف األدبيأف القصة " الييجا، في قولو 
 لجامح " والقيـ واالتجاىاتل وتثري لغتول وتخاطب عقمول وتشبف خيالو ا

 (119: 1..2) أبو الييجا،ل 
التعميمية عبارة عف " سرد لغوي لممعموماتل والحقائؽ المراد تعمميا بطريقة مشوقة فالدراما 

ل أو تجسيد مبدأ  أو زرع اتجاه حسِف لبحيث تصور المواقؼل وتصؼ الحوادث  بغية تعميـ مفيـو
 (65: 1991) دروزةل  ل وخاتمة " أو تنمية خمؽ قويـل وغالبًا ما تتكوف مف مقدمةل وعرضل

عديدةل منيا قولو  ـ في نواحٍ تربويًا فقد ورد ذكرىا في القرآف الكري الدرامية وألىمية القصة 

 وقد أشارت دراسة (ل  111وسؼ: ) ي"      تعالى "
مف بيف طرائؽ التدريسل ومسرح  دراما الطريقة بشكؿ واضح إلى أىمية توظيؼ  (...2) خميؿل 

وىذا مما    س كوسيمة تعميميةل بحيث يتبل،ماف مف التصور المقترح في منيج المغة العربيةالعرائ
ترجو أف تكوف إسيامًا متواضعًا في التخفيؼ مف الصعوبات  حثة إلى إجرا، ىذه الدراسةل ودفف البا

 النحوية لدى الطمبة.
برنامج مقترح في إعداد  ىـ بيذه الدراسة التي تيدؼ إلمما دفف الباحثة إلى القياأيضًا وىذا 

عبلج صعوبات تعمـ النحول لدى طمبة الصؼ السادس األساسي بغزةل إذ يقوـ ىذا البرنامج عمى 
ىادفةل كما تقوـ عمى توظيؼ مسرح الدمى صعوبات تعمـ النحو في منظمة قصصية درامية تقديـ 

خصائص بة وأدبيـل ولو بيف الطم كجانب تقويمي لمميارات المغويةل والذي يعد وسيطًا ممتازاً ل
واألمر الذي قد يفيد القائميف عمى تعميـ المغة العربية مف مصممي  لمحببة وقريبة مف الطمبة 

قد تـ اختيار ىذه الفئة الطبلبية  لكونيـ قد لمناىجل ومشرفيفل ومعمميف في عبلج الصعوباتل 
وفقًا لممناىج القواعد ة دراؾ ما يمقى عمييـل كما أنيـ شرعوا في دراساي و الوعي  بمغوا مرحمة

 .  ةالفمسطيني
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 أكالن : مشكمة الدراسة :
 : لتاليتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس ا

 ما أثر برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ النحك لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بغزة ؟ 
 ة:ػػة اآلتيػػالفرعي ةيس األسئمػؤاؿ الرئػػكينبثؽ مف الس

مف وجية نظر غزة بة الصؼ السادس األساسي بتعمـ النحو لدى طم ما صعوبات .1
 المختصيف ؟

 ؟غزةبة الصؼ السادس األساسي بما البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طم  .2
  ؟ما أثر البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي .3
 ة :ػالدراس فرضيتا

 :التاليتيف الصفريتيف فقد تـ صياغة الفرضيتيف أسئمة الدراسة،  لإلجابة عف
طمبة تحصيؿ مستوى بيف   ( 0.5.≥ )  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  *

 طمبةتحصيؿ  و مستوىالبرنامج المقترح في مادة النحو ( بالمجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف 
 البرنامج.قبؿ تطبيؽ وف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( ) الذيف يدرسالضابطة  المجموعة

 )ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى * ال توجد فرو  طمبة تحصيؿ  مستوىبيف  ( 0.5.≥
المجموعة  تحصيؿ طمبة مستوىالمجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في النحو ( و 

  بعد تطبيؽ البرنامج.رسي بالطريقة العادية ( الضابطة ) الذيف يدرسوف المنيج المد
 ة: ػأىداؼ الدراس
 : الحالية إل. تحقيؽ األىداؼ التاليػػػة  تسع. الدراسة

 األساسي. . تحديد صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس1
 يعالج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي.مقترح .  بنا، برنامج 2
 أثر البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي.. معرفة 3

 أىمية الدراسػة : 
 : مف أىمية الدراسة في النقاط التاليةتك

 داد برنامج مقترح لعبلج في مدينة غزة فيما يتعمؽ بدعالميمة الدراسات  مفالدراسة ىذه  تعد
 األساسي.لدى طمبة الصؼ السادس النحو تعمـ صعوبات 

 س بمراحميا المختمفةل إذ تضف ر االمغة العربية في المد قد تفيد الدراسة معممي ومعممات
موا ليعم  -النحوي مواضف الصعوبات التي تواجو الطمبة فأي  -الصعوبات بيف أيدييـ 

 يا.معمى تذلي
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 لدراسة ػ قد يستفيد معممو المغة العربية مف االختبار التشخيصي ػ الذي تـ إعداده في ىذه ا
 في تشخيص أخطا، وصعوبات طمبتيـ .

 قد يستفيد مف ىذه الدراسة معدي الدورات التربوية لمعممي المغة العربية في أثنا، الخدمة  
 .وذلؾ لتطوير وتحديث كفاياتيـ التعميمية 

  قد تساعد ىذه الدراسة المتخصصيف في االستفادة مف البرنامج المقترح في تذليؿ
 الصعوبات.

 ة: ػلدراسأدكات ا

 . استبانة 
  .اختبار تشخيصي 
 اختبار تحصيمي . 

 ة: ػحدكد الدراس
 : الحالية محدكدة بما يمي ةالدراس

في الفصؿ الثاني لعاـ  ىذه الدراسة عمى تحديد صعوبات تعمـ النحو تر اقتص :األكاديميالحد 
 غزة.لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس محافظة   .9-2.1..2

 ني: الحد المكا
بمدرستي بنات الزيتوف الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ السادس األساسي  ىذه لقد تـ تطبيؽ

 غزة.بمنطقة شرؽ ومدرسة ذكور الزيتوف اإلعدادية )أ(  )ب(لاإلعدادية 
 الحد الزماني:

    ـ.2.1-9..2يالدراس مف العاـ الثانيالفصؿ الدراسي  

 .طمبة الصؼ السادس األساسي الحد البشرم:
  الدراسة:مصطمحات 

       البرنامج المقترح :

يعرؼ في المعاجـ التربوية العربية بأنو " جز، مف المنيج يتضمف مجموعة مف الخبرات التعميميةل 
 لتحقؽ أىداؼ تعميمية خاصة في فترة زمنية  تقدـ لمجموعة معينة مف الدارسيف

   (03: 0998 عم.،)قصيرة " 
  مجاالت  أو مجموعة مف المقررات فيمنياج  . بأنو األجنبيةة التربوي ويعرؼ في المعاجـ

(Page& Thomas, 1979:274)  الدراسة        

  The Suggested Programme 
 



 7 

المناشط والخبرات  ( البرنامج بأنو " مجموعة المعارؼ والمفاىيـ و1995يعرؼ أبو عميرة )و 
فاعميـ معيا ل المتنوعة التي تقدميا مؤسسة ما لمجموعة مف المتعمميف بقصد احتكاكيـ بيا ل وت

 .بشكؿ يؤدي إلى تعمميـ وتعديؿ سموكيـ ل وتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة 
  .(1995) أبو عميرة ل 

 مجموعةالتي تعكسيا النحوية الوظيفية  بتمؾ المواصفات واألساليبأنو " :البرنامج يعرؼ كما 
ة التدريس وأوجو وتقدـ في شكؿ محتوى نحوي لمصؼ السادس األساسي يشمؿ طريق لاألىداؼ

 (.11: 1992")الصيفيل األنشطة التعميمية المناسبة وأساليب التقويـ 
تي التعميـ والتدريسل في يبأنو المخطط العاـ الذي يوضف في وقت سابؽ عمى عمم"ويعرؼ أيضًا 

مرحمة مف مراحؿ التعميـل ويمخص اإلجرا،ات التي تنظميا المدرسة خبلؿ مدة معينة ل قد تكوف 
ل أو ستة أشير لأو سنة ػ كما يتضمف الخبرات التعميمية التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ ل شيرًا 

 "مرتبة ترتيبًا يتماشى مف سنوات نموىـ ل وحاجاتيـ ل ومطالبيـ الخاصة 
 .(74: 3..2والجمؿ لل) المقاني 

 : الباحثة إجرائيان عم. النحك التالي كتعرفو
ل معدة بطريقة مترابطة  دراميةمصممًة عمى شكؿ منظومة  "مجموعة الخبرات واألنشطة التعميمية

ومنظمة في ضو، التنظيـ المنطقي والسيكولوجي ل بحيث يحدد ليذا البرنامج أىدافو ل ومحتواه ل 
واألنشطة والوسائؿ التعميمية ل وأساليب التدريس والتقويـ ل بيدؼ عبلج صعوبات تعمـ النحو لدى 

 .بلؿ فترة زمنية محددة "طمبة الصؼ السادس األساسي ل خ

The difficulties     لصعكباتا 
 لمصعكبات تعريفات متعددة منيا : 

 الصعوبة ىي" مشكمة أو توقؼ في سير المتعمـ وحركتو في طريقة التعمـ " 
 .(.3ل29: 1999عثمافل )

Difficulties learning      صعكبات التعمـ 

ةل وقد تكوف يؽ األىداؼ المرجوة مف العممية التعميمي" اإلعاقات التي تحوؿ دوف الوصوؿ إلى تحق 
أـ نفسيةل وقد تكوف مرتبطة لأـ اقتصادية ل نفسول سوا، أكانت اجتماعية  صعوبة مرتبطة بالطالب 

 .بعممية التعمـ نفسيا مف أساليب التدريسل أو شخصية المعمـل أو المناخ السائد داخؿ المدرسة
 .(151: 1999) المقاني والجمؿل 

تعرؼ الباحثة صعوبات تعمـ النحو إجرائيًا بأنيا " اإلعاقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ  و
 المعمـل النحولومحتوى عمـ  النحولالمرجوة مف تعمـ النحول وقد تكوف عوامؿ مرتبطة بطبيعة عمـ 

 البيئة المحمية " التقويـل المستخدمةلالوسائؿ التعميمية  التدريسلطريقة  المتعمـل
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  Grammarالنحػػك: 
بأنو " انتحا، سمت كبلـ العرب ل في تصرفو مف إعراب  (34: ...2) ابف جني ل عرفو 

والتكسير ل واإلضافة ل والنسب ل والتركيب ل وغير ذلؾ ل لوالجمف ل والتحقير ل وغيره ل كالتثنية 
ف يكف منيـ أو إف شذ بعضيـ  ليمحؽ مف ليس مف أىؿ العربية بأىميا في الفصاحة ل فينطؽ بيا واي

 .عنيا رد بو إلييا " 
أنو " قواعد يعرؼ بيا أحواؿ أواخر الكممات العربية  (2.2: 1991 ل إسماعيؿ ) ويبيف

التي حصمت بتركيب بعضيا مف بعض مف إعراب وبنا، وما يتبعيا ل وبمراعاة تمؾ األحواؿ يحفظ 
 بة والتحرير .يعصـ القمـ عف الزلؿ في الكتا المساف مف الخطأ في النطؽ ل و

( أنو العمـ المختص بوضف وبحث وتعميـ ضوابط االستخداـ 743: 1979 ، سمؾ)ويرى 
 واالستعماؿ المغوي الصحيح ألبنية المفردات وصيغتيال وأبنية الجمؿ وتراكيبيا .

( بأنو " البحث في التراكيب ل وما يرتبط بيا مف 223: 1999الرشيدي ل وصبلح ل ويعرفو ) 
أو العبارة وما إلى ذلؾ مف لواالرتباط الداخمي بيف الوحدات المكممة لمجممة لوقعية ل والم معافِ 
 ."ليا عبلقة بنظـ الكبلـ وتأليفو  أمور

( " بأنو مجموع القواعد التي تنظـ ىندسة الجممة 281: 1984ل يدظافر ل ومحمد والحماويعرفو ) 
 بط بذلؾ مف أوضاع إعرابية " ومواقف الكممات فييا ووظائفيا مف ناحية المعنى وما يرت

 كتعرؼ الباحثة النحك إجرائيان في ىذه الدراسة:
تي تضمنيا الكتاب الوزاري الموضوعات الدراسية البمجموع القواعد النحوية المتعمقة  ىو

( وما ـ.2.1-9..2طمبة الصؼ السادس مف المرحمة األساسية لمعاـ الدراسي ) ىعم المقرر
 ينبثؽ عنيا مف صعوبات.

:كالفعؿ  لفعؿ المتعدما  الالـز
المتعدي : ىو الذي يصؿ إلى مفعولو الفعؿ بأنيما :"( 418: 1367عرفيما ) ابف عقيؿ ل

إلى  ؿضربت زيدًا ( والفعؿ البلـز : ما ليس كذلؾ ل وىو : ما ال يص )بغير حرؼ جر نحو 
 مررت بزيٍد(. )مفعولو إال بحرؼ جرٍّ نحو

نما يأخذ مفعواًل بو   بالفاعؿلىو الفعؿ الذي ال يكتفي تعدي:الموتعرفيما الباحثة بأف الفعؿ  واي
:أما الفعؿ  الجممةلليكتمؿ معنى  ؿ معنى مفعواًل بو ويكتم ذيأخ بالفاعؿل والىو الذي يكتفي  البلـز

 الجممة.
 المطمؽ:المفعكؿ 
لنوعو ل أو ( "بأنو المصدر المنتصب : توكيدًا لعاممو ل أو بيانًا 434: 1367ابف عقيؿ لويعرفو )

 .عدده"
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أو عدده ل وليس خبرًا ال لسـ يؤكد عاممو ل أو يبيف نوعو ابأنو:" ( 361الدقرلب ت : ويعرفو )
 حااًل ".

 لو:المفعكؿ ألجمو أك المفعكؿ 
  . اسـ يذكر لبياف سبب الفعؿ.  :بأنو (359)الدقرلب ت : كيعرفو 

 ؿويكوف ردًا عمى سؤا الفعؿلب حدوث ليبيف سب يأتي مصدر قمبي منصوب . بأنو:كتعرفو الباحثة 
 ."مبدو، بمـ أو لماذا ؟

  :لظرؼ المفعكؿ فيو كا
أو اسـ عرضت داللتو عمى أحدىما ،   ىو اسـ زماف أو مكاف .( . بأنو356)الدقرلب ت : يعرفو 

ذا جرىجرى مجرى الزماف فدذا   .مجرى المكاف فيو ظرؼ مكاف"  فيو ظرؼ زماف ل واي
 .ضمف معنى في " زماف ػ أو  مكاف" : ( بأنو449: 1367ابف عقيؿ لويعرفو ) 

Effect     الػأثر 

 ىو الفرؽ الداؿ إحصائيًا بيف مستوى درجات تحصيؿ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.
Traditional way    الطريقة التقميدية: 

س النحو العربيل حيث ويقصد بيا الطريقة المعتادة التي يستخدميا معممو المغة العربية في تدري
 المتعمـ.إنيا تقـو عمى إيجابية المعمـ وسمبية 

 :Sixth Grade Students األساسي:الصؼ السادس طمبة 
 في السنة( عامًال ويجمسوف عمى مقاعد الدراسة 12-11ىـ الطمبة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف ) 

 مف عمرىـ الدراسي في مدارس مدينة غزة. ةالسادس
 : اسػػةإجراءات الدر 

 : التالية لإلجراءات تسير خطكات الدراسة كفقان 
  اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة التي تتعمؽ بصعوبات التعمـ ل وذلؾ بيدؼ

 إعداد قائمة الصعوبات النحوية التي يواجييا طمبة الصؼ السادس .   
  سوؼ يدرسيا في عاـ  يالطالبل والت المغوية التي تعمميا  الموضوعاتاإلطبلع عمى 

 (ـ.9-2.1..2)

 لدى طمبة الصؼ السادس األساسي تحدد صعوبات التعمـ النحو استبانة إعداد يتـ . 

  صعوبات تعمـالصؼ السابف لمكشؼ عف  ةعمى طمب وتشخيصيل وتطبيقإعداد اختبار 
 األساسي.النحو لدى طمبة الصؼ السادس 

 
 
 



 1. 

 : البرنامج المقترح كيتضمف ما يمي إعداد

سيـ في عبلج صعوبات تعمـ النحول لدى طمبة داؼ البرنامج المقترحل  بحيث يتحديد أى -
 الصؼ السادس األساسي. 

وضف تصور لمحتوى البرنامجل بما يخدـ األىداؼ التي صيغت في البرنامج المقترحل حيث  -
يا تعالج صعوبات تعمـ النحو التي سيتـ االستناد إلي درامية  ستقوـ الباحثة بدعداد قصص

 في البرنامج.

تحديد أساليب التدريسل واألنشطةل والوسائؿ التعميمية التي سيتـ إتباعيا في ىذا البرنامجل  -
 التعميمية.الدراما إذ يقـو البرنامج عمى أسموب 

ساليب المناسبة وفقًا لؤلىداؼ التي تمت صياغتيا ل ) لعب األدوار باستخداـ األ تحديد -
ميمية ل وأوراؽ العمؿ ل واألنشطة التعميمية البيتية ل مسرح العرائس ل واأللعاب التع
 كتقويـ بعدي .لكتقويـ تكويني ل واالختبار التحصيمي والتدريبات اإلثرائية المصورة ( ل 

  إعداد دليؿ المعمـ لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس وفقًا لمبرنامج
 المقترح.

   مـ الذي يتضمف القصص التعميمية عمى مجموعة عرض البرنامج المقترحل ودليؿ المع
 فييما.ل إلبدا، الرأي ؽ التدريسائعميـ المغة العربية وطر مف المحكميف المتخصصيف في ت

   عدد مف الميارات المغوية وعرضو عمى عدد مف  يتضمفتحصيمي إعداد اختبار
 .وثباتو  المحكميفل لحساب صدقو

  ج المقترح. لتطبيؽ البرنام  الحصوؿ عمى إذف مسبؽ 

 .اختيار عينة الدراسة مف طمبة الصؼ السادس األساسي 

  :في مادة  التحصيؿ واالقتصاديلالمستوى االجتماعي  السفلضبط بعض المتغيرات اآلتية
 .السكف فل ومكاالثقافية لموالديف ةل الخمفيالعربيةالمغة 

 صعوبات تعمـ النحو  تطبيؽ االختبار البعديل لمتعرؼ إلى أثر البرنامج المقترح في عبلج
 ل لدى طمبة الصؼ السادس األساسي .

 .إجرا، المعالجات اإلحصائيةل تمييدًا لمحصوؿ عمى النتائج 

  ومناقشتيا. وتحميميالعرض النتائجل 

  البلزمة.تقديـ التوصيات والمقترحات 
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 يػػؿ الثانػػالفص
 لمدراسػػة رمػػار النظػػاإلط

  األكؿ:كر ػػالمح
 ىميتيا .وظائؼ المغة وأ 

  . خصائص المغة العربية 
  العربية.أىداؼ تدريس المغة 

 . ميارات المغة العربية 

  ي:ػػالثانكر ػػالمح
 .نشأة النحو العربي 
  النحو.أىداؼ تدريس 

  النحواتجاىات تدريس  
 . صعوبة القواعد عمي الطمبة 

  . ضعؼ الطمبة في استخداـ القواعد النحوية 

    النحو.محاوالت تيسير 

    النحو.ائؽ تدريس طر 
 صعكبات التعمـ  الثالث:كر ػػالمح

  التعمـ.تعريؼ صعوبات 
 . مبررات االىتماـ بصعوبات التعمـ 

  التعمـ.أسباب صعوبات 

  التعمـ.تصنيؼ صعوبات 

  التعمـ.تشخيص صعوبات 

 . صعوبات تتعمؽ بفروع المغة العربية 

 . دور المعمـ في عبلج صعوبات التعمـ 
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 يػػالفصؿ الثان
 لمدراسػػة رمػػار النظػػطاإل

 ي: ػػة ىػة محاور رئيسػتناوؿ الحديث في ىذا الفصؿ ثبلث
ل و ال ومياراتيوأىداؼ تدريسيا وخصائصياليتيال تـ فيو تناوؿ وظائؼ المغة وأىم األوؿ:المحور  

صعوبة القواعد ك تدريسول تواتجاىا تدريسول ؼل وأىداتناوؿ المحور الثاني نشأة النحو العربي
طرائؽ و وضعؼ الطمبة في استخداـ القواعد النحويةل و محاوالت تيسير النحول  الطمبةل ىعم

 تدريسو.
أسباب  والتعمـل ومبررات االىتماـ بصعوبات  التعمـلأما المحور الثالث فقد تناوؿ تعريؼ صعوبات 

ج دور المعمـ في عبل وصعوبات التعمـل و تصنيؼ صعوبات التعمـ وتشخيص  التعمـلصعوبات 
 بالتفصيؿ.وغيرىا مف الموضوعات التي تناولتيا الباحثة ل صعوبات التعمـ

 يا:ػػكأىميتة ػػكظائؼ المغ األكؿ:كر ػػالمح
إف لمغة األىمية الكبرى في نشو، األمـ ل فيي أداة التفاعؿ بيف أفراد المجتمف ل والرابطة 

ألمة وجسرىا لمعبور مف ودع تراث اوىي مستلر أبنا،ه في بوتقة المحبة ل والمقا، والتفاىـ يالتي تص
، المستقبؿ ل فيي الخيط الذي ينقؿ تراث اآلبا الماضي إلى الحاضر ل ثـ مف الحاضر إلى

 ( .  7) السيد ل ب ت : األبنا، واألحفاد األجداد إلى و 
ألنيا رمز كيانيا ل وعنواف شخصيتيا ل ووعا، تراثيا الحضاري  واألمـ تعتز بمغاتيا 

   ( 336: 1991قدىا المشرؽ ) أحمد ل قائدي ل ومبلؾ وحدتيا القومية ل وأمؿ عوالثقافي والع
وألنيا ضرورة حضارية تنقؿ واقف األمة وتعبر بصدؽ عف حاضرىا ماضييا ل وضمير الفرد فييا ل 
وىي الشراييف التي تسري بداخميا مقومات األمة ل وىي النبض الذي نستطيف أف نجسو إذا أردنا أف 

 ( .  74:  1985لصحة التي تمتف بيا أمة ما ) مقبوؿ ل تعرؼ مدى ا
ذا كانت األمـ األخرى ت   ا العربيةنعتز بمغتنواجبنا أف عتز بمغاتيا ل وتتعصب ليا ل فمف واي

يا لغة القرآف ل وىي مف أىـ وسائؿ االرتباط الروحي ل وتقوية المحبة ل وتوحيد الكممة بيف أبنا، ألن
قمب  وتقة القيـ الجديدة التي نزلت عمىالتي صيرت المشاعر في ب ةساسيالعروبة ل فيي الرابطة األ

 لدعوتو ل ودستورًا ألمتو اً آية لنبوتو ل وتأييد –وسمـ  اهلل عميو صمى –الرسوؿ الكريـ 
  .( 23) السيد ل ب ت : 

 وىي أداة لمتفاىـ الراقي ل وقالب لمفكر الناضج ومعيف لمتراث الخالد ل وأداة لمتواصؿ الحي
ألنيا قطعة غالية    بيف األجياؿ السالفة واألجياؿ الخالفة ل ومف ىنا كانت أىمية المغة عند كؿ أمة

  .( .13 :1995 حمزةلوحياة متجددة في مستقبميا)  ضرىا لمف تاريخيا ل ونبض ىي مف حا
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 قمت إلى.. لقد نالتاريخ.ممتدة  وألثير عميؽلارة واسعة النطاؽ حقًا... إف العربية وعا، لحض   
فيي مف  ( ل.5: 1991لالعموـ )مدكوروعوامؿ التقدـ في كؿ لبشرية في فترة ما أسس الحضارة لا

أوضحيًا قياسًا ل وسعت جميف األغراض ل وتقمبت جميف القرائح المغات كبلمًا وأدقيا تعبيرًا و  أغزر
ة ل وبدت أشد رسوخًا ل ونتائج األفكار ل وقد نزؿ معيا القرآف الكريـ فكاف سجبًل خالدًا ليذه المغ

دراؾ أسراره  فيي السبيؿ إلى وأبعد بيانًا ل وأعمؽ تأثيرًا ل و معرفة أحكامو ل واستنكاره ل فيمو ل واي
   .( 17: .199إعجازه) الخرفي ل
الحياة ل وسر البقا، ل فاستمدت مف كمماتو روح رآف الكريـ المغة العربية إكسير ووىب الق

وكؿ ما العربية الفصحى لغة كؿ العصور ل الروح التي جعمت تل وكانالثبات ل وشجاعة المواجية 
جا،نا مف تراث ىذه المغة ل إنما مرده إلى القرآف الكريـ ل الذي فجر عموميا ل وأطمؽ عبقرية أبنائيا 

ومعنى ل وقادرة عمى مواكبة الحضارة ل وتأخذ مف غيرىا ما  ل فبقيت العربية راسخة القدـ مبنى
) عوض ل يمزميا ل وتعط  ( .659: 1994ي لغيرىا ما يمـز

لذلؾ قرر الثعالبي أف محبتيا مف الديف وأنيا خير المغات واأللسنة فقاؿ :" مف أحب اهلل 
ورسولو ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ أحب العربية التي نزؿ بيا أفضؿ الكتب عمى أفضؿ العرب والعجـ 

وشرح لمتو إلييا ل ومف ىداه اهلل لئلسبلـ ل ومف أحب العربية وعني بيا ل وثاب عمييا ل وصرؼ ى
وآتاه حسف سريرة فيو اعتقد أف محمدًا ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ خير الرسؿ ل صدره لئليماف 

قباالً  عمييا مف الديانة  واإلسبلـ خير الممؿ ل والعرب خير األمـ ل والعربية خير المغات واأللسنة ل واي
 (.1: .199) الشابي ل"

قوؿ بروكماف :" بفضؿ القرآف لمعربية مف ىو ليس مف جمدتنا وممتنا ل فيويشيد لمقرآف و 
العربية مف االتساع مدى ال تكاد تعرفو أي لغة مف لغات الدنيا ل والمسمموف جميعًا مؤمنوف  بمغت

حؿ ليـ أف يستعمموه في صمواتيـ وبيذا اكتسبت العربية مف أبأف العربية ىي وحدىا المساف الذي 
وتقوؿ المستشرقة  .(658: 1994نة رفيعة فاقت جميف لغات العالـ األخرى )عوضل زمف بعيد مكا

لمغاية ل وال أستطيف أف أقوؿ إال أنيا البد  ةاأللمانية آنا ماري يشمؿ : " المغة العربية لغة موسيقي
 (. 46: 1969تكوف لغة الجنة " )النكدي ل  أف

اإلنساف مف حفظ تراثو الثقافي وتعد المغة وسيمة لحفظ التراث الثقافي فيي تمكف 
اإلضافة إلى ما سبؽ أف وضف بوالحضاري ل وتييئ لو الطريؽ كي يوجو جيوده إلى البنا، و 

 أسبلفو وتطوير تراثيـ في ضو، التصور االعتقادي واالجتماعي الذي يؤمف بو .
و ومياراتو كبيرًا مف ثقافتو وخبرت اً وبالمغة يتعمـ اإلنساف مف اآلخريف ويكتسب معارفو وجز،

وفي العيش في مجتمعو المحمي والعالمي ل وىي أسموب الفرد في التعبير عف أفكاره ل في العمؿ 
في حؿ مشاكمو واالتصاؿ  ومشاكمو ل كما أنيا أسموب مف األساليب التي يستعيف بيال ومشاعره ل

 (.37-1991:36) مدكور ل باآلخريف
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ف العبلقة بيف المجتمف ولغتو عبلقة دفلؾ لذ  وال شؾ أف قوة المجتمف منوطة بقوة لغتو 
 .(1:  ط1998ت لزقو  يا )ية ل ويبقى ببقائيا ل ويزوؿ بزوالمصير 

وتبتر مف ماضييا وتراثيا  القوميةلوتمسح شخصيتيا  تضيفلواألمة حيف تمتحف بسرقة لسانيا 
ة لممستعمر حتى بعد ًا عمييا بأف تبقى أبدًا تحت الوصاية الفكرية والوجدانيتوبثـ يظؿ مك وتاريخيال

 (.163: 1969الرحمفل أف يجمو عف أرضيا ) عبد 
ل وىي اؿ السابقة إلى األجياؿ البلحقةوتتمثؿ أىميتيا في أنيا العربة التي تنقؿ ميراث األجي

الذاكرة التي تختزف تراث أىميا عمى مر الزمف ل وىى سيفر األمة الخالدة ل وسجميا األميف ل وىي 
امؿ ميـ مف عوامؿ وحدة أىميا ل ومعمـ واضح مف معالـ ىوية الناطقيف بيا ل أداة التفكير ل وع

 (. 5-1: 1996وىي الوجو المعبر عف ثقافة المجتمف ) الدراويشل 
وذلؾ منذ أف شرفيا اهلل سبحانو ل والمغة العربية إحدى المغات التي تميزت بالقوة والمتعة 

حافظت عمى وجودىا وقوتيا بالرغـ مما ابتميت بو  وتعالى بنزوؿ القرآف الكريـ  بيا ل وىي التي
األمة العربية واإلسبلمية مف محف وصعاب عمى يد المستعمريف مف الشرؽ والغرب عمى حد 

 (.2.1: 1999سوا،)زقوت ل 
ذا كانت ىذه األىمية لمغات بوجو  فدف المغة العربية ليا أىميتيا المنفردة بوجو  عاـلواي

يذه مي الذي يقدـ لنا معنى الحضارة اإلسبلمية ويربطنا ربطًا وثيقًا بفيي وعا، الفكر اإلسبل خاصل

" ل و قاؿ :  (2" )يوسؼ :   "العزة:ويقوؿ رب  الحضارةل

 ( .9 :" )الحجر  
ل وبذلؾ قد شرؼ اهلل لغتنا العربية بأف جعميا لغة القرآف الكريـ ل فتضاعفت العناية بيا 

رائح وأنتج لنا المفكروف واألدبا، والشعرا، والفقيا، والعمما، وحفظت عمى مدى األياـ وجادت بيا الق
 في ظبللو  ونتفيأحتوى ل ال نزاؿ نختاؿ بردائو ل عالمي الم فتراثًا عربي المسا
بؿ ىاـ أيضًا  فقطلوتعمـ المغة العربية ليس ىامًا لمناطقيف بيا (ل236: 1987) السموادي ل 

ر آياتو والعمؿ بيا فرض عمى كؿ دبرتيؿ القرآف وقرا،تو وتألف ت ؾبغيرىا  وذللممسمميف الناطقيف 
 مسمـ.

وترى الباحثة أف مف أىـ وظائؼ المغة أنيا لغة التفكير وأداة التعبير إضافة إلى أنيا أداة 
التعميـ والتعمـ   فعف طريقيا تنقؿ العموـ وتتمازج الحضارات والثقافات ل وىى األداة التي تمكف 

 .ليكونوا قادة األمة ومفكرييا  مف إبراز مواىبيـ  والعباقرة فالموىوبي
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 خصائص المغة العربية : 
 تميزت المغة العربية عف غيرىا مف المغات بخصائص عديدة منيا : 

 اائيتاريخيا الطويؿ ل بحيث يمكف ألبن المغة العربية تميزت بوحدتيا وخمودىا عبر مراحؿ -
لغة أخرى في  ـ يتـ أليرب في الجاىمية ل وىذا لاليوـ أف يقر،وا ويفيموا ويتذوقوا تراث الع

العالـ ل فالفرنسي مثبًل ال يمكف أف يفيـ فرنسية القرف الرابف عشر ل بينما العربي يمكف أف 
 اً يقرأ ويفيـ لغة القرآف الكريـ الذي نزؿ قبؿ أكثر مف أربعة عشر قرن

 (. 36: 1982ل )الجندي

غة العربية التي ترجف مي يتحدث المبلييف بالمامتداد الوطف العربي والعالـ اإلسبل عمى -
ف تكمـ العربية حيث تذكر بعض الروايات أنو " م ل النبي إسماعيؿ عميو السبلـ بدايتيا إلى

 .(  9:  .198) الجمحي ل ونسي لساف أبيو "

 تيوف عمى طيعةل سميمةلقواعد المنطؽ حيث إف عباراتيا  كما أنيا أقرب المغات إلى  -
  ( .1 :1982الجنديل ) يعبر عما يريد دوف تصنف أو تكمؼ في الفكر أفالناطؽ الصا

تميز المغة العربية بخاصية موسيقية ليا أثرىا في السمف ووقعيا في النفس وسرعة بموغ  -
وتوكيده ل فجرس المفظ الموسيقي  فظ سحره الموسيقي في تثبيت المعنىالقمب ل فمكؿ ل

واضح في نحو  في المغة العربية عمى و الموسيقىبدبالغ األىمية ل وت اً يؤدي في ذلؾ دور 
  محروؼ المتهلفة المنسجمة بعضيا مف بعض في الكممة الواحدة التناسب الموسيقي الفني ل

بؿ وعابوا تنافر الحروؼ والكممات وقالوا : " ل جيد ل وقد كره العرب  اً موسيقي اً لتعطي نغم
بيف حروفو " ل كما اىتـ الببلغيوف  إف الفصاحة في المفظ تكمف في خموه مف التنافر
مف استخداـ السجف وحسف التقسيـ ل  تالعرب في الموسيقي الظاىرة في الكبلـ ل والتي تنب

ظ مف الخفية التي تتبف مف انسجاـ األلفا والوزف والقافية ل وكذلؾ الموسيقىوالجناس ل 
يحا،اتيا بمعانييا  .( 31:  1998) والي ل بعضيا واي

ألفكار ل حيث يمكف أف لمغة العربية وعباراتيا في التعبير عف المعاني واتنوع أساليب ا -
لتمميح ل والكناية ل بتعبيرات مختمفة : كالحقيقة ل والمجاز ل والتصريف ل وا يؤدي المعنى

 لممجاز في سيولة ويسر .  اً ىي مف أكثر لغات العالـ استخدامالتعريض ل و و ل

معناىا  ا مف كممة إال وليا مرادؼ يدؿ عمىل فمومف خصائصيا البارزة ظاىرة الترادؼ  -
لمفردات والمترادفات خير دليؿ ولعؿ فيما تحويو المكتبة العربية مف معاجـ تزخر با ل اً تقريب
  .( 17: 1..2) السيقمي ل تميز المغة العربية بيذه الظاىرة عمى
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لمرونة ل أف أصبحت ل وا لقد أتاحت ظاىرة االشتقاؽ لمغة العربية مف االتساع ل واإلبداع  -
مواكبة التطور العممي ل والحضاري العالمي ل ال يعترضيا في التعبير عف ذلؾ  قادرة عمى

 ل والتطبيؽ واالستخداـ لغةً ًا عارض متخذة اإلبانة واإليضاح طريق

 ( .  82-81:  1999) زقوت ل                                                          

الحروؼ فييا ل ولعؿ ذلؾ  ثبات أصواتتميزىا مف الناحية الصوتية ب ياومف خصائص -
تعدد مخارج حروفيا ودقة نطؽ ىذه الحروؼ ل فطريقة نطؽ أصوات المغة  يرجف إلى

أو  الفصحى في عصرنا ال تختمؼ عف طريقة نطؽ ىذه األصوات في الماضي مف بعيدِ 
 (. .8:  1999) زقوت ل قريبِ 

  األمر الذي  اً أف جميف مشتقاتيا تقبؿ التصريؼ إال نادر  ومف خصائص المغة العربية -
 . ( .1:  1982) الجندي ل سنة أىميا ل تفي بحاجة المتكمميفأل يجعميا طيعة عمى

ـ والتأخير وىو مف سنف العرب في كبلميـ لما لو ومف يومف خصائص العربية ظاىرة التقد -
تغير في بنية التراكيب  ل و أخيروالتقديـ والت األدا،لوحسف  لأىمية في دقة التعبير

 األساسية المألوفة أو ىو رجوع عف األصؿ يكسب المغة مرونة ودقة

 ( .  .17الزركشي ل ب.ت :  )

عما يجوؿ في  اً تعبير  ياوأوسع الحسللما يقف تحت  اً أدؽ المغات تصوير  المغة العربية  تعد -
وقد نزؿ  لمتعريبلعة صدرىا وس لمتيذيبلوقبوليا  االشتقاؽل ونتيا عمىلمر  ؾوذل  النفس

  اً استقرار  وأقوى بنيانًالوأشد  رسوخًالفجعميا أكثر  بمسانيالالقرآف الكريـ 

 ( .  42:  1979) سمؾ ل 

الساميات لفظًا وسعة ل  بة في القدـ ل وىي أرقىوالمغة العربية لغة حضارة عريقة ضار  -
  .( 5:  1995) عبلمة ل " فصاحةً ل و  ًا ل واشتقاقاً ل وتركيب لغات العالـ داللةً  ومف أرقى

  العربية:أىداؼ تعميـ المغة 
  العربيػػة:ة ػة لتعميـ المغػان ثالثػنستطيع أف نستخمص أىدافمف خصائصو مما سبؽ ك 

  الكبلـ.وكذلؾ في حالة  ووضوحلفيـ المادة التي يقرؤىا الطبلب بجبل،  القدرة عمى األكؿ:
  ودقة.بوضوح  مًا وكتابةً استخداـ المغة كبل القدرة عمى :الثاني
دراؾ العبلقات بيف  : القدرة عمىالثالث  إنشا، المعاني الجديدة ل وتوضيح المعاني الغامضة ل واي

 (. 41:  1995) المقوسي ل تحقيؽ أغراضيا إلىيؤدي  المعاني المختمفة وتنظيميا تنظيماً 
 األىداؼ العامة :    أ

كما () التييئة والتمكيف واالنطبلؽ ؿ التعميمية الثبلثةالعربية لممراحاألىداؼ العامة لمنياج المغة 
  :1968األوؿ  يالفمسطينجا، في الخطوط العريضة لممنياج 
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 حياةلوترسيخ االعتزاز بالديف اإلسبلمي عقيدة ومنياج  وجؿلؽ اإليماف باهلل عز يتعم 
 العربيل واعتبار القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ مصدريف رئيسيف لتقويـ المساف

  واإلسبلـ.وتوثيؽ العبلقة العضوية بيف العروبة 
  ًال يتجزأ مف  أنيا جز،ٌ  وحضارة وتاريخًا ل والتأكيد عمى تقوية االعتزاز بفمسطيف وطنًا وشعبا

الوطف عزيز اإليماف بأىمية الذود عف حمى الوطف العربي الكبير واألمة اإلسبلمية ل وت
 ومواجية كؿ أشكاؿ الغزو واالستيطاف .  فمسطيف ل واسترداد ما اغتصب منو ل

  لبلستفادة منو في بنا، الحاضر واستشراؼ   توثيؽ االرتباط بالتراث العربي اإلسبلمي
 المستقبؿ . 

  تحقيؽ التواصؿ مف البعد اإلنساني في الثقافات المختمفة   مف خبلؿ اإليماف بتبلقي
تجزأ مف عالـ رحب يؤثر ويتأثر بما ال ي أف اإلنساف العربي الفمسطيني جز،ٌ و الحضارات ل 

يتجسد فيو ل وتعزيز ثقتو بنفسو مف خبلؿ إدراؾ الحضارة العربية اإلسبلمية في الحضارات 
 العالمية ل وتفعيؿ ىذا القرار . 

 البيئة وحمايتيا مف التموث .  االىتماـ بالحفاظ عمى 

  المجتمف في مجاالت المشاركة في بناو  قضاياهلوتفيـ  المجتمفلالتفاعؿ اإليجابي مف ،
  المختمفة.الحياة 

  عف طريؽ تعزيز الوعي بدنسانية  الديمقراطيةلوترسيخ القيـ  الصالحةلبث روح المواطنة
  التمييز.ونبذ كؿ أشكاؿ  حقوقول وأىمية المحافظة عمى اإلنسافل

 المرافؽ والممتمكات العامة ل  المحافظة عمىو  اكتساب القيـ واالتجاىات االيجابية ل
 واالنتما، . 

  رىاؼ  الذوؽلصقؿ و  بالجماؿلتنمية اإلحساس  الخياؿ.وتوسيف  المشاعرلواي

  . إدراؾ أىمية المغة العربية الفصيحة ودورىا الفاعؿ في مجاالت التنمية المختمفة 

  التقنيلأىمية التعميـ  عمىمف التركيز  والمستقبميةلربط التعميـ بحاجات المجتمف اآلتية 
 حد سوا، في المجاالت المختمفة .  الجنسيف عمى والصناعي لدىاليدوي  العمؿو ل

 البحث  عرفة ل مف خبلؿ تنمية القدرات عمىالذات في تحصيؿ الم االعتماد عمى
واالستكشاؼ والمطالعة الحرة ل واالستفادة مف المصادر والمراجف والمعاجـ و الموسوعات ل 

 والدوريات المختمفة . 

  والحرص عمى فمسطيفلالفصيحة واعتبارىا المغة الرسمية في دولة االعتزاز بالمغة العربية 
  المختمفة.عف استخداميا في مناحي الحياة  فضبلً  كافةلميا في تحصيؿ المعارؼ استخدا

 فيي أساس بنا، شخصية  ستيعاب اال عمىتعمؿ اف بأف المغة العربية الفصيحة اإليم
  وحدتيا.ورمز  األمةل
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 وـ والمعارؼ المعاصرة وقدرتيا استيعاب العم العربية الفصيحة عمى بقدرة المغة تعزيز الثقة
عف حاجات األفراد والجماعات  رالمختمفةل والتعبيمبات والحضارة والعموـ الوفا، بمتط عمى

 ومستقببًل.ًا حاضر 

 كتابًة. و وقرا،ًةل ومحادثًةل استماعًال الدارسيفل وتنميتيا لدى بنا، الميارات المغوية  

 في فصيحةلأو المقرو، بمغة عربية ل فيـ المسموع  قدرة عمىتنمية ال اـ اآلخريف بمغة واي
  المناسبة.بالسرعة  كتابًةلأو  عربية صحيحة نطقاً 

  صقؿ ميارة الكتابة الصحيحة الجممية حسب قواعد اإلمبل، والخط العربي ل وتنمية
 المواىب الفنية في مجاؿ الخط العربي .

 لتواصؿ مف اآلخريف بمغة عربية لمتمكيف مف االتصاؿ وا  كرية تنمية الثروة المغوية والف
 ة بيسر وسيولة وتمقائية . حيفص

  واإلبداع.لبلبتكار  وصوالً  الجمالي ؽ وتنمية التذو  وصقمولتعزيز الميوؿ والمواىب األدبية  

 متوسمة بالمغة العربية الفصيحة اإلفادة مف الوسائؿ السمعية والبصرية ال 

 ( .  5-3:  1998ل   الخطوط العربية العريضة لمنياج المغة العربية وآدابيا )            
  الخاصة:األىداؼ ب  
  إلى  تكويف المواطف الصالح المؤمف بعقيدتو السمحا، ل ووطنو ل العربية  ةالمغتسعى

 وعروبتو اإلسبلمية . 
   ووسيمة التعبير واالتصاؿ  التفكيرلما تمثمو المغة العربية لو باعتبارىا أداة بتوعية الطالب

  واىتماـ. ةتعمميا بقناع فيقبؿ عمى لمجتمعوبينو وبيف 

  مف جماؿ في أساليبيا ومعانييا  وما بيا أسرارىالومعرفتو  العربيةلتذوؽ الطالب المغة 

  وجمؿل مفرداتلبما تحويو المغة العربية مف  ةلميالسمتعويد الطالب أصوؿ القرا،ة 
حسف أدا، و  مناسبةلوسرعة  لممقرو،لالقرا،ة لديو مف فيـ  وتنمية ميارات لوتراكيب

  بيا.المصادر و المراجف الخاصة و  الكتبلالمطالعة في  إلى ووتوجيي واستماعل

 تعممو كيفية توظيؼ المغة في التعبير عما و  وكتابًةل عبيرية حديثاً تنمية قدرات الطالب الت
والتزامو بأسس  أفكارلرضو مف تنظيـ وترتيب ما يعو  سمميةليدور في نفسو بصورة 

  الصحيحة.الصياغة 

  يحتويو مف  اوفنونول وم بأحوالولتعريفو و  المختمفةلاثو األدبي في عصوره وصؿ الطالب بتر
  وتراكيب. ؿمفرداتل وجموما يزخر بو مف  رائعةلأساليب ببلغية 

  لعربية   مما إثرا، األدبا، الذيف أسيموا في اتعريؼ الطالب باألعبلـ البارزيف مف المغوييف و
 واالقتدا، بيـ .  لدربيـ  السير عمى يدفعو إلى
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  تعويد الطالب استخداـ أسموب التفكير المنطقي السميـ في العرض والتحميؿ في دروس
 ( .  89-87:  1999) زقوت ل دب ل والنقد ل والقواعد وغيرىا النصوص ل واأل

 مما يساعده عمى اكتشافيا وكتابة بعد تصحيح األخطا، المغوية قرا،ة  تدريب الطالب عمى 
  النتائج.استنتاج و  التمخيصل ينمي لديو القدرة عمىو  المقرو،لفيـ 

 بالحوارل وأدوحسف  الحديثلفيـ  اعد عمىاالستماع الجيد الذي يس تنمية القدرة عمى 
  المناقشة.

 (. وكتابةً  وقرا،ًةل نطقاً المغة العربية استعمااًل صحيحًا) استعماؿ ىإكساب الطالب القدرة عم  

 أهوالنقد لما يقر  والموازنةل الحكـلاستخداـ أساليب  ىتدريب الطالب عم 

  (. 52-.5 :1999 إسماعيؿل)                                                       

 ة و القياس ل واستخداميا استخدامًا محاكاة األنماط المغوية محاكاة سميمة عف طريؽ المقارن
 .  يماً سم

 ه.أيقر فيما يسمعو أو  والجزئيةلاستيعاب األفكار الرئيسية  مساعدة الطالب عمى  

 ة ل واألناشيد والنصوص حفظ مختارات مف اآليات القرآنية الكريمة ل واألحاديث الشريف
 ( .  123ل  122:  ...2) خميؿ ل األدبية 

 
  كىػػي :،ة لقد تعددت ميارات المغة العربيػػ ميارات المغة العربية :

  القراءة ميارة 
  االستماع ميارة 

  الكتابة ميارة 

  التعبير ميارة 

   ميارة القكاعد المغكية كالنحكية 

 

مؤشر المستقبؿ ل وعنواف الثقافة األصيمة ل و إرادة الحياة ل وترى الباحثة أف المغة ىي رمز 
بؿ ىي أداة تمقي المعرفة وأداة وليست المغة مجرد أداة لمقوؿ أو كسا، لمفكرة ل أو وسيمة لمتعبيرل 

وسيمة لحفظ ل ولذا تعد المغة العربية التفكير ورمزه وتجسيده ل أي إنيا الفكر نفسو في حالة العمؿ
التراث الثقافيل فيي تمكف اإلنساف مف حفظ تراثو الثقافي والحضاريل وتييئ لو الطريؽ كي يوجو 

بالقرآف الكريـل فمقد اجتيد النحاة والمغويوف في  جيوده إلى البنا، ل وبسبب أىمية المغة وارتباطيا
دراستيا وتحديد معالميال مف نواحي األصواتل والصيغ واألبنية والداللةل وترتيب الجممة ل ووظيفة 

العديد مف الوظائؼ منيا االجتماعية ل  الذا يرتفف مقاـ المغة ونقرر لي  الكممة في داخؿ الجممة



 2. 

المعمـ ىي مسئولية شاممة فيو مسئوؿ ل ومف ىنا ندرؾ أف مسؤولية مية والثقافية لوالنفسية ل والعق
كما يشترؾ معمـ  ل بعف النمو المتكامؿ لمطالب ل حيث مسئوليتو تتعمؽ بتكويف شخصية الطال

ولكف ميمتو في تعميـ ل األخرى في الصفات والخصائص العامة معممي المواد  فالمغة مف غيره م
يجتيد دائمًا في  ل ويجب عميو أف بد أف يكوف مممًا بالمغة العربية وآدابيا المغة العربية صعبة ل فبل

ل ويشجف طبلبو باستمرار الحديث التعامؿ مف المغة العربية نطقًا وحديثًا وكتابة بصورة صحيحة 
بمغة عربية فصيحة أثنا، المناقشة والقرا،ة ل ومرشدًا طبلبو في استقامة المساف وصحة األسموب ل 

مممًا بأىداؼ المغة العربية ومسيطرًا عمى مياراتيا المختمفة حديثًا وسماعًا وكتابة وقرا،ًة ل ويكوف 
ومف ىذا المنطمؽ لقد آف األواف أف يدرؾ القائموف عمى الجياز العممي أف التياوف والقصور في 

ميمية بصورة استخداـ المغة العربية الفصيحة لو أثر سيئ عمى تعمـ الطمبة وعمى فيميـ لممواد التع
عامة ل وبالتالي يجب محاسبة كؿ مف يتياوف في ذلؾ ل وعمى الموجييف التربوييف العناية بيذا 

 ة .مر ل ولفت أنظار المعمميف ليذه القضياأل
 

  العربػػي:ك ػػأة النحػػنش الثانػػي:المحػػكر 
ىددت القموب لما أشرقت شمس البعثة النبوية عمى ربوع الجزيرة العربية ل أرشدت العقوؿ و 

واستثمرت عناصر الخير ل وأصوؿ الفضؿ في ىذه األمة ل كما تستنبت البذور الصالحة في 
ما في القرآف  ة الذي ظير فضمو ل وتميزه حيف وعىاألرض الطيبة ل وكاف مف ذلؾ لساف ىذه األم

 نظـ ل ومواعظ ونصائح وقصص وأخبارالكريـ مف حكـ وتشريعات و 
 (.178: 1991 الطويؿل)                                                             

فات ل وتبودلت ل وامتزجت الثقا ؿ الناس في ديف اهلل أفواجاً وعندما انتشر اإلسبلـ ودخ
ر فضعفت السميقة المغوية ل وأخذ المحف في الظيو ل ل مما أثر عمى المغة العربية العادات والتقاليد

 (.165: 1999ل وأصبح ببلً، عامًا وشرًا مستطيرًا )زقوت ل ر وشاع فشيئًا إلى أف كثل شيئًا 
أبناؤه لوضف الضوابط ل وتقعيد  تاؿ الفصاحة في المساف العربي ىبّ حتى إذا حاولت العجمة أف تخ

 القواعد التي تصونو مف عائمة االستعجاـ وتحفظو مف الضياع .
إلى بنياتيا مف معيف حب  وفي الحقيقة انبثؽ الخوؼ عمى العربية مف تسرب المحف

اإلسبلـ وخاؼ عميو ل وبدأه المربي األوؿ محمد ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ حيث قاؿ لممسمميف عندما 
لحف أحدىـ في كبلمو : " أرشدوا أخاكـ فقد ضؿ " ثـ مف بعده قاؿ أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ " 

 (.143 لئف أقرأ فأسقط أحب إلى مف أف أقرأ فألحف " )سعيد ل ب ت :
وزاد اإلحساس بالخطر مف بعدىـ فقاؿ عبد الممؾ بف مرواف :" المحف في الكبلـ أقبح مف 

" لقد عجؿ عميؾ الشيب يا  لو:التفتيؽ في الثوب ل والجدري في الوجو ". وفي موضف آخر قيؿ 
ىنا  مف (3.8األندلسي ل ب ت :  ) لمحف "قاؿ : شيبني ارتقا، المنابر وتوقيف ا ل المؤمنيفأمير 
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قواعد ىب أصحاب تمؾ المغة إلى التفكير في إنقاذىا ل ودر، الخطر المحدؽ بيا ل فكاف تأليفيـ ل
مدارس لما لو فائدة لغوية النحو ل ووضف الضوابط ليا ل ولذا البد االىتماـ بتدريس النحو في ال

 .وأىداؼ
 النحك:أىداؼ تدريس 

تقدـ المساف وضبط الكبلـ وتصحيح  سيمة إلىتيا ل ولكنيا و ليست القواعد النحوية غاية تقصد لذا
 تحقيقيا :  األىداؼ التي ترمي دركس النحك إل.كمف األساليب ل 

التدقيؽ الطمبة وتعويد  الكتابةلوحفظ األقبلـ مف الزلؿ في  الكبلـللسنة مف الخطأ في األصوف  -1
  بجماليا.في صياغة العبارات حتى تخمو مما يشينيا ويذىب 

  دقة المبلحظة والموازنة والحكـ ل وتكوف في نفوسيـ الذوؽ األدبي  الطمبةتعويد تساعد في  -2
خطئيا ومراعاة و ألف مف وظيفتيا تحميؿ األلفاظ والعبارات واألساليب ل والتميز بيف صوابيا 

 . ( 2.2:  1996) شحاتو ل قات والتراكيب والمعانيالعبل
مف األمثمة والشواىد  ية بفضؿ ما يدرسونو ويبحثونوصقؿ أذواقيـ األدبو  المغويةلتنمية ثروتيـ  -3

  الببلغية.الجيدة والتراكيب والمعاني الصحيحة واألساليب 
والصواب فيما  والتميز بيف الخطأ لتعويدىـ صحة الحكـ ودقة المبلحظة ونقد التراكيب نقدًا  -4

 ف . يسمعوف وفيما يقرؤو 
وح وسبلمة ل وجعؿ محاكاتيـ لمصحيح مف المغة سير إدراكيـ لممعاني والتعبير عنيا بوضيت -5

 أساس مفيوـ بداًل مف أف تكوف مجرد محاكاة آلية .  نيا أمرًا مبنيُا عمىأو يقرؤو  ل التي يسمعونيا
في ألنيـ في أثنا، تعمميا يفكروف   التفكير المتواصؿ المنظـ  يـ عمىشحذ عقوليـ وتدريب -6

الفروؽ الدقيقة بيف التراكيب  كما يتعقموفا، المحسوسة لاألشي األلفاظ والمعاني المجردة ال في
 .ومفرداتيا وأثر العوامؿ عمييا 

 ترتيب المعمومات المغوية وتنظيميا في أذىانيـ . تعينيـ عمى -7
ىا ؿ أجزا،و تفص فيـ التراكيب المعقدة والغامضة ل وتبيف أسباب غموضيا ل تساعدىـ عمى -8

 يا مف جديد تركيبًا واضحًا ال تعقيد فيو وال غموض . بتركي بًل تساعد الطبلب عمىيتفص
 الصيغلألف قواعد النحو إنما ىي وصؼ عممي لتمؾ  وصيغيا أوضاع المغة  مىتوقفيـ ع -9

 سمؾلوفيـ األساليب المتنوعة التي يسير عمييا أىميا )  األلفاظلالتغيرات التي تحدث في وبياف 
1979: 748-749 .)  
ألف ىذه القواعد  تعرؼ خصائص المغة العربية وثرا، صيغيا  مغة دارسيا عمىقواعد ال تعيف – .1

وتركبييا ل  لتكشؼ مف أوضاع المغة المختمفة وصيغيا المتنوعة والتغيرات التي تحدث في ألفاظيا 
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مف ) ما ( : " ما جا، أحد ل ما  ىذا ما يمفت كثيرًا مف الدارسيف عندما يتأمموف مثبًل تغير الصيغ
 .( 1.1:  1992) عامر ل ما أجمؿ السما، ل سرني ما قمتو "ل  سمؾ ؟ا
  

ة التكاممي لفروع المغ ضو، المنحىفي الباحثة أنو يجب النظر ليذه األىداؼ  ترىو 
خير  عمى تومف ىذه الفروع ال يؤدي وظيف اعتبار أف كؿ فرع ينظر مف خبللو إلى العربية الذي

وحدة في العمؿ  يي تتكاثؼ جميعًا عمىفاألخرى ل  وجو دوف تداخؿ وانسجاـ مف بقية الفروع
نما، الميارات المغوية لدىمتكاممة مف تحقيؽ األىداؼ الم  المتعمميف ل ىذا مف التسميـ  غوية واي

الحيوية في اإلطار المغوي  معانيو ومدلوالتو و وظائفوبنو ليس عيبُا في المغة العربية أف يتميز كؿ إ
حدة المغة ستظؿ القواعد النحوية منفردة بوظيفة في حفظ لساف المتعمـ ألنو ميما قيؿ عف و   العاـ 

ؿ الضبط الصحيح مف أواخر مما ال يض وقممو أف ينطؽ األوؿ ويخطي الثاني ما ال يتفؽ مف قواعد
 .المعنى المقصود  بالقارئ أو السامف عف

 :0202-0229سي أما أىداؼ تدريس النحك كما أقرتيا كزارة التربية كالتعميـ لمعاـ الدرا
 عصمة المساف مف الخطأ والقمـ مف الزلؿ . .1
 استعماؿ األساليب المغوية استعمااًل سميمًا في المواقؼ المحددة لكؿ أسموب . .2

دراؾ الفروؽ الدقيقة بيف التراكيب والعبارات والجمؿ . .3  حمؿ الطمبة عمى التفكير واي

 تفاع بيا .تنظيـ معمومات الطمبة  المغوية تنظيمًا يسيؿ عمييـ االن .4

فيـ وظائؼ الكممات في الجمؿ فيمًا جيدًا وسريعًا مما يساعد عمى إدراؾ معاني الكبلـ  .5
 واألساليب.

 وتكويف العادات المغوية الصحيحة .تنمية المادة المغوية لمطمبة  .6

باستخداـ ما يعرفونو مف أصوؿ ببلغية تضفي عمى الكبلـ  ةترقية عبارات الطمبة األدبي .7
 جمااًل.

 الطمبة مادة لغوية جديدة يستخدمونيا فيما يدرسونيا .تزويد  .8

www.khanedu.net/veb/19zk          4/3/2..4 ـ الساعة العاشرة 
 النحك:اتجاىات تدريس 

إف مف أخطر القضايا التي أحدثت خبلفًا  واضحًا والتي شغمت  أذىاف المربيف 
يشير األدب التربوي المتعمؽ  ول لنحوخصصيف في ىذا الشأف قضية األساس التي يقـو عمييا االمت

  ف :ػػػاتجاىيبيذه القضية إلى انقساـ المربيف في نظرتيـ إلى تدريس النحو إلى 
 األكؿ:اه ػاالتج

حيث  ل ةيضبغي أف يتـ مف خبلؿ الطريقة العر يرى أنصار ىذا االتجاه أف تدريس النحو ين
أف تدريس  ىذه الطريقة أو " االقتضائية " ويرى مؤيدول" البلشعورية " :مؿ عدة مسميات مثؿ تح

http://www.khanedu.net/veb/19zk
http://www.khanedu.net/veb/19zk
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أو النصوص األدبية ل فيكوف لأو المحفوظات لمف دروس القرا،ة  لدرسٍ  النحو يأتي عرضًا 
 تدريسيا عممية مف غير أف تخصص ليا حصص مستقمة في دراسة المادة 

 ( .177 -176: 1979) سمؾ ل                                                      
والتعبير ل  ضوعات النحو خبلؿ دروس القرا،ة لوال سيما أف الفرص تسنح بمعالجة مو 

أف والنصوص ل واإلمبل، ل وال داعي إلفراد حصة مستقمة في الجدوؿ الدراسي لمنحو ل كما يروف 
ة السميمة وتقميدىـ رة حفظ الطمبة لمنماذج المغويوسيمة لتقويـ المساف وسبلمة األسموب ىي كثخير 

 (.2.3: 1996) إبراىيـ ل ليا 
ف المغة العربية موجودة قبؿ وضف النحو ل وكاف العرب في جاىميتيـ وفي صدر عممًا بأ

اإلسبلـ يتحدثوف بمغة عربية سميمة باالستماع ل والمحاكاة ل وكاف تعميميـ في ىذه البيئة المغوية 
مـ يكف العرب عرفوا ذلؾ الحيف النحو ل وعندما وضف النحو بعد ف الحاجة إلى معمـٍ  الصالحة دوف

ذلؾ حفاظًا عمى المغة مف المحف والخطأ الذي أصابيا عمى أيدي العجـ والمولديف ل واعتمد عمماؤه 
 في وضعو عمى الشواىد المغوية الفصيحة لعرب الجاىمية واإلسبلـ

 ( .188: 1996) أحمد ل                                                              
كما يرى أنصار ىذا االتجاه أف العرب تعمموا المغة عف طريؽ التقميد أمثاؿ : قس بف 

ل كما أف الرسوؿ ػ  اوليا البلحقوف السابقوفساعدة ل والنابغة الذبياني ل وزىير بف أبي سممى ل تد
 مغة مف البادية دوف الرجوع إلى قواعد معينة . صمى اهلل عميو وسمـ ػ تمقى أصوؿ ال

وتنفرىـ ل وىى ليست إال نوعًا مف التحميؿ  الطمبةوىـ يروف أف القواعد صعبة جافة تسئـ 
ليؿ أف بد ي صيانة المساف والقمـ عف الخطأ الفمسفي المنطقي ل كما ثبت أف القواعد قميمة الجدوى ف

سائميا يخطئ في كتابتو خطًأ فاحشًا ل وأنيا كذلؾ عديمة لم اً حفظًا ليا ل واستظيار أكثر الطمبة 
وبيـ ركيؾ وعباراتيـ الجدوى في مقدرة الطمبة عمى التعبير ل فكثير منيـ يحفظوف القواعد ولكف أسم

نشاؤ  اإللماـ بالقواعد  ثيرًا مف األدبا، المرموقيف قميميىـ ضعيؼ بوجو عاـ ل وقد لوحظ أف كرديئة واي
جادة التعبير ل ومف ىذا يتبيف أن  و ال صمة بيف حفظ القواعد واي

 (. 2.4: 1994 إبراىيـل)                                                          
جادة الباحثة بأوترى   ألف الطالب إذا استطاع أف التعبيرف الصمة وثيقة بيف فيـ القواعد واي

 .لتعبيريكتب جممة صحيحة مشكولة فدنو قد طبؽ قواعد النحو وا
 الثانػػي:اه ػػاالتج

أف تدريس القواعد أمر ال مفر منو وضرورة ممحة تقتضي إفراد حصص في ويرى أنصاره 
ـ منيا األمثمة ومناقشتيا واستنباط األحكا مسائميا بطريقة منظمة تعتمد عمىلالجدوؿ الدراسي 

  ".لمقصودة " أو " الطريقة الطريقة القاصدةالطريقة " ا ىذه والتدريب عمييا وتسمى



 24 

" أف محاكاة المغة ويسوؽ أصحاب ىذا االتجاه مف األدلة والحجج ما يدعـ وجية نظرىـ فيـ يروف 
غير متوفرة في المدارس في الوقت الحالي حتى معمـ المغة العربية ال يتحدثيا العربية الفصيحة 

وطمب منيـ تقميده  لطبلبو  بالمغة العربية الفصيحة  بطبلقة ل ولو صادؼ أف خاطب أحد المعمميف
عف  ناتجةما تعممو مف لغة صحيحة  الطالب ومف ثـ يفقد ل فدف بقية المعمميف ال يراعوف ذلؾ 

 ومجتمعيـ الذيف يميجوف بالعامية بأفراد أسرتيـ الطمبة اختبلط 
  (. 2.7 :1995 ليؿإسماع)                                                                  

وحمايتيا مف كؿ  النماذجلالقواعد ضرورية  لضبط ىذه  إلى ةونماذجيال فالحاجالمحاكاة  ي حالةوف
 ويحافظ عمييا سوى القواعد  عنيالوال حارس يدافف  إلييالخطأ قد يتسرب 

 (. .19: 1996)أحمد ل                                    
وذلؾ ألف التكرار   ساليب الصحيحة األ عمى ًا دقيقة لممحاكاة ل والمرافوىي تضف أسس

لؾ صحة النطؽ إذا حدث بدوف قيد أو ضابط ل وال يمكف ذ ال يكسب الطالبالعممي  المراف في
ألف المغة العامية السائدة في البيت والشارع والممعب   أسس محددة  بالتدريب المقيد الذي يقوـ عمى

ذف البد مف قواعد يرجف استعماؿ األسال وكؿ تدريب عمى لسوؽ تفسد كؿ مرافوا يب الصحيحة ل واي
أحكاـ  وأخرى تعتمد عمىلدة المحاكاة المجر  ؾ والمبس وشتاف بيف عادة تقوـ عمىإلييا حيف الش

 . ( 2.5:  1994) إبراىيـ ل  وأصوؿ
 

كما ال يمكف تشبيو المدرسة الحالية بالصحرا، العربية التي كانت تخرج النوابغ الذيف 
وييتموف بأدائيا التعبيري ل ة المغوية ويراعوف المغة العربية الفصحى يمقالسو  يتحدثوف بالفطرة ل

 يجدوف المحف فييا خروجًا عف التعبير السميـ والذوؽ الفطريخدمونيا بتمقائية وعفو الخاطر ل و ويست
 مكبلـ الشاذ أو ما خرج عف سميقتيـ المغوية ألف آذانيـ ال تستريح ل  ويمجوف سماعو  ل

 ( . 74:  1996) عطا ل                                                             
كما يروف أف الدراسة العارضة ال تجدي مف كثرة قواعد النحو وتشعبيا ل وأف الدراسة   

تصاؿ بأنماط القاصدة ىي الموف الطبيعي في كسب القدرات والميارات المغوية وعف طريقيا يتـ اال
 (. 294:  1984) ظافرل والحمادي ل  ئوة بناالكبلـ وكيفي

والبد ليا لتفيد مف  ل أكثر مما يتسف ليا العبلج العرضي –ميما صفيناىا  –فمسائؿ النحو العربي 
تي إال في حصص تخصص ليا ل ومعالجة وتطبيؽ واسف النطاؽ ل وىذا ال يأدراسة منظمة 

ج بيا عف الغاية ويخر لالحصص  فسدواإلمبل، يلوالتعبير  ل والنصوصل القواعد في حصص القرا،ة
  .( 189:   1996) أحمد ل  والمقصودة منيا
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التفكير والتعميؿ واالستنباط  عمى الطمبةالمؤيدوف ليذا االتجاه أف القواعد تنمي قدرات  كما يرى
وافر في عنصر المدرسة لتحقيقيا وال تت وىذه مف الجوانب اليامة التي تسعىوالقياس المنطقي ل 

 ( .  2.8:  1995) زكريا ل  ة والتقميدالمحاكا
 

خفاؽ في  أما ما يذكره المعارضوف مف صعوبة ىذه القواعد وما ينسبونو إلييا مف عيوب واي
ج اأمور أخرى كالمني ب راجف إلىل ولعؿ الذنتحقيؽ الغاية منيا ل فالقواعد بريئة  مف ىذا االتياـ

) لقواعد والمبالغة في فيـ منزلتوبالغرض مف اوالجيؿ لوأساليب االمتحانات  ل والمدرسلوالكتاب ل
 ( .  2.5:  1994إبراىيـ ل 

بدا، موقد حاوؿ الكثير مف المربيف المختصيف في ىذا المض ار التوفيؽ بيف الفريقيف واي
( " أف استخداـ  2.4: 1994) إبراىيـ ل  حوؿ مزايا كؿ مف الطريقتيف ل فيرىوجيات نظرىـ 

آخر  عد بالطريقة المنظمة المقصودة إلىتأجيؿ دراسة القواو ل  األولى لطريقة العرضية في السنواتا
أف يختار مف  وتقببًل لمقواعد العامة . كما يرىأكثر نضجًا  الطالبالمرحمة االبتدائية ل إذ يكوف 

وسرد المذاىب المختمفة  التفصيبلتلوال داعي لكثرة  الكبلـلالقواعد مالو أىمية وظيفية وفائدة في 
  ".صيغ المعيودة وحفظ ال

 
( " أف أحسف طريقة لتعميـ القواعد ىي الطريقة   2.7: :1992) شحاتو ل  كما يرى

إنما تتكوف عف طريؽ خمؽ لالكتابة ال تساعد عمى الكبلـ  لعرضية وال خبلؼ في أف القدرة عمىا
ثـ إف  مما تتكوف عف طريؽ حفظ القواعد ومناقشة الصواب والخطأ ل  فرص وافرة لمتدريب أكثر 

أف يستعمؿ ىذا  الطالبمحاولة فيـ األصوؿ التي يقوـ عمييا أسموب مف األساليب حينما يحاوؿ 
تحميؿ  طمبةمف تركو في محاوالتو العشوائية ل ودروس القواعد تتيح الفرصة لم األسموب أجدى

  "  اعني يعبروفأثرىا في المعاني التي و  لليروا الطريقة التي تتكوف بيا  يا األساليب التي يستعممون
ـ لسانو ل أف  يستق أراد أف أنو ليس ىناؾ تعارض بيف االتجاىيف ل فمفوترى الباحثة 

لمحاكاة فالعمـ بالقواعد ال يكفي ألف يكوف النطؽ سميمًا ل والبياف قويمًا ل ما لـ توازي ذلؾ القرا،ة وا
ل أو المحف والخطأ ل  التمعثـ أولعدـ االلتوا،  و عمىالصواب ل ويعودان المذاف يطبعاف المساف عمى

اآلخر ل وليما األثر كؿ  عف أحدىما  كنيف عظيميف ال يمكف االستغنا، ومف ىنا نفيـ أننا بيف ر 
 المعمميف . المغوية الصحيحة لدى المساف ل وتكويف الممكةاألثر في استقامة 

ميف القائميف بتوجيو المعم ى( " أف عم35:  1981 الخشبلما ذكره ) أبو  الباحثة مف  رأيويتفؽ 
الصواب  ىالطبلب أف يجعموا في االعتبار أنو البد مف االىتماـ بيذيف الركنيف في تقويـ المساف عم

 .المنطؽ الصحيح "  وتعوده عمى
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أنو " ال تعارض  ( حيث أشار إلى123: 1985عبد العزيز ل مف ما ذكره )  -أيًضا –كما يتفؽ 
المغة بوصفيا  سموؾ تحكمو العادة ل والنظرة إلى غة بوصفياالم ة األمر بيف النظرة إلىفي حقيق

فيـ القواعد ل كما  إلى نحتاج ف حيف نتعمـ لغتنا أو أي لغة أخرىسموكًا تحكمو القواعد ل فنح
استعماؿ المغة حتى نتمكف في النياية مف استعماليا استعمااًل  التدريب المكثؼ عمى نحتاج إلى

 .حًا صحي
أنو مف  –بالرغـ مف الصعوبة بمكاف االنتصار ألحد الفريقيف  – رىتة وكذلؾ فدف الباحث

السيما أننا نفتقر لتمؾ البيئة و الطريقة العرضية في تدريس القواعد النحوية ل  المبالغة االعتماد عمى
ربي المغوية السميمة الخالية مف المحف والخطأ ل ولتمؾ النماذج المغوية الراقية التي كاف يسمعيا الع

وجود في عصرنا وواقعنا ل أحد أف السميقة العربية لـ يعد ليا  كؿ مكاف ل كما ال يخفي عمىفي 
 خبلؼ ما عرؼ بو العربي مف سميقة تعبيرية سميمة ل وبراعة متميزة . وذلؾ عمى
  

شاسعًا بيف العرب القدامى الذي يتكمموف بالسميقة حتى إنو لو أراد أف  وناً ب فبلشؾ أف ىناؾ
ا نو بيف العرب اليوـ ل ويكفي لدحض ىذا الرأي ما نراه مف اختبلؼ الظروؼ بين يخطي ما أخطأ

العصر غير العصر ل والحياة غير الحياة ل فف العرب القدامى المغة والبياف والفصاحة ل يوب
فعصرىـ عربي بحت لوحياتيـ عربية خالصة ل مما دعا لسبلمة نطقيـ وحسف إبانتيـ وصحة 

 لغتيـ . 
واالكتفا، بالطريقة لسبؽ أنو إذا أريد النظر إلى المشكمة مف ىذا المنظور ونستنتج مما 

العرضية في تدريس النحو فبل بد مف دراسة عميقة ومتشعبة وشاممة في الوقت نفسو لكافة 
بؿ ما يقـو معمـ المغة العربية ببنائو عف طريؽ المحاكاة  لالصعوبات والمعوقات التي تعرقؿ 

جاد في البنا، وال بد مف دراسة أثر البيئة والمنزؿ والمدرسة والصحافة واإلذاعة والتقميد ل ىذا إذا أ
 بؿ المؤسسات المختمفة وعمى رأسيا المؤسسات التعميمية .ل والجرائد 

 صعكبة القكاعد عمي الطمبة :  
ل ومف أجؿ ىذا كانت مبغضة مف عمبًل عقميًا شاقاً إف القواعد النحوية صعبة جافة تتطمب 

  اآلتيػػة:األسباب  إلى ىذه الصعوباتوترجف  لالطمبة
التعميؿ المنطقي والتحميؿ  العتمادىا عمى   حصر الفكر واالنتباه تحتاج بطبيعتيا إلى -

الستنباط األحكاـ العامة مف  والتعميـ لوالتجريد  ل والموازنةلالفمسفي  لمغة ل والمبلحظة 
تنضج إال في سف المراىقة أو خاصة ال  األمثمة الكثيرة المتنوعة ل وىذا كمو يقتضي قدرة

 ولذلؾ أرجئ تدريسيا لممرحمة اإلعدادية .  ايئزىا
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ىذه  وقد أمكف التغمب عمى والشاذةلاألوجو الجائزة و  األقواؿلالقواعد معقدة تكثر فييا  -
ة في الكبلـ ل وتحريرىا مف األبواب التي ليست ليا فائدة عمميل الصعوبة بتنقيح المناىج 

 موضوعات النحو الوظيفي .  ر فييا عمىواالقتصا

تبحث في األلفاظ المجردة مف مسمياتيا ل أي في المعاني دوف الذوات في حيف االسـ  -
كبيرة في حؿ ولذلؾ فدنيـ يجدوف صعوبة   مرتبط بمسماه ارتباطًا وثيقًا في أذىاف الطمبة 

ويمكف د القواعد عمييال ني التي تعتمدراؾ الفروؽ الدقيقة بيف المعاىذه االرتباطات وفي إ
ة الطمبة وتتصؿ واعد مف أمثمة كثيرة تنبف مف بيئىذه الصعوبة باستنباط الق التغمب عمى
 بمدركاتيا . 

كدحساسيـ باألىداؼ المباشرة لممواد العممية  ل ىدؼ مباشر دراسة القواعد ال توصؿ إلى -
ل والرسـل  مثؿ:  بأفطبلبو شعر المدرس بطت قواعد المغة يولكف إذا ر  األشغاؿل والعمـو

  يحسونو.لمقواعد ىدؼ 
خاصة تدريس القواعد بطريقة إلقائية آلية جافة ل ال تستثير في الطالب شوقًا و اىتمامًا ل و  -

اىتماميـ ل  وفي تدريسيا ميوؿ الطمبة  مبتذلة متكمفة ل الواجب أف يراعى األمثمة إذا كانت
األدبية والكبلـ البميغ ل وأف تكوف طريقتيا وأف تكوف القواعد وأمثمتيا مستمدة مف النصوص 

 التي تعالج بيا طريقة استنباطية تثير نشاط الطمبة وشوقيـ واىتماميـ . 

الطمبة في ظ واألساليب المتعددة الواضحة ل حيث محصوؿ وفير مف األلفا أنيا تحتاج إلى -
مف رغـ ال ي عمىوىل تكوف ثروتيـ المغوية محدودة في األلفاظ واألساليب  السنيف األولى

راسة القواعد حتى يحصؿ الطمبة ولذا يجب إرجا، د   ةً مبيم قمتيا تكوف لدييـ غامضةً 
التعبير  عمى ًا كافاً ا تدريبتدربو  قد يكونوا حتىقسط كبير مف ألفاظ المغة وأساليبيا ل و  عمى

 ( .  752-751:  1979) سمؾ ل والفيـ

لنجاح في تدريس القكاعد كبمكغ الغاية منيا ما ا باحثة بأف الكسائؿ التي تساعد عم.ال كترل
  :يمػػي
ة باألدب والحياة ل فنختار النصوص الممتازة واألمثمة ػد وثيقة الصمػتكوف دروس القواع  أفّ  -1

قًا ل ويتناسب مف ميوؿ الطمبة ػالجيدة التي تبيف استعماؿ القواعد ل وبذلؾ يكوف الدرس شي
 وحاجاتيـ . 

يفيد في  جفافًال والألف ذلؾ يزيد القواعد  المصنوعة مة المتكمفة البعد بالطمبة عف األمث -2
  سميمة.تربية أذواقيـ تربية 

حتى تتكوف  والتكرارلالمحاكاة  ـ تدريبًا عمميًا منظمًا يقوـ عمىكثرة تمريف الطمبة وتدربيي -3
  السميـ.النطؽ  وتنطبف ألسنتيـ عمى الصحيحةللدييـ العادات المغوية 
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وذلؾ باالنتقاؿ مف  النفسليس القواعد طبقًا لمقواعد المقررة في عمـ التدرج في تدر  -4
وتكوف وحدة الفكرة في الجممة ال الكممة  الصعبل ومف السيؿ إلى المعنويل المحسوس إلى

  القاعدة.ىي األساس الذي يبني عميو استخبلص 

 ضعؼ الطمبة في استخداـ القكاعد النحكية : 
بارزًا في فكر المسئوليف في جياز  اً العربي ل وتعممو مكان لقد احتمت مشكمة تعميـ النحو

وأف إدراؾ قواعد لالتخطيط أو التنفيذ  مستوى العالـ العربي سوا، أكاف ذلؾ عمى التربية والتعميـ في
الطمبة ل حتى لقد اشتد نفورىـ منيا ل  ية لدىالنحو وحسف استخداميا مف أعقد المشاكؿ التربو 

)زقوت  ًا في قرا،تيـ وحديثيـ وكتابتيـ يث أصبح ضعفيـ في القواعد ممموسوقوى عداؤىـ ليا   بح
 ( . 174:  1999ل 
 :  يكمف في األسباب التاليػػػة ؿ الداء ػكلع

  العامة.حيث يضيؽ بيا احتماؿ الطمبة في مراحؿ التعميـ  النحويةلكثرة القواعد  -
أساس مف منطؽ الكبار  لعامة عمىتي تدرس لطمبة المدارس اسو، عرض القواعد النحوية ال -

وتفكيرىـ   بحيث يبعدوف بيا غالب األحياف عف الوظائؼ الكبلمية التي ينبغي أف تؤدييا في 
 حياة الطمبة . 

واألصحاب دوف  ل ،الرفقا،ل والزمبلوفي المجتمف الكبير مف  المدرسةلالطمبة في  تحدث -
  العامية.يثيـ عادة بالمغة ألنيـ يتكمموف في أحاد النحوية استخداـ القواعد 

ومدرس المغة العربية في مراعاة القواعد  األخرىلالمواد  عدـ وجود تعاوف بيف مدرسي -
  العبارة.مقتضاىا في وضوح ودقة وسبلمة  دث عمىوالتح النحويةل

 .المياراتجيؿ القائميف بالعممية التعميمية أف قواعد النحو يجب اعتبارىا ميارة مف  -

 
  النحك:ر محاكالت تيسي

لمعالجة مشكمة النحو  وضف الحموؿ  ة عديدة ىدفت جميعيا إلىلقد قامت حركات عممي
إلغا، النحو مف  ودعا إلىلبعض ىذه الحركات رفض المشكمة رفضًا قاطعًا لففي المغة العربية 

 لتواكب التطور العممي  المغة العربية بحجة أنو المعوؽ الرئيسي في تقدـ العربية وازدىارىا 
 والحضاري الحديث . 

 وأثارهلخر مف ىذه الحركات يتفؽ مف رأي الفريؽ األوؿ في محاولتو التخمص مف النحو والبعض اآل
ليبدو أنو منطقي  ومنطقية بأدلة عممية  ووجية نظره منو إذ حاوؿ أف يدعـ رأيو ولكف كاف أذكى

  متعقؿ.
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لـ يكمفوا أنفسيـ عب، مناقشة سيف الذيف فكاف يمثمو معظـ المدر أما التوجو الثالث مف ىذه القضية 
تيسير و تسييؿ تعمـ النحو وقواعده ورفعو ما يرونو  ولكنيـ اتجيوا مباشرةِ إلىلالمشكمة أساس 

 ( .  58:  1994واجتياداتيـ الفردية ) زقوت ل  خبراتيـ الشخصية بًا معتمديف عمىمناس
فيو عمى  مقرر والذي أخذ  ـ1937اـ في كتابو " إحيا، النحو ع يد إبراىيـ مصطفى جا،ت عمى
ثبات وغير ذلؾ  و تأخير اإلعراب والبنا، ل إىماليـ لخصائص الكبلـ مف تقديـ النحو في  ونفي واي

  ثـ جا،ت المحاولة الثانية لإلييا ابف مضا، القرطبي قديماً  أدى الذيإليفا، العامؿ  اً ل وكاف مؤيد
المعارؼ د المغة العربية التي ألفت مف وزارة مف لجنة تيسير قواع ـ1938لتيسير النحو عاـ 

المجنة أف أىـ الصعوبات التي تعترض تعميـ النحو وتعممو ل تتمثؿ  المصرية آنذاؾ. . حيث رأت
كثرة االقتراحات والعمؿ ل واإلصبلحات ل  واقترحت إلغا، اإلعراب التقديري والمحمي ل وتجميف  في

 لمقترحاتؾ مف ابعض األبواب النحوية ذات الصمة وغير ذل
 ( 187:  1999) زقوت ل 

اتخذت أف  لقد كاف مف أبرز محاوالت تيسير قواعد المغة العربية في العصر الحديث لطبلبنا 
زىا الصيحة مسارات عدة مف الدراسة والبحث والتطوير لقواعد المغة العربية وتعميميا ل ولعؿ مف أبر 

المؤتمرات  ل ثـ توالت ـ1975مرحمة اإلعدادية مفتشي المغة العربية لم التي انطمقت مف مؤتمر
بالمممكة العربية السعودية  وفي الرياض ل 1986 ل ـ1976لمغرض نفسو في دار العموـ عاـ 

 (. 382ل  1991) مدكور ل  1985
  

ليؿ صعوبة النحو وتيسير تعممو إال لتذ  لرغـ مف تمؾ المحاوالت وغيرىاا عمى والباحثة أن وترى   
ت وكما ىو واضح وذلؾ ألف غالب ىذه المحاوال  حاوالت ال تكفي لبموغ اليدؼ المنشود أف ىذه الم

طبيعة المادة النحوية ومحاولة تيذيبيا ل ومف أف ىناؾ الكثير مف األمور  اتجيت وتركزت عمى
طرائؽ التدريس المتبعة ل ومعمـ : ضعؼ الطمبة في النحو مثؿ  تؤثر عمى غير صعوبة المادة

 المدرسي وغير ذلؾ مما سبؽ عرضو لكتاب المادة ل وا

مغة عمى ما تقدـ ذكره فدف ىناؾ مبالغة في إلقا، تبعية ضعؼ الطبلب في قواعد ال وبنا، عمى
لكؿ لغة قواعد خاصة بيا ل وليست المغة العربية وذلؾ ألف مف المعروؼ أف   المادة النحوية 

قوانيف الحساب واليندسة والكيميا،  بمعزؿ عف تمؾ المغات في ذلؾ ل واإلنساف العربي يتعمـ
وتطبيقيا وليست قواعد المغة العربية أصعب وال  أعقد  وغيرىا مف العموـ ل ويجيد تعمميال، والفيزيا

 مف تمؾ القواعد العممية إذا ما أحسف التعامؿ معيا وفؽ األسس واألصوؿ الصحيحة 
 ( 132 ت:ب  السيدل) 

فمنيا ما  ل بمشكمة النحو العربي اتجاىات أخرىمتعمقة ومف ىنا اتجيت الدراسات واألبحاث ال
في تدريس النحو في مراحؿ  صيا ل ومنيا ما تناوؿ طرائؽ حديثةتشخيو تناوؿ صعوبات تعمـ النحو 



 3. 

ؽ فاعمية في تدريس ىذه المادة ل ومحاولة لتحسيف ائل ومنيا لمعرفة أكثر الطر  ةالتعميـ المختمف
 . وتطويرىاالمستخدمة في التدريس  األساليب

مؾ لعبلج ت   صعوبات تعمـ النحو وبنا، برامج  التي حاولت التعرؼ إلى توىناؾ مف الدارسا 
  .وغيرىا مف الدراسات السابقة (4..2)ودراسة حرب (1..2) الصعوبات منيا دراسة السيقمي

قترح أثر برنامج م جا،ت ىذه الدراسة التي تيدؼ إلىفقد وضمف ىذا المجاؿ  المنطمؽلومف ىذا 
 بغزة.الصؼ السادس األساسي  طمبة صعوبات تعمـ النحو لدىفي عبلج 

 
  ك:ػػالنحطرائؽ تدريس 

وعند استعراض الباحثة لؤلدب التربوي  النحويةللقد تنوعت الطرائؽ المستخدمة في تدريس القواعد 
 :يمونذكر أىميا فيما يلالمتعمؽ بتدريس القواعد النحوية وجدت منيا القديمة والحديثة 

 القياسية:الطريقة   0

 خطكات ثالث :قديمًا وتسير في  ياوقد احتمت مكانة عظيمة في تدريس
 العاـ.المبدأ  والتعريؼل أأو  القاعدةلالمدرس بذكر  ؿاستيبل . أ

 .ثـ يوضح ىذه القاعدة بذكر بعض األمثمة التي تنطبؽ عمييا  . ب

الفكر فييا ىو انتقاؿ لقياس القاعدة ل واألساس الذي تقوـ عميو عممية ا التطبيؽ عمى ثـ  . ت
نتائج ل  الكؿ إلى الجز، ل ومف المبادئ إلىالحقائؽ الجزئية ل ومف  مف الحقيقة العامة إلى
 ا العقؿ في الوصوؿ مف المعموـ إلىؽ التفكير التي يستخدميائوىي بذلؾ إحدى طر 

 ( . 2.9-2.8:  5..2المجيوؿ ) الدليمي ل الوائمي ل 
أنيا تمتاز بسيولة السير وفقًا ليا ل وسرعة األدا، فييا فالطالب الذي  أنصار ىذه الطريقة ويرى

يفيـ القاعدة فيمًا جيدًا ل يمكف أف يستقيـ لسانو أكثر مف الذي يستنبط القاعدة مف أمثمة توضح لو 
تذكرىا  لو سبيبًل إال في حفظ القاعدة عمى نحو يعينو  عمىقبؿ ذكر القاعدة نفسيا ل وال يجد 

 ( . 323ت :  )عصر ل ب
أو التفكير  الناقدلالطالب استخداـ التفكير  ىذه الطريقة فيروف أنيا تفوت عمى أما معارضو   

خداميا تطبيؽ القاعدة واست والقدرة عمى واستنتاجيالاألحكاـ استخبلص  والقدرة عمى السابرل
  (. 261 :1996 المفتوحةل) سميماً  استخداما وظيفياً 

و استيعابيا للطريقة تمكف المعمـ مف إدراؾ الحقائؽ والقوانيف وفيميا الباحثة أف ىذه ا وترى
ل ولكنيا تعود المتعمـ المحاكاة العميا،ل لتدريس الصفوؼ ذات األعداد الكبيرة  وتصمح ىذه الطريقة

فوت عميو استخداـ واآلرا، ل وتل واألفكار لره ل وتضعؼ في الطالب قوة االبتكاغير  واالعتماد عمى
 . الناقدالتفكير 
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 الطريقة االستقرائية :  0
 حظة والمشاىدة ل بو يصؿ الفرد إلىاألحكاـ العامة بالمبل الستقرا، وسيمة لموصوؿ إلىا
عف طريؽ االستقرا، انيف العممية أو الطبيعية( أي )القو  في العموـ باسـ الكمية التي تسمىالقضايا 

 (. 53: 4..2)الدليميل جردة والتعميـات المحسوسة إلى الكميات الميتـ االنتقاؿ مف الجزئي
دـ عمييا طريقة ىربرت األلماني المراحؿ الخمس التي تق ويعتمد أساس ىذه الطريقة عمى

ل وىذه  قويـ وىي المقدمة أو التمييد أو اإلثارة ل والعرض ل والربط والموازنة ل واالستنتاج ل والتل
:   1979)سمؾل  الكتؿ المتهلفة تي تسمى أيضاً وال الطريقة تقوـ عمى نظرية الترابط في عمـ النفس

768.) 
المعرفة وكشؼ  لتي يسير فييا التفكير لموصوؿ إلىوالطريقة االستقرائية ىي الطريؽ الطبيعي ل وا

لحاؽ النظ وؿ ل واستبانة الغامض بالتعرؼ عمىالمجي ير بنظيره الجزئيات واستقرا، المقررات واي
 ( .  192:  1996) أحمد ل لعامة أو القانوف الشامؿلقاعدة اا والتدرج حتى الوصوؿ إلى

وأنو يمارس المغة  وصياغتيالميزات ىذه الطريقة أف الطالب يشترؾ في استخداـ القاعدة مومف 
  داللة.ولذلؾ يصبح التعميـ مفيومًا ذا  القاعدةلفعبًل مف خبلؿ قرا،ة وكتابة الجمؿ المتضمنة 

أف بعض الطبلب  باإلضافة إلى القياسيةلالطريقة   أكثر مفويؤخذ عمييا أنيا تستغرؽ وقتًا طويبلً 
 (.86 :1987ل الناقةل مدكورل يفضموف معرفة القاعدة المغوية أواًل قبؿ ممارسة األمثمة عمييا)يونس

 الكؿ ومف المثاؿ كير المنطقي المتدرج مف الجز، إلىمف التف الباحثة أف ىذه الطريقة تتمشى وترى
إثارة ميارات التفكير العميا والطاقات الكامنة ل ويكوف الدور األكبر  نيا تفتقر إلىإلى  التعميـ ل ولك

المتعمـ محور العممية  التربوية الحديثة التي تعتمد عمى مف النظريات ما يتماشىبفييا لممعمـ 
 التعميمية . 

 :الطريقة المعدلة . طريقة النص األدبي  4
صؿ ل أو الطريقة المعدلة عف االستقرائية وتعتمد ىذه ىذه الطريقة بأسموب السياؽ المف تسمى

يشتمؿ  رض المعمـ نصًا متكامبلً حيث يعلالطريقة عمى تدريس القواعد في ظبلؿ نصوص المغة 
األساليب المتصمة بالدرس واألساس العممي والتربوي في ىذه الطريقة أف القواعد النحوية  عمى

 يػػة : اآلتظواىر لغوية ويتبف المعمـ الموازنة 
 تحديد األىداؼ السموكية المغوية والنفسية واالجتماعية المراد تحقيقيا مف خبلؿ النص .  -
  النص.تجييز الوسائؿ التعميمية المناسبة التي تعبر عف  -
 ة. ف خبلؿ مناقشة أفكاره الرئيسوشرحو م الطمبةلقرا،ة النص قرا،ة جيدة مف قبؿ المعمـ ثـ  -
 وتحديد الكممات المراد دراستيا .  ت والجمؿ المقصودة لالعبارا ة إلىاإلشار  -
عرابيالأو الجممة لموضف الكممة  ينبو المعمـ والطمبة إلى - وما يميزىا عف غيرىا توطئة  واي

  القاعدة.الستخبلص 
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 يستنتج الطمبة القاعدة لثـ يأتوف بأمثمة مشابية ل ومف ثـ تطبيقات شاممة عمييا  -
 ( 73-71: 4..2ل  ) الدليمي 

ل وتعالجيا في سياؽ لغوي عممي وأدائي تخرج القواعد بالمغة نفسياوتمتاز طريقة النص بأنيا 
وتجعمو وسيمة  والتراكيبلوتظير قيمتو في الفيـ  النحولوأنيا تقمؿ مف اإلحساس بصعوبة  متكامؿل

 ألىداؼ أكبر ىي الفيـ والموازنة والتفكير المنطقي المرتب 
 (  224:   5..2 ليمي ل الوائمي ل)الد

الطريقة أف بعض كتب النحو تأتي بنصوص طويمة تستغرؽ مناقشتيا  خذ عمىوما يؤ 
لذا يجب أف يكوف النص  وتطبيقيا حساب فيـ القواعد  ويكوف ذلؾ عمى طويبًلل اً فيميا وقتو 

 (. 263 :1996 المفتوحةلويرتبط بحياة الطمبة وخبراتيـ )  قصيرًال
  

 : اضرة (طريقة اإللقاء )المح  3
المتعمميف في مدارسنا ل رغـ أنيا مف  قائية مف أكثر الطرائؽ شيوعًا لدىتعد الطريقة اإلل

مسامف الطمبة في كافة  والمعارؼ عمىأقدـ طرائؽ التدريس ل حيث يقوـ المعمـ بدلقا، المعمومات 
 تعتمد عمى قد يصعب الحصوؿ عمييا بطريقة أخرى ل وىذا الطريقةالجوانب وتقديـ الحقائؽ التي 

خذوف مبلحظاتيـ وأىـ ما تتميزه أ المعمـ بدلقا، مادتو والطمبة يأالمعمـ في تدريس المادة ل إذ يبد
عمومات في زمف قميؿ ل ومألوفة ىذه الطريقة أنيا تختصر الوقت والجيد وتقدـ كمًا كثيرًا مف الم

 يات طبلبو المتعمميف ل ويتحكـ فييا المعمـ وفقًا لما يراه مناسبًا لمستو  لدى
 ( .  242:  1997) األغا ل عبد المنعـ ل 

 ة : ػتباع اإلرشادات اآلتيكلكي تككف ىذه الطريقة فاعمة يمكف ا
 ثنا، عممية الشرح . تنوع األسموب والنبرة الصوتية أ -
  لمتفكير.يبدأ المعمـ بطرح سؤاؿ جديد يثير الطبلب ويدفعيـ  -

  النشاط. دمرحمة  لتجدييطرح المعمـ سؤااًل بعد كؿ  -

 لكسر الممؿ بيف الطمبة .   االىتماـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية المناسبة -

  يقاؿ.السبورة لكي يستطيف الطمبة متابعة ما  تثبيت العناصر األساسية عمى -

  الطمبة.ألف ذلؾ يشتت انتباه  الموضوع مف الخروج عف  رااإلكثعدـ  -

  (. .9 :1998 جامؿلتكيؼ سرعة العرض حسب سرعة الطمبة )  -
المراحؿ العميا والجامعات   ألنيا  مبةالباحثة أف طريقة المحاضرة تستخدـ مف ط وترى
 التجريد .  ى قدرات عقمية قادرة عمىتحتاج إل

 اط : ػطريقة النش 5
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بو جمف األساليب فاعمية الطمبة ونشاطيـ ل فيكمؼ المعمـ طبل تعتمد ىذه الطريقة عمى
أو مف المقاالت في لوما يرونو مف خبلؿ دروس المطالعة والنصوص واألمثمة والشواىد 

األمثمة محورًا لممناقشة التي  ثـ تتخذ ىذه األساليب ل وتمؾلأو غيرىا لالصحؼ أو المجبلت 
 .( 769:  1979) سمؾ ل  يي باستنباط القاعدةتنت

 :  ػػاعدة أمكر مني كيتكقؼ نجاح ىذه الطريقة عم.
كؿ األبواب والقواعد النحوية التي يكمؼ  وذلؾ بالسيطرة عمى عربيةلاللمغة الحضور النحوي لمعمـ ا

وفيميـ لمقاعدة النحوية  المتعددةلمصادر البحث  إلى اعيـجر إونشاط الطمبة مف حيث  الطمبةلبيا 
 (.91 : 1986 )عطالالتي يتـ عمى أساسيا تجميف الشواىد أو األساليب والجمؿ 

مثمى عمى ؽ التدريس وكثرتيا ال توجد طريقة ع طرائوترى الباحثة أنو عمى الرغـ مف تنو 
كافة الظروؼ ل  وينبغي عمى المعمـ أف يختار طريقة مناسبة تؤدي إلى تحقيؽ  بإطبلقيا تناس

 األىداؼ بيسر وسيولة وفؽ ما تمميو الظروؼ .
 ة:ػػالمناقشقة يطر   6

ذي يدير ويشرؼ وتقوـ ىذه الطريقة عمى إجرا، حوار ونقاش خبلؿ الحصص ل والمدرس ىو ال
شدىـ لئلجابة األفضؿل عمى الحوار والمناقشةل وىو الذي يوزع األسئمة وينوعيا ل ويوجو طبلبو وير 

اجتماع عدد مف العقوؿ حوؿ مشكمة مف المشكبلت أو بو ف المناقشة في أحسف صورىا وعندما تكو 
ا، إلى رأي في قضية مف القضايا ودراستيا دراسة منظمة بقصد الوصوؿ إلى حؿ ليا أو االىتد

 (.31: 1996موضوع )شحاتول 
 

فتارة يكوف المعمـ ىو الذي يدير النقاش وينظمو ويخطط لو حيث ل تنوع أساليب المناقشة تو 
يبدأ بطرح األسئمة عمى طبلبو في موضوع الدرس ل وتارة أخرى يوكؿ األمر لمطبلب ل حيث يقـو 

بلب ل ويقؼ المعمـ في ذلؾ كمو موقؼ أحدىـ أو بعضيـ بطرح األسئمة ويجيب عمييا بقية الط
المناقشة تتمركز ي التوجيو والتعديؿ ومحاولة جعؿ الموجو والمرشد لمنقاش ل وال يتدخؿ فيو إال ف

 (.36: 1999)زقوت لوعدـ خروجيا عنو لالموضوع المطروححوؿ 
   

ات التربوية ىذه الطريقة أنيا تجعؿ الطالب محور العممية التعميمية مما يتفؽ واالتجاى تمتاز
الحديثة ل وتزيد مف التفاعؿ الصفي ل وتكشؼ عف أنماط تفكير الطمبة وتساعد عف  تشخيص 

ؽ التفكير السميمة ل كما ائنواحي القوة والضعؼ لدييـ ل وتزيد مف فرص تدريب الطمبة عمى طر 
 عمـ تشيف جوًا مف الحب والتفاىـ المتبادؿ بيف المعمـ وطبلبو ل وتساعد عمى بقا، أثر الت

 (.52: 1994) السامرائي ل ىاشـ وآخروف ل 
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يؤخذ عمى ىذه الطريقة أنيا ال تصمح لمصفوؼ التي تضـ أعدادًا كبيرة مف الطمبة وتحتاج  كما
وقد تؤدي إلى  ل ليصؿ المعمـ بالمتعمميف إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة   إلى كثير مف الجيد

 (.363: 1995لعمي لحدوث بعض المشكبلت االنضباطية في الفصؿ ) ا
عضيـ إلى المجادلة لكمحاولة  وقد تؤدي إلى احتكار عدد قميؿ مف الطمبة لمعمؿ كمو ل ولجو، ب

 (. 2.4: 1983فرض آرائيـ عمى اآلخريف ) اليندي ل وعميافل 
 

ليشرؾ المعمـ أكبر عدد  العدد تناسب الصفوؼ كبيرة أنيا ال وترى الباحثة أف ىذه الطريقة 
 كما أنيا تحتاج إلى ميارة ودقة ونشاط وانتباه مف المعمـ والمتعمـ.مف الطمبة ل 

 المشكالت:طريقة حؿ  7
تيـ ل االطمبة أثنا، كبلميـ أو كتاب مى أساس معالجة المشكبلت التي تعيفتقـو ىذه الطريقة ع

ختبارات ويثري ىذه الطريقة توفر القاعدة التي يخطئ فييا الطمبة مف خبلؿ التعبير واال
خوانية  والمكاتبات والدعوات االجتماعية والرسائؿ اإلت الحائط ذكرات والقصص ومجبلوالم

ما يقف مف الطمبة مف أخطا، أثنا، القرا،ة إلى غير  والمادة اإلذاعية بالمدرسة ل وكؿالرسمية 
 ذلؾ .

بحصر األخطا، وتصنيفيا ورسـ خطة لمعالجتيا بد،ًا بالخطأ الشائف ثـ الذي  ويقوـ المدرس
 ..يو وىكذا .يم

 الطريقة مف حيث تناوليا لكؿ ذلؾ حبًل لممشكبلت النحوية التي تواجو الطالب  هىذ وتعتبر
 (.92: 1996)عطا ل                                                              

روس طبلبو القواعد النحوية ل عرضًا أثنا، د وىي تدريس المعمـ  : ةػػقتضائيالطريقة اال  8
ف ىذا التدريس  المطالعة أو المحفوظات أو األدب ل تدريسًا عمميًا مف غير حصص مستقمة ل واي

  ا :ػىميقتصر عادة عمى مجاليف أساسيف 
  النحوية.المراجعات 
 . التدريس لموضوع واحد 

بؿ ال بد منيا  النحويةلفي موضوع المراجعات  ف ىذه الطريقة ىي أيسر عمى المعمـ غير أ
  مجاؿ لغويوفي كؿ  النحويةللتكويف العادات  واسفلالتطبيقات النحوية عمى نطاؽ  توالممارسا

 (.248: 1993الياشميل)                                                                 
تعميـ النحو العربي في ؽ المتداولة في ائالطر ىذه ل أنو قد تكوف معظـ  ةرى الباحثوت
نفسو ل  بويقو لؽ ل ويحبيا ائالجامعات ل وقد يميؿ البعض إلى إحدى ىذه الطر ربما المدارس و 
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لطالمًا اشتكى منو الطمبة ل تعد لتدريس ىذه المادة التي   وفؽ خطواتيا ل ويتخذىا لو طريقة مثمى
 ونفروا مف حصصيال وكرىوا االمتحانات التي تتضمنيا . 

 

يسمييا خير الطرائؽ في تدريس القواعد  ربما يرى البعض أف ىناؾ طريقة فضمى ل أو كما
ؽ في تدريس النحو االبتدا، بالطريقة ائمثبًل ل أف خير الطر  (.25 :1993النحوية كالياشمي )

ثـ السير بعد لواإللقا، ل حيث البد، بالقاعدة  ل واالستقرا،ل بثـ االنتقاؿ ما بيف االستجوالالقياسية 
المضي في حيث البد، بكتابة األمثمة ل ثـ لة ستقرائيذلؾ في الدرس ل أو البد، في الطريقة اال

 خطوات الدرس إلى القاعدة .
ف اختار آخروف طرقًا أخرى ()  وترى الباحثة  فدف النحو يبقى   إف فضؿ الياشمي ىذه أو تمؾ ل واي

نحوًا ل والصعوبة تبقى صعوبة ل والشكوى مف النحو تبقى قائمة ل إذا ما الحؿ في ضو، المعطيات 
 عًا؟!.جمي

( بعض الشروط المختمفة إذا توافرت تصبح الطريقة ذات 116: 112: 1992وقد أورد )الكخف 
 يمػػي :فاعمية ومف ىذه الشروط ما 

 مة الطريقة لؤلىداؼ .مبل، .1
 مة الطريقة لممحتوى .مبل، .2

 مة الطريقة لطبيعة المتعمميف ومستوياتيـ .مبل، .3

 مدى مشاركة المتعمـ في الطريقة المستخدمة . .4

 مدى التنويف والتجديد في طرائؽ  التدريس . .5

  المحميل والقوميل والعالمي.مدى اىتماـ الطريقة باألحداث الجارية عمى المستوى  .6
النحو ل كاستخداـ  سالحؿ مف وجية نظر الباحثة يكمف في إيجاد بدائؿ معقولة في طريقة تدريأما 

المعمميفل ومف مبةل و مف الط اً شكا منيا كثير  اً طالمل تعدّ  لتدريس ىذه  المادة التي  وسائؿ جديدة 
أال ىذا إلى تقديـ طريقة جديدة في تدريس النحو ل  اسعى مف خبلؿ بحثية تىذا المنطمؽ فدف الباحث

ل و دراسة )الموح ( 9..2)رائدل دراسة اكما أكدتل الدراما التعميمية وىى تدريس النحو عف طريؽ 
مدخؿ الدرامي لو أثر فعاؿ في إكساب وتنمية الميارات إلى أف استخداـ ال اتوصمتو ل( 1..2ل

 بصفة عامة ل وميارة القواعد النحوية بصفة خاصة.  
أف إجادة المتعمميف لقواعد المغة  لممحور الثاني العرض السابؽ  الباحثة مف خبلؿوترى 

ية مف العربية يكوف عف طريؽ الحفظ واالستظيار لتمؾ القواعد لأو يكوف بدعطا، جرعات إضاف
لو لبؿ البد مف التركيز عمى استخداـ الطالب لذلؾ المخزوف أو الحصص لالنحو أو زيادة الدروس 

 مف القواعد النحوية التي سبؽ دراستيا ل وتحصيميا في المرحؿ التعميمية المختمفة .
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عمى  فالصحيحةل ويكو يتقف لغتو ويتكمـ المغة العربية أما بالنسبة لمعمـ المغة العربية فبلبد أف 
لتييئة الفرصة أماـ الطمبة لمتدريب عمى المغة واستعماالتيا.  األخرى اتصاؿ مف معممي المواد 

نو ال توجد طريقة مثمى لتدريس النحو ل حيث أف لكؿ أل ويكوف مممًا بطرائؽ التدريس المختمفة  
خرى ل ا عمى األاىحدضيؿ إطريقة مزاياىا وعيوبيا تجعؿ مف الصعب عمى الباحث المنصؼ تف

يستدؿ عمى ذلؾ مف رأي الخبرا، المتخصصيف في تدريس المغة العربية ل وأوصوا بدجرا، التجارب 
ل والتغمب عمى الصعوبات لتدريس النحو العربي  الميدانية نختار في ضوئيا الطريقة المناسبة  

 .التي يعترييا المعمـ أثنا، تدريسو
 المحػػكر الثالث:

Difficulties learningت التعمـ      صعكبا 

لتربية الخاصة ل موضوع صعوبات التعمـ مف الموضوعات الجديدة نسبيًا في ميداف ا يعدّ        
ل واىتمامًا فريدُا ل بحيث أصبحت محورًا لمعديد مف األبحاث والدراسات ل فقد والتي شيدت نمواً 

يف بعدد مف ص( ل وكانت تعرؼ مف قبؿ المتخص .196شاع الحديث عنيا مف بداية العاـ ) 
عاقة التعمـ ل ومشكمة التعمـ  المصطمحات وذلؾ مثؿ :عدـ القدرة عمى التعمـ واضطرابات التعمـ ل واي

ل والعجز عف التعمـ أو اإلعاقة الخفية ل فالمبلحظ أف أدبيات التربية الخاصة تزخر بالتسميات 
   لئلشارة إلى)التاسف عشر ( األوؿ مف ىذا القرفوالمصطمحات التي استخدمت في النصؼ 

 .(  166: 1998صعوبات التعمـ ) الخطيب والحديدي ل 
إذا فمماذا ىذا اإلقباؿ وىذا االىتماـ المتزايد بدراسة صعوبات التعمـ ل وتفريدىا ل وجعميا عممًا يقبؿ 
عميو كثير مف الباحثيف في مجاالت التربية ل وعمـ النفس والعبلج النفسي ل لذا كاف مف الضروري 

 رات االىتماـ بصعوبات التعمـ ل وقبؿ الحديث عف المبررات ل فيجب أفعرض مبر 
 نعرؼ ما المقصود بصعوبات التعمـ ؟

 أكالن:    التعميـ:مفيـك صعكبات 
الطالب الذي  ـ والمصطمحات التي أطمقت لتدؿ عمىىناؾ العديد مف التعريفات والمفاىي          

الصعوبات الدراسية ل  تعريفات صعوبات التعمـ عمىت معظـ يعاني مف صعوبات التعمـ ل فقد أكد
التحصيؿ ل والقميؿ منيا تناوؿ  ي حيف حاوؿ بعضيا الربط بيف مستوى القدرة العقيمة ومستوىف

اضطراب الحواس ل وتمؼ المخ والجياز العصبي ل فمنيـ مف عرفيا : بأنيا كؿ ما يعوؽ التبلميذ 
حدوث  : إحدى العوامؿ التي تؤدي إلى يػػى. أو  حؿ مشكمة تيعاب مفيوـ أو الوصوؿ إلىعف اس

ؿ نتيجة عدـ الوصوؿ لئلجابة الصحيحة الشاممة عف السؤا أو : بعدـ القدرة إلىل الخطأ الشائف 
القصور في قدرة أو أكثر مف القدرات  ىي أو :ل المادة ومياراتيا العقمية المعرفة أو فيـ محتوى

لبعض ل أف صعوبات التعمـ ا جانب آخر يرى اسية ل وعمىفي تحصيؿ المادة الدر  العقمية الميمة
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مجموعة متباينة مف االضطرابات تعيؽ في اكتساب واستخداـ القدرات مف حيث  تشير إلى
الحساب ل ونفترض في ىذه االضطرابات أف و لالكبلـ ل والقرا،ة ل والكتابة  االستماع ل واالنتباه ل

بي المركزي ل أو أنيا ليست تخمفا عقميًا ل أو تخمفًا تكوف ناتجة عف خمؿ وظيفي في الجياز العص
 -11:  1998العدؿ ل )حسيًا ل أو لسبب اضطرابات نفسية ل أو حرماف بيئي ثقافي اقتصادي  

12  . ) 

ات التعمـ ل ( تعريفًا لصعوب 1986وقد سنت المجنة األمريكية الوطنية االستشارية لممعوقيف عاـ ) 
األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ل إنيـ أولئؾ الذيف يظيروف  :أف وينص ىذا التعريؼ عمى

اضطرابات في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية التي تتضمف فيـ واستعماؿ المغة 
طة الوظيفية ل ولكنيا أسباب تتعمؽ بدصابة الدماغ البسي أو المغة المنطوقة والتي تعود إلىالمكتوبة 

اقات ) باإلعاقة العقمية ل أو السمعية أو البصرية أو  غيرىا مف اإلعأسباب تتعمؽ  ال تعود إلى
 (. 2.3:  1..2الروساف ل 
" اإلعاقات التي تحوؿ دوف الوصوؿ إلى تحقيؽ بأنيا: (151: 1999) المقاني والجمؿل كما يعرفيا 

أكانت  نفسول سوا، ذاألىداؼ المرجوة مف العممية التعميميةل وقد تكوف صعوبة مرتبطة بالتممي
اجتماعية أـ اقتصادية أـ نفسيةل وقد تكوف مرتبطة بعممية التعمـ نفسيا مف أساليب التدريسل أو 

 .شخصية المعمـل أو المناخ السائد داخؿ المدرسة
 

 :  مفيـك صعكبات التعمـ كمفاىيـ أخرلالخمط بيف 
ر الدراسي وبط، لتأخألخرى ل كامف الضروري التفرقة بيف مفيوـ صعوبات التعمـ وبعض المفاىيـ ا

التعمـ ل والضعؼ العقمي ل حيث إف البعض يخمط بيف ىذه المفاىيـ ل فمصطمح صعوبات التعمـ 
وذلؾ ألف المصطمح األخير يشير إلى ذلؾ الطالب يختمؼ عف مصطمح التأخير الدراسي   

و المتخمؼ الذي يعجز عف مسايرة زمبلئو في المدرسة ل لسبب مف أسباب العجز العقمية أ
 انخفاض نسبة الذكا، العاـ عف سمية ل كما يشير ىذا المصطمح  إلىاالجتماعية أو النفسية أو الج

ظيفيًا ل وكما يمكف أف أو و ر الدراسي يمكف أف يكوف خمقيًا ل ذلؾ فالتأخ المتوسط ل وبنا، عمى
 يكوف وظيفيًا وخمقيًا في الوقت نفسو . 

اكتشافيـ ذكا، عادي ويتـ  يتمتعوف بمستوىف الذي مبةالط حاالت بط، التعمـ مصطمح يشير إلى أما
سوا، في المدارس   ألنو يجد صعوبة في تكييؼ نفسو مف المناىج األكاديمية ل أو في العيادات 

 ل وغير قادرة عمى التعمـ االت غير سوية مف الجانب النمائيالنفسية ل وىي ح

 (.179: 1989) عبد المنعـ ل  

: حالة نقص أو تأخر ل أو توقؼ ل أو عدـ اكتماؿ النمو العقمي و ػػؼ بأنر ػفيعأما الضعؼ العقمي 
راثية أو مرضية أو والمعرفي ل يولد بيا في الفرد  أو تحدث لو في سف مبكرة ل نتيجة لعوامؿ و 
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 الذكا، وتتضح آثارىا في ضعؼ مستوىنقص  إلى تؤثر عمى الجاىز العصبي ل ما يؤدىبيئية 
 التي ترتبط بالنضج ل والتعمـ والتوافؽ النفسي أدا، الفرد في المجاالت

 ( .  4:  3..2) الفوري ل  

اإلفادة مف خبرات وأنشطة  فيـ الطمبة  الذيف ال يقدروف عمىأما أصحاب الصعوبات في التعمـ ل 
التمكف الذي  مستوى خارجيا ل وال يستطيعوف الوصوؿ إلىالتعمـ المتاحة في حجرة الدراسة أو 

الرغـ مف أنيـ يتمتعوف بذكا، متوسط وال يعانوف مف إعاقات جسمية أو  ول عمىيإليمكنو الوصوؿ 
التحصيؿ بيف ما ىو كائف ل وما  ميـ الدراسي وقدرتيـ الحقيقية عمىانفعالية  ل إال فرقا بيف تحصي

 ( . 372:  1999أف يكوف ) يحيي ل  يجب

  كالتعميػػـ:ـ ػػمفيـك التعم

 ؟الفرؽ بينيما  اوم والتعميـلرؼ عمى مفيومي التعمـ نبغي أف نتعلصعوبات التعمـ يقبؿ التعرض 
يعد التعميـ مف المجاالت الرئيسية التي استقطبت اىتماـ كثير مف عمما، التربية المفكريف في كؿ 

فالتعميـ ال يقتصر عمى سف معينة مف  والمجتمعات.موضف اىتماـ األفراد  وومكافل فيزماف 
 والمصمحيفلفقد شغؿ ىذا الموضوع المربيف واآلبا،  الحياةلرة باستمرار بؿ ىو عممية مستم العمرل
 صبيانو.والعامؿ الماىر يعمـ  أبنا،هلواألب يعمـ  فالمعمـ يعمـ طبلبو الزمافليـ منذ قد

التعمـ : ىو نشاط ذاتي يقوـ بو المتعمـ ليحصؿ عمى استجابات ويكّوف مواقؼ يستطيف بوساطتيا 
 ترضو مف مشاكؿ في الحياة .أف يجابو كؿ ما قد يع

كتساب الميوؿ واالتجاىات ساف عف طريؽ الممارسة والخبرة ل كاتسبو اإلنكي كؿ ماأما التعميـ  فيو 
 .(22:  9..2والحركية والعقمية ) أبو شقير ل حمس ل   االجتماعيةوالميارات 

تطيف مبلحظة عممية ويرى الشرقاوي : " أنو ليس مف السيؿ تعريؼ التعمـ كمفيوـ ل ألننا ال نس
نما يمكف مبلحظة السموؾ ذاتو ل وال نستطيف عزؿ عممية التعمـ بشكؿ  التعمـ ذاتيا بشكؿ مباشر ل واي

 ( . ويرى عبد اليادي أف : 59: 1993مباشر عف باقي جوانب السموؾ " ) الشرقاوي ل 
ويحدث نتيجة  االستجاباتلالتعميـ عممية مكتسبة تشمؿ عمى تغير في األدا، أو السموؾ أو "

والدوافف التي تسيـ  ليالالنشاط الذي يمارسو المتعمـ والتدريب الذي يقوـ بو والمثيرات التي يتعرض 
 (.15: ...2دفعو بيدؼ تحقيؽ النضج ". ) عبد اليادي ل 

ويعرؼ جيتس" نقبًل عف راشد عممية التعمـ بأنيا " تغير أدا، الفرد أو تعديؿ في سموكو عف طريؽ 
بغرض التكيؼ مف  األىداؼلالحاجات وبموغ وىذا التعديؿ يحدث أثنا، إشباع  مراف .الخبرة وال

 ( .59: 1993 )راشدلالمواقؼ الجديدة " 
وعرؼ " كرونباخ " نقبًل عف قطامي بأف التعمـ :" تغير دائـ نسبيًا في السموؾ نتيجة لمخبرة " 

يحدث نتيجة لظروؼ الخبرة أو  ويعرؼ أبو حطب وصادؽ التعمـ بأنو " تغير شبو دائـ في الدا،
 (.17: ...2قطامي ل ل التدريب " . )قطامي  أوالممارسة 
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ويرى كؿ مف األغا وعبد المنعـ   أف" التعمـ والتعميـ عمميتاف مترادفتاف ل والعبلقة بينيما وطيدة 
 حيث يصعب الفصؿ بينيما ".

واالتجاىات  والمياراتلرؼ والعادات مساعدة المتعمـ عمى اكتساب المعا ىو:التعميـ ويريا أيضًا أف 
  التعمـ.وىو مساعدة المتعمـ عمى  المرجوةلىداؼ األ ؽالبلزمة  لتحقي

ألف عممية التعمـ ىي التي توجو السموؾ لدى   ـومف ذلؾ يتضح أف التعميـ عممية أشمؿ مف التعم
مية التعميـ ل ىي تيسير ( . ويرى قرافزة أف : " الغاية مف عم.2: 1997المنعـ ل داألغا وعبالفرد  )

ال إذا عالج المتغيرات تعمـ . فبل يكوف التعميـ فعااًل إعممية التعمـ والمعيار السميـ لنجاح عممية ال
النفسية التي تتحكـ في عممية التعمـ ل وتشمؿ ىذه المتغيرات االنتباه ل الدافعية االستعداد عند 

 (.77: 1996األفراد المتعمميف ) قرافزة ل
 

في ضو، ما تقدـ تتفؽ الباحثة مف كؿ مف األغا وعبد المنعـ وترى أف :عمميتي التعمـ والتعميـ      
فدف ىناؾ فرقًا جوىريًا بيف كؿ منيما ل لمتكاممتاف ل وال يمكف الفصؿ بينيما ولكف بالرغـ مف ذلؾ 

رأ عمى ىذا السموؾ إذ أف عممية التعمـ تيتـ بالمتعمـ وما يتعمؽ بسموكو أثنا، عممية التعمـ ل وما يط
وخصائصو وشخصيتو واستعداه  المتعمـلمف تغيرات إيجابية . وتعتمد عممية التعمـ عمى نشاط 

وما يقوـ بو في غرفة الصؼ مف أدائو ل وطريقة  بالمعمـللعممية التعمـ . بينما عممية التعميـ تيتـ 
 تو التعميمية .ؽ تقويمو وتحسيف وتطوير أدائو وميمائعرضو لممادة التعميمية ل وطر 

وترى دروزة أف ىناؾ فرقًا بيف عمميتي التعمـ والتعميـ ل وذلؾ مف حيث : نظريات التعميـ تيتـ بما 
ا لتحسيف والتطوير في طريقة عممو ل وفؽ معمـ داخؿ غرفة الصؼ ل وتيدؼ إلى ايقوـ بو الم

لب ل وما يطرأ عميو مف في حيف تيتـ نظريات التعمـ بسموؾ الطاتظيره الدراسات في ىذا المجاؿ لف
كداللة مف دالالت التعمـ ل وتيدؼ إلى تحسف ىذا السموؾ وتطويره لتغيرات إيجابية دائمة نسبيًا 

ؽ التعميمية ل ائفضؿ الطر تبحث نظريات التعميـ  بديجاد أ لحيث وفؽ ما تظيره األبحاث العممية
رية جانييو ل كنظلوأقؿ تكمفة  قصر وقت وجيد لىداؼ التعميمية في أنيا أف تحقؽ األالتي مف شأ

 .ألخ بمـو ل أوزبؿ ...
ماىية الطالب وما يطرأ عمى سموكو مف تغير ل نتيجة استجابتو  أما نظريات التعمـ تبحث في

بيًا دائمًا نسبيًا . ومف نظريات لممتغيرات التعميمية المحيطة بو ل شرط أف يكوف ىذا التغير إيجا
 (.37-36: ...2ل وىيؿ وغيرىا ) دروزة ل  التعمـ مثؿ نظرية بافموؼ ل سكنر

ويرى عمياف وآخروف أف : " غاية عممية التعمـ  ىي تيسير عممية التعمـ والتعميـ ل ىو المقياس 
الممكف والموضوعي لنجاح عممية التعمـ ل وال يكوف التعميـ فعااًل إال إذا عالج المتغيرات النفسية 

روف : " اه والدافعية ..." ويقوؿ " سميث " نقبًل عف عمياف وآخالتي تتحكـ في عممية التعمـ ل كاالنتب



 4. 

 مةمبلئيعمـ أواًل ل أو أنو عمـ طبلبو  بطريقة غير  ف ذلؾ يعني أف المعمـ لـفد إذا لـ يتعمـ الطمبة 
 (.34: 1987أو عمى نحو غير كاؼ ) عمياف وآخروف لل
 

 ـ : ػػـ كالتعميػرة في فاعميتي التعمػػؿ المؤثػػالعكام
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في فاعمية عمميتي التعمـ والتعميـ ل لكي يحقؽ       

 ي : ػػاألىداؼ المرجوة منيما . ومف ىذه العوامؿ ما يأت
إنما يتعداه عمى كؿ ما ثير المعمـ عمى شخصية المتعمـ ل بؿ : ال يقتصر تأـ ػص المعمػػخصائ.1 

 درجة كفا،ة وذكا، وقيمة واتجاىات وميوؿ شخصية المعمـ .يتعممو ىذا المتعمـ ل حيث يتأثر ب
ىناؾ تفاعؿ مستمر بيف سموؾ المعمـ والمتعمـ وىذا التفاعؿ لو أثر في  كالمتعمـ:سمكؾ المعمـ   0

 التفاعؿ.لتحقيؽ ىذا   والمعمـ الواعي يختار أفضؿ الطرؽ التعمـلنتائج عممية 
ألف  ؾوذل التعمـ أىـ العوامؿ التي تقرر فاعمية وتعد خصائص المتعمـ مف  المتعمـ:خصائص   4

في القدرات العقمية والحركية والصفات الجسمية ويختمفوف في  بعضيـ عف بعض المتعمميف يختمؼ
 شخصياتيـ.ميوليـ واتجاىات وتكامؿ 

ترتبط فاعمية التعمـ بمدى توافر التجييزات والوسائؿ التعميمية  لممدرسة:الصفات الطبيعية    3
مختبر المغة األجنبية في  فيأفضؿ تكوف  ةكتعمـ المغة األجنبي التعمـلرورية المتعمقة بمادة الض

 المدارس.
إلى مواد دراسية معينة وينفروف مف  بطبيعتيـالطمبة يميؿ بعض  الدراسية:خصائص المادة   5

الجيد والعرض أف التنظيـ  إالالطمبة تيا التي تجذب إلييا بعض فكؿ مادة دراسية ليا طبيع أخرىل
 التعمـ.يزيد مف فاعمية  الواضحل

: يتكوف الفصؿ الدراسي مف مجموعة مف األفراد يختمفوف في قدراتيـ قراف صفات مجمكعة األ  6
العقمية وقدراتيـ الحركية وصفاتيـ الجسمية وفي ميوليـ واتجاىاتيـ ويختمفوف في خبراتيـ السابقة 

 ( .66-65 :1993) راشد ليؤثر في فاعمية التعمـ والتعميـ فذلؾ 
لثقافية التي يعيش والبيئة ا لوالجيراف لكاألسرة لوىي تؤثر في فاعمية التعمـ :القكل الخارجية   7 

 فييا المتعمـ.

 كيتضح مما سبؽ : أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في فاعمية التعمـ كالتعميـ منيا   
فعااًل البد أف يكوف تي التعمـ والتعميـ ل ولكي يكوف التعمـ ويعتبر عنصرًا فعااًل في عمميالمعمـ :  -

ية تنفيذىا ل وتقويميا والعمؿ عمى تطويرىا . ىذا عبلوة دراية بتخطيط الدروس وكيف المعمـ ل عمى
وكيفية التعامؿ مف المشكبلت والوصوؿ إلي حميا  واألكاديميةلمعرفتو بخصائص المتعمميف  عمى

  والوجدانية.والجسدية  عف خصائصو الشخصية فضبلً 
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: فبلبد أف يكوف لديو االستعداد والدافعية لمتعمـ ل وكذلؾ خصائصو المعرفية أما بالنسبة لممتعمـ -
 والوجدانية والعقمية واالنفعالية . فيذا يعتبر مف العوامؿ المؤثرة في فاعمية التعمـ والتعميـ . 

  ات:ػالمصطمح بعض كء عم.ػػالباحثة الض يدـ تمقػكبناء عمي ما تق
  ـ:ػػالتعمكالت ػمش -1

 سؤاؿلبأنيـ أماـ موقؼ قد يكوف مجرد  " حالة يشعر فييا الطمبة أنيا:بويعرؼ " رياف " المشكمة 
وقد يصاغ المقرر الدراسي كمو في  لالصحيحةفي معرفة اإلجابة  عميو ويرغبوفيجيموف اإلجابة 

وقد يكوف المقرر في صورة  تدريسولت في إتباع طريقة المشكبلمما يعني ضرورة  مشكبلتلصورة 
موضوعات ل ويتناوؿ المدرس بعضيا بالتدريس بطريقة المشكبلت . ولممدرس دور ىاـ في اختيار 

والمرتبطة بالمادة وعرضيا بصورة تثير حماسيـ ورغبتيـ  لالطمبةنضج  كمة المناسبة لمستوىالمش
ال ينجح في  حميالبالمشكمة والرغبة في  مبةذلؾ أنو بدوف إحساس الط يا.عنفي حميا أو اإلجابة 

  .( 249:  1984) رياف ل  التدريس الطريقة فياستخداـ ىذه 
  (. 7 :1999 خاطرلتتطمب بحثًا وتحقيقًا )  بأنيا حالة تحدٍ  المشكمة:وتعرؼ خاطر 

أسئمة  ول أعقباتا تواجيو عدة حالة يحس بيا المتعمـ عندم بأنيا:الباحثة مشكبلت التعمـ وتعرؼ 
 عنيا.عرؼ حميا أو يريد المتعمـ البحث لـ ي
  التعمـ:بطء  -2

أف سير الطفؿ  لئلشارة إلى التعمـلأو البط، في التعمـ بعض المربيف استعماؿ كممة بطي،  يفضؿ
في السمف أو  ؼاألخرىل كالضعفي تعممو أقؿ مف سير المتوسط أو البط، الناتج عف العوامؿ 

 (.251 :1984 )ريافلالفروؽ البيئية 
أساس ل التحصيؿ  التعمـ عمى ي،مكف تعريؼ مصطمح بطي ويوضح شحاتة وأبو عميرة أنو :

الدراسي مف خبلؿ اختبارات التحصيؿ . وىنا يعتبر حالة التأخر عدـ اكتماؿ النمو التحصيمي 
ث تنخفض نسبة التحصيؿ دوف المستوى نتيجة عوامؿ عقمية ل أو اجتماعية أو انفعالية ل بحي

التعمـ بأنيـ الطبلب  يئيبطعميرة أف : " الطبلب نقبًل عف شحاتة و أبو " وايز"  ادي . ويرىالع
 ( .  ..1:  1994الذيف يعانوف مف ضعؼ دائـ في التحصيؿ " . ) شحاتة و أبو عميرة ل 

كؿ طفؿ يجد صعوبة  طمؽ عمى( أف بط، التعمـ ىو : مصطمح ي 15:  1998) منسي ل  ويرى
ر بسيط في ذكائو أو في قدرتو عمى بسبب قصو  لممناىج األكاديمية بالمدرسة  سو نف مةمبلئفي 

 التعمـ . 
الطالب الذي يعاني مف انخفاض واضح في تحصيمو الدراسي  ىػك:الباحثة أف بطيء التعمـ  كترل

  األسباب.لسبب ما مف 
  التعمـ:صعكبات  -3



 42 

ير مف خبلؿ صعوبات واضحة في مجموعة متباينة مف االضطرابات تظ يشير ىذا المصطمح إلى
اكتساب واستخداـ قدرات االستماع ل االنتباه والكبلـ ل والقرا،ة ل واالستدالؿ الرياضي . ويفترض 
في ىذه االضطرابات أف تكوف ناتجة عف خمؿ وظيفي في الجياز المركزي ل وأنيا ليست تخمؼ 

الحديدي أف التعريؼ ويشير الخطيب و  .( 172:  1991عقمي أو تخمؼ حسي  ) الزراد ل 
 لصعوبات التعمـ األكثر قبواًل ما قدمتو المجنة األمريكية الوطنية االستشارية لممعوقيف 

: أف الصعوبات التعميمية ىي اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات  ( وينص عمى 1961) 
و كتابة وىذا أالنفسية األساسية المتضمنة ل في فيـ المغة أو استخداميا ل سوا، كانت شفيية 

 غيرىا "                                                                 الكتابة أو التيجئة أو  شكؿ عجز في القرا،ة أو االضطراب ل يظير عمى
 ( .  166: 1998) الخطيب والحديدي ل 

في التحصيؿ عرؼ غرفة المصادر صعوبات التعمـ بأنيا : " حالة ينتج عنيا انخفاض مستمر وت
ل عف أقرانو في الصؼ الدراسي رغـ أف قدرتو العقمية تبدو عادية ل أو فوؽ لدراسي لمطالب ا

العادية ل وال يكوف السبب المباشر في ذلؾ وجود إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو صحية أو 
 .  (http//www.yahoo.com)     اضطراب سموكي أو ظروؼ أسرية أو اجتماعية أو بيئية .  

 التي تحوؿ دوف توصؿ المتعمميف إلىالباحثة أف صعوبات التعمـ ىي : العوائؽ  وترى
الحؿ السميـ في االختبارات التحصيمية ل في أي مادة مف المواد التعميمية المختمفة دوف إعاقة 

 ظروؼ أخرى .  وأو حركية ألبصرية ل أو سمعية 
التوافؽ عند  ات التعمـ ل ىي عدـ( أف : " مف أعراض صعوب .4:  1998عدس )  ويرى

ؽ والمواد التي ائالتحصيؿ وبيف قدرتو العقمية ل وأنو يتعمـ باألساليب والطر  الفرد بيف قدرتو عمى
تعود ىذه الصعوبات بشكؿ  إجرا،ات خاصة ل وقد ال بيا معظـ الطمبة ل إنما يحتاج إلىيتعمـ 

 ية ل أو انعداـ الفرصة لمتعمـ " . تمؼ في الدماغ ل أو أي مشاكؿ عاطفية أو حس رئيس إلى
الطالب نفسو مف حيث شخصيتو العقمية  لتعمـ قد ترجف إلىالباحثة أف مف أسباب صعوبات ا ترىو 

طبيعة المادة الدراسية مف حيث ل أىدافيا  عداده لمتعمـ ل ومنيا قد يرجف إلىوالنفسية والمعرفية واست
وطريقة تدريسيا أو مف حيث عدـ مبل،متيا ومحتواىا ل وطريقة عرضيا في الكتاب المدرسي 

 أو مف حيث عدـ مراعاتيا لمفروؽ الفردية بينيـ .  للحاجات الطمبة ومستوياتيـ العقمية وميوليـ
( وغيرىا  ...2( ل ودراسة الناقة ) 4..2)حربكدراسة لىذا ما أكدتو بعض الدراسات السابقة 

 مف الدراسات .
 التعمـ :  الفرؽ بيف صعكبات التعمـ كمشكالت

يوجد فرؽ مف  أنو ال يوجد فرؽ بيف المفيوميف مف الناحية اإلنسانية أو النفسية ولكف
(  learning difficultiesأف مصطمح صعوبات التعمـ) سيد إلىل إذ يشير الالناحية االصطبلحية
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 ي الذكا، وترجف صعوبات تعمميـ إلى ظروؼمجموعة األطفاؿ الذيف لدييـ انخفاض طفيؼ ف إلى
 البيئة .  معوقة تعود إلى

ني مف مشكبلت في تعممو مقارنة ويستخدـ ىذا المصطمح في المممكة المتحدة ليصؼ طفبًل يعا
المنيج ومحتواه  وقد ترجف ىذه المشكبلت إلى ديدةلجال يواصؿ تعميمو بصورة  ورانول تجعمبأق

  مستواه.وطبيعة 
طفاؿ الذيف : األ( يشير إلىlearning difficulties  أما مصطمح مشكبلت التعمـ )  

تخص انخفاض نسبة الذكا، وكذلؾ يستخدـ ىذا  أسباب داخمية ل ال يـ إلىمترجف مشكبلت تعم
ة بأقرانو مف نجاز أو التحصيؿ عف القدرة العامة ل مقارنيوـ ل عندما يكوف ىناؾ فرؽ في اإلالمف

يظير أف الذيف يعانوف مف وفي ضو، ما تقدـ  ل(  144:  ...2) السيد  نفس العمر والذكا،
بينما مشكبلت التعمـ ىـ مف مشكبلت المتعمميف وحاجاتيـ ل صعوبات تعمـ : ىـ األفراد يعانوف

األفراد الذيف يعانوف مف مشكبلت في التعمـ ل بسبب قصور أو عيوب في العمميات النفسية 
 األساسية أو قصور في الذكا، أو ظروؼ معوقة مف البيئة . 

 
 ات االىتماـ بصعكبات التعمـ : مبرر أكالن: 

وما يحدث فيو مف مشكبلت والمعمـ  التعمـلإف االىتماـ بصعوبات التعمـ خطوة نحو واقف 
  والمشكبلت.يسيـ بدور كبير في عبلج ىذه الصعوبات 

ظـ ىذه الدراسات ل قياـ الكثير مف الباحثيف لمدراسة في مجاؿ صعوبات التعمـ حيث كشفت معو 
مؼ المواد الدراسية ل كالحساب والقرا،ة تخعانوف مف صعوبات في التعمـ في مي عف وجود طمبة

عف وجود    Schiffmanوالنحو وغيرىا مف المواد األخرى ودليؿ ذلؾ ما كشفتو دراسة شيفماف  
يـ مباشرة مف الصؼ يعانوف مف صعوبات في تعمـ القرا،ة ل ووجد أف التعرؼ عمييـ وعبلج طمبة

ىذه النسبة عندما تعالج الطمبة  % . بينما تنخفض84 نيـ بنسبة تصؿ إلىتحس األوؿ يؤدي إلى
صؼ في ال ا يعالج الطمبة% عندم18 % ل وتنخفض إلى46 في الصؼ الثالث لتصؿ إلى

 .( 73:  ...2) السيد الصؼ السادس الخامس ل وتيبط عندما يؤجؿ إلى
 
يف المتعمميف بسبب الجو أف : مف مبررات االىتماـ بصعوبات التعمـ بوترى الباحثة   

تنافس ضغط نفسي مف جو ال المتزايدة في الفصوؿ مما يؤدي إلىالضاغط عمييـ ل وكثرة األعداد 
ايد معو صعوبات التعمـ في تز ت عمميف والمسئوليف ل وىو جو قمؽاآلبا، والم العاـ الذي يضغط عمى

 ومراحمو .  ومستوياتكافة 
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صعوبات التعمـ أنو : خطوة لئلسياـ في عبلج تماـ لررات االىالباحثة أف مف مب ترىكما 
 إذا أف التعرؼ عمىل اً ىذه الصعوبات والتخفيؼ منيا ل واالىتماـ بيا قد يفيد المعمـ والمتعمـ مع

وخصوصًا إذا قاـ لصاحب الصعوبة مف المعمـ ل تفيده في مساعدتو لمتخفيؼ مف ىذه الصعوبة 
الي تقؿ احتماالت تعرض المتعمـ بصعوبات تالية ل ويكوف باكتشافيا مبكرُا منذ بدايتيا ل فبالت

فيذا يخفؼ مف المشكمة بداًل مف تفاقميا ل ووصوليا لممرحمة الجامعية ل حيث وجد ل عبلجيا أيسر 
أف ىناؾ طبلبًا يعانوف مف صعوبات في التعمـ لدى طمبة الجامعة ل وفي ىذا المجاؿ نجد موريس 

(أف : 73: ...2يد )عف الس ( يشيراف في بحث ليما نقبلً Morris&Levenberger) و ليفنبرجر
%مف طمبة الجامعة ىـ ذوي صعوبات تعمـ . 67( تفيد أف وجد 1982حية لسنة )التقارير المس

فيذا يؤكد  لكميات التربية اً حيث يشكؿ عبئًا جسيمًا الحق حمة لوىذا يشير إلى انزعاج شديد في المر 
وآثارىا السمبية تنذر بعواقب وخيمة لظيورىا تتزايد بتطور العمر  عمى أف صعوبات التعمـ منذ بداية

 تيدد المجتمعات ل وتشكؿ عبئًا عمى الحكومات .
مف الخطأ ترؾ صعوبات التعمـ يقتضي األمر المبكر بيا عند بداية ظيورىا ل فكمما انتبينا إلييا 

ف ذلؾ يعطؿ ويعوؽ التعميـ ل في بداياتيا كاف تناوليا وعبلجيا أفضؿ وأيسر ل وعدـ إىماليا   أل
رسية وأسرية وجودىـ مشكبلت مد صعوبات في مجاؿ التعمـ يترتب عمى فمفاألطفاؿ الذيف يعانوف 
  وضرورة ردود فعؿ سمبية ل التوافؽ وربما تؤدي بيـ إلىسو،  وسموكية تؤدي بيـ إلى

ار في عممية التعمـ   االستفادة مف صعوبات التعمـ مف قبؿ المعمـ   ألف ذلؾ يعطيو عمؽ استبص
صعوبات التعمـ ل واإلسياـ في عبلجيا يزيد  ف توجيو قدر مف اىتماـ المعمـ إلى التعرؼ عمىوأل

منا االىتماـ بصعوبات التعمـ التنحي والتراجف  بلكما يتطممف اندماجو وتعمقو في عممية التعمـ 
ىا ل لإنيا دائمة ال تخضف عف كثير مف األفكار حوؿ أمور سممنا بيال واستقرت بيننا وألفنا

 الطبلب بالضعؼ العقمي والقصور المعرفي .  ال لمتطوير ل منيا أصدر الحكـ عمىلممراجعة و 
 التعمـ:أسباب صعكبات 

السابقة ل تبيف أف ىناؾ العديد مف أسباب  تدب التربوي والدارسابعد االطبلع عمى األ      
مـ ل وعدـ ميمو لممادة الدراسية ل أو إلى الكتب صعوبات التعمـ منيا ما يعود إلى طبيعة المتع

أو إلى أسباب سيكولوجية أو اجتماعية  التدريسلطريقة  ررة والمناىج . ومنيا ما يعود إلىالمق
وسنوجز بعض ىذه األسباب  العادييف.تجعؿ مف ذوي الصعوبات متأخريف عف الطبلب  ووجدانيةل

( أف لصعوبات التعمـ أسبابًا .8 :1998ير عدس)كما يراىا بعض الباحثيف التربوييف ل حيث يش
منيا العارض البسيط والتي تزوؿ بزواؿ مسبباتيا ومنيا البميغ المستديـ ل ولو آثاره المستديمة كما 
لو كانت ناجمة عف إصابة عضوية في الدماغ ل أو في الجياز العصبي مثبًل أو كانت خمبًل 

 ياـ بوظيفتو شكؿ طبيعي .وظيفيًا أفقد ىذه األجيزة القدرة عمى الق
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ويرى الدعدع وأبو مغمي أف : مف أسباب صعوبات التعمـ االضطراب النفسي والتعثر في الدراسة ل 
كذلؾ الخوؼ ل واإلخفاؽ في التعميـ ل القمؽ وما ينتاب الفرد مف نوبات القمؽ الشديد أثنا، الدرس 

وىناؾ  لمى التعمـ ل والتحصيؿ والتقدـ الدراسي والفزع المذاف يؤثراف تأثيرًا مباشرًا  عمى قدرة الفرد ع
 نقص الخبرات الثقافية والتعميمية المبكرة ل التي تزيد في نموىـ االجتماعي والعقمي .

عمى التعمـ نتيجة  وذلؾ بانخفاض قدرة الطالب تكوينيةلعوامؿ ورائية  إلى:وىناؾ أسباب ترجف 
مكانياتو المغوي الذىنيةللضعؼ عاـ في قدرتو   رة عمى الكبلـ والحركة واإلدراؾ ة كالقدواي

 .(.2: 1992)الدعدع وأبو مغمي           

  أيضان:كمف أسباب صعكبات التعمـ 
بمثابة حواجز يترتب عمى الطالب  تراكـ الصعوبات أثنا، المراحؿ الدراسية المختمفة فيي       

عرض الطالب لشتى التفاعبلت مف اجتيازىا ليبدأ المرحمة التي تمييال ومف خبلؿ ىذه المراحؿ يت
زمبلئو ل ومعمميو مف جية ومف المنزؿ والمجتمف مف جية أخرى ل فيصاب الطالب بخيبة أمؿ 

مف مشكبلت التعمـ ل فيجدوف أنفسيـ غير قادريف عمى  عديدأثنا، حياتو الدراسية وذلؾ بتراكـ ال
روف بأنيـ يستوعبوف بصعوبة ويشعمتابعة السير بالنسبة لمطبلب اآلخريف ل فيتأخروف عف زمبلئيـ 

عدـ  مة االستيعاب عنده ل مما يؤدي إلىوعدـ تركيزه وق انتباه الطالببوىناؾ أسباب تتعمؽ  أكبرل
  .(43: 1998)عدسل فيمو ألساسيات المادة المختمفة

مف المحتمؿ أف ترجف صعوبات التعمـ إلى تمؼ دماغي نتيجة إصابة الفرد  أف: ويرى أيضاً 
الذي تزيد  جة العبلج باألشعة لكؿ الجسـحاالت التسمـ ونتي الحمى المرتفعة أو لحالة مفلئلصابة ب

 الفرد.مف صعوبات التعمـ عند 
 

ىي المواد ( أف : ىناؾ أسبابًا بيوكيميائية و  .12:  1994)الخطيب والحديدي ل  ويرى
ي الصعوبات فالطعاـ ل ودور اضطراب عمميات التمثيؿ الغذائي  االصطناعية المضافة إلى

تأخر نضج  وما ينجـ عف الصعوبات التعميمية مفلذلؾ األسباب النمائية  التعميمية . إضافة إلى
ل واإلثارة الخاصة  واإلشعاعالجياز العصبي المركزي . وكذلؾ ىناؾ األسباب البيئية مثؿ التدخيف 

وبات التعميمية ترجف ع( أف الص 1.2:  1994رة ل يويشير ) شحاتة وأبو عم والعقاقير لوالكحوؿ 
المبالغة في و ل  ح العمميات شرحًا زائدًا لمطمبة شر  : وذلؾ مثؿل ائؽ التدريب الخطأ: طر  أسبابيا إلى

عدـ كفاية و في تعمـ خطوة جديدة قبؿ أف يجيد تعمـ الخطوة السابقة ل لوبد، الطمبةطوؿ المنيج 
 الزمف المخصص لتعمـ بعض الموضوعات . 

أو سو، لضعؼ التغذية  ( أيضاً  137:  1963ا ) فيدرستوف ل كما يراىومف أسباب الصعوبة 
أو ضعؼ البصر أو لواألخوات لأو األخوةلأو المتاعب مف الوالديف لأو التوتر االنفعالي لالصحة 
 ة الثقافية في البيت . لأو عدـ وجود البيئالسمف 
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رفية منيا : طبيعة أسباب مع ف إلىالباحثة أف مف أسباب صعوبات التعمـ قد ترج وترى
أو مبل،متيا لالمتعمـ ودرجة دافعيتو وميمو لمتعمـ ل وطبيعة المادة الدراسية مف حيث صعوبتيا 

المعمـ وطريقة تدريسو وعرضو لممادة  ـ ل ومنيا ما يرجف إلىلممتعمميف وحاجاتيـ وخصائصي
 التدريسية . 

ىناؾ أسباب أخرى مف التعمـ لو عمـ ل كالخوؼ والقمؽ وىناؾ أسباب نفسية تتعمؽ بنفسية المت
أو البصر والدماغ قد يعوؽ عف التعمـ وكذلؾ للصعوبات التعمـ كوجود مشكبلت وظيفية في السمف 

والمشكبلت االجتماعية وغيرىا مف المشكبلت لأو المشكبلت االقتصادية لكاألسرة  لىناؾ البيئية 
 التي فد تعيؽ المتعمـ عف التعمـ وتشكؿ صعوبة عنده . 

 
  التعمـ:خيص صعكبات تش

الطبيب مف تعمـ أفضؿ في العبلج فكما يتخذ إف التعرؼ المبكر لذوي صعوبات ال
التشخيص أساسًا لعبلج المريض ل كذلؾ المعمـ يستطيف أف يشخص حالة المتعمـ ل ويحدد ما 

 يواجو كؿ متعمـ مف صعوبة فيساىـ في تحميؿ ىذه الصعوبات وحميا . 
تشخيص  المعمـ البد تكوف لديو القدرة عمى( بقولو أف  36:  1983ف ل ويؤكد ذلؾ ) بموـ وآخرو 

مياـ  عدادىـ العقمياست ذلؾ مدى عممية التعميمية ل متضمناً الصفات البلزمة لطبلبو قبؿ بداية ال
عف اإلعداد المسبؽ  لكؿ فرد منيـ أو لممجموعة فضبلً  تعميمية معينة ونقطة البداية المناسبة

 والبلـز قبؿ أف يبدأ طبلبو التعمـ .  والتوجيو المناسب
ل وييـ موظفي  معمـ ( أف : " التشخيص ييـ ال 365:  1976) عبد العزيز  ويرى

عف  المعمميف  ف التأكد ل حيث أصبح مف السيؿ عمىكاف التقييـ ىو موض وقديماً ل المدرسة 
ما يواجيو مف  ل ضعؼ كؿ فرد في الفصؿ في كثير مف األمور طريؽ التقييـ أف يحددوا مدى

 . صعوبات تعممية "
(  23 :.199 عثمافل) حو تشخيص صاحب الصعوبة كما يراىاومف واجب المدرسة ن

حالتيا الجيات المختصة والقياـ بدورىا في توفير األنشطة  إلى وذلؾ في التعرؼ المبكر عمييا واي
ت التعمـ بعدة ويمكف تشخيص صعوبا ".حسب صعوبتو  جية خارج المدرسة ويوجو كؿ طالبالعبل

في األعمار أو المستويات الدراسية المختمفة ل عمؿ سجؿ لكؿ  وسائؿ منيا : دراسة تقدـ الطمبة 
مف حيث السف والسنة الدراسية ل بتقديـ معمومات مناسبة  مركز الطالب طالب ل وذلؾ لمتعرؼ عمى

أي صعوبة خاصة ل يعاني مف في حالة عدـ قدرة الطالب بتحديد ما إذا كاف الطالب لطمبةعف ا
ليذا المتوقف  تحصيمو الدراسي منخفض عف المستوى يتمتف بقدرة عقمية عادية ومف .ذلؾ

الحالي بيدؼ تشخيص نواح الفشؿ مواطف العجز التحصيؿ الدراسي  لوقياس مستوىالطالب
 .( 27: ...2ل الناقة )التعمـ إلى عدـ قدرة الطالب عمىوالصعوبة واكتشاؼ األسباب التي أدت 
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 متعمـ تساعد في عبلجو ل وعرضو عمىال لحالةالباحثة أف :التشخيص المبكر  وترى

ؼ ومف ثـ عبلجو واكتشا التي يعاني منيا لمؤسسات خاصة لبلىتماـ بو ل ولتحديد نوع الصعوبة 
التعمـ ل وذلؾ بالتعاوف مف المدرسة واألسرة والمؤسسات  األسباب التي أدت عدـ قدرتو عمى

 لخاصة .االجتماعية ا
 

 : صعكبات التعمـ في مجاؿ المغة العربية : ثانيػان 
أعانت عمى النيضة وساعدت  إف المغة العربية في العصر الحديث تييأت ليا أسباب وعوامؿ كثيرة

وىي اآلف لغة لمجامف المغة العربية  وأنشأتفقد ارتقت الصحافة وانتشر التعميـ إحراز التقدـ ل  عمى
والقضا، والتأليؼ في  وىي كذلؾ لغة الصحافة اإلذاعةلالمعاىد والجامعات التعميـ في المدارس و 

 .( 64:  .199) سبيعي ل ببلد العرب
  

ي المحافؿ والمؤتمرات الدولية إبراىيـ أف المغة العربية جعمت إحدى المغات الرسمية ف ويرى
تيا في المجتمف العربي لرفف شأنيا وسياد  لذا فمف حؽ المغة عمينا أف نخمص ليا وتبذؿ الجيود   

ف عمييا بالجيد والوقت نض وأالل ومف حقيا في الميداف التعميمي أف نولييا أكبر قسط مف العناية 
ما  ي ميداف التعمـ وضرورة التعرؼ عمى. ولعؿ مف مظاىر االحتفا، بالمغة العربية الوال، ليا ف

 ا تعميماً الصعوبات وتوجيو تعممي ميما مف صعاب ل حتى نتجو إلى تذليؿ ىذهيكتؼ ىذه المغة وتعم
يا بعض فنأف المغة العربية في الواقف يكت اً إبراىيـ أيض ويرىل( 48:  .198) إبراىيـ ل  ميسراً  مثمراً 

تجاىميا ل وىذه الصعوبات منيا ما ىو أصيؿ ومنيا ما ىو طارئ  الصعوبات التي ال سبيؿ إلى
 دخيؿ . 

 التعمـ:تصنيؼ صعكبات 
 لؤلخصائييفلكبير ات التعمـ مف المشكبلت المحيرة وغير الواضحة بشكؿ تعتبر مشكمة صعوب

أكثر مف النواحي  وناحيةل أولكنو يخفؽ في  كالعادييفلل لديو قدرات عقمية  حيث إف الطالب
ليؾ تصنيؼ صعوبات  وغيرهلاألكاديمية    التعمـ:واي

 صعكبات تعمـ نمائية :.  1
في  ة والمعرفية التي يحتاجيا الطالبمميات العقميوىذه تتعمؽ بالوظائؼ الدماغية ل وبالع

تحصيمو األكاديمي ل مثؿ اإلدراؾ الحسي ) البصري و السمعي ( ل واالنتباه ل والتفكير ل والمغة ل 
  الخ.والذاكرة ... 

 اضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي وىذه الصعوبات ترجف أصبًل إلى
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حيث إف أكثر صعوبات التعمـ النمائية شيوعًا بيف األطفاؿ ذوي  ( ل 129:  1991) خير الزاد ل  
 بعديف ىما : صعوبات التعمـ تقف ضمف 

 الصعوبات النمائية األولية : وىي االنتباه ل والذاكرة ل واإلدراؾ .  -1
 الصعوبات النمائية الثانوية : وىي التفكير ل والمغة الشفوية .  -2

األولية ل تجدىا عممية عقمية أساسية ل وىي كما ىو الصعوبات النمائية  بدارسة ناظرة إلى
معروؼ متداخمة يؤثر بعضيا في البعض اآلخر ل وليذا سميت أولية ل فدذا ما أصيب أحدىا 

التحصيؿ األكاديمي لمطفؿ ل ولقد سمي التفكير والمغة  ضطرابات فدنيا تؤثر في القدرة عمىبا
 بشكؿ مباشر بالصعوبات األولية لشفوية بالصعوبات الثانوية   ألنيما يتأثراف 

 (  .  21:  ...2) القاسـ ل                                                             
 صعكبات تعمـ أكاديمية : 

وىي تتعمؽ بالموضوعات األساسية ل أي المشكبلت التي تظير أصبًل مف قبؿ أطفاؿ 
ج بة و صع عمميات الحسابية ل واإلضافة إلىرا، الالمدارس ل مثؿ صعوبة القرا،ة والكتابة ل واي

تج عنيا ) خير ة الصمة بالصعوبات النمائية ل وينالتيجئةٍ ل فصعوبات التعمـ األكاديمية وثيق
( ل وقد تكوف تمؾ الصعوبات نوعية تظير عندما يفشؿ في أدا،  129:  1991الزاد ل 

( ل ويقدر كؿ مف  1:  3..2الفوري ل الميارات المرتبطة بالنجاح في أكثر مف مادة دراسية ) 
 (whitmore &Maker  أف أكثر مف )مف مجتمف ذوي صعوبات التعمـ ىـ مف  12 %

 ( .  562:  2..2المتفوقيف عقميًا أو الموىوبيف ) الزيات ل 
 أف مصطمح صعوبة التعمـ يرجف إلى ( ل إلى 462: 1996وى في دراستو ) وقد أشار السرطا

نوف مف صعوبة واضحة في أحد الموضوعات األكاديمية السابقة الذكر ل األطفاؿ الذيف يعا
بالرغـ مما يتمتعوف مف قدرات عقمية عادية ظيرت في أدائيـ المناسب في بقية الموضوعات 

 األخرى . 
مف ىنا تكمف الخطورة في صعوبات التعمـ ل مف حيث كونيا صعوبات خفية ل ال يبلحظ 

 اذة تستوجب تقديـ معالجة خاصة . المعمـ أو األىؿ أية مظاىر ش
موضوع صعوبات التعمـ مف بداية مراحمو الطفولة لمطفؿ ل أي  إلى وننتب وليذا يجب عمينا أف

قبؿ دخوؿ المدرسة ل فنكشؼ صعوبات التعمـ النمائية ل والتي مف خبلليا نستطيف أف نحؿ 
ؾ مشاكؿ ل وصعوبات ف كانت ىنافي الصعوبات األكاديمية   ألنو إ المشكبلت التي تظير

) عدس ل   لعدـ اكتماؿ النضج والنمو عنده أبعد ما تكوف  –مثبًل  –عدـ التركيز ل واالنتباه 
2...  :283 . ) 
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 الخصائص السمككية كالتعميمية لألطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ : 
 في اإلدراؾ والتميز بيفتشمؿ الخصائص السموكية والتعميمية ىؤال، األطفاؿ ل صعوبة 

عدـ التمييز بيف صورة الحرؼ واالستمرار في النشاط دوف توقؼ ل وكذلؾ  : مثؿ األشيا، ل
 عندىـ اضطرابات في المفاىيـ ل والسموؾ الحركي والمغوي والمعرفي واالجتماعي 

ت مف خبلؿ ضعؼ الذاكرة السمعية فيما يتعمؽ بالكممات وأصواو  (. .14 :2..2 الغرةل) 
وحركات زائدة قابمة لشرود الذىف  بياليد واحدة والتحكـ  ماد عمىالكبلـ والقصور في االعت

  (. 257 :1..2 عبيدلفضبًل عف قصور التعبير المفظي ) 
 

لتفرز العديد مف   الزيات أف تفاعؿ الصعوبات والمشكبلت االجتماعية واالنفعالية  ويرى
مختمؼ  ؤثر عمىل والتي ت يا ىؤال، الطمبةاألنماط والخصائص السموكية التي يختص ب

الذات مف تكوف صورة  ألكاديمية منيا : انخفاض في مستوىالمناشط االجتماعية االنفعالية وا
و التخريبي ل بالية لذاتو ل أو التشتت ل أو البل انتباىيو ل أو االندفاعية ل أو السموؾ العدواني أ

(  628:  1998 زيات لالنفس )ال لخجؿ ل واالنطوا، ل واالعتماد عمىوا أو السموؾ االنسحابي
يسمكوف دوف تفكير غير  سموكيـ وتصرفاتيـ ل قيرية وما يغمب عمىال ل ىذا باإلضافة إلى

تأخير رغباتيـ بدلحاح ل ومقاتمة ل وما يصطحب ذلؾ مف نوبات الغضب الحادة ل  قادريف عمى
 .( .16:  2..2أو فقداف األعصاب ) الغرة ل 

 
 أسباب صعكبات التعمـ : 

اسات أسباب راسات التي تناولت موضوع صعوبات التعمـ   وأرجعت معظـ ىذه الدر تعددت الد
 نظاـ التدريس نفسو أو إلى افة إلىطبيعة المتعمـ وميمو لمتعمـ ل باإلض تمؾ الصعوبات يعود إلى

صعوبة المادة الدراسية نفسيا ل أو قد يكوف السبب المعمـ نفسو وغيره مف األسباب ل والتي مف 
عؿ فئة ىؤال، الطبلب في تأخر دراسي مستمر ل ما لـ تزؿ ىذه الصعوبات ل فقد يكوف خبلليا تج

لصعوبات التعمـ أسباب عديدة ل منيا البسيط والذي يزوؿ بسيولة ل ومنيا المعقد ل كما لو كانت 
تخصصيف في مجاؿ صعوبات التعمـ ناجمة عف إصابة عضوية في الدماغ ل فقد اتفؽ معظـ الم

 لتصنيفات ليا.لمؤثرة في صعوبات التعمـ مف اختبلفيـ في االعوامؿ ا عمى
 
 
 
 



 5. 

  :بالتاليف األسباب األساسية كراء صعكبات التعمـ تتمخص كليذا فإ
 أسباب عضكية بيكلكجية :  -0

أىمية األسباب البيولوجية لظاىرة صعوبات التعمـ ل وترجف إصابة  يشير األطبا، إلى
عدد مف العوامؿ البيولوجية ل  خبليا الدماغية إلىتمؼ في عصب ال الدماغ ىذه والتي تعني

أىميا : التياب السحايا ) التسمـ( أو التياب الخبليا الدماغية ل والحصبة األلمانية ل ونقص 
رت األكسجيف ل أو صعوبة الوالدة ل أو الوالدة المبكرة أو تعاطي األـ لمعقاقير ل ومف ىنا ظي

س البيولوجي لموضوع صعوبات التعمـ ل إصابة األسا المصطمحات الطبية التي تدؿ عمى
( ل والذي مف خبلليا  2.9:  1..2الدماغ أو إصابة الدماغ البسيطة الوظيفية ) الروساف ل 

 بعض جوانب النمو العقمي .  تؤثر عمى
 : أسباب كراثية ) جينية ( -0

األطفاؿ % ( مف .4 -%25ترى معظـ الدراسات التي تناولت صعوبات التعمـ أف ما نسبتو ) 
ت إلييـ بفعؿ الوراثة ل فقد يعاني مف اليافعيف ممف يعانوف مف صعوبات التعمـ ل قد انتقم

خوة واألخوات داخؿ العائمة الواحدة مف صعوبات مماثمة ل وقد توجد عند العـ و العمة ل أو اإل
 وعمىل ت الدراسات التي أجريت عمى العائبل ـ ل وترىالخاؿ و الخالة ل أو عند أبنائيـ وبناتي

 التوائـ أف العامؿ الوراثي ىو العامؿ الياـ في حصوؿ مثؿ ىذه الصعوبات 
 ( .  42:  ...2) عدس ل                                                               
  التغذية:الحرماف البيئي ) الحسي ( كسكء  -4

 مدركاتوليضعؼ مف  سيةلالححيث إف ضعؼ اإلحساس المبكر وعدـ تعرض الطفؿ لممثيرات 
االجتماعي خاصة في السنوات الحرماف البيئي و و وأف نقص التغذية  العقميةلوبعض الوظائؼ 

 القاسـلىما أكبر العوامؿ المؤثرة في صعوبات التعمـ عند األطفاؿ )  الطفؿلمف حياة  األولى
2...: 14. .) 

  عكامؿ كيميائية : -4
نية وغيرىا ل فقد نجد التموث يوالعقاقير ل واألحماض األم وىذه العوامؿ متمثمة في األدوية ل 

تعمـ ل فيذه المواد السامة ل قد تتسرب عبر التربة  قد يسبب صعوبات البيئي المحيط بالطفؿ
إلى الغذا، المتناوؿ ل أو عبر المياه التي يشربيا اإلنساف ل كما قد يسبب ضررًا في خبليا 

عات الكيمائية أو الذرية ل كما في حالة عبلجو مف الدماغ ل وكذلؾ تعرض الطفؿ لئلشعا
 د يعرضو لمشكبلت تعميمية مستقببلبعض األمراض كالسرطاف ل والذي ق

 (.2..2: 2..2نياف  وأبو) طيبة                                                  
 اإلعاقة. السمف الذي ال يصؿ إلى حدالمتمثؿ في ضعؼ البصر و المؤثرات الجسمية :   5
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  :النفسيةالمؤثرات . 6
االنتباه  تالمغة والنطؽ أو اضطرابا ف في الذاكرة البصرية أو تأخر فيوذلؾ مثؿ ل تراج

 والقدرات التفكيرية غير المناسبة ل وانعكاسات ذلؾ نفسيًا عمى الطالب .
  المؤثرات البيئية :. 7

ـ ل مثؿ : حجـ األسرة والمتمثؿ ومف المؤثرات البيئية والتي ىي أحد أسباب صعوبات التعم
المدرسية  بعدد أفرادىا ل وكذلؾ دخميا ل وسو، معاممة اآلبا، لؤلبنا، وعدـ رعايتيـ ل والبيئة

وطريقة التدريس غير المناسبة وعدـ جاذبية المادة الدراسية  والمتعمؽ بسموؾ  المعمـ 
عدـ القدرة عمى العمؿ وزمبلئو ل و افة إلى سو، العبلقة بيف الطالب وصعوبتيا ل باإلض

الجماعي مف جماعة الرفاؽ وعدـ القدرة عمى التحاور مف الزمبل، ل كؿ ىذه األسباب والتي 
 ترتب عمييا مجموعة مف العوامؿ الوظيفية أو الجسمية تساىـ في صعوبات التعمـ .

 
 تعمـ : التشخيص صعكبات 

عمييا إعداد  تي يبنىمف أىـ المراحؿ التعمـ ذوي صعوبات ال ؿاألطفا يعتبر تشخيص
وتصميـ البرامج التربوية العبلجيةل حيث إنو يحدد لنا نوع الصعوبة التي يواجييا كؿ طفؿ ل 

وجود صعوبة والطريقة العبلجية الخاصة بيذا النوع مف الصعوبات ل فعادة ما يشتبو المعمـ ب
رسية ل مف صعوبة عجز عممي في أدا، واجباتو المد عندما يبلحظ لديو في التعمـ لدى الطالب

اآلخريف ل أو الضعؼ في أدا، أنواع مف السموؾ يقدر  لتعمـ واكتساب تفوؽ معظـ الطمبة في ا
عمييا غيره مف نفس العمر ل والمستوى العقمي ل ويبلحظو المعمـ مف خبلؿ التدريبات 

 (.187: 1997دل اواالمتحانات واألنشطة )الزر 
ت الخاصة وتشخيصيـ في كونيا البوابة الرئيسية فتكمف أىمية قياس الطمبة ذوي االحتياجا

التي تدخؿ مف خبلليا لمتعرؼ عمى فئات الطمبة غير القادريف ل بما فييـ ذوي الصعوبات 
مناسبة ل ويستطيف كؿ مف المعمـ عميمية ل مما يستدعي توفير أدوات قياس وتشخيص الت

ال، الطمبة ل وتقديـ الخدمات العادي ل ومعمـ التربية الخاصة أف يتعرؼ مف خبلليا إلى ىؤ 
لتمقى ىذه الخدمات )  تحويميـ لممكاف المناسب أوالتربوية والتعميمية والعبلجية المناسبة ليـ ل 

 (.229: ...2شقير ل و ونصر اهللعبد اليادي 
 في اختيار مجموعة مف أدوات القياس  ؽ( أف اإلخفا214: ...2وترى عبيد )

جابة الطفؿ بشكؿ المدخبلت المتعددة سوؼ يعيؽ است تمؿ تش( والتي االختباراتة مف مجموع)
ف الذي يقوـ بعممية التشخيص والتصميـ ىو فريؽ عمؿ متعدد التخصصات ل مبلئـ ل وعادة فد

 حيث يقرر ما إذا كاف الطفؿ يعاني مف صعوبات في التعمـ أـ ال . 



 52 

 
بعيف االعتبار مف الضروري عند تشخيص صعوبات التعمـ األخذ ة ل أنو الباحث رىوت

المحكات التالية منعُا لبللتباس مف الحاالت األخرى المشابية في ضعؼ التحصيؿ الدراسي ل 
 ي : ػكىذه المحكات ى

  االستبعاد:محؾ  -0
حاالت  حسيةل عقميةلإعاقة  :إلىويعتمد ىذا المحؾ عمى استبعاد الحاالت التي ترجف 

  التعمـ.االت نقص فرص ح البيئيلحاالت الحرماف  الشديدلاإلضراب النفسي 
  التباعد:محؾ  -0

الذيف يعانوف مف صعوبات في مجاؿ التعمـ يظيروف تباعدًا في واحدة  و ينص عمى أف الطمبة
  التاليتيف:مف النقطتيف 

التحصيؿ الدراسي  عف مستوى (لالنمو العقمي ) الذكا، العاـ أو الخاص  أ . تباعد في مستوى
والتي تكوف  العقميةلقدراتو  لديو أقؿ مف مستوى الدراسي التحصيؿ حيث يكوف مستوى للمطالب

  المتوسط.في حدود 
الذاكرة ل القدرة  االنتباهل الحركةل المغةل مثؿ: العضويةلب . تباعد في نمو بعض الوظائؼ 

نمو ت مثبًل:د الطفؿ ينمو بشكؿ عادي حيث نج لالخالحركة ل إدراؾ العبلقات ... –البصرية 
 ي اإلدراؾ البصري ل أو في المشي . المغة ل ويتأخر ف

  الخاصة:محؾ التربية  -3
بات في مجاالت التعمـ الذيف يعانوف مف صعو  فكرة ل أف الطمبة  ويعتمد ىذا المحؾ عمى

ؽ العادية ائؽ خاصة في التعميـ تتناسب مف صعوباتيـ ل وتختمؼ عف الطر ائطر  يحتاجوف إلى
 ( .  133 – 132:  1995في التعمـ ) السرطاوي ل 

  ة:ػػالتاليكعادة تجرم عممية تشخيص صعكبات التعمـ حسب الخطكات 
 ومف ضعؼ في مستوى التعميـلالذيف يعانوف مف صعوبات في مجاؿ تحديد الطمبة  -

 األكاديميةل ومف بعض المشكبلت والحسابلالتحصيؿ الدراسي في مواد القرا،ة والكتابة 
ذوي األدا،  لمطمبةخصائييف االجتماعيف مبلحظة المعمميف واأل وكذلؾ االعتماد عمى

  المنخفض.
القدرة  ستوىاألخذ بعيف االعتبار محؾ االستبعاد   وذلؾ الستبعاد الحاالت التي ال تدخؿ م -

تحصيميـ الدراسي أقؿ مف قدراتيـ  الذيف يكوف مستوى العقمية لدى الطمبة ل واختبار الطمبة
 عينو الدراسة النيائية .  العقمية ) محؾ التباعد ( ل وبيذا يتـ تحديد

 أو المادة التي قصر فييا الطالب . لالتحصيمي العاـ  الطمبة تحديد مستوى -
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الحركية و الحسية ل  وائية لمنمائية مختمفة لتحديد الصعوبات التطبيؽ مجموعة اختبارات ن -
األىؿ  الكشؼ عف التاريخ النمائي لمطمبة بمساعدةل المغوية ل اإلدراكية ل والمعرفية ويمكف 

 ىالنمو ل كما يمكف االعتماد في ذلؾ عم راباتطاضبعض الدالالت في  ل والوقوؼ عمى
 المبلحظة .  القوائـ المبنية عمى

ثـ عممية التشخيص الفوري   لتحديد ما إذا كانت ىناؾ مشكمة حادة تتطمب عبلجًا ل أو  -
أو النمو  بلـ لعميؽ ل مثؿ : نمو المغة والكإجرا،ات وقائية ل وتتعمؽ بجانب تخصص 

 الحركي ل أو العصبي ل أو الحسي . 

صعوبة التعمـ ل مف توضيح إلى كتابة نتائج التشخيص في تقرير يشمؿ العوامؿ التي أدت  -
 (  135ل 134:  1995) السرطاوي : يف النواحي النمائية واألكاديميةالعبلقة ب

ما جمف مف  مىبنا، ع وضف افتراضات تشخيصية( البد  143 – 2.2الغرة )  ويرى
معمومات عف الحالة ل وتطوير خطة تدريبية في ضو، الفرضيات التشخيصية ل أي تحديد 

 ؽ التدريس . ائاألىداؼ التعميمية والمواد المناسبة وطر 
  خالؿ:كذلؾ مف  التكجييات،عض كفي ضكء الخطة العالجية نكجو ب

ي لذالذي يعانيو ل والمجيود اكتقوية لمضعؼ ل عف تكثيؼ الواجبات المعطاة لمطالب االبتعاد
 درتو عمى التعمـ الضعؼ مف الطالب أف ق ىالعادي ل باإلضافة إل سيبذلو مضاعفًا مقارنة بالطالب

حباط مف زيادة كرىو لممادة ل ومف الميـ أف يعرؼ  العادي ل فذلؾ يؤدي إلى نتيجة عكسية ل واي
صعوبات  و إعاقة تسمىولكف لديبالغبا، ل  مصاباً المعمـ أف الطفؿ غير ميمؿ عف قصد وليس 

التعمـ ل عندىا يستعمؿ التشجيف المستمر لرفف المعنويات سوا، كاف في البيت أو المدرسة ) حكيـ 
 ( .  2ل ب ت : 

ضرورة األخذ بعيف االعتبار جميف الخطوات السالفة الذكر ل والتي مف خبلليا  ةالباحث رىوت
تشخيص المدرسة لذوي صعوبات التعمـ  لتركيز عمىات التعمـ ل مف ضرورة اتقدـ تشخيصًا لصعوب

ىذه الحاالت  عمرىـ   لمتعرؼ المبكر عمى وخاصة عند دخوليـ المدرسة ل وىـ في السادسة مف
 والقياـ بعممية عبلجية ألولئؾ الطبلب سوا، أكاف داخؿ المدرسة أـ خارجيا.

 
 فركع المغة العربية : بتعمـ  عمؽتتثالثان: صعكبات 

كاف مرتب الفكرة ل مسمسؿ إذا ـ أف األدا، المغوي ال يجذب انتباه السامعيف ل إال مف المعمو 
العبارة ل خاليًا مف عيوب النطؽ والكبلـ ل كذلؾ الكتابة التي ال تترؾ األثر الطيب إال إذا حكمتيا 
الكتابة الصحيحة ل وقواعد النحو والصرؼ والببلغة وغيرىا ل مف ىنا برزت أىمية فروع المغة 

( أف المغة العربية بالرغـ مف  48ل  .198إبراىيـ  ) ذلؾ يرى( لو  12:  1994ار ل العربية ) النج
يعترييا بعض الصعوبات التي ال سبيؿ إلي تجاىميا ل واعتبر ىذه  أف الإقوتيا ل و مسكيا ت
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الصعوبات منيا : ما ىو أصيؿ ) جوىري ( ل كالتعميـ األطفاؿ تعدد صور الحروؼ العربية ل 
ختبلؼ مواقعيا مف الكممة ومنيا ما ىو طارئ ) دخيؿ ( ل والمتمثؿ في تزاحـ المغة العامية با

ألنيا المغة التي تربوا  وبسط نفوذىا ل وسمطانيا في البيت ل والشارع ل والممعب ل والسوؽ والمدرسة 
ىي التي عمييا منذ  نعومة أظافرىـ لوىي المغة التي يسمعونيا ل وبيا يتحدثوف ل ويعبروف ل و 

ما تقوـ بو وسائؿ اإلعبلـ ل وقاعات  يـ في شؤوف الحياة ل باإلضافة إلىتعيش معيـ ل و تصاحب
ما يدور بيف الناس ل مف وصـ العربية بالعسر والعقـ ل واتياـ عموميا بالتعقيد و التدريس ل 

نيا مصدر العمـو ألو واالنتشار ل بذر االنبيار بالمغات األوروبية المؤنقة ل وتكريس االىتماـ بيا   
 ( .   74:  1999والحضارة ) قباوة ل 

وقد أشار زقوت  قائبًل : إف المغة العربية بصفة خاصة تحمؿ صعوبات جمة ل ال نجدىا مجتمعة 
جانب صعوباتيما في  مبلئي فييما الصعوبة الكثيرة إلىفي لغة أخرى ل فالقواعد المغوية والرسـ اإل

 ( .  83:  1999وت ل القرا،ة والببلغة وغيرىا ) زق
لى جانب تمؾ الصعوبات ل فقد تناولت الكثير مف األبحاث والدراسات موضوع صعوبات تعمـ  واي

لذلؾ كاف مف فروع المغة العربية ل وذلؾ لمكشؼ عف الصعوبات التي تعتري لغتنا العربية ل 
 عمى الضروري أف نتعرؼ إلى الصعوبات حتى نستطيف التعرؼ إلى ىذه الصعوبات والعمؿ

 تذليميا. 
ي ولعؿ ما أشارت إليو تمؾ األبحاث والدراسات أف أسباب صعوبات تعمـ العربية ترجف ف

 –طبيعة المغة  –طريقة التدريس  –الكتاب المدرسي  –المعمـ  –كؿ مف ) الطالب  معظميا إلى
 أساليب التقويـ ل وغيرىا مف األسباب ( .  –النظاـ التعميمي 

ومعرفة الصعوبات التي تعتري وتكتنؼ كؿ فرع  العربيةلرع مف فروع المغة كؿ ف ةتناوؿ الباحثوست
 األدبية والببلغةلوالنصوص  العربيلوالخط  والكتابةل القرا،ةلوالمتمثمة في  الفروعلمف تمؾ 

 ة ارتباط كؿ فرع مف باقي الفروع.وذلؾ لشد والصرؼلوقواعد النحو  والتعبيرل
 صعكبات تعمـ القراءة :   0

الذي ال يستطيف أف ربية   لصمتيا بكؿ فرع ل فالطالب ا،ة ىي مف أىـ فروع المغة العفالقر 
 –ميارات القرا،ة ل والقرا،ة  سية ل إال إذا استطاع السيطرة عمىيتقدـ في أي مادة مف المواد الدرا

 تشمؿ تفسير الرموز التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ –عممية عقمية  –في رأي كثير مف المفكريف 
كانت العمميات النفسية  خصية ومعاني ىذه الرموز ل ومف ىناعينيو ل وتتطمب الربط بيف الخبرة الش

فدذا ما أخفؽ الطالب في  ل( 29:  1998) أحمد لمحمد ل تبطة بالقرا،ة معقدة لدرجة كبيرةالمر 
في   القرا،ة وكانت عنده بعض مف عيوب النطؽ ) اضطراب الكبلـ ( ل أصبح ىذا الطالب متأخراً 

القرا،ة ضعيفًا فييال وىذا ما الحظو العامموف في العيادات النفسية بدولة الكويت ل بأف نسبة كبيرة 
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مف طبلب المرحمة االبتدائية والمتوسطة ) اإلعدادية ( الذيف يحالوف لعبلج مشكمة الكبلـ ل ليسوا 
   في الواقف إال طبلبًا متأخريف في القرا،ة ضعافًا فييا

 ( . 2.4:  1983عبل، و شريؼ ل )أبو                                               
  

المدرسة ل أو   تبعتو إما عمى القرائي تقف ( أف عبلج مشكمة العسر 346: 1979سمؾ  ) ويرى
ما عمييما معًا ل فينبغي عبلج جسمو وحواسو ل و  عمى التنمية ل والعمؿ تعيده بالصقؿ و المنزؿ ل واي
شعاره باألمف والطمأنينحؿ مشكبل عمى ثارة الحوافز لديو ل واي ل  ةتو الشخصية و االجتماعية ل واي

والثقة ل واستخداـ طرائؽ التدريس المشوقة ل وتشجيعو ل واختبار المنيج القرائي المبلئـ لتنميتو ... 
 وىكذا حتى تصبح القرا،ة عنده لذة ومتعة . 

ؽ غير ائتمؾ الصعوبة باستخداـ طر  عمى و يمكف التغمب( أن 33:  1..2) أبو مرؽ ل  ويرى
 أسموب التوجيو الفردي .    ية في عممية القرا،ة والتركيز عمىتقميد

 مظاىر الضعؼ  في القراءة : 
 تتحدد مظاىر الضعؼ القرائي كما يراىا ظافر كالحمادم فيما يأتي : 

الصامتة فيي تدرب عمى ،ة البط، القرائي حيث نجد بعض المعمميف ال يولوف اىتماميـ في القرا -
 السرعة. 

ؼ إلى حرؼ ومف طعة التي تنتقؿ فييا العيف مف حر التعثر في األدا، حيث نجد القرا،ة المتق -
 كممة.مقطف إلى مقطف ومف كممة إلى 

ومف مظاىر الضعؼ أيضًا الفيـ السطحي غير المتعمؽ والجزئي وغير المستوعب والمضطرب ل 
ب عف ذىنو منو أشيا، ل وعدـ تطويف القرا،ة أنواع المادة المقرو،ة تغلو الذي يعي بو المقرو، شيئًا 

وغرض القارئ منيا ل وعدـ االنتفاع بثمرة القرا،ة في الخبرات و السموؾ  ومواقؼ الحياة )ظافر 
 (.159 :1984والحمادي ل 

 
 أسباب الضعؼ في القراءة : 

 ة ونذكر منيا:ىناؾ العديد مف األسباب تكمف ورا، ضعؼ الطبلب في القرا،
 والدارجة.التنسيؽ اجتماعيًا بيف المغة المقرو،ة  غياب -
كثافة الفصوؿ الدراسية زيادة عف الحد المعقوؿ بشكؿ ال يعطي فرصة لمحوار والمناقشة بيف  -

 الفردية.الحاالت  تيمؿوبالتالي  لوطبلبوالمعمـ 
مر أخرى ومف صؼ إلى آخر ل األ عد بد، العاـ الدراسي مف مدرسة إلىكثرة تنقبلت المدرسيف ب -

واجباتيـ  وىناؾ أيضًا نسبة كبيرة مف الطبلب ال يؤدوف ل الذي مف شأنو أف يحد مف فاعمية أدائيـ
عوامؿ جسمية  ( ومف أسباب الضعؼ أيضاً 139: 1995) الدعميس ل فيي ال تثير اىتماميـ 
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االستعداد ل ومنيا فرصة لمتخفيؼ و  لوقوة اإلبصارلكقوة السمف لعمى القرا،ة  ترتبط بقدرة الطالب
 فيبعث في نفوس طبلبو الفتور والتراخي وتفتر حماستيـ . ل مف عنا، العمؿ

إذ يجمد بعض المدرسيف في دروسيـ عمى طريقة عقيمة واحدة  التدريسلومنيا ما يعود إلى طريقة 
 فصؿ.وليس لدييـ القدرة عمى تنوع الطريؽ ومواجية كؿ 

تقف تبعة الواجب في عبلج  اوالمدرسةل فعمييمة بالتعاوف مف األسرة ويكمف عبلج ىذه المشكم
وعمى  العبلجلبالصقؿ والتنمية فتقدـ لو وسائؿ  فعمى المدرسة تتعيد لمطالب اسولوحو جسمو 

                        وتضاعؼ فائدتيما مف الدرس  المشوقة التي تبعث نشاط الطمبة المدارس استخداـ الطريقة
 .( 136 :.198 ـل)إبراىي

ويرى الزيات أف صعوبات التيجي تمثؿ أكثر صعوبات التعمـ تأثيرًا عمى البالغيف الراشديف 
عانوا مف صعوبات في القرا،ة في  اً ل فبعد استعراض الزيات لبعض الدراسات وجد أف ىناؾ أفراد

دراؾ مرحمة الطفولة يعانوف عند كبرىـ مشكبلت حياتية يومية ل في استخداـ المغة و  فيـ معانييا لواي
ي الذاكرة أو اضطراب فلأو الصوتي لتراكيبيا وتكوف مصحوبة بضعؼ القدرة عمى التمييز السمعي 

 (.668: 1998) الزيات لوفيـ التراكيب المغوية
 يستحقيالوعدـ التعامؿ معيا بالجدية التي  القرا،ةلومنيا ما يرجف لممعمـ كعدـ اىتمامو بمادة 

ض المدرسيف التحدث بالمغة العربية الفصيحة وذلؾ لضعفيـ في استخداـ ىذه وكذلؾ عدـ إجادة بع
 واألكاديمي.وضعؼ في تأىيميـ الميني  المغةل

 
وعبلج ىذه المشكمة ل بزيادة تشويؽ الطمبة لمقرا،ة ل عف طريؽ توضيح ما لمقرا،ة مف 

كذلؾ تشجيف انية لإلنسأىمية في نبوغ العمما، والعظما، الذيف تركوا بصماتيـ في الحضارة ا
والصحؼ لكاإلذاعة المدرسية لالنشاط المغوية خارج الصؼ  ألوافالطبلب عمى االنخراط في 

 (.118: 1997والمجبلت األدبية )زقوت لل
 

أف  لمقرا،ة  أىمية كبيرة ل فيي وسيمة لبلتصاؿ بيف األمـ  في ضو، ما سبؽ  ترى الباحثة
مف صعوبات في تعمـ القرا،ة ل وقد ترجف ىذه  بالرغـ مف ذلؾ إال أف بعض الطبلب يعانوف

  : أسباب منياالصعوبات إلى عدة 
والميني أولديو عيوب في  يل الذي قد يكوف لديو ضعؼ في اإلعداد األكاديمما يعود إلى المدرس

ومنيا ما يرجف لمكتاب المدرسي نفسو مف حيث  لالنطؽ مما يساىـ في صعوبة تعمـ القرا،ة 
وىناؾ أيضًا مف  لو غير واضح مف حيث الطباعة والورؽ وغبلؼ الكتاب وغيرىا اإلخراج الفني في

األسباب مثؿ بعض األخطا، المغوية واإلمبلئية والقرائية التي يشاىدىا الطالب في وسائؿ اإلعبلـ  
 المختمفة .
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 الحرة.وكذلؾ عدـ تشجيف الطمبة نحو المكتبة واإلطبلع والقرا،ة 
البيئة وغيرىا مف األسباب التي تسيـ في ضعؼ  وباألسرةل أتتعمؽ  كما يوجد ىناؾ أسباب أخرى

 مياراتيا.الطبلب في القرا،ة وصعوبات تعمـ 
 صعكبات تعمـ الكتابة ) اإلمالء ( : 

تراثنا   الكتابة لما استطعنا الحفاظ عمىنجد أف الكتابة والقرا،ة وجياف لعممة واحدة ل فموال
الذي يزخر بشتى صنوؼ المعرفة ل والذي انتقؿ إلينا بواسطة الثقافي والحضاري ل وىذا التراث 

الكممة المكتوبة ل لذلؾ كانت صحة الكتابة وسبلمتيا أمرُا الزمُا لممتعمميف منذ المراحؿ األولي 
اللتحاقيـ بالمدرسة وحتى قبؿ ذلؾ إف أمكف   ألنو يتوقؼ عميو مدى فيميـ واستيعابيـ ألصوؿ 

( ل والمبلحظ  215: 1999ي في شتى المياديف ) زقوت ل المفتاح األساس القرا،ة والكتابة التي تعد
أف أبرز صعوبات الطبلب  في الكتابة تكمف في عكس األحرؼ واألعداد ل وخمط في االتجاىات 

( .  178:  1999السطر نفسو ) الخطيب ل  مات ل وعدـ االلتزاـ بالكتابة عمىوترتيب أحرؼ الكم
عوامؿ كثيرة متداخمة ومنيا :  ) الكتابة ( ل وصعوبة تعمميا إلى مبل،ويرجف أسباب الخطأ في اإل

بيف األصوات المتقاربة  ضعؼ السمف والبصر ل ضعؼ قوة العضؿ واألعصاب ل عدـ التمييز
عدـ تذكر القاعدة الضابطة ل الضعؼ في القرا،ة والكتابة ل ل ل استعماؿ المد دوف داعٍ بالمخارج

( ل مـ  74:  1992عراب ل عدـ التدريب الكافي لمطبلب ) عامر ل تنوع رسـ الكممات بحسب اإل
 القرا،ة بشكؿ سميـ .  عف ذلؾ ) ليس ( ل وعدـ القدرة عمىينجـ 

ساتيـ مممو،ة بالعديد مف األخطا، او كر مبة بعض الدراسات إلى أف أوراؽ الط حيث أشارت
رقيـ وكافة أنواع الكتابة اليدوية ل ومف في التيجي واإلمبل، والقواعد والتراكيب واستخداـ عبلمات الت

( وغيرىا مف 1999( ودراسة زقوت ل1991الدراسات التي اىتمت في ىذا المجاؿ دراسة )الزراد ل 
 ( أف صعوبات الكتابة لدى طمبة .1991:17الدراسات .فقد تبيف مف نتائج دراسة ) الزراد ل 

في الكتابة  الصؼ الرابف ة لدى طالبات ة الصعوب% بينما كانت نسب85الصؼ الرابف بمغت حوالي 
% أما الصؼ السادس بمغت صعوبات الكتابة .8الصؼ الخامس بنسبة  % وبمغت عند طمبة75

 %.66لدى الذكور 
 

نفسو كنمو القدرات  ا يتعمؽ بالطالبمىو وأيضًا مف أسباب صعوبات تعمـ الكتابة 
ل وحركة العيف البلزمة لمقرا،ة ل رغبة الطفؿ الطبيعية البلزمة لمقرا،ة والكتابة كالقبض عمى القمـ 

قبالو عمى الكتابة في اىتماـ وشغؼ وىذا يتطمب مف المدرس إثارة دافعية  نفسو في التعمـ ل واي
 االستطبلع عنده ل وتعزيزه وىو أساس رغبة الطبلب في التعمـ عادة . وىناؾ أسباب تتعمؽ بالكتب

وقد تكوف  ةفيي في معظميا غير مشوق الطبلبلليؤال،  مة الكتبالمقررة والمناىج وذلؾ لعدـ مبل،
 واإليضاحات.صياغتيا غير واضحة وال تتوفر فييا الصور والرسوـ 
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يقوـ بتذليؿ أف ومنيـ " نتسوري" نقبًل عف سمؾ أف : أف المعمـ ال بد  ويرى بعض المربيف 
لة تربية أعضا، الكتابة الصعوبات الكتابية التي تعترض األطفاؿ في بداية تعمميـ ل وذلؾ بمحاو 

 دريبيـ عمى تمييز األشكاؿ والسطورالقياـ بيا وت دعندىـ ل وتعمميـ كيؼ يحركوف أذرعيـ عن
بعضيا عف بعض ل ثـ االنتقاؿ بيـ إلى حروؼ محفورة عمى قطف الخشب ل  أو المعدف وتعويدىـ 

ا كيؼ حتى يعرفو  ـؾ األقبلأف يمروا عمييا بأصابعيـ ل أو بأداة مناسبة يمسكونيا بأيدييـ كما تمس
)سمؾ ل  ؼ يقوموف بجميف الحركات التي تؤدي إلى كتابتيا يرسموف أشكاؿ الحروؼ ل وكي

1979 :225.) 
ويرى ظافر والحمادي أف : الكتابة تبدأ بتكويف الكممات مف أعواد خشبية ل ثـ عمؿ كممات 

الكتابة بالطباشير ثـ التدرج  مف الصمصاؿ أو الورؽ المموف المصمغ ل أو الكتابة عمى الرمؿ ثـ
،ة بخط اليد وبحجـ الحرؼ الكبير إلى أقبلـ الرصاص ل ثـ األقبلـ الجافة ل وتقديـ كتب القرا

 ألف االنحنا، فيو ال يكمؼ مف الجيد ما تكمفو زوايا خط الرقعة االنحنا،   البد، بخط لو 
أنو مف المستحسف تأخير  (44: .198) إبراىيـ ل  ويرى ل(  185: 1984) ظافر والحمادي ل 

لتساعد المبلحظة القرائية عمييا والعناية بالتييئة الخاصة ل وقد بذلت محاولة في   وقت القرا،ة 
 ىذه التييئة في رياض األطفاؿ وكاف ممف عنوا بيا فروبؿ ومنتسوري " 

وترى الباحثة أف ىناؾ صعوبات يعاني منيا الطمبة في الكتابة واإلمبل، ل وترجف ىذه 
ل وقرب تيجئتيا وقرب  الصعوبات إلى أسباب منيا طبيعة المغة العربية واختبلؼ ليجاتيا

 صعوبة تعمميا والخمط بينيا . إلى األمر الذي يؤدي بالطمبة مخارجيال 
 صعكبات تعمـ الخط العربي: 

مرموقة في المجاؿ التعميميل وىو مف لواـز  خط مف مكانةال يختمؼ اثناف في إدراؾ ما لم
ل ي تشحذ المواىبل وترقي باألذواؽياة المتحضرة ومظير مف مظاىر الفنوف الجميمة الراقية التالح

وتيذب المشاعر وترىؼ األحاسيسل وتعزي بالجماؿ ل وتعود دقة التنسيؽل والخط الجميؿ يعتبر 
أسس في جميف المراحؿ التعميمية ل وأف  امة المعنية عمى تعمـ الطمبةوسيمة مف وسائؿ اإليضاح الي

 الجماؿ( –السرعة  –جودة الخط والكتابة في ثبلثة شروط )الوضوح 
 ( .54 -539:  1979)سمؾل                                                      

 اً بسرعة معقولة خط ة مف الخط وىي إقدار  الطمبة عمى أف يكتبوا عند ذلؾ يمكف تحديد الغاي
و االسترساؿ  ل أما السرعة فتكوف بتمريف اليد ة مف الجماؿواضحُا تسيؿ قرا،تو ل وعميو مسح

 ( .  365:  .198واالنطبلؽ في غير إفراط ل حتى ال تذىب السرعة بجماؿ الخط ) إبراىيـ ل 
 وبالرغـ مف أىمية الخط في جماؿ الكتابة ل ِفدنو أيضُا دافف قوى مف دوافف تنمية الرغبة في

الدقة و النظاـ والنظافة ل ويربي فييـ ممكة الحكـ  أنو يعود الطمبةالقرا،ة واالطبلع ل باإلضافة إلى 
 عمى السيطرة  عمى أنو ينمي الذوؽ ل ويساعد ىـ عودىـ الصبر ل كما يوالنقد والتقويـ السميـ ل و 
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حركات اليد والتحكـ في الكتابة في الكتابة والتنسيؽ بيف األلفاظ والمفردات في الجممة العربية 
 ( .  235:  1999)زقوت ل 

ة الجامعية ل أف كثيرًا المرحم –وال سيما  –في جميف المراحؿ التعميمية أف ومف المبلحظ 
يجدوف صعوبات في كتابتيـ ل إما لعدـ  معرفتيـ بأسس وقواعد الخط ل أو ألنيـ ال  مف الطمبة 

القرا،ةل  ذلؾ مف سو، الكتابة ل وضعؼ في تبوا بخط جميؿ ل وقس ما يترتب عمىيستطيعوف أف يك
 وعدـ االتصاؿ . 

أف يكوف مدركُا لمكممات ( أنو يجب عمى الطالب .31:  1981آخروفل )خاطر و  فيرى
والحروؼ التي يكتبيال وأف ذلؾ يتـ عف طريؽ استخداـ مختمؼ الحواس بمتابعة األنموذج بالسباقة 

 الحرؼ ثـ كتابتو عمىقمـ ل وتغطية ثـ بالل مف النطؽ بالحرؼل ومتابعة الحرؼ عدة مرات بالسبابة
ضرورة التكرار المنظـ  ل ويجب أف نمتفت بعد ذلؾ كمو إلى ورقةل ومقارنة المكتوب باألنموذج

 .إتقاف  العناصر التي تحتاج إلى لبعض
 

 صعكبات تعمـ النصكص األدبية : 
ال أحد يستطيف أف يذكر ما لمنصوص األدبية مف ضرورة   ذلؾ لمعرفة تاريخ األمة وماضييا 

ما يحويو مف قطف فريدة تيذب النفس وترىؼ اإلحساس  ضرىا ىذا مف ناحية ل باإلضافة إلىاوح
وتصقؿ الذوؽل وتغرس وتنمي قيمًا إنسانية ل مواقؼ أخبلقية مف ناحية أخرى ل وبالرغـ مف ىذه 

لنصوص ل ويرجعوف يعزفوف عف تمؾ ا دبيةل فقد نجد الكثير مف الطمبةاألىمية لمنصوص األ
ل وذلؾ مف تحميؿ النص ل  تناسب ىذه النصوص لمستويات الطمبةعدـ  ذلؾ إلىالسبب في 

بالكممات الصعبةل والتراكيب الغربية ل خمو الموضوعات مف الحركة ل والحوار ل أو التمثيؿ ل كذلؾ 
اختبار موضوعات بعيدة عف محيط الطبلب ل وخبراتيـ ل أو فوؽ مستواىـ العقمي ) سمؾ ل 

1979  :682  . ) 
 فيـ لنصوص ل فالطالب الذي ال يقدر عمىمف حفظ لتمؾ ا ذلؾ شكوى الكثير مف الطمبةوك

تكويف  ي أف حفظ النصوص األدبية يعيف عمىشؾ ف النصوص مف الصعب عميو حفظو ل وال
النطؽ الجيد  ألدب ل ويوسف خياؿ الطمبة ل وينمي عندىـ القدرة عمىالحاسة الفنية التي تتذوؽ ا

االستشياد  بهيات الذكر الحكيـ ل والحديث  ف مف مواقفو في الحياة يحتاج إلىاوالصحيح ل واإلنس
 ( . 89:  1979النبوي الشريؼ ل والشعر البميغ ل والبياف الساحر ) أحمد ل 

  
التاريخ  مهثروترى الباحثة أف تدريس األدب والنصوص لو أىمية كبيرة في التعرؼ عمى 

في ىذا التراث مف جماؿ فني ببلغي ل إال  أف ىناؾ  العربي مف تراث خالد والوقوؼ عمى ما
 -والنصوص وقد يرجف ذلؾ إلى عدة أسباب منيا : ف الصعوبات يكتنؼ تعمـ األدب العديد م
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اختيار النص األدبي بعيدًا عف بيئة المتعمـ وخبراتو السابقة ل وقد تكوف ألفاظو معقدة وصعبة 
 وبعيدة عف متناوؿ المتعمـ .

 معمـ طريقة تقميدية في عرض النص األدبي وشرحو استخداـ ال  -
 األدبي.كثرة األلواف الببلغية الجافة التي يحمميا النص  -
 
 صعكبات تعمـ البالغة :  

 إذا كاف األدب فف القوؿ الجميؿ شعرًا ونثرُا ل فدف الببلغة دعامتو لما ليا مف ضرورة فنية
ر ىذا أسرا ف الجماؿ فيو ل والتعرؼ إلىومواط خصائصو لفيـ األدب وتذوقو ل والوقوؼ عمى

النفوس ل فالببلغة مف الجانب التعميمي تنمي التذوؽ الفني لؤلدب  الجماؿ ل وأسباب سيطرتو عمى
 لدى الطبلب ل فالنص األدبي بالنسبة لمببلغة عشيا ل مرتف جماليا . 

سمي أدبُا إال إذا كاف ( فالصمة بيف األدب والببلغة وثيقة ل فاألدب ال ي 145:  1992) عامر ل 
 اع بيا . تالستماأساس عمـ الببلغة   ألنيا الوسيمة لفيـ األدب ونصوصو و  قائمًا عمى

 تي تعتمد عمى( ل أف الببلغة إذا ما درست بالطريقة التقميدية ال 251:  1999ويرى ) إبراىيـ ل 
فدنيا تفقد قيمتيا كمادة أدبية تمعف اآليات القرآنية ونما التمتف بالنصوص األدبية ل و حفظ قواعدىا د

 أساسيا إدراؾ الجماؿ ل وغايتيا تربية الذوؽ السميـ . 
 اآلخريف لىمف استخداـ المغة استخدامًا سميمًا يسيؿ نقؿ أفكارىـ وآرائيـ  إفالببلغة تمكف الطمبة 

بيا  بألواف األدب المختمفة مف النصوص وقصص وتمثيميات ل وما باإلضافة إلى استمتاع الطمبة 
أنيـ يتعمموف اإلنشا، الجيد لمكبلـ  ( ل باإلضافة إلى 158:  1999وت ل مف روعة وبياف ) زق

 ـ عمىالحكو الفني لئلنتاج األدبي ل  التي يستجدونيا ل ومعرفة المستوى محاكاة لؤلنماط الببلغية
 .( .29:  1979األدبا، والمفاضمة بينيـ ل تقويـ إنتاجيـ تقويمُا فنيا سديدًا ) أحمد ل 

  
الرغـ مف ىذه األىمية لمببلغة ل إال أف الكثير مف الطبلب يشكوف مف تعمميا ل إما  وعمى

لصعوبتيا ل أو لعدـ الفيـ الجيد لمفرداتيا و االختبلط فيما بينيا ل فيذه األسباب قد تعود لممادة 
 نفسيا ل أو طريقة التدريس أو المعمـ والمتعمـ وغير ذلؾ . 

 بير : صعكبات تعمـ التع
التعبير ىو القالب الذي يصب فيو اإلنساف أفكارًا بمغة سميمة ل وتصوير جميؿ ل وىو 

الصحيح بنوعيو الشفوي والتحريري ل  رالغاية مف تعميـ المغة العربيةل ففروع المغة كميا وسائؿ لمتعبي
مة اإلفياـ وىو يستمد أىميتو مف أنو أىـ الغايات المنشودة مف دراسة المغات ل ألنو وسي رفالتعبي

 أحد جانبي عممية التفاىـ ل وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بيف األفراد .
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في تعبيره  لمغوي وفي غيره فدذا تفوؽ الطالبامجاؿ الر الجيد مف أسس التفوؽ الدراسي في يعبتوال
ياة العممية ل وأف العجز تفوؽ في دراستو المغوية وفي حياتو الدراسية ل بؿ تفوؽ فيما بعدىا في الحل

ل وفقد الثقة بالنفس ل وتأخر نموىـ االجتماعي والفكريل ر في إخفاؽ الطمبة يبير لو أثر كبعف التع
 .( 2-1: 2..2ل )الزىراني الفرص وضياع الفائدة كما يترتب عميو فوات

يواجيوف  تو ل فالمبلحظ أف كثيرًا مف الطمبة بالرغـ مف أىمية التعبير وعمو منزلتو وفائد
صعوبة في تعمـ التعبير ل وىذا ما تدلو كتاباتيـ أثنا، حصص التعبير واالمتحانات وغيرىا ل مف 

جوانب وعناصر الموضوع ل وعدـ الترتيب المنطقي لؤلفكار ل وشيوع األخطا، اإللماـ بعدـ 
الـ األساسية المع اإلمبلئية ل والتخبط في استخداـ عبلمات الترقيـ ل وغيرىا مف األمور التي تشوه

 كتابة التعبير.
لموضوعات ل فقد وبة التعبير تكمف في سو، اختيار ا( أف صع496:  1978ويرى) سمؾ 

حاجاتيـل ال يبل،ـ اىتماماتيـ أو يطمب مف الطبلب الكتابة في موضوع معيف ليس مف اختيارىـ ل و 
المنطقي  طاؿ الرب( أف مف مظاىر صعوبات تعمـ التعبير ل إىم168:  1998ويضيؼ ) إبراىيـل 

والربط بيف الكممات واألفكار وعدـ التشخيص في موضوعات الوصؼ ل وااللتجا، إلى األوصاؼ 
العامة واضطراب األسموب ل والتوا، عباراتو حتى أنيا ال تؤدي معنى ل أو يصعب عمى القارئ فيـ 

في مادة  مبة ي النياية إلى ضعؼ عاـ لدى الطالمراد ل فكؿ ىذه الصعوبات وغيرىا  تؤدي ف
التعبير الشفوي والكتابي عمى حد السوا، والمؤدي في النياية إلى ضعؼ عاـ في امتبلؾ ميارات 

 المغة العربية .
ترى الباحثة أف الصعوبات التي يعاني منيا الطمبة في كافة فروع  ذلؾ كمولومف خبلؿ 

ر تعود مجتمعة إلى كؿ وتعبي وببلغةل ونصوص أدبيةل وخطل وكتابةل قرا،ةلالمغة العربية مف 
الطالب ل وذلؾ بعزوفو لوعدـ إقبالو عمى العمـ ل باإلضافة إلى بعض األسباب الصحية التي  ف:ػػم

ل مف حيث صعوبتيا ودرجة تعقيدىا ل وما لمكتاب  الطمبة  ىيعاني منيا ل وكذلؾ المادة المقررة عم
ة ل وسو، اإلخراج الفني المدرسي مف دور لوذلؾ مف خبلؿ طريقة عرضو لمموضوعات المقرر 

واالىتماـ بيـ  ـوميوليـ ل ومتابعتي عمـ مف قمة اىتمامو بحاجات الطمبةلمكتاب لوال نغفؿ دور الم
تدريسو ل وال ننسى دور البيئة السرية ل والبيئة المدرسية ل والمجتمف  بؽ وأساليائوعدـ تنوعو لطر 

استخداـ المغة العامية بداًل مف الفصيحة ل الذي يعيش مف تأثيرىـ المباشر في سموؾ المتعمميف مف 
 وعدـ متابعة الطمبة في أعماليـ البيتية ل وغير ذلؾ .

ومنيا دراسة )عبد النبي  العربيةلالسابقة التي تناولت كافة فروع المغة  توىذا أشارت إليو الدارسا
 (.1..2(ل ودراسة )عطا ل1988ل
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 صعكبات تعمـ القكاعد النحكية كالصرؼ : 
ة ارتباط الصرؼ بالنحو ل جمف أكثر العمما، بينيا ل وأطمقوا عمييا اسمًا واحدًا ىو لشد

( ل فالدارس لمنحو والصرؼ ل يدرؾ العبلقة 223: 1999قواعد المغة ) الرشيدي وصبلح ل
ستغني عف أحدىما دوف اآلخر  نظرًا كمؿ أحدىما اآلخر ل وال نعمميف يالمشتركة بينيا ل كونيا 

لنحو والصرؼ يمتمكاف قواعد وأسسًا ونظريات ل ال يستطيف أحد منا تجاىميا ل أو ألف كبل مف ا
حتى يتسنى لنا الحفاظ عمى   القوؿ بعدـ أىميتيا ل لذا كاف جديرًا بنا أف ندرؾ ونعي ىذه القواعد 
 لغتنا مف الضياع ل وأف نرتقي بمغتنا العربية إلى المستوى المطموب .

 
جادتيا دوف اإللماـ 196:  1999زقوت ل  )ويشير ( قائبًل " إنو ال يمكف تعمـ العربية ل واي

لكتابة" دا، ل وسبلمة ابقواعدىا ) النحوية والصرفية (   التي تكفؿ عصمة المساف ل وصحة األ
الذي وضف مف أجمو النحو ػ باعتبار المغة لغة معربة ػ  ؿف اليدؼ األو ( أ171: 1986عطا )ويرى 

:  1995شحاتو )وبخاصة القرآف الكريـ والحديث الشريؼ ل ويشير  ىو حفظ المغة مف الفساد ل
( إلى أف دراسة قواعد المغة العربية ضرورة تقـو عمى أساس ديني عقائدي لحفظ المساف مف 144

الزلؿ ل وخاصة ونحف نعيش في واقف مف العامية ل ألف لغة التحدث في البيت والشارع ل فخمو 
األخطا، المتوقفة عمى معرفة القواعد النحوية ل باإلضافة إلى فيـ  التعبيريف الشفوي والكتابي مف

دراؾ وظيفة الكممة في  المعنى عف طريؽ القرا،ة ل أو االستماع والمحادثة عمى الوجو األفضؿ ل واي
الجممة ودورىا فيو ل كؿ ذلؾ متوقؼ عمى معرفة القواعد النحوية التي ال تدرس عمى أنيا ىدؼ في 

نما  (.119: .198)السيد ل مـ ل والمساف مف االعوجاج والزلؿوسيمة لتقويـ الق حد ذاتيا ل واي
نو مف المبلحظ عزوؼ وشرود الكثير مف غـ مف أىمية النحو والصرؼ ل إال أوبالر 

الدارسيف عف تعمـ النحو والصرؼ ل ويعمموف ذلؾ بأنيـ يجدوف صعوبة في تعمـ تمؾ القواعد ل 
قواعد النحو وحسف استخداميا مف أعقد المشاكؿ التربوية  ( أف إدراؾ.76: 1979لسمؾ )ويرى 

ل حتى لقد اشتد نفورىـ منيا ل وقوى عداؤىـ ليا ل بحيث أصبح ضعفيـ في القواعد  لدى الطمبة 
ممموسًا في قرا،تيـ وحديثيـ وكتاباتيـ ل عمى اعتبار مواضيف عمـ النحو مدمجة مف عمـ الصرؼ 

 في المقررات الدراسية .
 

 كبات تعمـ قكاعد النحك كالصرؼ : أسباب صع
و إحساسيـ بصعوبة في  لفي تعمـ قواعد النحو والصرؼ لعؿ السبب في ضعؼ الطمبة

تعمميا يرجف إلى عدة أسباب منيا : المادة الدراسية نفسيا ل والمتعمـ ل وطريقة التدريس والوسائؿ 
ي تعمؿ بطريقة أو بأخرى عمى ظيور التعميمية ل والمعمـ ل والبيئة المغوية وغير ذلؾ مف األمور الت

 ىذه الصعوبات .
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 أكالن : الصعكبات التي تعكد إل. المادة الدراسية : 
ويرى بعض المربيف أف القواعد النحوية والصرفية بالصعوبة والجفاؼ في قواعدىا ل 

باط وأحكاميا   لكثرة ما تحتاجو مف عمميات عقمية عميا ل كالفيـ واالستيعاب والتحميؿ واالستن
تطبيؽ ل وىذا كمو يتطمب جيدًا عقميًا وفكريًا ل يعجز عنو الكثير مف الطبلب ل الوالربط والموازنة و 

( : قد رأينا أف المبتدئيف في تعمـ قواعد النحو مثبًل يجدوف 7: 1965لسويمـ والسنباطي )ويقوؿ 
واإلحاطة بمغزاه ل ويرى صعابًا مضنية في التطبيؽ العممي ل ويعانوف عناً، مرًا في طريقة تفيمو ل 

أثنا،  المشكبلت تظير التي يمر بيا الطالب( أف بعض  141: ...2)السرطاوي وأبو جودة ل
في تجزئ كممات : التجزي، الخطأ ل حيث يفشؿ الطالب تطور عمـ النحو والصرؼ لدييـ منيا 

 كاف قد اكتسبيا بشكؿ كمي ل فيواجو صعوبة في معرفة أصميا . 
 قسـ.تتقسيـ كممة ال  -

ومما يزيد في صعوبة القواعد النحوية ما نبلحظ مف تعدد لؤلوجو اإلعرابية لؤلنموذج الواحد ل 
( بقولو : ترجف صعوبة القواعد إلى كثرة ما فييا مف 134وىذا يتفؽ مف ) عبد العاؿ ل بل ت: 

 بعرا( أف اإلسراؼ في اإل283: 1984)ظافر والحمادي :  واؿ ل وأوجو جائزة وشاذة ل ويضيفاأق
التقديري والمحمي ل وتجميؿ الكبلـ مف الضمائر المقدرة ال مبرر لو ل ىذا باإلضافة إلى اقتحاـ 

قواؿ في المسالة الميجات العربية بخصائصيا المتباينة في قواعد النحو ل مما أدى عمى اختبلؼ األ
  .(223: 1999) الرشيدي وصبلح ل   النحوية الواحدة

 
 تعكد إل. طبيعة المنياج : الصعكبات التي : ثانيان 

في مادة  ألسباب التي تؤثر في ضعؼ الطمبةيعتبر منياج القواعد النحوية والصرفية مف ا
  أسباب منيا:عدة ذلؾ إلى القواعد ل ويمكف إرجاع 

تعدد القواعد النحوية والصرفية ل وكثرتيا ما أدى إلى ضعؼ الطبلب بيا ل وسو، اختيار  
 في المدارس ل وعدـ ربط القواعد بمواقؼ الحياة  درسيا الطمبةقواعد النحوية التي يال

لكتاب  وميوليـ ل وكذلؾ ما بةفي النياية ال تمبي حاجات الطم ( ل وىي 25: :1999) البجة ل 
 ثر الكبير في جذب الطمبة لو مف األ مف حيث اإلخراج الفني لمكتاب قرر عمى الطمبةالقواعد الم

لمتعة في صحبتو ل أما إذا غمب عميو الطابف التقميدي المنفرد مف طبف لقرا،تو ل وشعور الطالب با
وتغميؼل وتتابف في الموضوعاتل وخمو وسائؿ اإليضاح ل وطريقة مممة في عرض األمثمة ل 
وأسموب معقد في البحث والتحميؿ   الستنتاج القاعدة وتطبيقاتيا ل كؿ ذلؾ يؤدي إلى نفور الطالب 

 يجعمو يعزؼ عف دراسة القواعد مر الذي المدرسي ل األمف اإلقباؿ عمى الكتاب 
 ( .18: 1999ت ل )زقو                                                                 



 64 

  الصعكبات التي تعكد إل. طريقة التدريس كالكسائؿ التعميمية ::ثالثان 
وااللتزاـ بجمودىا في ل  وجمودىا  لفي التعمـ ما يجعؿ مف طريقة التدريس صعوبة م

( أف طريقة تدريس القواعد ليا دخؿ كبير في 134ب ت :ل  عبد العاؿ)يرى المدارس لكما 
(: ليست صعوبة القواعد أو 132صعوبتيا ل وسيولتيا ل ويضيؼ عبد العاؿ قائبًل  )ب ت : 

نما يرجف السبب  لى ميارة المدرس لإلى سيولتيا في مادتيا ل واي فبالرغـ مما ىو  طريقة تدريسيا ل واي
ال يجدوف لذة في دراستيا ل لثقميا عمى  شأف صعوبة القواعد ل وأف الطمبة سائد ومعروؼ ب

ؽ السميمة ائأسماعيـ ل وعدـ ميميـ إلييا ونفورىـ منيال كؿ ذلؾ يرجف إلى عدـ التزاـ المعمميف بالطر 
ئية جافة رس بطريقة إلقا( أف القواعد إذا كانت تد751 : 1979لسمؾ )في تدريس القواعد ل ويرى 

ل وال تراعي ميوليـ واىتماماتيـ ونشاطيـ ل يجد المتعمـ صعوبة في تعمـ تمؾ آلية ال تستثير الطمبة 
أف الطريقة الجيدة القائمة عمى ( أف األمر الذي ال شؾ فيو ل.18: 1999 لزقوت)القواعد ل ويرى 

و يفقبولة عند المتعمميف بما يضعميا مأسس صحيحة تستطيف أف تذلؿ مف صعوبة المادة ل وتج
يضاح ل وطرافة ل وجدية تجذب الطبلب إليو وتحببيـ في مادتو ل  المعمـ عمى طريقتو مف تنوع واي

الصعوبات كاف البد مف بعض الوسائؿ التي تيسر  مفبأف الحد  (113 :1992ل عامر ويرى )
في أفضؿ المواقؼ التربوية  يمياعمى الطبلب تعمـ قواعد لغتيـ القومية ل وتمكف المدرس مف تعم

 نسب الظروؼ التعميمية.وأ
 

 رابعان : الصعكبات التي تعكد إل. معمـ المغة العربية : 
يعاني مف انخفاض في  ومعمـ المغة العربية ل فقد دلت الدراسات عمى أنأما النسبة ل

ف ىؤال، المعمميف ال يعتنوف باستخداـ المغة العربية الفصي ميمة في حة والسالمستوى المغوي ل واي
ة قد انعكس أثره سمبًا عمى ضعؼ األكاديمي والميني لمعممي المغة العربيالتدريس ل لذلؾ فدف ال

أف  إلى( أف ىذا الضعؼ قد يعود 181: 1999زقوت )في شتى المراحؿ التعميمية ل ويرى الطمبة 
جي معاىد العديد مف ىؤال، المعمميف ليسوا مف ذوي االختصاص ل وكما أف بعضيـ مف خري

 المعمميف الذيف لـ يحالفيـ الحظ في االلتحاؽ بالكميات العممية ذات المكانة المحبوبة .
 

خطر الصعوبات يعود إلى ضعؼ إعداد مدرس  ( أف مف أ189 :1998واعتبر عامر )
بعد تخرجو ل وىذه قضية خطيرة مازالت  ـالمغة العربية عمى نحو متميز ل وفؽ ما ينتظره في األيا

في التخطيط التربوي لمعاىد المعمميف والكميات التربوية ل وأف مدرسًا جيد اإلعداد لكفيؿ  غائبة
بتخطي كؿ الصعوبات ل لكؿ ىذه األسباب وغيرىا ىبط مستوى معمـ المغة العربية خاصة في 

ما واالختبلؼ في المستوى الفكري ل م قواعد النحو العربي وأوجد بيف طوائفيـ مف التبايف والتناقض
 (.189 : 1979) أحمد ل إلى حؿ  تحتاج  أصبح مشكمة أخرى
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في القواعد النحوية ل تحمؿ  ( أف ما يزيد مف ضعؼ الطمبة .25 :1999البجة )ل ويضيؼ 
في مراعاة القواعد  ىمدرس المغة العربية مسئولية المغة وحده ل وعدـ تعاوف مدرسي المواد األخر 

 والتحدث بموجبيا . لالنحوية 
 الصعكبات التي تعكد عم. المتعمـ : خامسان : 

مف عنت ل  تعمـ القواعد ل ما يبلقيو الطمبة  سباب التي تؤدي إلى صعوبةومف األ
ة بمف الطمف كثيرًا لفيميا وعدـ قدرتيـ عمى ذلؾ ل فد وصعوبة في دراستيـ لمقواعد ل ومحاوالتيـ

التي تعود إلى المتعمـ يرى  األسباب ييتـ بدراستيا ل ومف أىـويبعد عنيا ل وال  يكره تمؾ القواعد ل
يحفظوف ىذه  ية لمنحو ل ووظيفتو إذ أف الطمبة( في إغفاؿ المقاصد الحقيق251: 1999) البجة ل 

القواعد دوف تبييف اليدؼ الصحيح مف دراستيا ل ودوف أف تحقؽ ليـ حاجاتيـ التعميمية ل فينجـ 
االنصراؼ تعمـ أية مادة تعميمية يؤدي إلى ل ةيعنو انصرافيـ عنيا ل ومف ىنا نبلحظ انعداـ الدافع

التعميمية ل  تعمـ ىذه المادة ل وىذا ما ينتج عنو مف سمبية المتعمـ وعدـ مشاركتو في العممية في 
قبالو عمى التعمـ  .واي

ما يراه ) زقوت ل  القواعدلدراسة تمؾ  عمىتجعؿ مف المتعمميف ال يقبموف ومف األسباب التي 
حساس  كفرع مف فروعل قمة الدرجة المخصصة ليذه المادة  ( مف 183:  1999 المغة العربية ل واي

اعتبار أنيا ل والنصوص والتعبير ونحوىا ل عمى أنو يمكف تعويضيا في دروس القرا،ة  الطمبة 
يسيرًا مف الدرجة الكمية المخصصة لمغة العربية ل   اً جز،ليست مادة رسوب ل وأف درجاتيا تمثؿ 

 إىماليـ لحصتيا وكتابتيا . طبلب نحو تعمـ القواعد ل يؤدي إلىيعزز اتجاه ال األمر الذي ال
 : صعكبات أخرل متفرقة :  سادسان 

في القواعد ل  بًل : إف ما يزيد مف ضعؼ الطمبة ( قائ .25:  1999يشير ) البجة ل 
في مراعاة تحمؿ مدرس المغة العربية مسئولية المغة وحده ل وعدـ تعاوف مدرسي المواد األخرى 

القواعد النحوية ل والتحدث بموجبيا ل فقد تبيف أف مف أىـ عوامؿ ضعؼ المغة العربية ل أف 
أعماليـ ل مغوي ل فينعكس ذلؾ عمى مدرسي المواد األخرى يعتبروف أنفسيـ في عزلة عف المجاؿ ال

 طبلبو أخطا، حتى أف الواحد منيـ ال يضف فكرتو أو المادة العممية في قالب سميـ ل وال يعني ب
استعماؿ المغة ل ظنًا منو أف مادتو ذات طابف عممي فقط ل غير  المغوية ل وال يحاوؿ تعويدىـ عمى

ذا لـ بمدرؾ أف لمادتو مجااًل حيويًا ىو التعبير عنيا  يتعاوف الجميف تعاونًا صادقًا المغة العربية ل واي
) ينيار بانييار كؿ أدا، عممي آخر يـتحقيؽ أىداؼ وخدمة وظائفيا ل فدف األدا، المغوي السم عمى

 ( .  6 -5:  1999الشافعي ل 
 

ضعفيـ في القواعد ل إلى  والتي تؤديبيئة المغوية التي يحياىا الطالب أما فيما يتعمؽ بال
مف لغة صحيحة  لطمبةالحياة ل وأف ما يتعممو اة سيطرت عمييا العامية في مختمؼ مياديف فيي بيئ
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في  بمجرد خروجو منيا ل فتراه يستخدـ العامية إال أف يذوب ل ويتبلشىسة ما يمبث داخؿ المدر 
داخؿ الفصؿ  والمتمثمة في زيادة أعداد الطمبة  البيئة المدرسية ل البيت والشارع ل باإلضافة إلى

مراعاة  ل وكذلؾبكؿ الطمبة بو  ًا يصعب االىتماـالواحد ل األمر الذي جعؿ مف تعمـ القواعد أمر 
أو المرئية لعبلـ المقرو،ة أو المسموعة ذلؾ كؿ ما تحممو وسائؿ اإل دية ل أضؼ إلىالفروؽ الفر 

لفاظ غير السميمة ل األمف وجود بعض األخطا، الكتابية ل والحديث بمغة عامية ل واستخداـ بعض 
 فؽ واالنسجاـ المغوي عند الطمبة عدـ التواإلى  أف ىذا التناقض أدى ( 184: 1999زقوت  )ويرى 
ط بختأنيا غامضة يسودىا ال لغتيـ عمى يـ المغوي ونظراتيـ إلىسموك مر انعكس عمى  األ

 واالضطراب .
 

  : النصائح التي تفيد في تسييؿ دراسة قكاعد النحك كالصرؼ بعض خصنمّ كمف الممكف أف 
 مف حيث دكر المعمـ :  –أ 

عب الدروس ل لذا أعقد وأص أنو مفدرس القواعد عمى  ة ينظروف إلى بإف الكثير مف الطم
وسيـ المدرسيف أف يبذلوا جيدىـ لتذليؿ ىذه الصعوبة المزعومة ل وأف يصاحب در  يجب عمى

( ل  212: 1998بأقصى ما يستطيعوف) العميل وأف يسيموا القاعدة الحيوية والنشاط والتشويؽ ل
لتطبيؽ العممي ىذا مف ناحية أما مف ناحية أخرى ل فبل يمكف أف ترسخ القواعد في األذىاف إال با

نما تستمر بعد ذلؾ في كؿ  الكثير ل ولذلؾ فدف دراسة القواعد ال تنتيي بانتيا، حصة القواعد ل واي
( أف  134( ل ويرى ) عبد العاؿ ل ب ت :  61:  1999حصص المغة العربية ) أبو مغمي ل 

روس القرا،ة المدرسيف لو انتيزوا الفرص المناسبة إلصبلح الخطأ في القواعد عند وقوعو في د
بصعوبة القواعد ل عمى عدـ شعورىـ ل و  ألدى ىذا إلى نجاحيـ ل واستفادة  طمبتيـ والمحفوظات 

المغة العربية  التزاـ كؿ معممي يأخذ وقتًا كبيرًا ل باإلضافة إلىتمؾ الفروع و  التطبيؽ عمى  أال يطغى
 ؾ دوف تعسؼ قدر اإلمكاف . ل وذلالحديث بالمغة العربية الفصيحة ل وأف يطالبوا بذلؾ طمبتيـ 

 
مف أبواب النحو والصرؼ بسيولة ( أنو يمكف تثبيت كثير  2.3:  1993شحاتو )  ىوير 

دراسة نظرية تشرح فييا  خبلؿ التطبيؽ العممي دوف حاجة إلىالطمبة ل وأقبلميـ مف  ةألسن عمى
 والمصطمحات . اعد ل أو تحدد فييا التعاريؼالقو 

  
اعد النحو لقو كيز معممي المغة العربية عمى التطبيؽ العممي رة تر ضرو  ةرى الباحثوت

 –كؿ حصص فروع المغة العربية  والصرؼ ل فبل تقتصر عمى حصة القواعد فقد ل إنما تتعدى إلى
 ربط موضوعات القواعد مف دروس القرا،ة ل و النصوص في لفقد يمجأ المعمـ إلى -ما أمكف 
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لويتسنى ليـ فيميا ل باإلضافة إلى ضرورة تعمـ القواعد  عمى طمبةأغمب األحواؿ   حتى يتعود ال
 أسموب المحاكاة في تعمـ القواعد ل وخصوصًا في المرحمة االبتدائية .  التركيز عمى

 
  ج:االمنيمف حيث  –ب 

والصرفية  الدارسيف في القواعد النحوية أف تكوف الموضوعات التي تقدـ إلى ينبغي
دـ اإلنساف في حياتو ل فتمبي حاجتو المغوية لوتسيؿ لو عمميات أف تخ موضوعات وظيفية ل بمعنى

ل ويعبر بشكؿ صحيح ل  التفاعؿ االجتماعي ل حيث يقرأ بصورة سميمة ل ويكتب بأسموب سميـ
ل ولف يتوفر الدافف إال إذا  التعمـ إلى دفعوما يمف ل ولف يتأتي ذلؾ إال إذا كانت ثمة وفيـ ما يس

ت التي يتعمميا تمبي حاجاتو ل وترضي اىتماماتو ل ومف ىنا تأتي المتعمـ أف الموضوعا أحس
 (. 132: 1982ضوعات وظيفية لوذات نفف اجتماعي) السيدلأف تكوف تمؾ المو  توأىمي

 
مف الببلغة وأال تدرس و أف تكوف أمثمة القواعد مرتبطة بالنصوص األدبية  ةالباحث رىوت

  قواعد المغة العربية ل ويرى والتدريبات عمى خبلؿ أمثمة مبتورة ل إضافة إلى كثرة المراف
استعماؿ األمثمة المبتورة المتكمفة في بعض  ( إذا اضطر المدرس إلى 113:  1992) عامر ل 

ومعانييا ل قريبة  الدروس خاصة في أبواب الصرؼ ل فمتكف ىذه مقبولة مف الطالب في صياغتيا
ارسة والتدريب مف المم المرحمة االبتدائية عمى النحو في حياتو ل وبفضؿ أف تعتمد دراسةمف واقف 

 ( .  131: 1..2حفظ القواعد ) أبو الييجا، ل عدـ التركيز عمى
 مف حيث طبيعة المادة :  –ج 

( أف ذلؾ  61: 1999بو مغميل ل يرى ) أصعوبة والجفا،اللتحسيف المادة الدراسيةلوعدـ وصفيا ب
اإلعراب التقديرية والمحمية والتي تحتمؿ آرا، مختمفة ل أتي إال باالبتعاد عف اإللغاز ومسائؿ لف ي

تحقيؽ  الحد الذي يعيف عمى بغي أال يتعدىينالدرس (  بأف  189:  1998كما يرى) فضؿ اهلل ل 
نما  غايتو األساسية ل وىي أف دراسة قواعد النحو أو الصرؼ منو ليست غاية تقصد لذاتيا ل واي

  . وتقويـ المساف ـ وتصحيح األساليبوسيمة لضبط الكبل
واالبتعاد عف المواضيف التي  والشاذةلبضرورة االبتعاد عف القواعد الصعبة  ةالباحث وترى

  اإلعدادية.والمرحمة  االبتدائيةلوذلؾ في المرحمة  العربيلًا في النحو قاعدة خصوص ال تضبطيا
 ؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية : ائمف حيث طر  –د 

ؽ التدريس البالية ائة العربية مف أساتذة وموجييف االبتعاد عف طر معممي المغ فيجب عمى
قوانينيا ل ألنيـ  جامدة مما يسمونو بقواعد المغة ووالضعيفة وأساليب التمقيف ل وترديد القوالب ال

عممية التي البد منيا تشكيؿ ممكاتيـ المغوية ال عمىالطمبة ؽ ل أو األساليب ال يساعدوف ائبيذه الطر 
المعمـ أف يغير أسموبو وطريقة  ( ل فعمى 59:  1995بية ) المبل : فيـ المغة العر  عمى لتعينيـ
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اإليضاح المتوفرة خير  تدريسو عندما يكتشؼ عدـ فيميـ لمموضوع ل وعميو أف يستخدـ وسائؿ
( ل وعميو أف  113: 1..2المناسب مف الحصة) أبو الييجا،لوأف يعرضيا في وقتيا لاستخداـ

 المعنوي لطبقًا لقواعد عمـ  وس إلىالصعب ل ومف المحس قة عرضو مف السيؿ إلىيتدرج في طري
   .( 2.4:  1993النفس ) الياشمي ل 

 الفروؽ الفردية بيف الطمبة  يث تراعىالتدريس ل بحفي طرائؽ ضرورة التنوع  ةالباحث رىت
تعميمية مساعدة ل  ما أمكف وكذلؾ عرض ما يشد انتباىيـ ل ويجذبيـ نحو تعمـ المادة مف وسائؿ

الوسائؿ التعميمية المعروضة كذلؾ و ؽ التدريس المستخدمة ل ائؽ التدريس ل وأف تكوف طر ائمف طر 
 دوف تحقيؽ الفائدة. الخل يف ...محققة لمفائدة المرجوة ل وليس لمعرض فقط ل أو التز 

  التقكيـ:ق _ مف حيث كسائؿ 
صرؼ مف خبلؿ تركيز النحو واليتمثؿ دور وسائؿ التقويـ في تسييؿ دراسة قواعد 

 أو تسميف القواعد  المصطمحاتل أف تتجنب التركيز عمى األىداؼلؽ تحقي االختبارات عمى
 ( .  252:  1999) البجة ل                                                                

جمو   بغية التعرؼ مف أ ي وضعتضرورة تحقيؽ أساليب التقويـ لميدؼ الذ ةالباحث رىوت
مر الذي أف يجعمنا نصدر حكمُا عمى ما لمقواعد النحوية والصرفية ل األتحصيؿ الطمبة  إلى مستوى

مف  ةبحققو الطمما ل كذلؾ حساب مدى القواعد النحوية الصرفية مف تقدـ في  توصؿ إليو الطمبة
 فيـ واستيعاب لتمؾ القواعد . 

 
  ية:كالمدرسمف حيث البيئة المغكية  –ك 

مغة العربية الصحيحة  ما أمكف حتى يتسني الحديث بال ضرورة التركيز عمى ةالباحث رىت
االىتماـ بذلؾ ل ىذا باإلضافة يواكب ما تعممو داخؿ المدرسة ل ويشعر بو ل لكؿ طالب أف يجاري 

س المغة ل واالىتماـ بدرو  وفر المناخ الجيد لتعميـ الطمبةت رة تعاوف اإلدارة المدرسية عمىضرو  إلى
عمييا ومنحيـ الجوائز دراستيا واإلقباؿ  المسابقات في ذلؾ ل وتشجيف الطمبة عمىالعربية وعمؿ 

تذليؿ صعوبات تعمـ قواعد النحو  ضرورة العمؿ عمى ةالباحث رىومف خبلؿ ذلؾ كمو تل القيمة 
ؽ ائتعمـ وطر والصرؼ والتي جا،ت مجتمعة في المادة الدراسية نفسيا ل والمنياج ل والمعمـ و الم

التدريس وغيرىا مف األساليب ل وضرورة األخذ بعيف االعتبار بتمؾ النصائح التي وردت والتي تفيد 
لبموغ  اً في تسييؿ دراسة قواعد النحو والصرؼ ل مف أجؿ الحد مف ىذه الصعوبات والسير قدم

 اليدؼ المنشود .
 التعميمية لذكم صعكبات التعمـ : البرامج

 :يػػيمػ كفيما فردية  تعاونيةل تنافسيةل طرؽ:بثبلث  عمـ طمبتويمكف لممعمـ أف ي
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مف بعضيـ البعض لتحقيؽ ىدؼ معيف ل  : في ىذا يتنافس الطمبة التعميـ التنافسي .1
يعمموف  يـ ؿ ل ولذلؾ فدف بعضويمكف تقييميـ عمى أساس سرعتيـ ودقتيـ في إتماـ العم

ال يعمموف بنفس  ينما بعض الطمبة ة المعطاة ليـ ل ببجدية لموصوؿ إلى إتماـ الميم
 الجدية العتقادىـ بأنيـ لف ينجحوا في ذلؾ .  

 بغيرىـلليـ وليس مقارنة لتحقيؽ أىداؼ وضعت خصيصًا  الطمبة يعمؿ  :الفردمالتعميـ  .2
مف التعميـ حيث يحاوؿ بعض  ويتـ تقييميـ عمى أساس معايير خاصة بيـ في ىذا النوع

 اآلخريف.يـ شخصيًا بغض النظر عف أقرانيـ تحقيؽ نتائج مفيدة لالطمبة 

يـ ويتـ تقييم مشترؾللتحقيؽ ىدؼ عاـ  معًا  ةبفي ىذا النوع يعمؿ الطم:التعاكنيالتعميـ  .3
 (. 243: 2..2)العزةل الفريؽصيؿ المجموعة والعمؿ بروح عمى أساس تح

 

 دكر المعمـ في عالج صعكبات التعمـ :
لتعمـ أف يعرؼ نوع العبلج الطبي الذي يتعاطاه عمى المعمـ الذي يتعامؿ مف صعوبات ا

الطالب ل وما ليذا مف آثار جانبية عميو ل وأف يحسف مراقبتو أثنا، تصرفاتو وأعمالو ل وأف 
يكوف حذرًا في تعاممو ل فيحتـر مشاعره ل ويحفظ لو كرامتو واحترامو ومف الخطوات التي يجب 

 ي : ػػكىأف يتبعيا المعمـ ل 
: يجب أف يكوف تصميـ غرفة الصؼ بشكؿ يتناسب مف  ة تعميميةتكفير أفضؿ بيئ .1

كالنوافذ لعمى تشتت االنتباه  تقؿ في الغرفة المثيرات التي تعمؿاحتياجات الطمبة وأف 
الكثيرة ل واألبواب المفتوحة ل وأف ال يكوف قريبًا مف األماكف التي تزدحـ بيا حركة المرور 

 . وتشتتصؼ ال لزـو ليا تبعد االنتباه و ؿ الل وأف ال يسمح بوجود حركة نشطة داخ
: عند إعطا، المعمـ تعميماتو  تزكيد الطالب بالتعميمات الالزمة كالكاجبات المطمكبة .2

وتكميؼ الطالب بالواجبات المطموبة عميو أف يشفف االتصاؿ معو بحركات العينيف ل ل
شارة اليد التي تدعـ ما يقولو ل وتوحي بال بما تدؿ عميو  ويعزز أقوالويدؼ الذي يريده ل واي

وأف تكوف ىذه التعميمات واإلرشادات واضحة ومحددة ل وأف لحركاتو مف معاف ودالالت 
رشاداتو ل ويبف ما  كما  ل مف إنجاز ليا يتوقعو يكوف عامؿ الثبات متوافرًا بيف تعميماتو واي

ىا يا لو ل أو إمبل،كتفي بمجرد قرا،تفبل ي ل عميو أف يتأكد أنو فيـ واستوعب ىذه التعميمات
ذلؾ  عت الحاجة إلىعميو وقبؿ أف يبدأ العمؿ وأف يعيدىا عمى سامعو فيي أخرى إذا د

 دوف التعرض إلي ضيؽ أو حرج . 

 
 
 



 7. 

  مقبكؿ:غير تصنيؼ أنكاع السمكؾ   4

تطبيقيا  يكوف المعمـ عند أفو  لمفيومةالواضحة الواعد النظاـ وأسسو يتبف المعمـ ق أفيجب 
ومعنفًا ل وأف  ات والقوة وأف يكوف في تعاممو معو معممًا ومربيًا ل وليس موبخاً الثب أقرب إلى

وأف يحتفظ باتزانو وىدوئو أثنا، أي لكؿ نجاح وتقدـ مف الطالب إيجابيًا  يكوف رد فعمو عمى
  .يجرح شعوره الألو ما يثير إحساسو  وتجنب الحدة في ذلؾ ل والبعد عف كؿ لنقاش يجريو معو 

 يات كتقرير الذات : رفع المعنك   3
تقدمو  الطالب عمى ف يكافأألو إف بنا، كياف الفرد والمساعدة عميو أمر ىاـ مف واجب المعمـ 

نجازاتو وبأسموب مع  تشجعو عمى أف ينتيز كؿ فرصة ممكنةل و تدؿ بعيد عف التطرؼ والمغاالة واي
وأف لآلخريف طة في نظر ايبنفسو وبقدراتو ميما كانت بس والعمؿ ل وتعزز ثقتعمى نجاز وتحفزه اإل

لوأف يقؼ عند مور ليستأنؼ الحوار في كؿ ما يعرض لو مف أ اتصاؿ وتواصؿ معو  يكوف عمى
عادة النظر بعد ذلؾ لموصوؿ إلى  مشاكؿ ال بعض  )جدوعل  حموؿ ليا تخضف لمتجربة واالختبار واي
2..3 :13.-133 ). 
اإلعاقات ف الصعوبات ىي عبارة عف لثالث بألممحور ا العرض السابؽ الباحثة مف خبلؿوترى 

التي تحوؿ دوف الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف العممية التعميميةل وقد تكوف صعوبة 
نفسول سوا، أكانت اجتماعية أـ اقتصادية أـ نفسيةل وقد تكوف مرتبطة بعممية التعمـ  ذمرتبطة بالتممي

 .لمناخ السائد داخؿ المدرسةنفسيا مف أساليب التدريسل أو شخصية المعمـل أو ا
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في فاعمية عمميتي التعمـ والتعميـ ل وترى الباحثة بأف       

 خصائػػص المعمػـ لو سموؾ المعمـ والمتعمـل يا:ومن لكي يحقؽ األىداؼ المرجوة منيما ل
صفات مجموعة  لوالدراسية خصائص المادة و وخصائص المتعمـ لوالصفات الطبيعية لممدرسة ل

 القوى الخارجيةل كاألسرةل والجيرافل والبيئة الثقافية التي يعيش فييا المتعمـ.ل و األقراف
  : النصائح التي تفيد في تسييؿ دراسة قكاعد النحك كالصرؼ عضب عرضكما ترل 

عمى حصة  اعد النحو والصرؼ ل فبل تقتصرلقو العممي  ؽالتطبي العربيةفيجب عم. معممي المغة 
 فقد يمجأ المعمـ إلى -ما أمكف  –كؿ حصص فروع المغة العربية  القواعد فقد ل إنما تتعدى إلى

غمب األحواؿ   حتى يتعود الطمبة أ ربط موضوعات القواعد مف دروس القرا،ة ل و النصوص في
اكاة في أسموب المح لويتسنى ليـ فيميا ل باإلضافة إلى ضرورة التركيز عمىتعمـ القواعد  عمى

 أف تكوف الموضوعات التي تقدـ إلى ينبغيلو ل وخصوصًا في المرحمة االبتدائية تعمـ القواعد
أف تخدـ اإلنساف في حياتو ل  والصرفية موضوعات وظيفية ل بمعنى الدارسيف في القواعد النحوية

ل ويكتب  فتمبي حاجتو المغوية لوتسيؿ لو عمميات التفاعؿ االجتماعي ل حيث يقرأ بصورة سميمة
أف تكوف أمثمة القواعد مرتبطة بالنصوص  لوبأسموب سميـل ويعبر بشكؿ صحيح ل وفيـ ما يستمف 
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قواعد  مف خبلؿ أمثمة مبتورة ل إضافة إلى كثرة المراف والتدريبات عمىالببلغة وأال تدرس و األدبية 
 .المغة العربية 

قاعدة  عف المواضيف التي ال تضبطيا واالبتعاد والشاذةلعف القواعد الصعبة  االبتعاديجب كما 
  اإلعدادية.والمرحمة  االبتدائيةلوذلؾ في المرحمة  العربيلخصوصًا في النحو 

ؽ التدريس البالية ائمعممي المغة العربية مف أساتذة وموجييف االبتعاد عف طر  وعمى
وانينيا   ألنيـ بيذه قو ة قواعد المغوالضعيفة وأساليب التمقيف ل وترديد القوالب الجامدة مما يسمونو ب

  عممية التي البد منيا تشكيؿ ممكاتيـ المغوية ال عمى الطمبةال يساعدوف  ألساليبؽ ل أو اائالطر 
المعمـ أف يغير أسموبو وطريقة تدريسو عندما يكتشؼ عدـ  فعمىلفيـ المغة العربية  لتعينيـ عمى

وأف يعرضيا في رة خير استخداـ لاإليضاح المتوف فيميـ لمموضوع ل وعميو أف يستخدـ وسائؿ
الصعب ل ومف  يتدرج في طريقة عرضو مف السيؿ إلىوعميو أف  المناسب مف الحصةوقتيا 
 وس إلى المعنوي لطبقًا لقواعد عمـ  النفس.المحس

ما أمكف وكذلؾ عرض ما  الفروؽ الفردية بيف الطمبة  يث تراعىالتدريس ل بحفي ضرورة التنوع و  
ؽ التدريس ل وأف ائيجذبيـ نحو تعمـ المادة مف وسائؿ تعميمية مساعدة ل مف طر يشد انتباىيـ ل و 

الوسائؿ التعميمية المعروضة محققة لمفائدة المرجوة ل وليس و ؽ التدريس المستخدمة ل ائتكوف طر 
 دوف تحقيؽ الفائدة. الخل يف ...لمعرض فقط ل أو التز 

صرؼ مف خبلؿ تركيز قواعد النحو واليتمثؿ دور وسائؿ التقويـ في تسييؿ دراسة وأيضًا 
ضرورة و ل أو تسميف القواعدالمصطمحاتل تجنب التركيز عمىوأف ياألىداؼلؽ تحقي االختبارات عمى

 تحصيؿ الطمبة  مف أجمو  بغية التعرؼ إلى مستوى ي وضعتتحقيؽ أساليب التقويـ لميدؼ الذ
مف تقدـ  ُا عمى ما توصؿ إليو الطمبةمر الذي أف يجعمنا نصدر حكملمقواعد النحوية والصرفيةل األ

 حققو الطمبة مف فيـ واستيعاب لتمؾ القواعد. ما ل كذلؾ حساب مدى القواعد النحوية الصرفيةفي 
لكؿ طالب أف  يتسنىمغة العربية الصحيحة  ما أمكف حتى الحديث بال التركيز عمى كما يمكف
ضرورة  ـ بذلؾ ل ىذا باإلضافة إلىاالىتمايواكب ما تعممو داخؿ المدرسة ل ويشعر بيجاري و 

ل واالىتماـ بدروس المغة العربية  وفر المناخ الجيد لتعميـ الطمبةت تعاوف اإلدارة المدرسية عمى
  .عمييا ومنحيـ الجوائز القيمةدراستيا واإلقباؿ  المسابقات في ذلؾ ل وتشجيف الطمبة عمىوعمؿ 

ي يتعامؿ مف صعوبات التعمـ أف يعرؼ نوع العبلج الذكما ترى الباحثة البد لمعمـ المغة العربية 
الطبي الذي يتعاطاه الطالب ل وما ليذا مف آثار جانبية عميو ل وأف يحسف مراقبتو أثنا، تصرفاتو 
وأعمالو ل وأف يكوف حذرًا في تعاممو ل فيحتـر مشاعره ل ويحفظ لو كرامتو واحترامو ومف الخطوات 

 ي : ػػكىالتي يجب أف يتبعيا المعمـ ل 
وتصنيؼ أنواع  وتزويد الطالب بالتعميمات البلزمة والواجبات المطموبةل توفير أفضؿ بيئة تعميميةل

 رفف المعنويات وتقرير الذات .و  لالسموؾ الغير مقبوؿ



 72 

 
 
 
 
 

 ؿ الثالثػػالفص
 

 ةػابقػػات السػالدراس
 

  أكالن: الدراسات التي تناكلت صعكبات التعمـ في فركع المغة العربية
 

  ثانيان: الدراسات التي تناكلت صعكبات تعمـ النحك
 

  ثالثان: الدراسات المتعمقة بتدريس النحك العربي بكجو خاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 الفصػػؿ الثالث
 الدراسات السابقة

المغة العربية وحدة متكاممة ل وكؿ ال يتجزأ ولكف تقسيـ المغة إلى فروع ىو تقسيـ اعتمده التربويوف 
ل يود الباحثيف في الكشؼ عف صعوبات وع ىذه المغة الخالدة ل فقد تواصمت جبكؿ فرع مف فر 

وتعمميا بفروعيا المختمفة لتسيؿ عمى المتعمميف تخطي ىذه الصعوبات ل  ةومشكبلت المغة العربي
والدراسات السابقة ل فقد حصرت بعض الدراسات  يومف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى األدب التربو 

 ةإلى ثبلث آثرت الباحثة أف تقسـ ىذه الدراسات الذ عبلقة بموضوع الدراسة  السابقة التي ليا 
  محاور ىػػي:
ل العربيةالتي تناولت صعوبات التعمـ في فروع المغة  فيو الدراساتتناولت الباحثة  األكؿ:المحكر 
 .دالمغةل والقرا،ةل والكتابةل والتعبيرل والقواع تكصعوبا
 .صعوبات تعمـ النحوبالدراسات التي تتعمؽ احثة في ىذا المحور تناولت الب  الثاني:المحكر 
 تناولت الباحثة فيو الدراسات المتعمقة بتدريس النحو العربي بوجو خاص. الثالث:المحكر 

 
 التي تناكلت صعكبات التعمـ في فركع المغة العربيةالدراسات أكالن : 

 (:0202دراسة )أبك طعيمة ، 
لعبلج الضعؼ في بعض   أثر برنامج بالعيادات القرائية رفة معىدفت ىذه الدراسة إلى 

وقد استخدـ الباحث لالصؼ الرابف األساسي في محافظة خاف يونس  ةطمب لدىميارات القرائية ال
 ل سطمبة الصؼ الرابف األساسي في محافظة خاف يون اختار عينة مف لو المنيج التجريبي 

مف طمبة  ة التجريبية ل والمجموعة الضابطةجموع: الم مجموعتيفوتكونت عينة الدراسة مف 
 ئيةار برنامج العيادة الق ةل ومف األدوات المستخدم محافظة خاف يونس  ياألساسي فالصؼ الرابف 

ل وبعد تطبيؽ في الميارات القرائية  ؼلتشخيص الضع  بطاقة مبلحظة و ل اختبار قرائي و ل 
جابة أفراد العينة عمىة أسابيوالتي استمرت ثماني لإجرا،ات الدراسة جرا،  ف واي االختبار ل واي

وجود فروؽ بيف عدد مف النتائج أىميا: لقد توصمت الدراسة إلىلالمعالجات اإلحصائية البلزمة 
التي درست ببرنامج تعزى لصالح المجموعة التجريبية  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

العناية بالطالب في مادة المغة :  ات مف أىميا ولقد خرجت ببعض التوصيل العيادات القرائية 
إعداد معمـ الصؼ إعدادًا جيدًا في المغة العربية  خاصة في الصفوؼ الدراسية األولى لوالعربية و 

 .وفي طرائؽ تدريسيا 
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 (:0229،دراسة ) العطار 

لعبلج بعض    أثر برنامج عبلجي بالوسائط المتعددة معرفةالدراسة إلى  ىذه ىدفت
استخدـ الباحث في ىذه ؼ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي ل ولقد عوبات مبحث الصر ص

اعتمد  المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى وصؼ الظاىرة لو المنيج التجريبي الذي :الدراسة منيجيف
والبالغ عددىـ  ل طمبة الصؼ الثامف األساسيعمى بنا، برنامج وتجريبو ل كما اختار عينة مف 

األدوات المستخدمة : االستبانة نصؼ المفتوحة ل واالختبار ل ومف  بًا وطالبةً ( طال3845)
سابيف  ل ل وبعد تطبيؽ إجرا،ات الدراسةلوالتي استمرت ثمانية أالتشخيصي ل والبرنامج المقترح 

جابة أفراد العينة عمى جرا، المعالجات اإلحصائية البلزمة للقد توصمت الدراسة إلي  واي االختبار ل واي
لح الضابطة لصا وجود فروؽ فردية بيف المجموعة التجريبية والمجموعةد مف النتائج أىميا: عد

 المجموعة التجريبية .
 

 :(0229دراسة )الفقعاكم ، 
مدى فعالية برنامج مقترح لعبلج صعوبات تعمـ اإلمبل، لدى  معرفةىدفت الدراسة إلى 

ومف التجريبي.الباحث المنيج  استخدـكما  ليونسطمبة الصؼ السابف األساسي في محافظة خاف 
االستبانة نصؼ المفتوحة ل واالختبار التشخيصي ل والبرنامج المقترح أدوات الدراسة المستخدمة : 

جابة أفراد العينة عمىوبعد تطبيؽ إجرا،ات الدراسةلوالتي استمر  . جرا،  ت شيريفل واي االختبار ل واي
وجود فروؽ  وجودعدد مف النتائج أىميا: دراسة إلىة البلزمة للقد توصمت الالمعالجات اإلحصائي

وخمصت تعزى لصالح المجموعة التجريبية ل  فردية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
الدراسة بعدة توصيات أىميا : العناية بالطالب في مادة المغة العربية وخاصة في الصفوؼ 

 .ادًا جيدًا في المغة العربية وفي طرائؽ تدريسيا أىمية إعداد معمـ الصؼ إعدلو الدراسية األولى 
 

 :(0228دراسة )كادم ، 
ؼ الص إلمبلئية الشائعة لدى طمبة لعبلج األخطا، ا  ىدفت الدراسة إلى اقتراح خطة 

ل كما استخدـ استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ل ولقد الرابف األساسي بمحافظة غزة 
 مجتمف الدراسة فاختار الباحث عينة عشوائية مل و تبار التشخيصى االستبانة ل واالخالباحث 

التساوي بيف مجموعة مف المدارس الحكومية بموزعيف  ( طالبًا وطالبةً 482األصمي حيث تكونت )
معممي الدراسة مف كما قاـ الباحث باختيار مجتمف ارس وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيفل ومف مد

وبمغ لاستبياف أسباب األخطا، اإلمبلئية  ىظة خاف يونس لئلجابة عممحافبومشرفي المغة العربية 
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أف أسباب مف أىميا : نتائج  ومشرفًال وقد أسفرت الدراسة عف ( معمماً 85نة )عدد أفراد العي
ثـ مقرر اإلمبل، ل ل ثـ تعمـ اإلمبل،  ل ثـ الطالب لثـ النظاـ التعميمي لاألسرة  : األخطا، اإلمبلئية

عقد اجتماعات ودورات وورش عمؿ ودروس توضيحية  أوصت الدراسة بضرورةكما ل ثـ المعمـ 
طبلع أوليا، أمور الطمبة عمى مستويات تحصيؿ أبنائيـ وتبصيرىـ شكبلتو لو حوؿ اإلمبل، وم اي

شراكيـ في عبلج قصورىـ .  بنواحي ضعفيـ واي
 

 :(0227دراسة )عثماف ،
 ميارة  الستراتيجيات التعميـ التبادلي عمى أثر برنامج تدريبيإلى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

 ما ورا، الفيـ لدى الطبلب ذوي صعوبات الفيـ القرائي في الصؼ الخامس االبتدائي .
( طالبًا مف الذكور مف ذوي 69الدراسة مف )استخدـ الباحث المنيج التجريبي ل كما اختار عينة 

االبتدائي ل وقد قسمت العينة عشوائيًا  الصؼ الخامسطالبات صعوبات الفيـ القرائي وجميعيـ مف 
( 29ضابطة وتتكوف مف )   ( طالبًا ل والثانية.4إلى المجموعتيف : األولى تجريبية تتكوف مف) 

يو لمذكا، ل والبرنامج ل ومقياس بينمستخدمة : اختبار الفيـ القرائي ومف أدوات الدراسة الطالبَا ل 
تحسف مستوى  وجود  مف أىميا :نتائج  عف سفرت الدراسة التدريبي ل وبعد تطبيؽ البرنامج  لقد أ

في المجموعة  يما ورا، الفيـ ل كذلؾ الفيـ القرائي لدى الطبلب ذوي صعوبات الفيـ القرائ
العناية ى أقرانيـ في المجموعة الضابطة ل وأوصت الدراسة التجريبية ل ولـ يظير التحسف لد

 الصفوؼ الدراسية األولى . خاصة فيبالطالب في مادة المغة العربية و 
 

 (: 0226دراسة ) دحالف ، 
طمبة الصؼ الحادي عشر  الببلغة العربية لدىتعمـ صعوبات  معرفةالدراسة إلى  تىدف

  البرنامج.وبياف أثر ىذا  ليالوبنا، برنامج عبلجي  غزةلوأسبابيا في مدراس قطاع 
نة الدراسة مف ثماني فصوؿ دراسية بمغ عيلقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التجريبي ل واختار 

 –مف القسميف العممي واألدبي  –مف طمبة الصؼ الحادي عشر  طالبًا وطالبةً  ( .35)عددىا 
تي : أربعة فصوؿ : فصميف مف القسـ العممي وفصميف مف القسـ األدبي النحو اآل موزعة عمى

نوية لمبنيف في محافظة خاف مف مدرسة كماؿ ناصر الثا اً ( طالب 167حيث بمغ عدد الطبلب )
فصميف مف  –يونس ل وأربعة فصوؿ أخرى مف مدرسة القدس الثانوية لمبنات في محافظة رفح 

 اآلتيػػة :أدوات الدراسة ل وقد استخدـ الباحث العممي وفصميف مف األدبي 
صؼ المقابمة الشخصية مف عينة مف طمبة ال واالختبار التشخيصي ل  لواالستبانة المفتوحة   

رح ل الذي تقلبرنامج الما لواالختبار التحصيمي لو الثاني عشر الذيف درسوا مادة الببلغة العربية 
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حث تحديد أسباب ومف أبرز النتائج التي توصؿ إلييا البال ييدؼ لعبلج صعوبات تعمـ الببلغة 
ل لمعمـ والل طرائؽ التدريس ل الطالب  مف المحتوى كؿٍ باؾ أسباب تتعمؽ نيتعمـ الببلغة ل ف
ومف أىـ التوصيات التي خرجت منيا الدارسة : بنا، المناىج الدراسية بما يتبل،ـ ل وأساليب التقويـ 

تعتمد  ةمف قدرات الطمبة وميوليـ وحاجاتيـ المغوية والوجدانية والنفسية واستخداـ طرائؽ تدريسي
 . الحماس لدييـوتؤدي لزيادة روح لايجابية المتعمميف وتنمي عندىـ روح المنافسة  عمى
 

 (:0223)حرب، دراسة 
مف لدى طمبة الصؼ السادس األساسي تحديد صعوبات تعمـ الصرؼ  ىدفت  الدراسة إلى

المنيج الوصفي التحميمي ل و لقد استخدـ الباحث  المستوىالمغة العربية وتحديد  يمعمم نظروجية 
تكوف مجتمف الدارسة مف جميف حيث مجتمف الدراسة يتكوف مف فئتيف : فئة المعمميف ل حيث كاف 

التابعة لوكالة الغوث بمحافظة األساسي بالمدارس السادس معممي والمعممات المغة العربية لمصؼ 
فئة الطبلب : يتكوف مف جميف طمبة الصؼ ل و  ( معممًا ومعممةً 57الغ عددىـ ) والب ل شماؿ غزة

العاـ الدراسي  جميف عمىل المس السادس األساسي ل التابعة لوكالة الغوث بمحافظة شماؿ غزة
فئة  اختار عينة الدراسة مف  اكملوطالبةً ( طالبًا  443)( . والبالغ عددىـ 4..2- 3..2)

األساسي التابعة لوكالة الغوث  السادس وتكوف مف معممي ومعممات المغة العربية لمصؼلالمعمميف 
( األساسية ل التابعة لوكالة الغوث  %9605)  ( معممًا ومعممةً 55بمحافظة غزة ل والبالغ عددىـ ) 

مف طمبة  ةار عينة الدراسة بطريقة عشوائياختكما مف المجتمف األصمي ل لشماؿ غزة بمحافظة 
( 4..2 - 3..2الصؼ السادس األساسي ل التابعيف لوكالة الغوث والمسجميف في العاـ الدراسي )

 ل اً طالب(  .25فئة ) و ل  وطالبةً  اً ( طالب ..5والبالغ عددىـ ) 
المستخدمة :  أدوات الدراسة%( مف المجتمف األصمي ل ومف 29. 11)  بنسبة ( طالبةً .25) 

طمبة الصؼ السادس األساسي مف وجو نظر  صعوبات تعمـ الصرؼ لدى استبانة لمتعرؼ عمى
شخيصي في ما ورد مف االستبانة مف صعوبات . واختبار ت بطاقة مبلحظة لمتأكد عمىو المعمميفل 

ل طمبة الصؼ السادس األساسي ؼ العربي لمتعرؼ إلى مستويات صعوبات تعمـ الصرؼ لدىالصر 
لمتفوؽ يعني دائمًا عف اىتمامات الطمبة وتختمؼ باختبلؼ مستواىـ ل فالطالب االدراسة وأسفرت 

 عض الصعوبات التي تعيقوتقبؿ العمـ واإِلقباؿ عميو ِل بالرغـ مف وجود ب إلى ازدياد ل ما يدفعو إلى
ومتابعتيـ لدروسيـ ل قرانيـ مف متوسطي ومتدني التحصيؿ ل والمتمثؿ بقمة ل اىتماميـ أ . بخبلؼ

ما يتعرضوف لو مف عقبات وصعوبات ومشكبلت  تعميـ بدرجة كبيرة ل باإلضافة إلىال واإلقباؿ عمى
الدراسة  أثنا، دراستيـ ل كما أوصت عمـ ومجاراتو وقمة استيعاب وعدـ مواكبة الت ل  مف قمو فيـ

معمـ الأىمية إعداد ل و وخصوصًا في مادتي النحو والصرؼالعناية بالطالب في مادة المغة العربية 
 .إعدادًا جيدًا في المغة العربية وفي طرائؽ تدريسيا 
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 :(0223دراسة )زقكت ،
الدراسة إلى تحديد صعوبات حفظ النصوص األدبية لدى طمبة الصؼ التاسف ت ىدف

مف طمبة  المجتمف األصمي وتمثؿوالطمبة.المعمميف مف وجية نظر  ة غزةاألساسي في محافظ
وقد اعتمد الباحث في الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ل واشتممت عينة  الصؼ التاسف ل
( والبالغ عددىـ 4..2-3..2( مف الطمبة المسجميف في العاـ الدراسي )436الدراسة عمى )

وقد أعد الباحث أداتيف ل %( مف مجتمف الدراسة 12ا يشكؿ )لوىو م ( طالبًا وطالبةً 3829)
لمدراسة ىما : عبارة عف استبانتيف : األولى خاصة بالمعمـ ل وذلؾ لمتعرؼ عمى أىـ الصعوبات 

عند حفظ النصوص األدبية المقررة مف وجية نظر المعممة   والثانية خاصة  الطالبالتي يواجييا 
لؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى صعوبات حفظ النصوص األدبية يجيب عنيا الطمبة ل وذ ببالطال

 المقررة مف وجية نظرىـ .
المعمـ وجود صعوبات في حفظ النصوص األدبية لدى الطمبة بوأوضحت نتائج االستبانة الخاصة 

  ا :ػػأىميكما أنيا خرجت ببعض التوصيات لى المعمـ والنص األدبي والطالب ل ترجف إ
بية المقدمة لمطمبة حسب أسس ومعايير يتـ وضعيا مف قبؿ التربوييف قدرة اختيار النصوص األد

ؽ واألساليب والوسائؿ التعميمية ائالمختصيف ل وكذلؾ ضرورة اىتماـ المعمميف بمادتيـ الطر 
المستخدمة في تدريس النصوص األدبية ل وضرورة انسجاـ النصوص األدبية المقررة  مف بعضيا 

 ربية األخرى بما يخدـ منياج المغة العربية .وتكامميا مف فروع المغة العل
 

 :(0223دراسة ) المبكدم ، 
ستراتيجية طمبة الدراسة إلى تحديد صعوبات تعمـ القرا،ة لدى  تىدف المرحمة االبتدائية واي

مف طمبة الباحث  كما اختارل الصؼ الثالث األساسي  طمبة  مف  وتمثمت عينة الدراسة لعبلجيا 
الذيف يعانوف مف انخفاض ممحوظ  ةالطمب  وتحديدل الطمبة  مف معممي ىؤال، ؿ إجرا، مقاببلتخبل

اختبار تشخيصي لقياس صعوبات  وتمثمت أدوات الدراسة في : لومستمر في التحصيؿ الدراسي 
 لطمبة التعمـ ل ومقاببلت فردية ل واختبار الذكا، المصور ل ومقاببلت مفتوحة مف معممي ىؤال، ا

ضرورة التعامؿ مف ذوي ل ولقد أسفرت الدراسة نتائج مف أىميا :  مطموبةالات لمحصوؿ عمى البيان
صعوبات التعمـ باعتبار ذوي حاجات خاصة ل ويحتاجوف إلى برامج واستراتيجيات عبلجية تصمـ 

 خصيصًا لتناسب نوعية الصعوبات التي يعانوف منيا .
أىمية إعداد و  والكتابةلفي القرا،ة ئية كما أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بطمبة المرحمة االبتدا

 المغة العربية وفي طرائؽ تدريسيا.معمـ إعدادًا جيدًا في ال
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 :(0223دراسة )حمس،
الصؼ  طمبةلوقوؼ عمى أبعاد مشكمة أخطا، الرسـ الكتابي لدى اإلى ىدفت الدراسة 

والتعرؼ عمى نسبة الكتابي  وتشخيص وتحميؿ نوع أخطا، الرسـل السادس األساسي في مدينة غزة 
 ـ الباحث األدوات اآلتية :استخد دـ الباحث المنيج الوصفي التقويمي ل ولقاستخدالخطألو 

المقابمة مف مشرفي لو االستبانة المعيارية لمعممي المغة العربية لمحكـ عمى مقرر الرسـ الكتابي 
 التشخيصي . رااالختبالمبلحظة لمعممي المغة العربية و  تطبيؽ بطاقةلو مرحمة األساس 

حيث وصؿ حد الشيوع الطمبة شيوع الخطأ اإلمبلئي بيف  :أىميانتائج مف وتوصمت الدراسة إلى 
ف ضرورة إشراؾ المشرفيف والمعمميكما أوصت الدراسة بمجااًللفي عشريف مجااًل مف تسعة وثبلثيف 

 في مرحمة األساس.الرسـ الكتابي  واإلعبلـ في تحديد أىداؼلورجاؿ الثقافة لوأوليا، األمور ل
 : (0224)عايش، دراسة 

ىدفت الدراسة إلى تحديد صعوبات تعمـ الببلغة لدى طمبة قسـ المغة العربية بالجامعة 
 تتمثممقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ل و ف ل قترح لعبلجيااإلسبلمية ػ غزة وبرنامج م

طبلب وطالبات قسـ المغة العربية في عينة الدراسة مف مجتمف الدراسة األصمي والمكوف مف 
( والبالغ عددىـ 2..2- 1..2المستوى الرابف لكميتي اآلداب والتربية ل المسجميف لمعاـ الدراسي )

وتمثمت أدوات الدراسة في إعداد استبانة استطبلعية لتحديد  المباحث األكثر ل ( طالبًا وطالبةً 53)
وبديف ( وتـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية مف  ل وبيافصعوبة في مباحث الببلغة الثبلثة )معاني ل 

وذلؾ لتحديد أكثر   طمبة قسـ المغة العربية ممف أتموا دراسة مساؽ الببلغة في الجامعة اإلسبلمية 
( ل كما % .6المباحث صعوبة ل وكاف المعيار الذي تـ الحكـ مف خبللو عمى صعوبة المبحث )

 حث األكثر صعوبة .تـ إعداد اختبار تشخيصي متضمف المبا
 والتجريدل والنشرلقد أظيرت نتائج الدراسة بالكشؼ عف وجود صعوبة في المباحث التالية ) المؼ 

 التدريس.وكذلؾ إلى طريقة  نفسيالوأرجعت ىذه الصعوبة إلى طبيعة مادة الببلغة  (لوالتورية 
طبقًا لرأي الطمبة ل  وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتدريس المباحث التي اتسمت بالصعوبة

بحيث يكوف ىناؾ برنامج واضح لعبلج ىذه المباحث ل تحدد فيو أىداؼ تدريس ىذا البرنامج ل 
ؽ التدريس ائمة طر ىذه المباحث ل ومدى ارتباط ومبل، وتحديد إستراتيجية واضحة لتدريس

 . المستخدمة ألىداؼ المنيج ل وضرورة توفير وسائؿ يتـ توظيفيا في تدريس الببلغة
 

 :(0224دراسة )فكرة ، 
المرحمة االبتدائية في غزة  ف صعوبات تعمـ القرا،ة لدى طمبة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ ع

مف  وطالبةً  اً ( طالب..3عينة الدراسة مف )ولقد اتبف الباحث المنيج الوصفي ل كما اختار الباحث .
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درسة ومألساسية لمبنيف ل ) صفد والحرية ا: ىي( مدارس في المرحمة األساسية والمدارس 3)
 وتمثمت أدوات الدراسة في : المجدؿ األساسية لمبنات ( ل

اختبار تشخيصي ييدؼ إلى الكشؼ عف صعوبات تعمـ القرا،ة لدى طمبة الصؼ السادس 
مناسب  والنطؽ القرائي (   وذلؾ لبنا، برنامج عبلجيل) الفيـ :بغزة في ميارتيف ىما  ياألساس

عوبات القرا،ة الجيرية لدى بطاقة مبلحظة   لتحديد أىـ صوبات لو لمتغمب عمى ىذه الصع
في  الطمبة قد أظيرت نتائج الدراسة عف وجود ضعؼ لدىل المرحمة االبتدائية بغزة  طمبة 

ميارة ضبط أواخر الكممات ضبطًا سميمًا )اإلعراب ( ل وكذلؾ ضعؼ في القرا،ة الجيرية في 
قيـ المختمفة ل وضعؼ في وضف عبلمات التر  باألساليميارة التنوع في نبرات الصوت حسب 

وقد أظيرت أيضًا ل أف أدا، الطمبة في القرا،ة في القياس المناسب عند القرا،ة ل  ابمكاني
عمـ توأوصت الدراسة بضرورة مراعاة سرعة الل كما  البعدي كاف أفضؿ عنو في القياس القبمي

كحالة خاصة منفردة في إطار لوبات التعمـ ل والتعامؿ مف الطمبة ذوي صعطالب الخاص بكؿ 
ل وتفعمييـ ل ومشاركتيـ في المواقؼ  الطمبة المجموع ل وليس العكس ل ومراعاة ىؤال، 

التعميمية ل والعمؿ عمى وجود خطة واضحة في المدارس مف أجؿ االكتشاؼ المبكر لمحاالت 
 التي يعاني مف صعوبات التعمـ .

 
  :(0220دراسة ) عطار، 

معوقات تدريس الخط العربي في مدارس التعميـ العاـ إلى إلى التعرؼ ىذه الدراسة ىدفت 
مف وجية نظر الدارسيف بكمية المعمميف في مكة المكرمة ل والوصوؿ إلى بعض المقترحات 

ل حيث كانت ىذه التي يمكف مف خبللو النيوض بتدريس الخط العربي في تمؾ المدارس 
الدراسة مف  ةواختار عينالمنيج الوصفي التحميمي ل بف الباحث الدراسة دراسة ميدانية ل وات

( دارسًا مف كمية المعمميف ل وىـ معمموف في المرحمة االبتدائية ل وأتيحت ليـ الفرصة   .3)
مثمت أدوات وتللتحسف مستواىـ العممي مف خبلؿ مواصمة دراستيـ بالكمية كبًل في تخصصو 

بلليا التعرؼ عمى آرا، الدارسيف حوؿ موضوع الدراسة ل يقصد مف خ بنا، استبانةالدراسة 
وتشمؿ االستبانة عمى ستة أبعاد تمثؿ المعوقات ل وبعدًا سابعًا يمثؿ المقترحات لمنيوض ل

وقد أظيرت نتائج  دد مف العبارات التي تقيس البعدلبالخط العربي ل وكؿ بعد يشمؿ عمى ع
عربي   يرجف إلى عدـ فيميـ ألىمية الخط ل الدراسة عدـ معرفة الطبلب لقواعد أسس الخط ال

وىذا ناتج عف عدـ التوجيو السميـ والتشجيف لمنيوض ل وكذلؾ لوجود بعض المدرسيف غير 
إلى عدـ  ةعدـ معرفتيـ بفنونو وقواعد الخط العربي ل باإلضاف مف يس الخطلتدر ل معديف 

تحديد الطريقة والوسيمة  اىتماميـ بميوؿ وحاجات ودوافف الطبلب عند تدريس الخط ل وعدـ
وأوصت الدراسة بضرورة إعداد مدرس الخط العربي إعدادًا فنيًا تربويًا ل المناسبة لمتدريس 



 8. 

ؽ ائما لمخط مف أىمية في حياتنا مراعيًا ميوؿ ودوافف الطبلب ل مختارًا أفضؿ الطر ل  مدركاً 
تقانو تجويد الخط والعناية بو و ل  والوسائؿ ل وتوفير الحوافز المثيرة  وكذلؾ ضرورة وجود لاي

كتاب لقواعد الخط العربي يوضح فيو األساس النظري والتدريبات العممية مدعمة بالشرح 
 .الكافي

 
 : (0220دراسة )السميطي ، 

ي االبتدائالصؼ الثالث  في ميارة القرا،ة لدى طمبة ؼالضعمظاىر ىدفت الدراسة إلى معرفة 
ـ اختيارىف مف ثبلث مدارس مف مدارس حيث تا،ة ل ل وبرنامج مقترح لعبلج الضعؼ في القر 

عينة الدراسة مف  وتكونت ل التحميمي ل كما استخدـ الباحث المنيج الوصفي البنات بدولة قطر 
المتأخرات في القرا،ة ل ومجموعة ضابطة بمغ  طالبة مف الطالبات  (32مجموعة تجريبية عددىا )

لتحديد جوانب الضعؼ في ميارتي   عداد اختبار لمقرا،ة قامت الباحثة بدل فقد  ( طالبةً 32عددىا )
 قامت كماالتعرؼ والنطؽ في القرا،ة ل وتحديد الطالبات البلتي يعانيف مف مشكبلت في القرا،ة ل 

ل ولقد أسفرت الدراسة عف نتائج مف أىميا الباحثة بتصميـ برنامج عبلجي لمشكبلت تعمـ القرا،ة 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار بيف أدا، طالبات ت دالة إحصائية وجود فروؽ ذا:

القرا،ة البعدي لصالح المجموعة التجريبية ل مما يدؿ عمى التأثير االيجابي لمبرنامج ل ومساعدتو 
ضرورة  كما خرجت بعدة توصيات منيا:لف منياي التغمب عمى المشكبلت التي يعانيلمطالبات ف

ضرورة إشراؾ لو ألنيا مرحمة التأسيس   الصفوؼ الثبلثة األولى  في االىتماـ بميارات القرا،ة
 البيئة األسرية في العممية التعميمية.  

 
  :(0997دراسة )أحمد ،

الثانوي لمنصوص  ؿمعوقات حفظ طبلب الصؼ األو إلى التعرؼ  ىدفت ىذه الدراسة إلى 
نت عينة الدراسة مف وتكو ؽ عبلجو لائيف ل ومعرفة أسبابو  وطر األدبية في مدارس البحر 

ل الذيف درسوا مقرر  ( طالبةً 157و ) (طالبًا ل139ل مقسميف إلى ) ( طالبًا وطالبةً 296)
( معممًا 47( ل وكذلؾ مف )1996ػ1995صؼ األوؿ الثانوي لمعاـ )مالنصوص المخصص ل

 . ( فرداً 373( موجيًا أجابوا عف االستبانة ل وبذلؾ يكوف إجماؿ العينة ).3و )ل  ومعممةً 
وتمثمت أدوات الدراسة في مقاببلت مف طبلب وطالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس 
البحريف ل وكذلؾ بعض المعمميف والمعممات ل وبعض الموجييف والموجيات ل وتبيف مف خبلؿ 

عوائؽ تحوؿ دوف حفظ ىذه النصوص ل كما عض المشكبلت التي ما زالت تشكؿ ذلؾ لوجود ب
 لىي ) النصوص نفسيا ل والمعمـ ل وطريقتول والطالب (ـ أربعة محاورلميـ استبانة تضتـ تص

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف جميف المعمومات الواردة في االستبانة ذات درجات مرتفعة في 
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تأثيرىا   عمى انصراؼ بعض طبلب الصؼ األوؿ الثانوي عف حفظ النصوص األدبية في 
في الصؼ األوؿ الثانوي في  ةبحفظ النصوص األدبي ف المعوقات الخاصةأمدارس البحريف ل و 

الدراسة بضرورة االىتماـ  تلكما أوصمدارس البحريف تزداد عند البنات أكثر مف البنيف 
بالحفظ ل وزيادة الدرجة المخصصة لحفظ النص األدبي ل وبياف فائدة حفظ النصوصل وحث 

 اختيار األبيات التي يحفظيا . عمى فيـ النص ل ثـ حفظو ل مف االحتفاظ بحقو في  طمبةال
 

 ة :ػػػالتعقيب عم. المحكر األكؿ في الدراسات السابق
ل اشتركت جميف الدراسات السابقة ل واتفقت عمى وجود صعوبات في المغة العربية وتعمميا 

مبل، لوذلؾ في مختمؼ فروعيا مف قواعد  وكتابة ل حيث اتفقت ىذه الدراسات لوقرا،ة  لوتعبيرلواي
والقواعد النحوية أحد فروع المغة العربية بينما تختمؼ  اسة الحالية في تحديد  الصعوباتلر مف الد

في كونيا تناولت موضوعًا جديدًا لوىو كيفية التغمب عمى  عف الدراسات السابقة  الدراسة الحالية
 ل وذلؾ في حدود الباحثة .ىذه الصعوبات عف طريؽ الدراما التعميمية 

 
 : منيج الدراسة

عمى النحو الدراسة  ددت المناىج في الدراسات السابقة تبعًا الختبلؼ موضوع وىدؼتع
ل  (8..2ل )وادي ل البنائيل كدراسة  في المحور األوؿ المنيج استخدمت بعض الدراسات التالي :

 تصعوباد حيث اتفقت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحدي( ل 1..2ودراسة السميطي )
بتجريب ىذا البرنامج  ل كما اختمفت ىذه الدراسة عنيا واقتراح برنامج لعبلج الصعوبات  التعمـ ل

 وبياف أثره.
دراسة ) العطار  ل و (.2.1ل )أبو طعيمةل كدراسة  البنائي المنيج التجريبي كما استخدـ 
 ثحيل (3..2دراسة )فورة ل و  ل(7..2دراسة )عثماف لل و (9..2دراسة )الفقعاوي ل  ل(9..2ل

في عنيا ل واختمفت المنيج التجريبي ف الدراسات السابقة في اعتمادىا الدراسة الحالية م اتفقت
عبلج ىذه وكيفية لاختيار موضوع الدراسة لحيث اعتمدت الدراسة الحالية صعوبات تعمـ النحو 

 .وتطبيقومقترح بنا، برنامج  طريؽ  الصعوبات عف
لودراسة (  6..2) دحبلف ل ل كدراسة السابقة  في بعض الدراساتالمنيج الوصفي  و اعتمد

دراسة لو (4..2دراسة ) المبودي ل لو (4..2دراسة )زقوت ل(ل و 4..2)حرب ل
دراسة  لو(1..2دراسة ) عطارل لو  (3..2لودراسة )عايش ل(4..2)حمسل

حيث اتفقت الدراسة الحالية في تحديد صعوبات التعمـ  ل ( 1997دراسة )أحمد للو (1..2الصميبي)
ادىا البرنامج التجريبي البنائي وىذا ما تميزت بو واختمفت عنيا ببنا، برنامج وتجريبو أي باعتم ل

 الدراسة الحالية عف بقية الدراسات .



 82 

 
 عينات الدراسة :

اختمفت الدراسة الحالية مف بعض دراسات المحور األوؿ في عينة الدراسة ل فمنيا ما 
) عطارل  دراسة لو( 3..2دراسة )عايش لة ل كطبلب الجامعة اإلسبلمي استخدـ عينة مف

 لدراسة )النجارلو (  6..2)دحبلف ل ل وعينة مف طبلب المرحمة الثانوية ل كما في دراسة (1..2
)الفقعاوي ل كدراسة لوعينة مف طبلب المرحمة اإلعدادية ل ( 1997دراسة )أحمد للو (1..2
حيث اختمفت الدراسة الحالية مف ( ل 9..2دراسة ) العطار للو (4..2ل دراسة )زقوت ول(9..2

( ل 8..2اتفقت الدراسة الحالية مف دراسة )وادي ل العينة ل بينما أفراد الدراسات السابقة باختيارىا 
ل ل (9..2دراسة ) العطار ل ل و(.2.1)أبو طعيمة ل دراسة و ( ل ل 1..2ودراسة السميطي )

دراسة ) المبودي (ل لو 4..2ودراسة )حرب ل ل (3..2دراسة )فورة ل و  ل (7..2دراسة )عثماف لو 
حيث ل (1..2دراسة الصميبي) لو ل (3..2لودراسة )عايش ل(4..2دراسة )حمسللو (4..2ل 

 .تارت عينة مف المرحمة االبتدائيةجميعيا اخ
 وتميزت الدراسة الحالية بأنيا اختارت عينة مف طمبة الصؼ السادس األساسي . 

 أدكات الدراسة :
 ة لدراستيال كأداة رئيساالستبانة  يااستخدامب سة الحالية مف الدراسات السابقة اتفقت الدرا

 تفقت مفاكما  ل ( 1997دراسة )أحمد لو  ل (1..2دراسة ) عطارل لو   (4..2)زقوت لكدراسة ل
في اعتمادىا  (4..2(لودراسة )حمسل4..2( لودراسة ) المبودي ل 8..2)وادي ل دراسة ل 

 في استخداميا البرنامج المقترح . التحصيمي  ل واختمفت معيـالختبار االستبانة وا
(لودراسة 9..2(ل ودراسة ) العطار ل.2.1)أبو طعيمة ل دراسة و اتفقت الدراسة الحالية مف 

االستبانة ستخداميا ل با (  6..2) دحبلف لدراسة لو (7..2دراسة )عثماف للو (9..2)الفقعاوي ل 
االختبار ستخداميا با عنيا بينما اختمفت عف الدراسات لمج المقترح ل واالختبار التحصيمي ل والبرنا

 لحصر صعوبات التعمـ . التشخيصي
 

 ي:ػػباآلتكقد استفادت الباحثة في دراستيا مف نتائج تمؾ الدراسات السابقة 
ية ار العينة الدراسية المناسبة لمموضوع ل وكذلؾ االستفادة مف خطوات بنا، أدوات الدراسة الحالاختي

ف ( لودراسة )دحبل9..2الواردة في بعض الدراسات ل كدراسة )الفقعاوي ل ةل واألساليب اإلحصائي
يمو بنا، البرنامج المقترح وأساليب تقو ىا مف الدراسات ل واالستفادة مف خطوات ( ل وغير 6..2ل
 ( .9..2)الفقعاوي لكدراسةل

ة ي مختمؼ فروع المغأجمعت واتفقت تمؾ الدراسات عمى وجود صعوبات كثيرة فكما 
عند دراستيـ   وىذا  مما ينعكس بالسمب عمى تحصيميـ في تمؾ  العربية تقؼ عائقًا أماـ الطمبة 
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دوف األخرى ل فقد جا،ت متجمعة ل جية معينة ة ل وأف تمؾ الصعوبات غير مرتبة عمى الماد
التدريس ل وأساليب ( ل والمتعمـ ل والمعمـ ل وطرؽ ة المادة )الكتاب المدرسيعائدة عمى طبيع

 ( .4..2( ل ودراسة )زقوت ل 4..2التقويـ ل وغيرىا ل كما في دراسة )حرب ل  
ؽ ائل وضرورة تطوير المعمـ لطر االىتماـ بالكتاب المدرسيوأوصت الدراسات السابقة بضرورة 

مف  ىالوغير ( 1..2) عطارل دراسة في ل كما مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة ل مف تدريسو
خفضي التحصيؿ في تعميميـ ل الدراسات ل مف ضرورة االىتماـ بالطمبة وخصوصًا متوسطي ومن

( ل باإلضافة إلى االىتماـ بالطمبة وتدريسيـ عمى صحة األدا، ل 9..2)الفقعاوي ل  دراسة ك
وضبط الكممات خبلؿ تدريس فروع المغة العربية ل وتجنب الحديث بالعامية ل كدراسة )زقوت 

عدادمف ضرورة إعادة النظر في المباحث المقررة التي اتسمت بالصعوبة ل ( ل 4..2ل المدرس  واي
 .(9..2الفقعاويل )دراسة المتخصص ل ك

 
 ك  ػػـ النحػات تعمػات التي تناكلت صعكبػػثانيان : الدراس

 :(0228دراسة ) المقكسي ، 
ؼ األوؿ االبتدائي الص ا، الصوتية والقرائية لدى طالباتىدفت الدراسة إلى تحديد األخط

الباحثة المنيج استخدمت ل حيث مف وجية نظر المعمميف بمحافظة غزة في مدارس الحكومة 
ية والتعميـ بالصؼ األوؿ التابعة لمديرية التر  تكوف مجتمف الدراسة مف طالبات لو الوصفي التحميمي 

مت استخدكما بًال( طال5828ل والبالغ عددىـ ) ـ7..2-6..2بغزة ل والمسجمة لمعاـ الدراسي 
مف مدرسة  ( طالبةً .3بتدائي البالغ عددىـ )الصؼ األوؿ اال الباحثة عينة قصدية مف طالبات

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : وجود تسعة أحرؼ  لو بكر األساسية لمبنات يأسما، بنت أب
 شل ظ ػ ؽ ػ ؾ (تشكؿ األخطا، الصوتية والقرائية الشائعة ل والحروؼ ىي )ثل ج ل ذل زل سل 

إعداد برامج تعميمية لعبلج مشكبلت النطؽ والقرا،ة لجميف المراحؿ ل كما أوصت الدراسة بضرورة 
 التعميمية .

 
 :(0220دراسة) الصميبي، 

نحو تعمـ مادة  الصؼ التاسف العبلقة بيف اتجاىات طالبات  معرفةىدفت الدراسة إلى 
ل ولقد استخدـ الباحث المنيج ذلؾ عمى التحصيؿ لدييـ  لوأثرف معمميالالقواعد النحويةل واتجاىات 

( مف 8) (مدرسةً 16موزعيف عمى ) وطالبةً  اً ( طالب..8وشممت عينة الدراسة عمى )الوصفي ل
 اً (معمم..1عينة المعمميف  فقد بمغت ) و ل  ( مف مدارس الحكومة8و) مدارس الوكالةل

وبعد تحميؿ نتائج االختبار لموضف الدراسة  لوىـ نفس المعمميف الذيف يدرسوف الطالباتومعممةً 
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غمبة الطابف السمبي للقد أسفرت الدراسة عف  نتائج مف أىميا :ومقياس االتجاه لمطالبات والمعمميف 
عمى اتجاىات أفراد العينة الكمية عمى المقياس الكمى بالنسبة لمطبلب لو غمبة الطابف االيجابي 

 ميف ل كما أوصت ى المقياس الكمى بالنسبة لممعمعمى اتجاىات أفراد العينة الكمية عم
يث االىتماـ بمعمـ مادة النحو مف حلو  االىتماـ بمحتوى مادة النحو كمًا وكيفًا وكتابةً بضرورة 

وعدـ  ؽ حديثة لمتعامؿ مف مادة النحوائطر العمؿ عمى إيجاد وسائؿ و التدريس وحسف التأىيؿ لو 
 التي تساعد عمى فيـ ىذه المواد.  إدخاؿ التقنياتعمى والعمؿ لؽ التقميدية القديمة ائاالكتفا، بالطر 

 
 ( : 0222دراسة ) زقكت ،

الدراسة إلى معرفة األخطا، المغوية الشائعة لدى طمبة قسـ المغة العربية بكميتي  تىدف
 دراسة ل قاـ الباحث بتحميؿ كتابيف لػولتحقيؽ ىذه اللالتربية واآلداب بالجامعة اإلسبلمية في غزة 

الشائعة الحديث ل وحصر أخطائيـ النحوية  دباالمتحاف النيائي لمادة األفي  وطالبةً  اً ( طالب1.4)
فيو ل والتعرؼ إلى المباحث النحوية موضوع الخطأ ل وكذلؾ نسبة شيوعو لدييـ ل وقد دلت نتائج 

شاع في  ( مف مجموع  الطمبة وقعوا في الخطأ النحوي وأف الخطأ لدييـ قد87الدراسة عمى أف  )
كانت في مباحث : ) الفعؿ المضارع ل المفعوؿ بو  ويًا ل وأف أكثر األخطا، شيوعاً ( مبحثًا نح14)

ل وقد أوصت الدراسة عمى االىتماـ بالقواعد النحوية ل (نسب ل وكاف وأخواتيا ل والتمييز ل ال
 ة .خطا، النحويوضرورة التحدث بالمغة العربية الفصيحة المشكولة الخالية مف األ

 :(0220دراسة ) السيقمي ، 
راب لدى لعبلج بعض صعوبات تعمـ اإلعل الدراسة إلى بنا، برنامج مقترح ىذه  تىدف

غزة ل كما استخدمت الباحثة المنيج البنائي بفي الجامعة اإلسبلمية طمبة قسـ المغة العربية 
ف في المستوى الرابف بقسـ ل المسجمي ( طالبًا وطالبةً 64وتكونت عينة الدراسة البالغ عددىا مف )ل

( 1..2 - ...2المغة العربية بكميتي اآلداب والتربية في الجامعة اإلسبلمية لمعاـ  الجامعي )
عدت اختبار ألتحديد أكثر الموضوعات صعوبةً ل و    استخدمت الباحثة استبانة استطبلعيةلحيث 

إعراب  ػالبدؿ ػ االستثنا،) اسة ل والتي بمغت سبعة مباحث ىي:تشخيصيًا لمباحث موضوع الدر 
 نتائج الدراسةخرجت الدراسات بعدة وقد ل فعوؿ معو ػ المفعوؿ بو ػ الحاؿ (الجمؿ ػ اإلضافة ػ الم

صعوبات تعمـ اإلعراب لدى طمبة قسـ المغة العربية في الجامعة اإلسبلمية وكشفت منيا : وجود 
ي: ) اإلضافة ػ االستثنا، ػ في ثبلث مباحث ىعوبات تعمـ اإلعراب التي تبمورت عف بعض ص

المفعوؿ معو ( ل وقد خرجت الباحثة مف خبللو إلى بنا، البرنامج ل ومحتواه ل في المباحث الثبلثة 
الدراسة بضرورة  تأوص كمال %.6السابقة ل ومثمت نسبة الصعوبات في كؿ مبحث أكثر مف 

الطمبة ل وكذلؾ طريقة التدريس إعادة النظر في تدريس المباحث التي اتسمت بالصعوبة طبقًا لرأي 
ل وأوجو النشاط ل والتقويـ المستمر ل والتطبيؽ والتدريب عمى استمرار القواعد النحوية شفييًا وكتابيًا 
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في تدريس النحو و اإلعراب ل  ةفي مواقؼ لغوية وظيفية ل وعدـ االقتصار عمى الكتب التقميدي
اعتبار أنو المنبف الصافي لمغة العربية وقواعدىا ل والروابط بيف القرآف الكريـ ودراسة النحو عمى 

واىتماـ الطالب الجامعي بدراسة النحو والعمؿ عمى محاسبة الطالب عمى أخطائو المغوية والنحوية 
 المدرس الجامعي المتخصص في النحو.باإلضافة إلى إعداد ل

 
 ( :  0998دراسة)مصطفي سالـ كسعيد الفي ، 

اإلعدادي الصؼ األوؿ  طمبة  مـ النحو لدىيص صعوبات تعتشخ الدراسة إلىىذه ىدفت 
 .بمدارس مدينة رفح اإلعدادية بمحافظة شماؿ سينا، 

 طمبة  لقياس مستوى يمياً تحص اً مف األدوات : اختبار  اً استخدـ الباحثاف عددولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
لذكا، المصور الذي أعده الصؼ األوؿ اإلعدادي في وحده اإلعراب والبنا، ل كما استخدما اختبار ا

ومنخفضي الذكا،  متوسطي ومرتفعي الذكا، مف ناحية ل ز بيف الطمبةيأحمد زكي صالح   لمتمي
صعوبات تعمـ  األسباب التي تؤدي إلى معرفة ستبانة لا اً واستخدـ الباحثاف أيضل مف ناحية أخرى

ات أدو بعد الوثوؽ في مف طمبة  الصؼ األوؿ اإلعدادي لو أصحاب الصعوبة  يدركياكما لالنحو
 موزعة عمىطالبًا   (.42عددىا) ث األساسية والتي بمغالبح ةعين باختيارالدراسة قاـ الباحثاف 

عدد مف النتائج  صائية المبلئمة توصمت الدراسة إلىوبعد إجرا، المعالجات اإلحلثبلث مدراس
الصؼ  طمبة  النحو لدىالتعمـ في مادة  صعوبات إلى ىناؾ مجموعة مف العوامؿ تؤدي : أفأىميا

األوؿ اإلعدادي وبعض الصعوبات يمكف إرجاعيا إلي : عدـ توفر موصفات الكتاب الجيد في 
أو طريقة عرض لأو اإلخراج الفني لمكتاب لكتب النحو المقررة سوا، مف حيث المحتوي 

مـ مف المع ؿ موضوع ل وبعضيا يمكف إرجاعو إلىأو توفر األسئمة الكافية عقب ك لالموضوعات 
عداده التربوي ل والنواحي الشخصية لو وعبلقاتو طمبة  حيث أساليب تدريسو ومف الصعوبات  ل واي

التذكر واالنتباه واالستنتاج والتفكير المجرد    كالقدرة المخفضة عمى بالطالما يمكف إرجاعو إلى 
حساسو ثر في إأأو بعض الخصائص االنفعالية واالجتماعية واألسرية التي قد يكوف لو ل

الكافية عقب كؿ  ةأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالكتاب المدرسي وتوفير األسئمو  ل بالصعوبات
 درس.

  
 (:0998دراسة ) يعقكب ، 

الدراسة إلى قياس مستويات المفاىيـ والميارات المغوية ل وكما ىدفت الدراسة إلى  ىذه ىدفت
قرائي التي يجب يمتمكيا طمبة الصؼ تحديد مواطف الضعؼ في ميارات الفيـ واالستيعاب ال

عداد الخطط العالية المناسبة لمتصدي لمواطف الضعؼ التي قد يكشؼ عنيا  السادس األساسي ل واي
مف الصؼ السادس األساسي في  ( طالبًا وطالبةً .1.1ت عينة الدراسة مف )االختبار ل وتكون
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وتـ تصميـ اختبار تحصيمي في المغة المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في الدوؿ المضيفة ل 
وأوضحت النتائج وجود يعاب لطمبة الصؼ السادس األساسي للقياس ميارات الفيـ واالست ل العربية

 %.6ضعؼ في الميارات الرئيسة التي شمميا االختبار في الفقرات التي حصمت عمى أقؿ مف 
تأىيؿ المعمميف في تدريس المغة و رة االىتماـ بالكتاب المدرسي ل بضرو  وأوصت الدراسة بأىميةل

 العربية لواالىتماـ بالطمبة في المرحمة األساسية ل وخاصة في النطؽ القرائي .
 

 ( :  0995دراسة) الصميبي ، 
ب الصؼ الثاني طبل األخطا، النحوية الشائعة لدىمعرفة إلى ىدفت ىذه الدراسة 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اختيار    ؽ عبلجياائغزة ل ومعرفة أسبابيا وطر اإلعدادي في قطاع 
( مدرسة )  45)  ( مدرسة مف مجموع مدارس القطاع البالغ عددىا14عينة عشوائية طبقية مف ) 

تبارًا ( مدارس إناث ل وقد استخداـ الباحث في ىذه الدراسة أداتيف : اخ7) ( مدراس ذكور ل7
لطبلب في الصؼ الثاني درسيا اجميف الموضوعات النحوية التي  تشخيصيًا مقننًا اشتمؿ عمى

لمعرفة أسباب ىذه   ستطبلع آرا، المعمميف والمعممات والموجييف التربوييف اإلعدادي ل واستبانة ا
: ) المعمـ ل الكتاب المدرسي ل طريقة حث ىذه االستبانة أربعة أبعاد ىيالظاىرة ل وقد ضمف البا

 د مف النتائج أىميا : عد متحانات ( وقد توصمت الدراسة إلى التدريس ل اال

ناثاً  اً ذكور  عامة أف الطمبة بصفة  وقد  درسوىالفي القواعد النحوية التي  ظاىراً  يعانوف ضعفاً  واي
ل ثـ %(  6505مبحث ) الحاؿ ( حيث بمغت نسبة األخطا، فيو )  أخطا،:كانت أكثر المباحث 

أف كما دلت النتائج عمى % ( 57091)  نسبة األخطا، فيو بمغت حيث لمبحث ) كاف وأخواتيا ( 
أف أسباب شيوع األخطا، ال تعود  ألخطا، مف اإلناث ل كما أشارت إلىالذكور أكثر وقوعًا في ا

نما تعود ل إلييا جميعاً  ل ولكف  فقط إلي المعمـ ل أو الكتاب أو طريقة التدريس ل أو االمتحانات ل واي
تاب المدرسي ل وبتأىيؿ المعمميف في تة ل كما أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالكبنسب متفاو 

 مغة العربية.تدريس ال
 

 :(  0993دراسة ) زقكت ، 
طمبة الثانوية العامة بمحافظة غزة  التحصيؿ النحوي لدى مستوى معرفةىدؼ ىذه الدراسة 

وألجؿ ذلؾ  كاديمي واالتجاه نحو مادة النحو كالجنس والتحصيؿ األ ل وعبلقتو ببعض المتغيرات
 (.36)ول اً طالب( .36) ( طالبًا وطالبةً  .72الباحث باختبار عينة عشوائية قداميا ) الغرض قاـ 

دعداد اختبار بخر مف القسـ األدبي ل كما قاـ الباحث نصفيـ مف القسـ العممي والنصؼ اآل طالبةً 
اعتمدت  ل كماتحصيمي لقياس مستويات التحصيؿ النحوي وبنا، مقياس االتجاه نحو مادة النحو

التحصيؿ  أف مستوي راسة دلت النتائج عمىوبعد إجرا، الدلالمنيج الوصفي التحميمي  سة عمىالدرا
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القسـ  ؿ الطبلب لومتوسط التحصيؿ لدي طمبةمتوسط تحصي لدي الطالبات بوجو عاـ أعمى مف 
ناث اً ) ذكور  مميالع القسـ األدبي ل وطالبات القسـ العممي  ةطمب مف مستوى( بوجو عاـ أعمى اً ل واي
ثـ طالبات الفرع لالتحصيؿ النحو ل يمييـ طبلب الفرع العممي  فئات العينة مف حيث مستوى فم

 ت. كما أشار بة األخيرة مف حيث مستوي التحصيؿويقف طبلب القسـ األدبي في المرتلاأِلدبي 
وجود عبلقة موجبة منخفضة ذات داللة بيف اتجاىات مجموعة الطمبة الخاضعيف  النتائج إلى

منخفضة ذات  ةنحو مادة النحو وبيف تحصيميـ في ىذه المادة ل وكذلؾ وجود عبلقة موجبلمدراسة 
داللة إحصائية بيف اتجاىات مجموع الطمبة الذكور بوجو عاـ نحو مادة النحو وبيف تحصيميـ في 

وجود عبلقة منخفضة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات مجموع الطمبة لكما أظيرت ىذه المادة 
 جو عاـ نحو مادة النحو وبيف تحصيميـ في ىذه المادة. الذكور بو 

عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات مجموع الطالبات بوجو  أظيرت النتائج أيضاً و 
ذات داللة بيف منخفضة  يميـ فييا ل وقد وجدت عبلقة موجبةعاـ نحو مادة النحو وبيف تحص

ادة النحو وبيف تحصيميـ فييا ل حتى أف النتائج أسفرت الفرع األدبي ونحو م اتجاىات مجموع طمبة
لنحو وبيف تحصيميـ في عف عدـ وجود عبلقة ذات داللة بيف اتجاىات الفرع العممي نحو مادة ا

مبة والعمؿ عمى محاسبة الطلبدراسة النحو  مبة ىتماـ الطتمؾ المادة ل وأوصت الدراسة بضرورة ا
 .ضافة إلى إعداد المدرس المتخصص في النحوالمغوية والنحوية باإل ـ عمى أخطائي
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 ة :ػػػفي الدراسات السابق ثاني التعقيب عم. المحكر ال
في كونيا تناولت موضوع النحو والصرؼ بالدراسة لتتفؽ جميف دراسات المحور الثاني 

موضوعات  والبحث ل فقد جا،ت جميف الدراسات السابقة بالحديث عف النحو ل عمى اعتبار أف
 النحو المقررة عمى كؿ مرحمة دراسية تعتبر عب، كبير عمى الطمبة ال بد التخفيؼ مف ىذا العب،.
ل حيث اتفقت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد صعوبات تعمـ النحو لدى الطمبة 

الصميبي ل (لو دراسة)  1998دراسة)مصطفي سالـ وسعيد الفي ل ( لو 1..2كدراسة ) السيقمي ل
دراسة ) المقوسي ل ( لو ...2( لودراسة ) زقوت ل 1994( ل ودراسة ) زقوت ل  1995
وكيفية لالصعوبات .بينما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في كونيا تناولت (8..2

لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة  وىو أثر برنامج مقترح ات لالتغمب عمى ىذه الصعوب
 وذلؾ في حدود عمـ الباحثة . لالصؼ السادس بغزة 

 
 -تعددت المناىج في الدراسات السابقة تبعًا الختبلؼ موضوع وىدؼ الدراسة :  منيج الدراسة
 ل  (1..2كدراسة )السيقمي لالمنيج البنائي ل  ت بعض الدراسات في المحور الثانيحيث استخدم

دراسة اتفقت الدراسة الحالية مف لفقد التحميمي المنيج الوصفي فقد اعتمدت  ية الدراسات بقأما 
استخدمت المنيج حيث لعف بقية الدراسة في بنا، البرنامج ل واختمفت  ( 1..2السيقمي ل)

 .التجريبي البنائي 
 

  سةدراك الجامعةلمف طمبة الثاني عينة  دراسات المحوراستخدمت بعض  :الدراسةعينة 
عينة مف طمبة كما استخدمت بعض الدراسات ل (...2دراسة ) زقوت للو (1..2) السيقميل 

 كدراسة المرحمة اإلعداديةلمف طمبة  وعينة(ل 1994) زقوت ل كدراسةلالمرحمة الثانوية 
ل وعينة مف المرحمة (  1998دراسة)مصطفي سالـ وسعيد الفي ل لو ( 1995) الصميبي ل 

عينة الدراسة فت الدراسة الحالية في اختيارىا حيث اختم(، 0228) المقكسي ، كدراسة لاالبتدائية 
( ل 1994( ل ودراسة )زقوت ل...2زقوت ل)( ل ودراسة 1..2السيقمي ل ): دراسة مف عف كؿٍ 
ل واتفقت مف دراسة  (1998( ل ودراسة )مصطفى سالـ وسعيد الفي ل 1995الصميبي ل)ودراسة 

واختمفت ، ل حيث اختارت عينة مف طمبة المرحمة االبتدائية  ر العينةفي اختيا (8..2)المقوسي ل
ألف الدراسات السابقة كانت عينتيا مف طمبة الجامعة ل والمرحمة الثانوية ل ؛  ة الدراساتيمف بق

 واإلعدادية .
 
مف بعض الدراسات السابقة في اعتمادىا االستبانة  اتفقت الدراسة الحالية : ةأدكات الدراس 

 لودراسة  (8..2دراسة ) المقوسي ل  ول ( 1..2كدراسة )السيقمي للة رئيس ةختبار أداواال
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دراسة و  ل ( 1995دراسة) الصميبي ل ل و (  1994دراسة ) زقوت ل و ل ( ...2) زقوت ل
السابقة  في  تحيث اتفقت الدراسة الحالية مف الدراسال (  1998)مصطفي سالـ وسعيد الفي ل 

( في 1998مصطفي سالـ وسعيد الفي ل واالستبانة ل واختمفت مف دراسة )اعتمادىا االختبار 
لمقترح واالختبار اعتمادىا اختبار الذكا، المصورل وتميزت الدراسة الحالية باعتمادىا البرنامج ا

 التشخيصي القبمي والبعدي .
 ي:ػػباآلتوقد استفادت الباحثة في دراستيا مف نتائج تمؾ الدراسات السابقة 

اختبار العينة الدراسية المناسبة لمموضوع ل وكذلؾ االستفادة مف خطوات بنا، أدوات الدراسة ة كيفي
( ل واالستفادة 1..2الواردة في بعض الدراسات ل كدراسة )السيقمي  ةالحالية ل واألساليب اإلحصائي

أجمعت فقد ( ل 1..2كدراسة ) السيقمي لل ومف خطوات بنا، البرنامج المقترح وأساليب تقويم
ل وأف تمؾ الصعوبات غير مرتبة مادة النحو واتفقت تمؾ الدراسات عمى وجود صعوبات كثيرة في 

عمى جية معينة دوف األخرى ل فقد جا،ت متجمعة ل عائدة عمى طبيعة المادة )الكتاب المدرسي ( 
) الصميبي ل دراسةفي ؽ التدريس ل وأساليب التقويـ ل وغيرىا ل كما ائل والمتعمـ ل والمعمـ ل وطر 

 دراسة لو (  1998دراسة)مصطفي سالـ وسعيد الفي ل (لو  1995
 .(8..2 المقوسيل) 
 

ؽ ائوضرورة تطوير المعمـ لطر ل المدرسيوأوصت الدراسات السابقة بضرورة االىتماـ بالكتاب 
 دراسةو  (ل1995ل الصميبي )ل كدراسةراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلبم فل متدريسو
مف ضرورة ( 1..2دراسة ) السيقمي ل لو (8..2دراسة ) المقوسي ل لو (  1998ل الفيو ل)سالـ 

دراسة)مصطفي سالـ كاالىتماـ بالطمبة وخصوصًا متوسطي ومنخفضي التحصيؿ في تعميميـ ل 
 . (8..2( لودراسة )المقوسي ل 1..2) السيقمي ل (ل ودراسة 1998لوسعيد الفي (ل 

يسيـ عمى صحة األدا، ل وضبط الكممات خبلؿ تدريس فروع باإلضافة إلى االىتماـ بالطمبة وتدر 
المغة العربية ل وتجنب الحديث بالعامية ل مف ضرورة إعادة النظر في المباحث المقررة التي 

عداداتسمت بالصعوبة ل  لودراسة)مصطفي  (1..2دراسة ) السيقمي ل كالمدرس المتخصص ل  واي
 . (8..2قوسي ل لودراسة ) الم (  1998وسعيد الفي ل  لـسال

 
 
 
 
 
 



 9. 

 و خاص: ػػي بكجػك العربػػس النحػة بتدريػات المتعمقػػالدراسثالثان : 
 :(0229دراسة ) أبك ىداؼ ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو 
مجتمف ل وتكوف ريبي اتبف الباحث المنيج التجلو  تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي ىالعربي عم

ل حيث  (9..8/2..2الدراسة مف طمبة الصؼ الثامف األساسي في محافظات غزة لمعاـ الدراسي )
 اً طالب (..1وقد بمغ عددىـ )لاختار الباحث العينة القصدية ل حيث تضمنت أربف شعب دراسية 

ل المسرحية التعميمية  لاالختبار التحصيميفي   ةلولقد قاـ بدعداد أداتي الدراسة المتمثم وطالبةً 
وجود فروؽ إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة وخرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا: 
ل كما أوصت بضرورة استخداـ المسرح التعميمي في تدريس  الضابطة ل لصالح المجموعة التجريبية

 النحو ل وتفعيؿ الغرفة الصفية .
 

 : (0227دراسة )  األغا ،
اسة إلى معرفة فعالية برنامج تقني في تنمية بعض ميارات األصوات المغوية الدر  تىدف
عينة الباحث  اختارفل واستخدـ الباحث المنيج التجريبي البنائي ل صؼ األوؿ الثانوي لدى طمبة ال

وأخرى ل( طالبًا 31مجموعة تجريبية عددىا ) مجموعتيف : ( طالبًا قسمت إلى62الدراسة مف )
اختبار لقياس  :في  التي أعدىا الباحثتمثمت أدوات الدراسة و  ( طالبًا ل31)ضابطة عددىا

ل والبرنامج التقني ل وبعد تطبيؽ ل وبطاقة مبلحظة لقياس الميارات األدائية الميارات المعرفية
جرا، المعالجات اإلحصائية البلزمة لفقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا  وجود فروؽ البرنامج واي

حصائية بيف متوسط درجات الطبلب في بعض الميارات المعرفية لؤلصوات المغوية في ذات دالة إ
عمى ضرورة االىتماـ بالطفؿ في كما أوصت الدراسة  لبعدي لصالح المجموعة التجريبية التطبيؽ ال

 نطوقة ل وكيفية عبلجيا ل وفي عبلجالعيوب المغوية الممعرفة المرحمة االبتدائية وتأسيسو ل و 
 لقرائي.الضعؼ ا

 
 :(0225،شتات  ) دراسة

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ الحاسوب في تدريس النحو عمى التحصيؿ لطمبة 
ل التجريبياستخدـ الباحث المنيج الوصفي ل فواتجاىاتيـ نحوىا واالحتفاظ بيا الصؼ الحادي عشر

كتاب التدريبات المغوية كما قاـ الباحث ببنا، برنامج محوسب تضمف محتويات الوحدة الثانية مف 
التجريبية مف الطالبات عددىف وعة لمصؼ الحادي عشر ل وذلؾ بيدؼ تدريس ىذا البرنامج لممجم

عينة  تكونت صيمي واالستعانة بمقياس االتجاه ل و( عف طريؽ الحاسوب ل وبنا، اختبار تح32)
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مف  ( طالبةً 64ددىف )والبالغ ع لمف مجموعتيف مف الطالبات ) التجريبية والضابطة ( الدراسة
إحصائية لصالح المجموعة  ؽومف نتائج الدراسة وجود فرو ل مدرسة الخنسا، بمحافظة خاف يونس 

ل مقارنو مف  قواعد النحوبكذلؾ القدرة عمى االحتفاظ التجريبية الذيف درسوا بطريقة الحاسوب ل و 
والتقنيات الحديثة في ل وأوصت الدراسة بضرورة استخداـ الوسائؿ أفراد المجموعة الضابطة 

 . ةالتدريس لجذب انتباه الطمب
 

 ( :0223دراسة )الشاعر ،
الدراسة إلى أثر إستراتيجية التعمـ التعاوني في إكساب المفاىيـ النحوية لدى طبلب  تىدف

استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينتيف مستقمتيف مف طمبة فالصؼ السادس االبتدائي ل 
تجية القائمة عمى التعمـ التعاونيل اإلستراد قاـ البحث ببنا، أداتيف لمدراسة ىما :ل لقالصؼ السادس 

جرا،  دخاؿ البيانات ل واي االختبار القبمي لبعد تطبيؽ االختبار البعدي عمى العينة ورصد الدرجات واي
في المعالجات اإلحصائية ل لقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أىميا: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

تحصيؿ الطبلب لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت بالطريقة التعاونية ل كما أوصت الدراسة 
 باستخداـ إستراتيجية التعمـ التعاوني في التدريس ل وتأىيؿ معمـ المغة العربية تربويًا.

 
 :( 0224دراسة )دحالف ،

متقدمة في تدريس النحو الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية المنظمات ال تىدف  
عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثامف األساسي ل ومعرفة أثر اإلستراتيجية عمى تحصيؿ الطبلب 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي ل وذلؾ فذوي التحصيؿ المرتفف مقارنة بالطريقة التقميدية ل 
ل والثانية ضابطة باستخداـ مجموعتيف : األولى تجريبية تدرس بدستراتيجية المنظمات المتقدمة 

الدراسة مف طبلب الصؼ الثامف األساسي الذيف يدرسوف  مجتمفتدرس بالطريقة التقميدية لويتكوف 
 في مدارس المرحمة األساسية العميا التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظة 

( 1764يبمغ عدد أفراد المجتمف األصمي )لكما ( ـ 2..2 -1..2خاف يونس لمعاـ الدراسي )
في ثبلث عشرة مدرسة وذلؾ وفؽ الكشوؼ الرسمية التي حصؿ  ( شعبةً 44طالبًا موزعيف عمى )

اختار الباحث عينة الدراسة ية والتعميـ في محافظة خاف يونس لو عمييا الباحث مف مديرية الترب
 ةبطريقة قصدية ل وىى جز، مف طبلب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة عبد اهلل صياـ األساسي

 ـ( طالبًا ل وت1.6وذلؾ ألف الباحث يعمؿ معممًا فييا ل ويبمغ عدد أفراد العينة )(   بنيف )لعميا ا
عادة ل وذلؾ لخبرتيـ السابقة في المحتوى الدراسي لموحدة التي ( طبلب منيـ بسبب اإل6استبعاد )

احث عمى تـ اختيارىا لمتجربة ل ولضبط متوسط وتثبيتو كمتغير مف المتغيرات التي حرص الب
وزعت عمى مجموعتيف : األولى  اً طالب (..1ضبطيا قبؿ تنفيذ التجربة لتصبح عينة الدراسة )
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بنا، أدوات ب( طالبًا ل حيث قاـ الباحث .5( طالبًا ل والثانية ضابطة تشمؿ ).5تجريبية وتشمؿ )
كتيب الطالب ل والتي تمثمت في إعداد اختبار الخبرات السابقة في القواعد النحوية ل و ل الدراسة 

وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ المنظمات المتقدمة في  لودليؿ المعمـ ل واالختبار التحصيمي 
ثر توى بقا، أثر ممموس عمى رفف مسأتدريس النحو العربي لطبلب الصؼ الثامف األساسي لو 

 تأىيمو تربويًا .لو بمعمـ المغة العربيةبضرورة االىتماـ الدراسة ل كما أوصت التعمـ لدى الطبلب 
  

 :( 0224دراسة )الدخيؿ ،
أثر برنامج مقترح في المغة العربية باستخداـ األسموب التكاممي  ىدفت الدراسة إلى معرفة

عمى التحصيؿ المعرفي واكتساب ميارات القرا،ة الجيرية والكتابة الوظيفية لطبلب الصؼ األوؿ 
االختبار دوات الدراسة التي استخدميا الباحث استخدـ الباحث المنيج التجريبيلومف ألفالمتوسط 

الجيرية ل ومقياس أدا، الطبلب لميارات لمقرا،ة وىو الذي تبناه باحث آخر ل ومقياس أدا، الطبلب 
التجريبية ل والمجموعة  الكتابة الوظيفية ل وقاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج عمى عينتيف : المجموعة

جرا، المعالجات اإلحصائية ل وتحميؿ االختبار فقد خمصت الضابطة ل وبعد تطبيؽ البرنامج ل  واي
المجموعة فروؽ فردية بيف طمبة  المجموعة التجريبية وطمبة وجود  :نتائج أىميا بعدة الدراسة 

ل كما أوصت الدراسة بضرورة الجيرية لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في ميارة القرا،ة 
 يس المغة العربية .استخداـ األسموب التكاممي في تدر 

 
 :(0220دراسة )كمكب ،

مقترحة لتدريس مفاىيـ النحو وتنمية االتجاه  ةىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجي
 ل يالمنيج التجريبحث البا مس مف التعميـ األساسي ل واستخدـاالصؼ الخ طمبةنحوه لدى 

ل حيث تكونتا الضابطة المجموعة و لية التجريب : المجموعة مجموعتيفإلى عينة الدراسة  انقسمتو 
ًً و  طالباً  (86)مف  وبعد إجرا، التجربة بواسطة اإلستراتيجية المقترحة عمى ل لكؿ منيما  طالبًة

تبيف وجود فروؽ بيف فقد لالمجموعة التجريبية المقترحة عمى المجموعة التجريبية والضابطة 
وقد خمص الباحث بمجموعة ل ( بالكمية والضابطة  ةالمجموعتيف ) التجريبي طمبةمتوسط تحصيؿ 

االىتماـ بالمفاىيـ عند ؽ المتبعة في تدريس المفاىيـ النحوية ل و ائمف التوصيات منيا: إعادة الطر 
 االختيار.

 :(0220دراسة )المكح ،
الصؼ  طمبةأثر استخداـ النشاط التمثيمي عمى تحصيؿ  معرفة الدراسة إلى ت ىدف

اتبف الباحث المنيج التجريبي   لمعرفة أثر ل فنحو واتجاىاتيـ نحوىا الخامس األساسي في قواعد ال
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التجاه اإليجابي استخداـ النشاط التمثيمي في تدريس قواعد النحو عمى زيادة التحصيؿ ل وتنمية ا
وتكوف مجتمف الدراسة مف جميف فصوؿ الصؼ لالصؼ الخامس األساسي  نحوىا لدى طمبة 

لتالية لمديرية التربية والتعميـ في خاف يونس ل والمسجمة في عاـ الخامس األساسي في المدارس ا
 طالبةً و  طالباً ( 2869( فصبًل دراسيًا ل فيـ )111والبالغ عددىـ ) (ـ1..2-...2)الدراسي

 يالصؼ الخامس األساسطمبة  عينة عشوائية مف حيث اختار الباحث(  مدرسة ل 23انتظموا في )
ل وىما مدرسة عبد اهلل بف رواحة األساسية ومدرسة العائشية  مف المدارس الحكومية بقطاع غزة

وعة التجريبية والفصؿ ماختيار فصميف مف كؿ مدرسة ل فصؿ يمثؿ المجحيث تـ ل الدنيا  ةاألساسي
ل وبعد إجرا، التجربة ل فقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف المجموعة الضابطة  اآلخر يمثؿ

لزيادة  تؤدي ة النشاط التمثيمي في تدريس موضوعات قواعد النحواستخداـ طريقأف :النتائج أىميا 
إلى تنمية االتجاه   مما أدى الصؼ الخامس األساسي في تمؾ الموضوعات تحصيؿ طمبة 

ضرورة استخداـ النشاط التمثيمي في تدريس القواعد مف أوصت الدراسة بو ل االيجابي داخؿ الحصة 
ل في مجاؿ تدريس المغة العربية كأحد أساليب التدريس الفعالة قبؿ المعمميف والموجييف والمسئوليف 

ومراعاة مخططي المناىج قابمية المحتوى لممسرحة ل ذلؾ ل وضرورة توفير المسرح المدرسي 
ؤدي إلى ل مما يحد مف المشكبلت التي ت الطمبة الحجرة الدراسية مشوقة محببة لدى كخطوة لجعؿ

 ية التربوية .ىدر تربوي وفاقد تعميمي في العمم
 

 :(0222،الزياف) دراسة 
أثر أسموب حؿ المشكبلت عمى التحصيؿ الدراسي في مادة معرفة  ىىدفت ىذه الدراسة إل       

الباحث المنيج التجريبي الذي  فاتبف النحو لدى طالبات الصؼ الحادي عشر في محافظة غزة ل 
الصؼ الخامس الذي بمغ عددىف  ات بطالل فقد اختار كانت عينة مف يتناسب وطبيعة الدراسة 

وقاـ الباحث بدعداد أداتي ل  موزعة عمى مجموعتيف متكافئتيف )تجريبية وضابطة ( ةً ( طالب161)
معمـ لتدريس الوحدة السادسة مف كتاب التدريبات المغوية المقررة عمى الالدراسة المتمثمة بدليؿ 

وبعد إجرا، التجربة ل وتحميؿ النتائج الصؼ الحادي عشر بطريقة حؿ المشكبلت ل واالختبار ل
 ةوجود فروؽ ذات دالة إحصائي:بواسطة اختبار )ت( ل فقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

وقد  يبية لبيف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة ل لصالح المجموعة التجر 
تدريس النحو في مدارسنا ل وكذلؾ  يالمستخدمة ف بأوصت الدراسة بمراجعة الطرؽ واألسالي

النحو العربي بطريقة حؿ تدريب معممي مبحث المغة العربية عمى إعداد المواقؼ التعميمية في 
 والعمؿ ى المواد الدراسية وخاصة النحولل ومراجعة صياغة محتو المشكبلت

 أفكارىـ وآرائيـ . فلفرصة لممتعمميف لمتعبير ععمى إتاحة ا
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 ( 0999،حجك )دراسة 
الصؼ  التاسف  تأثر أسموب التعمـ التعاوني في تحصيؿ طالبا معرفةىدفت الدراسة إلى 

فاستخدـ الباحث ل األساسي في مادة النحو العربي في محافظة غزة مقارنة بالطريقة التقميدية 
مدرسة  مفالصؼ التاسف طالبات مف  ( طالبةً 179عينة الدراسة عمى ) تواشتممالمنيج التجريبي ل

ل واالختبار ل وبعد إجرا، التجريبي  برنامج وقاـ الباحث بتصميـ الل ا، بنت أبي بكر العميا أسم
التجربة القائمة عمى إستراتيجية التعمـ التعاوني ل وتطبيؽ االختبار البعدي ل فقد أسفرت الدراسة 

موعتيف وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطالبات في المجبعدة نتائج أىميا :
ل وأوصت  تجريبية التي استخدمت أسموب التعمـ التعاوني الضابطة لصالح المجموعة الالتجريبية و و 

ًا إلى جنب مف األساليب األخرى واستخدامو جنب يأسموب التعمـ التعاون استخداـ بضرورة  الدراسة 
ـ استراتيجيات التعمـ في كميات التربية عمى استخداس ل وكذلؾ تدريب الطالبات المعممات التدري في

عداد برامج تدريبية لممعمميف أثنا، الخدمة  لتدريبيـ عمى كيفية   التعاوني في العممية التعميمية ل واي
 داـ استراتيجيات التعمـ التعاوني في التدريس .استخ

 
 ( :  0998دراسة )فتحي عمي ، كماجدة زياف ، 

المرحمة االبتدائية  ي فيـ طمبة ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر مسرحة المناىج ف
  قاـ الباحثاف بدعداد نص مسرحي يتناوؿ درس) كاف دراسةولتحقيؽ ىدؼ ال لقواعد النحول

تمثيؿ أدوار المسرحية ل  اسبتو ل وتـ تدريب عينة البحث عمىمن أخواتيا ( وبعد التحقؽ مف مدىو ل
 مدى لمسرحية كوسيمة ل ولمتعرؼ إلىاـ اكما أعد الباحثاف مقياسًا لقياس االتجاىات نحو االستخد

المشاىديف قبؿ  الطمبةمجموعة  وثباتو ل تـ تطبيقو عمى ونجاح المسرحية ل وبعد التحقؽ مف صدق
الصؼ الخامس االبتدائي  طمبةمف  طالباً (  .6تمثيؿ المسرحية وبعدىا وقد شممت عينة الدراسة ) 

ارىـ بالطريقة أخواتيا ( داخؿ المدرسة وتـ اختياىدة المسرحية التعميمية ) كاف ل و قاموا بمشالذيف 
الذيف قاموا بعممية التمثيؿ  الطمبةختير مف بينيـ بعض شوائية مف جميف فصوؿ المدرسة ل وأالع

عدد مف النتائج أىميا : وجود  ئية المبلئمة ل توصمت الدراسة إلىلوبعد إجرا، المعالجات اإلحصا
( .a =.1ات القياسيف القبمي والبعدي عند مستوي )دالة إحصائية بيف متوسط درجذات فروؽ 

بكتاب وىذا يؤكد تأثير المسرحية في فيـ قواعد النحول وأوصت الدراسة للصالح االختبار البعدي 
 كيفية استخداميا.  رشاد المعمميف دليؿ المعمـ بحيث يشمؿ نماذج مف الموضوعات الممسرحة ل واي 
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  :( 0997 ،كمكب )دراسة 
أثر طريفة التعمـ باالكتشاؼ الموجو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ معرفة  اسة إلىالدر  تىدف

صؼ العاشر لمجتمف الدراسة مف طبلب وطالبات ال فقد تكوف العاشر في مادة النحو العربي 
حيث يبمغ عدد  –المنتظميف في المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظة غزة 

(  1184)  صمي سبعة وعشروف فصبًل مف طمبة  الصؼ العاشر والبالغ عددىـ األأفراد المجتمف 
كمتغير ل اعتبر الجنس  وقدلرس اوفؽ الكشوفات الرسمية التي جمميا الباحث مف المد طالبًا وطالبةً 

ل ثمانيف مجموعة تجريبية موزعة  مائة وستيف طالبًا وطالبةً تصنيفي فقط لحيث بمغت عينة الدراسة 
موزعة ل ثمانيف مجموعة ضابطة  (ل وأربعيف طالبةً أربعيف طالبًا  :)بالتساوي تيف في مدرس

بالتساوي في مدرستيف ل)إناث ل ذكور ( ل كما أعد الباحث أداتي الدراسة المتمثمة في االختبار ل 
 إلى وجود فروؽلوبعد إجرا، التجربة توصمت الدراسة  واإلستراتيجية القائمة عمى التعمـ باالكتشاؼ

أف تنمي قدرة  حيث استطاعتل باالكتشاؼ الموجو  طريقة التعمـلصالح المجموعة التي تعممت ب
بالنسبة لطبلب المجموعة  ولـ يكف األمر كذلؾلالتذكر  بات في المجموعة التجريبية عمىالطال

تدريس النحو في  يالمستخدمة ف بؽ واألساليائالضابطة لوقد أوصت الدراسة بمراجعة الطر 
طبلعيمدارسن عمى أفضؿ وأنسب الطرائؽ المستخدمة  ـا ل وتأىيؿ معممي المغة العربية تربويًا ل واي

 في التدريس .
 

 ( :  0996 ،عبد الرحمف محمكد)دراسة 
تعريؼ الطبلب المتعمميف المتخصصيف في المغة العربية بطريقة  ىدفت ىذه الدراسة إلى

ولتحقيؽ  فاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ل مقترحة في تدريس النحو ىي طريقة الصور التركيبية
تجريبيةل وقد بمغ المجموعة المجموعتيف: حث العينة وقسميا إلى  اختار الباىدؼ الدراسة

في الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة تحفيظ القرآف الكريـ في الظفير ل وقد  طالباً ( 35)عددىا
: ) ية بتدريس موضوعات النحو التاليةالعربقاـ أحد الطبلب المعمميف مف المتخصصيف في المغة 

ىذه المجموعة بطريقة  الصفة أو النعت ( لطمبة –المفعوؿ بو  –ترتيب الخبر  –أنواع الخبر 
ًً ( 23الصور التركيبة ل والمجموعة الضابطة : وقد بمغ عددىا )  في الصؼ السادس  طالبًا

وقد قاـ أحد الطبلب المعمميف مف ل االبتدائي في مدرسة تحفيظ القرآف الكريـ في ) الرقوش (
المتخصصيف في المغة العربية بتدريس موضوعات النحو نفسيا السابؽ ذكرىا في المجموعة 

  في تدريس النحو في المرحمة االبتدائية  اً ىذه المجموعة بالطريقة المعتادة حالي لطمبةالتجريبية 
 كاختبار قبميلالمفاىيـ النحوية ستخداـ قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار فيـ وا ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة

 لخبراتيـ السابقة في القواعد النحوية ىلمتعرؼ إل المجموعتيف ) التجريبية والضابطة (  طمبة عمى
وبعد تدريس المجموعة التجريبية الموضوعات سابقة الذكر بطريقة الصور التركيبية ل وتدريس 
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لمعتادة في تدريس النحو ل قاـ الباحث بتطبيؽ المجموعة الضابطة الموضوعات نفسيا بالطريقة ا
 المجموعتيف التجريبية والضابطة .  طمبة ختبار نفسو ) كاختبار بعدي ( عمىاال

  أىميا:عدد مف النتائج  توصمت الدراسة إلى دالبلزمةل فقوبعد إجرا، المعالجات اإلحصائية 
عة التجريبية ومتوسط درجات المجمو  طمبةبيف متوسط درجات  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 

لتجريبية ل ولعؿ سبب المجموعة الضابطة في اإلعراب ل وضبط الشكؿ   لصالح المجموعة ا طمبة
ظيار  طريقة الصور التركيبية تعتمد عمى أف ذلؾ يرجف إلى تحديد وبياف مواقف الكممات واي

عربية في المرحمة الل وأوصت الدراسة بضرورة تأىيؿ الطمبة المتخصصيف في المغة عبلقاتيا
طبل  عيـ عمى أفضؿ الطرائؽ المتبعة في تدريس النحو.الجامعية ل واي

 
 ( :  0993 ،البسيكني دراسة )

فاعمية استخداـ الكمبيوتر في تدريس قواعد النحو العربي  إلى معرفة ىدفت ىذه الدراسة 
قامت  دؼ الدراسةولتحقيؽ ى  فاستخدمت الباحثة المنيج التجريبيل لطبلب المرحمة الثانوية 

بدعداد اختبار  ل ومتيا وصبلحيتيااستخداـ الكمبيوتر وتحققت مف مبل،الباحثة ببنا، وحدة دراسية ب
تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف متساويتيف مف حيث لو تحصيمي وتحققت مف صدقة وثباتو 

امت الباحثة قو واألخرى تجريبية مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي ل لإحداىما ضابطة :العدد 
التجريبية تدريس المجموعة  ثـعينة الدراسة ل  تبار التحصيمي تطبيقًا قبميًا عمىبتطبيؽ االخ

قامت بالدروس المبرمجة عمى الحاسب اآللي ل وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة العادية لو 
جرا، المعالجات وبعد إ لعينة الدراسة  بعدي عمىالالباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي التطبيؽ 

فروؽ ذات داللة إحصائية  عدد مف النتائج أىميا : وجود اسة إلىاإلحصائية المبلئمة توصمت الدر 
بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ل ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

تخداـ األجيزة أوصت الدراسة بضرورة اس ولصالح المجموعة التجريبية لفي التحصيؿ النحوي 
 مية التدريس لجذب انتباه الطبلب.والوسائؿ الحديثة في عم

 
 ( : 0990 ،الصيفيدراسة )

ة المرحم طمبة لتدريس النحو الوظيفي ل  بنا، برنامج فعالية و  ىدفت ىذه الدراسة إلى
حث قاـ الباقد و  لالبنائيالتجريبي قد استخدـ الباحث المنيج التعميـ األساسي ل ف األخيرة مف

باختيار عينة الدراسة عشوائيًا مف مدرسة أبي بكر الصديؽ اإلعدادية بمحافظة الغربية في 
فصميف ل وأحد ىذه الفصوؿ يمثؿ  موزعيف عمى طالباً ( 84جميورية مصر العربيةلوتكونت مف) 

ولتحقيؽ ىدؼ  طالبًا ( 42واآلخر يمثؿ مجموعة ضابطة )  طالبًا لً ( 42المجموعة التجريبية ) 
األدب التربوي ل واالستعانة  وذلؾ بالرجوع إلى ل قاـ الباحث بتحديد أسس بنا، البرنامج دراسةال
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مقياس و ل تحصيمي الختبار االو  لبهرا، الخبرا، والمتخصصيف ل وفي ضو، ذلؾ قاـ ببنا، البرنامج 
   قرارالمحكميف إل وقاـ بعرضيا عمىلاختار الباحث وحدة دراسية مف وحدات البرنامج الميوؿ لف

قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات التقويـ الصؼ الثالث اإلعدادي لكما  طمبة ىصبلحيتيا ومناسبتيا لمستو 
تـ تدريس الوحدة األدا، القبمي لممجموعتيف لثـ  ستوىم تدريس الوحدة المقترحة لموقوؼ عمىقبؿ 

عادة تطبيؽ أو الدراسية المقترحة لممجموعة التجريبية ل  ة نفسيا بعد االنتيا، مف  وات التقويـ القبميداي
عدد مف النتائج أىميا : وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند كؿ  توصمت الدراسة إلىلو تدريس الوحدة 

في المجموعتيف التجريبية والضابطة في األدا، البعدي  الطمبةالمستويات بيف متوسطي درجات 
المجموعة التجريبية ل    وذلؾ لصالحدراسة النحو  ختبار التحصيمي ومقياس الميوؿ إلىلبل

 وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالكتاب المدرسي ل وتأىيؿ المعمـ تربويًا .
 

 (:  0990 ،زقكت )دراسة 
فاعمية في  يف ) المحاضرة و المناقشة ( أكثرمعرفة أي الطريقت ىدفت ىذه الدراسة إلى

غزة -بية بالجامعة اإلسبلمية قسـ المغة العر  - طمبة طميتي اآلداب والتربية تدريس النحو لدى
( 18طالبًا ل )  (62( طالبًا وطالبًة ) .8عينة )   الدراسةل قاـ الباحث باختيار ولتحقيؽ ىدؼ 

طريقتي التدريس الخاضعتيف  تيف متساويتيف بطريقة عشوائية عمىمجموع تـ تقسيميا إلىو طالبًة ل 
التحصيؿ النحوي في موضوع  مستوىببنا، اختبار تحصيمي لقياس  لمدراسة ل وقد قاـ الباحث

جابة أفراد العينة عمىوبعد تطبيؽ تجربة الدراسة ل والتي استمرت فترة  لالمبتدأ والخبر  أسبوع ل واي
جرا، المعالجات اإل عدد مف النتائح أىميا : عدـ  حصائية البلزمة توصمت الدراسة إلىاالختبار ل واي

ما لبينذيف تـ تدريسيـ بطريقة المحاضرة مبة الوجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات الط
يقة المناقشة ل وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ طر درسوا بطريقة المناقشة  لصالح الذيف وجود فروؽ

 .داخؿ الغرفة الصفية
 

 : ( 0992) الطراكنة، دراسة 
اعد موازنة أثر كؿ مف الطريقة العرضية والترتيبية في تدريس قو  ىدفت ىذه الدراسة إلى

األوؿ اإلعدادي لوقد تكونت عينة الدراسة الصؼ طمبة  لنصوص لدىالمغة العربية في استيعاب ا
ل وتـ تدريس كؿ مجموعة بدحدى الطريقتيف ل وقد أعد الباحثة خطة  ( طالبًا وطالبةً  .16مف )
بعد  و رت عممية التدريس شيرًا كامبلً حيث استمللتطبيؽ عممية التدريس في حصة التعبير   اً وأسموب

العرضية قواعد إجرا، التجربة   أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف متوسط الذيف تعمموا بالطريقة 
وأف لمف متوسط أقرانيـ الذيف تعمموا قواعد المغة العربية بالطريقة الترتيبية  المغة العربية أعمى
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 ةمية الطريقة العرضيأوصت الدراسة بضرورة أىلو الفروؽ بيف متوسطي الطريقتيف دالة إحصائية 
 .المغة العربية تدريسي في التدريس ل والتكامؿ ف

 
 ة :ػػػفي الدراسات السابق ثالثالتعقيب عم. المحكر ال

ل في كونيا تناولت موضوع النحو والصرؼ بالدراسة تتفؽ جميف دراسات المحور الثاني 
قة في تدريس  النحو ؽ مختمائوالبحث ل فقد جا،ت جميف الدراسات السابقة بالحديث عف طر 

عمى  اً كبير  رة عمى كؿ مرحمة دراسية تعتبر عبئاً والصرؼ ل عمى اعتبار أف موضوعات النحو المقر 
 ال بد التخفيؼ مف ىذا العب، .و الطمبة 

ؽ ائحيث اتفقت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تخفيؼ العب، عمى الطمبة باستخداـ طر 
( الذي استخدـ المسرح التعميمي في تدريس النحو ل 9..2ل داؼحديثة كما في دراسة )أبو ى

ت المتقدمة في تدريس النحو ل بينما ( الذي استخدـ طريقة المنظما3..2ودراسة )دحبلف ل
 .لدراما التعميمية بجانب بعض المعاب التربوية في تدريس النحواعتمدت الدراسة الحالية ا

 المنيج الدراسات :
التحميمي والمنيج الوصفي ،  (0227األغا ،)ل كدراسة  التجريبيالمنيج  تالدارسااستخدمت بعض 

اتفقت ل حيث  ( ل أما بقية الدراسات اعتمدت المنيج التجريبي1992كدراسة مطاوع الصيفي ) ل 
 . سابقة باعتمادىا المنيج التجريبيالدراسة الحالية مف الدراسات ال

فمنيا ما استخدـ عينة مف  ثالث في عينة الدراسةاختمفت دراسات المحور ال عينات الدارسات :
(ل وعينة مف طمبة المرحمة  1996 لمحمود)ودراسة ( ل 1991 ل زقوتكدراسة )لطمبة الجامعة 

( ل  1997كموبل)دراسة ( لو ...2( لودراسة الزياف) 1994 سامية البسيوني )كدراسة لالثانوية 
(  3..2( لو دراسة )دحبلف ل9..2و ىداؼ ل) أب وعينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية لكدراسة

( لودراسة 1992 لالصيفي )( لو دراسة 3..2( لودراسة )الدخيؿ ل1999لحجو )لودراسة 
ودراسة )كموب ،  (4..2كدراسة )الشاعر ل ( ل وعينة مف المرحمة االبتدائية ل .199 لالطراونة )
( لدراسة  1998 لجدة زياف وما لفتحي عمي )( لو دراسة1..2(  لو دراسة )الموح ل2..2ل
 (  1995 لالصميبي )

حيث اتفقت الدراسة الحالية مف الدراسات التي تناولت المرحمة االبتدائية ل واختمفت مف بقية 
 الدراسات .

شتات )كدراسة لاالختبار ومقياس االتجاه اعتمدت بعض الدراسات السابقة :أدكات الدراسة 
دراسة و،(  1998 لفتحي عمي وماجدة زياف)دراسة  (ل و3..2( ل ودراسة )الدخيؿ ل5..2ل
الدراسات السابقة في اعتمادىا االختبار ل  فحيث اتفقت الدراسة الحالية م ( ل1992 لالصيفي )
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 تبينما اعتمد، واعتمدت بعض الدراسات المقاببلت لواختمفت معيا في اعتمادىا مقياس االتجاه 
 ات فقد اعتمدت بقية الدراسلأما (  1996 لمحمود )سة دراكلبعض الدراسات االختبار واالستبانة 

ل حيث اتفقت واإلستراتيجية المتبعة في تدريس النحو  التحصيمي ) القبمي والبعدي ( ل  االختبار
الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في اعتمادىا االختبار واإلستراتيجية المتبعة  في حيف اختمفت 

انة واالختبار التشخيصي . معيا في اعتمادىا االستب

 : يػباآلتفي دراستيا مف نتائج الدراسات السابقة وقد استفادت الباحثة 
االستفادة مف خطوات بنا، أدوات الدراسة اختيار العينة  الدراسية المناسبة لمموضوع ل وكذلؾ 

 ( ل9..2ل ؼأبو ىداكدراسة )لفي بعض الدراسات  ةالحالية ل واألساليب اإلحصائية المستخدم
كيفية إعداد البرامج التعميمية المستخدمة لو ( ل وغيرىا مف الدراسات 3..2ودراسة )دحبلف ل

 .  (1..2( لودراسة )الموح ل1992 لالصيفي ) كدراسة

 الدراسات:تكصيات 
عداد أوصت الدراسات السابقة بضرورة االىتماـ الكتاب المدرسي وضرورة تطوير  عادة  المعمـلواي واي

بعة في تدريس المفاىيـ النحوية ل واالىتماـ بالمفاىيـ عند االختيار ل كدراسة )كموب ؽ المتائالطر 
( ل كما اىتمت بعض الدراسات بضرورة استخداـ النشاط التمثيمي في تدريس القواعد مف 2..2ل

قبؿ المعمميف والموجييف والمسئوليف في مجاؿ تدريس المغة العربية كأحد أساليب التدريس الفعالة 
( ل 9..2ورة توفير المسرح المدرسيل ىذا واتفقت معو الدراسة الحالية لكدراسة )أبو ىداؼ لوضر 

 ومراعاة مخططي المناىج قابمية المحتوى لممسرحة ل ذلؾ كخطوة  لجعؿل( 1..2ودراسة )الموح ل
ؤدي إلى ىدر تربوي ل مما يحد مف المشكبلت التي ت طمبةال الحجرة الدراسية مشوقة محببة لدى

 .ةفي العممية التربوياقد تعميمي وف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.. 

 ة:ػػػػالسابقات ػػػالدراسعم. اـ ػػؽ عػػ** تعمي
جا، في كؿ محور مف محاورىا  والتعقيب عمى ما السابقةلمف خبلؿ التعقيب عمى الدراسات 

  :األتػػييتضح  الثبلثل
ف تمسكيا وقوتيا وترابطيا ل ل بالرغـ م بعض مف الصعوبات إف المغة العربية بكافة فروعيا يعترييا

أي لغة ل والمبلحظ أف كثرة فروعيا ل وما يحممو كؿ فرع مف فروع المغة العربية مف شأف شأنيا 
دراؾ كؿ ما تحويو فروع المغ   العربية  ةمفاىيـ ل وقواعد ل وأسس ل يجعؿ مف الصعب فيـ ل واي

ية الوصوؿ إلى حموؿ ل وعبلج لذلؾ أخذت الدراسات ل والدوريات بالبحث عف ىذه الصعوبة ل بغ
 لمتغمب عمى ىذه الصعوبات .

والتي تناولت كافة فروع المغة العربية لمكشؼ عف ىذه  السابقةل تلذلؾ كمو جا،ت الدارسا
 أمكف.جؿ حميا ما أوالعمؿ مف  الصعوباتل

يا إن العربيةلجا،ت بو مف صعوبات تحمميا كافة فروع المغة  واتفقت الدراسات السابقة عمى ما
  :إلػػيإنما متجمعة  األخرىلقادرة عمى جية معينة دوف 

تحممو مف صعوبات في موضوعاتيا ل وعدـ مناسبتيا  اطبيعة المادة الدراسية المقررة ل وم -
 لمستويات الطمبة ل وطريقة عرضيا في الكتاب المدرسي .

 والجفا،لبة واصفًا إياىا بالصعو وذلؾ مف عدـ اىتمامو بتعميـ المغة العربية  المتعمـل -
 وجدت.إلى ما يعانيو مف مشاكؿ صحية إف  ةباإلضاف

األمر  ليالعدـ تنوعو  والعربيةل أؽ تدريس كافة فروع المغة ائوالذي ال ييتـ بطر  المعمـل -
 والمعمـ  ألدائوكذلؾ عدـ تطوير  العربيةلعنو عدـ تقبؿ الطمبة لمواضيف المغة  ؽالذي ينبث

 مستواه األكاديمي.ورفف 

لبيئة التي تحيا فييا المغة العربية ل مف عدـ االىتماـ بيا ل والحديث بالعامية ل كذلؾ ا -
 الفصيحة ل كؿ ذلؾ وغيره أجمعت عميو الدراسات السابقة .المغة وعدـ الحديث ب

يات مجتمعة بضرورة االىتماـ بكافة فروع المغة العربية ل وما تحممو مف لذ جا،ت التوص -
أبنا، العربية الحفاظ عمييا والرقي بيا بيف سائر المغات ل موضوعات حتى يتسنى لنا نحف 

ؽ المناسبة لتدريسيا في كافة المراحؿ التعميمية ائوذلؾ مف خبلؿ االىتماـ باستخداـ الطر 
لإضافة إلى إعداد مدرس المغة العربية أكاديميًا وتربويًا ل مف ضرورة استخداـ جميف معممي 

 ية ما أمكف في أثنا، تدريسيـ .المواد األخرى لقواعد المغة العرب

توجيو دعوة إلى أوليا، األمور بضرورة االىتماـ بالمغة العربية ل مف ضرورة العمؿ بواعدىا  -
 قدر اإلمكاف .

 



 1.1 

 عػػػالفصؿ الراب
 

 راءاتػػة كاإلجػػػػالطريق
 
 ة  ػػػج الدراسػػان : منيػػأكل
 
 ة  ػػع الدراسػػػان: مجتمػػػثاني
 
 ة  ػػػالدراس ةػػػػان : عينػػثالث
 
 ة ػػػان : أدكات الدراسػػرابع

 ة ػػػاالستبان  0
 ي  ػػاالختبار التشخيص  0

 ي  ػػاالختبار التحصيم  4

 

 رح  ػػػان : البرنامج المقتػػخامس
 

 ة ( ػػ. الدراسػػرىا عمػتأثي عػػرات المتكقػط العكامؿ ) ضبط بعض المتغيػان: ضبػػػسادس
 

 ة  ػػػػكات الدراسػػان : خطػػسابع
 
   ةػػػاإلحصائي ةػػان : المعالجػػامنث


















 1.2 

 عػؿ الرابػالفص
 ةػػإجراءات الدراس

الدراسة ل  اتبعتيا الباحثة   الختبار فرضيتيعرضًا إلجرا،ات الدراسة التي يتناوؿ ىذا الفصؿ 
أدوات الدراسة ل  ومف ثـ حيث تـ الحديث عف منيجية الدراسة ل ومجتمف الدراسة ل وعينتيا ل و 

جرا،ات تنفيذ البرنامج ل كما يحتوي ىذا د التأك مف صدقيا وثباتيا ل  وضبط متغيرات الدراسة ل واي
ائي المستخدـ في الفصؿ عمى ممحوظات الباحثة في أثنا، تنفيذ البرنامج ل واألسموب اإلحص

  :ػيفيما يموصفًا لمعناصر السابقة  الدراسة ل وتقدـ الباحثة 
 أكالن : منيج الدراسة : 

  لبياف أثر برنامج مقترح لعبلج صعوبات البنائي الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي اتبعت 
تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي بغزة لوذلؾ باستخداـ مجموعتي الدراسة التجريبية 

 والضابطة .
 ثانيان : مجتمع الدراسة : 

الذيف يدرسوف في المدارس األساسية  األساسيليتألؼ مجتمف الدراسة مف طمبة الصؼ السادس 
في منطقة شرؽ غزة لمعاـ الدراسي  فالتابعة لوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينيي الدنيال
( طالبًا 2854يبمغ عدد أفراد المجتمف األصمي )حيث  الثانيلـ لمفصؿ الدراسي .9-2.1..2

 وطالبًة.
 ثالثُا: عينة الدراسة كمبررات اختيارىا : 

ـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية ل مدرسة بنات الزيتوف اإلعدادية "ب"   ولذلؾ نظرًا لتوفر ت -
تقديـ التسييبلت درسة ل والستعداد إدارة المدرسة بلتطبيؽ البرنامج في ىذه المو األجيزة البلزمة 

 درسة.البلزمة لمباحثة ل ولكوف الباحثة تعمؿ معممة لغة عربية لمصؼ السادس في ىذه الم
)أ(  وذلؾ نظرًا لتوفر األجيزة البلزمة فكما تـ أيضًا اختيار عينة قصدية ل  مدرسة ذكور الزيتو  -

تقديـ التسييبلت البلزمة لمباحثة ل درسة ل والستعداد إدارة المدرسة بلتطبيؽ البرنامج في ىذه الم
 سة .ولكوف الباحثة تعمؿ معممة لغة عربية لمصؼ السادس قريبًة مف ىذه المدر 

أي ل ( بالطريقة القصدية اإلعدادية )ب فتـ اختيار عينة الطالبات داخؿ مدرسة بنات الزيتو  -
جريبية ل وشعبة ( تمثمت المجموعة الت4الفصوؿ التي تعمميا الباحثة المتمثمة في شعبة سادس )

 .دراسيةشعب مف بيف ست مجموعة ضابطة ( تمثمت 2سادس )
الطريقة العشوائية البسيطة ل مف خبلؿ جدوؿ األرقاـ ل حيث تـ أما اختيار عينة الطبلب كانت ب

حصر عدد شعب الصؼ السادس األساسي في مدرسة ذكور الزيتوف )أ (ل والبالغ عددىا ثبلث 
عف  شعب شعب صفية ل وبذلؾ تـ تحديد الشعبتيف المتيف تمثبلف عينة الدراسة مف بيف ثبلث



 1.3 

طبلب الصؼ السادس األساسي ل حيث ( طالبًا مف 89) طريؽ القرعة ل وقد بمغ عدد عينة الدراسة
( طالبًا ل والصؼ السادس 45( المجموعة التجريبية الذي بمغ عددىا )3مثؿ  الصؼ السادس )

 :  والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ( طالبًا ل 44( المجموعة الضابطة الذي بمغ عددىا )2)
 (   3ػ0  جدكؿ رقـ )

 تيف التجريبية والضابطةتوزيف عينة الدراسة عمى المجموع
 العدد المتبقي المستبعد العدد المسجؿ الجنس المجموعة الشعبة
 36 ػ 36 إناث التجريبية 4سادس/
 35 ػ 35 إناث الضابطة 2سادس/
 35 ػ 35 ذكور التجريبية 3سادس/
 33 ػ 33 ذكور الضابطة 2سادس/

 082 ػ 082 المجمػػػػكع 

 
قدر عمى الوعي والتفكير والعطا، مف ساسي   ألنيـ أبة الصؼ السادس األتـ اختيار طم -

الفصوؿ األساسية الدنيا   الستيعاب البرنامج المقترح في النحول وألف ىذا الفصؿ يعتبر 
ل وألف منياج النحو لدييـ  اوالمرحمة العمي الدنيا ةبيف المرحمة األساسيحرجة مرحمة انتقالية 

 .وف ثقيمة عمى مستواىـ زاخر بالموضوعات التي مف الممكف أف تك

  كالمختصيف:عينة المعمميف  -

غة العربية لمصؼ مف معممي الم ( معممًا ومعممةً .3تـ اختيار عينة استطبلعية مكونة مف )
  وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى أىـ صعوبات التعمـ التي تواجو المعمميف في السادس األساسي

 النحو.تدريس مادة 

 ة :ػػرابعان: أدكات الدراس
 ممت ىذه الدراسة عم. األدكات التالية : اشت
 تحديد صعكبات التعمـ :                                         ل نصؼ مفتكحة  : استبانةأكالن 

 خطكات إعداد االستبانة :
 : اليدؼ مف االستبانة   0

و مف في مادة النحصعوبات التعمـ لدى طمبة الصؼ السادس ىدفت ىذه االستبانة إلى تحديد 
المغة العربية والمختصيف   وذلؾ مف أجؿ بنا، البرنامج المقترح الذي يتغمب  وجية نظر معممي

 تعمـ النحو ل وتقديـ درس النحو بطريقة شيقة وجذابة . تعمى صعوبا
 



 1.4 

 :مصادر إعداد االستبانة   0
 :ة ػالتاليبنود االستبانة مف المصادر اشتقت الباحثة 

 ية التي تناولت الميارات النحوية .األبحاث التربو و الدراسات  .1
 ؽ التدريس .ائاألدب التربوي المتعمؽ بكتب المغة العربية وطر  .2

حسب  يالمعدؿل أوفقًا لممنياج الفمسطيني  األساسيلمحتوى مقرر النحو لمصؼ السادس  .3
 ـ.9..2طبعة 

 ؽ تدريسيا. ائاستطبلع آرا، بعض التربوييف المختصيف في مجاؿ المغة العربية وطر  .4

 تدريس النحو. حوؿ صعوباتوأخذ رأييـ  العربيةللقا، عدد مف معممي المغة  .5

 يواجيونيا.والصعوبات التي  النحولوأخذ رأييـ في تدريس  الطمبةلاستطبلع آرا، عدد مف  .6

وخصوصًا أنيا كانت متنقمة  سنواتلخبرة الباحثة في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمدة عشر  .7
  ث.الثبلبيف المراحؿ الدراسية 

في صورتيا األولية ل بحيث تضمنت ستة  االستبانةما سبؽ ل قامت الباحثة بدعداد في ضو، 
بدائؿ لكؿ بند )عالية ػ متوسطة ػ ضعيفة ػ ال  ة( بندًا ل وتـ تحديد أربع66محاور تحتوي عمى )

التعرؼ إلى مستوى صعوبة كؿ بند عمى حدة ل كما تضمنت  ؼتمثؿ صعوبة (   وذلؾ بيد
صعوبات إضافية أخرى  ترونيا تحتاج لمدراسة لدى طمبة الصؼ السادس مفتوحًا ل وىو" سؤااًل 

 األساسي
   Validityصدؽ االستبانة:     4

فيقيس ما وضعت لقياسو  جمولأحقيؽ األداة لمغرض الذي أعدت مف ويقصد بالصدؽ "مدى ت
 (188: 1997فقط ". )األغا ل 

 : اػػىمف صدؽ االستبانة وقد استخدمت الباحثة طريقتيف لمتأكد م
 صدؽ المحكميف : أ   

مف المحكميف مف متخصصي المغة عمى مجموعة في صورتيا المبدئية تـ عرض االستبانة 
(   وذلؾ بيدؼ   1 )ممحؽ رقـ. ( محكمًا 18ل والذيف يبمغ عددىـ ) اؽ تدريسيائالعربية وطر 

 :  حيثمحاكمة بنود االستبانة مف 
 ا أنيا تساىـ في إتماـ األداة .إضافة أي عبارات يروني 
  ضرورية. غيرحذؼ أي عبارات يجدونيا 

  موجودة.تعديؿ عبارات   
  ي:ػيمما وبعد أف اّطمعت الباحثة عمى آرا، المحكميف تـ التوصؿ إلى   

 مثؿ:المحكموف إضافتيا  ياىنالؾ صعوبات اقترح
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بة الصؼ السادس أي سؤاؿ مفتوح يحدد أىـ صعوبات مادة النحو المقررة عمى طم وضف -
          .( 2ممحؽ رقـ  )النحو صعوبات عقمية تتعمؽ بمادة 

 صدؽ االتساؽ الداخمي : ب   
صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة ل وذلؾ بتطبيقيا عمى عينة استطبلعية جرى التحقؽ مف 

اب ( فردًا مف معممي المغة العربية لمصؼ السادس ل وذوي الخبرة ل وتـ حس.3مكونة مف)
معامؿ سبيرماف بيف درجات كؿ بند مف البنود مف الدرجة الكمية لبلستبانة ل وذلؾ باستخداـ 

 ل والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:( SPSSالبرنامج اإلحصائي )
 
 ( 3ػ 0جدكؿ رقـ ) 

لكؿ محورفي والدرجة الكمية االستبانة مف محاور  محوركؿ  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات
 .االستبانة 

 معامؿ سبيرماف رةػػالفق ـ
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

  محتكل كتاب لغتنا الجميمة عكامؿ ترجع إلي  األكؿ:المحكر 

 0.016 0.443 كثرة المعمومات تحتاج لوقت كبير لتعمميا وفيميا. 1

 0.000 0.621 المعمومات بكتاب لغتنا الجميمة غير مترابطة . 2

 0.000 0.661 ا، المطبعية.توجد بعض االخط 3

 0.039 0.525 االشكاؿ والرسـو التوضيحية. افتقاره إلى  4

 0.008 0.485 .تفكير واالستنتاجمطريقة عرض الموضوعات التتيح الفرصة ل 5

 0.039 0.385 .لكؿ درس غير كافيةعمى أسئمة تقويـ الكتاب  احتوا، 6

 0.007 0.692 ت والتفريغات .كتاب لغتنا الجميمة بو الكثير مف  الجزئيا 7

 0.004 0.649 مف الميوؿ و االىتمامات . عدـ تناسب محتوى الكتاب  8

 0.000 0.530 نواع المعارؼ لكثرتيا .أاللماـ بعند اصعوبة وجود  9

 0.000 0.597 . الحفظ التطبيؽ  اعتماد مادة النحو عمى .1

 0.001 0.435 .ات السابقة ربط بيف الموضوعات الجديدة والموضوع عدـ وجود 11

 تعكد إلي المتعمـ عكامؿالثاني:المحكر 

 0.000 0.725 عدـ قدرة الطالب عمى فيـ النحو . .1

 0.000 0.533 انخفاض  مستوي الطمبة  في المغة العربية . .2

 0.044 0.370 ضعؼ دافعية الطمبة نحو تعمـ النحو .  .3

4. 
 نادرة .تأدية  الواجبات المنزلية  بصورة 

 
0.711 0.000 
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 معامؿ سبيرماف رةػػالفق ـ
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.022 0.524 قمة توظيؼ القواعد النحوية مف باقي فروع المغة العربية .  .5

 0.011 0.382 اعتماد الطمبة عمى الغش في القواعد النحوية .  .6

 0.048 0.533 قمة مشاركة الطمبة في المناقشة والحوار في حصص النحو .  .7

 0.000 0.879 ة بسيولة . صعوبة تذكره  لممفاىيـ النحوي .8

 0.000 0.756 ضعفو في  اإلعراب  .  .9

 0.001 0.566 وجود  صعوبة في الربط بيف األمثمة والقواعد . .1

 0.001 0.647 ضعفو في استنتاج القواعد النحوية   . 11

 0.002 0.632 تمكنو مف حفظ القواعد النحوية دوف فيميا  .  .12

 0.016 0.544 نحوية  بصورة ضعيفة .تطبيقو لمقواعد ال  .13

 0.011 0.464 كثرة عدد التبلميذ في الفصؿ يؤدي إلي صعوبة في تعمـ النحو  .14

 0.040 0.616 قمة تعاوف أوليا، األمور مف المعمميف في التعميـ  .   .15

 0.045 0.514 انخفاض التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ أثنا، شرح دروس النحو.    .16

 0.000 0.742 ضعؼ مستوي الطمبة العاـ في القواعد .  .17

 عكامؿ تتعمؽ بالمعمـ الثالث:المحكر 

 0.046 0.512 كثرة األعبا، الثقيمة الواقعة عمي عاتؽ المعمـ في شرح النحو بصورة جيدة .  .1

2. 
مما تزيد مف نفور الطمبة مف   أسموب العقاب واأللفاظ النابية  استخداـ المعمـ

 حو. الن
0.776 0.000 

 0.000 0.834 تدني كفا،ة المعمـ في شرح النحو . .3

 0.000 0.692 ضعؼ ميارات  المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.   .4

 0.022 0.424 افتقاد  المعمـ الفرصة في المناقشة واالستفسار . .5

 0.001 0.758  .مقترحاتيـيتقبؿ أرا، الطمبة و  الشخصيل والتعصب المعمـ لرأيو  .6

 0.002 0.569 المعمـ بعبلقات الطمبة الشخصية .قمة اىتماـ  .7

 0.000 0.874 وال يحاوؿ تمبيتيا .لاىتماـ  المعمـ بالتعرؼ عمى احتياجات الطمبة   .8

 0.000 0.741 برقة وسماحة . أعدـ  تعديؿ  المعمـ إلجابات الطمبة الخط .9

 0.000 0.644 بات الطمبة الصحيحة بصورة قميمة .تعزيز المعمـ  إجا ..1

 0.000 0.700 قمة رغبة المعمـ في تدريس النحو .   .11

 0.000 0.785 رغبة المعمـ في التعامؿ مف مادة النحو بصورة نادرة  . .12

 المحكر الرابع : عكامؿ ترجع إلي استخداـ أساليب التدريس

 0.004 0.846 مستمر. ؿواحدة بشكاستخداـ المعمـ لطريقة  .1

 0.001 0.582التربوية في تدريس  بميةل والقصةل واأللعايالتمثعمى المواقؼ  اعتماد المعمـعدـ  .2
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 معامؿ سبيرماف رةػػالفق ـ
 لبلرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 النحو.
 0.014 0.453 تركيز  المعمـ في  أسئمتو في  تنمية الجوانب المعرفية.  .3

 0.000 0.803 المعمـ طريقة المناقشة والحوار بطريقة غير صحيحة.   استخداـ .4

 0.000 0.822 قميمة.  ةتطبيؽ  المعمـ لممواقؼ الحياتية في تدريس النحو بصور  .5

 0.001 0.544  .مضيعة لموقتو  ةجذاب غيراعتبار المعمـ التمييد لدروس النحو مقدمة  .6

 0.002 0.829 عدـ مراعاة المعمـ  الفروؽ الفردية بيف الطمبة أثنا، عرض دروس النحو  . .7

 0.000 0.843 ـ اىتماـ المعمـ بعرض  األسئمة التي تعمؿ عمي إثارة التفكير. عد .8

 0.000 0.741 الطمبة عمي التعمـ الذاتي بصورة قميمة  . تدريب .9

 0.000 0.736  .عدـ إرشاد الطمبة إلي مصادر أخري تثري الموضوعات في النحو .1

 .التعميميةاألنشطة عكامؿ ترجع إلي استخداـ الكسائؿ ك  الخامس:المحكر 

 0.000 0.810 قمة مناسبة الوسيمة التعميمية لمحتوى الدرس .  .1

 0.000 0.904  التعميمية.عدـ إثارة انتباه الطمبة أثنا، عرض الوسائؿ  .2

 0.000 0.739 مناسبة الوسائؿ التعميمية لمستوى الطمبة تكوف قميمة  .   .3

 0.000 0.569 غير مناسبة  . عرض الوسيمة التعميمية في أوقات  .4

 0.000 0.755 عدـ وجود وسائؿ تعميمية تفي بجميف موضوعات النحو.   .5

 0.001 0.741 قمة  االىتماـ  باستخداـ الوسائؿ التعميمية .  .6

 0.044 0.490 مناسبة األنشطة التعميمية لمفروؽ الفردية بيف الطمبة يكوف بصورة قميمة.    .7

 0.000 0.820 المتاحة لممعمـ  في اختيار األنشطة . قمة الفرصة .8

 0.000 0.607 الفرصة المتاحة لممعمـ  في ممارسة األنشطة قميمة.  .9

 0.007 0.489 التنويف في األنشطة التعميمية المقررة يكوف قميبًل  . .1

 عكامؿ ترجع إلي التقكيـ السادس:المحكر 

 0.000 0.833 الفيـ.ال  التقويـ عمي الحفظ اعتماد أساليب .1

 0.000 0.640 استخداـ اختبارات مف نمط واحد .  .2

 0.000 0.743 عدـ تنويف األسئمة في االختبارات .  .3

 0.000 0.765 . غير كاؼٍ ارتباط األسئمة باألىداؼ يكوف  .4

 0.000 0.806 تعزيزىا.أساليب التقويـ ال تحدد أوجو القوة لدى  .5

 0.001 0.729 نتائج االمتحانات في تحسيف مستوى الطمبة.   قمة استغبلؿ .6

 ( مايمي :4-2يتضح مف الجدوؿ السابؽ  ) 

  0.5.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو=α  

  ( 0.5( وعند مستوى )28رالجدولية عند درجة حرية = )0.355 
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 لقياسو. تلما وضع ةصادق حاورالمبأف  ( 4-2ونستنتج مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 (3ػ 4 جدكؿ )

 ستبانة.ستبانة والدرجة الكمية لبلاالحاور مف محور معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ م

 حور الم ـ
 معامؿ سبيرماف

 لبلرتباط

القيمة 
 .(Sigاالحتمالية)

 0.001 0.598 . عوامؿ ترجف الى المحتوى .1

 0.000 0.765 . صعوبات تعود الى المتعمـ .2

 0.000 0.860 .بالمعمـ صعوبات تتعمؽ .3

 0.000 0.913 .صعوبات ترجف الى استخداـ اساليب التدريس .4

5. 
عوامؿ ترجف الى استخداـ الوسائؿ واالنشطة 

 .التعميمية
0.814 0.000 

 0.000 0.890 . عوامؿ ترجف الى التقويـ .6

 . α=0.5.* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة 
 0.355( = 05.( وعند مستوى )28رية )رالجدولية عند درجة ح 

إعداد  إلى دفف الباحثة مما(   ىذا  0.913فنبلحظ أف المحور الرابف حصؿ عمى صعوبة بمغت )
 ساىـ في عبلج صعوبات تعمـ النحو.برنامج مقترح ي

 Reliabilityثبات االستبانة :  3  
في نفس  ةنفس األدا الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ ويقصد بو "

 (.12: 1997)األغا ل     الظروؼ ".                                          
وتـ تقدير ثبات االستبانة عمى أفراد العينة االستطبلعية ل وذلؾ باستخداـ طريقتي التجزئة 

 النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ .
  النصفية:طريقة التجزئة أ  

عينة االستطبلعية   لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ل حيث تـ استخداـ درجات ال 
احتسبت درجة النصؼ األوؿ لبلستبانة ل وكذلؾ درجة النصؼ الثاني لبلستبانة ل وذلؾ بحساب 
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. التالية معامؿ االرتباط بيف النصفيف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف حسب المعادلة 

 
 (127: 1994أبوناىيةل  )    

 ( pearman –Brownثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة بيرسوف براوف )
ل وبعد التعديؿ باستخداـ معادلة سبيرماف  (0.8319حيث كاف معامؿ االرتباط بيف الجزأيف )

  التالية:براكف 
 د () معامؿ االرتباط بيف نصفي البنو 2معامؿ ثبات االستبانة )ر( = 

 + معامؿ االرتباط بيف نصفي لبنود 1                              
 (194: 2..2 وىاديل) مراد                                                     

مما يعني أف االستبانة تتمتف بدرجة عالية مف  (0.896تبيف أف معامؿ الثبات يساوي )  
 الثبات.

 Cronbach's Alpha Coefficientطريقة ألفا كركنباخ :    ب
استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات   وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االستبانة ل 

( بندًا ل والمعادلة الخاصة بذلؾ  66المكونة مف )  ستبانةحيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لبل
 ي : ػػكاآلت





 ؼ  2مج ع   - 110ٌ1ر
2ع                   1-ف                  

                     
 (46: 1..2)أبو عبلـل 



 ف = عدد فقرات )أو أجزا،( االستبانة .
 = تبايف الفقرة) أو الجز، مف االستبانة (. 2ع
 بار .= تبايف درجات الطبلب عمى االخت   2ع

 مج ص ×مج  –ف مج س ص ر=          

 ]0)مج ص( –( 0) ـ مج ص]  [ 0)مج س( –( 0) ف مج س ]

 ف

 ك

 ف

 ك



 11. 

 األجزا،.= مجموع تباينات لعدد ف مف الفقرات أو  2مج ع
( ل مما يدؿ عمى أف ىذه االستبانة صالحة 0.840ولقد تبيف أف معامؿ ألفا كرونباخ يساوي )

بعد مف أبعاد  لمدرجة الكمية وكؿ ألفا كرونباخثبات معامؿ  ثة بحسابامت الباحقلمدراسة ل حيث 
 يكضح ذلؾ:والجدوؿ التالي  (  (0.840الدرجة الكمية المقياسل حيث بمغ معامؿ ثبات

 (  3ػ3جدكؿ رقـ )  
 ستبانةبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االنتائج اخت

 معامؿ ألفا كرونباخ المحور  ـ

 0.900 . عوامؿ ترجف الى المحتوى 1

 0.884 .صعوبات تعود الى المتعمـ 2

 0.857 .صعوبات تتعمؽ بالمعمـ 3
 0.884 .جف الى استخداـ اساليب التدريسصعوبات تر  4

 0.865 .عوامؿ ترجف الى استخداـ الوسائؿ واالنشطة التعميمية 5

 0.864 . عوامؿ ترجف الى التقويـ 6

 0.840 االستبانة محاورجميف 

( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة   4- 4 ) رقـ  واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ
قيمة معامؿ ألفا لجميف فقرات  (. كذلؾ كانت0857.ػ .09.حصورة بيف )موكانت لكؿ مجاؿ  

اإلستبانة في صورتيا النيائية  نى أف معامؿ الثبات مرتففل وتكوف( وىذا يع.084.ستبانة كانت )اال
مف صدؽ وثبات  تقد تأكد ةكوف الباحثتوبذلؾ  ل( قابمة لمتوزيف2)رقـ  كما ىي في الممحؽ 

واإلجابة ل صبلحيتيا لتحميؿ النتائج  و ستبانةعمى ثقة تامة بصحة اال امما يجعمي  سةإستبانة الدرا
 .أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا فع
 

  االختبار التشخيصي :ثانيان : 
السادس  ؼتـ إعداد اختبار تشخيصي يتضمف ستة مباحث نحو مقررة عمى طمبة الص -

 المتعديلوالفعؿ  ـالفعؿ البلز  االسميةلجممة أدوات نفي ال بول) المفعوؿ   وىي:األساسي 
حيث كاف ىذا االختبار يتضمف  (لظرفا الزماف والمكاف  ألجمولالمفعوؿ  المطمؽلالمفعوؿ 

 بندًا.( .4)

مف المحكميف مف متخصصي المغة عمى مجموعة في صورتو المبدئية  راالختبا تـ عرض -
(   وذلؾ بيدؼ   3( محكمًا )ممحؽ رقـ  17 ل والذيف يبمغ عددىـ ) اؽ تدريسيائالعربية وطر 

 االستئناس بهرائيـ .
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 مف مدرسة بنات الزيتوف اإلعدادية )ب(  مف ( طالبةً 45تـ تطبيؽ ىذا االختبار عمى ) -
الموافؽ  السبت  ل وذلؾ يـوالنحوية الصؼ السابف المواتي درسف الميارات طالبات 

  األحدعري اإلعدادية لمذكور يوـ ( طالبًا مف مدرسة الم44وعمى)  ـ ل 9..12/12/2
 التي يخفقوف بيا الطمبة  ةصعوبات المادة التعميميبيدؼ تحديد   ـ 9..13/12/2لموافؽ ا

                                             . ( ل وجا،ت نتائج االختبار التشخيصي كما ىو موضح في الجدوؿ التالي 4)ممحؽ رقـ 

 (3ػ5 جدكؿ رقـ )

 االختبار التشخيصينتائج 

   ةالنسبة المئوي المبحث  الرقـ 
 %59 المفعوؿ بو  .1

 %.6 أدوات نفي الجممة االسمية  . 2

 %.4 الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي  .3

 %42 المفعوؿ المطمؽ  .4

 %33 المفعوؿ ألجمو  .5

 %53 ظرفا الزماف والمكاف  . 6

 
 االختبار التحصيمي( :  اختبار الميارات النحكية )ثالثان :  

 اليدؼ مف االختبار : 
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستوى الصعوبات ل وذلؾ عف طريؽ قياس الفروؽ بيف التطبيؽ 

المقترح في عبلج بعض  جاألوؿ ليذا االختبار والتطبيؽ الثاني لو ل ومدى نجاعة البرنام
األوؿ لو ل ولقد قامت الباحثة بدعداده صعوبات تعمـ النحو التي أظيرىا االختبار في التطبيؽ 

 ( يوضح ذلؾ .6طبقًا لجدوؿ المواصفات  ل وجدوؿ رقـ )
بػ  تحديدىا تـ تصميـ جدوؿ المواصفات ىذا بناً، عمى عدد فقرات االختبار والتي تـحيث 

  ي:ػػاآلت( فقرةً  وىو عمى النحو .3)
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 (  3ػ  6جدكؿ المكاصفات  ) 


 



انذرس



 المعرفيػػػة األىػػػداؼ
مكع

مج
 

اؼ
ألىد

ا
ئمة 

ألس
ع ا
مك
مج

بي 
نس
ف ال

كز
ال

 

 
 كتذكر معرفة

 

 فهن واستُعاب

 

 تطبُق
 عميا ميارات

 

عذد

فاألهذا

عذد

ةاألسئه

عذد

فاألهذا

عذد

ةاألسئه

عذد

فاألهذا

عذد

ةاألسئه

عذد

 األهذاف

عذد

 ةاألسئه

 %26 8 10 2 3 2 2 2 3 2 2 الدرس األكؿ

 %24 7 9 2 2 2 3 2 2 1 2 نيالدرس الثا

 %21 6 8 1 1 2 3 2 2 1 2 الدرس الثالث

 %29 9 11 2 3 3 2 3 4 2 2 الدرس الرابع

  30 38 7 9 9 10 9 11 6 8 المجمكع

 %100   %24 %26 %29 %21 الكزف الفعمي

 خطكات إعداد االختبار :
 ة :ػػاآلتي قامت الباحثة بدعداد اختبار الميارات النحوية متبعة الخطوات

اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المحمية والعربية التي اىتمت بمجاؿ  .1
برامج في معالجة الصعوبات مثؿ : الصعوبات ل وكذلؾ الدراسات التي اىتمت بتقديـ 

( ل ودراسة 9..2( ل ودراسة الفقعاوي )4..2( ل ودراسة الناقة )1..2دراسة السيقمي )
 وغيرىا مف الدراسات .( 6..2دحبلف )

 اإلطبلع عمى مقرر النحو لمصؼ السادس األساسي . .2

وتـ تصنيؼ األىداؼ عمى حسب تصنيؼ  ليالووضف أىداؼ  المقررةلمدروس لتحميؿ   .3
 (.4-6)ـو كما ىو موضح في الجدوؿ السابؽ رقـ بم

 ار .في ضو، ما سبؽ إلى قائمة البنود االختبارية مف مراعاة عدـ التكر  ةالباحث توصم .4
  عرض االختبار بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف . .5

وجيات نظر  في ضو، التعديؿلتـ وضف قائمة بنود بصورتيا النيائية بعد عممية  .6
 (. 5رقـ )ممحؽ  ومقترحاتيـ.المحكميف 

 االختبار:عند تصميـ االختبار أخذت الباحثة في اعتبارىا أف تكوف فقرات  .7

 إمبلئيًا.سميمة  -
 نحويًا.صحيحة  -

 الغموض.محددة وواضحة وخالية مف  -

 منتمية لممحتوى وممثمة لؤلىداؼ المراد قياسيا.  -
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السؤاؿ أسئمة متنوعة ل حيث يشمؿ  في صورتو األولية عمى خمس شمؿ االختبارقد ىذا و  .8
السؤاؿ كؿ بند ل أما  اـأم× ( ( أو )   /األوؿ عمى خمسة بنود لويكوف بوضف إشارة )  

ل والرابف  التوفيؽ بيف المجموعة )أ( والمجموعة )ب( ل والسؤاؿ الثالثب فكاف  يالثان
ل ولكؿ بند  فيحتوي عمى عشرة بنود لر السادس السؤاؿ األخيأما فيجيب حسب المطموب ل

(   15مف البنود أربعة بدائؿ واحدة منيا صحيح ل وبعد كتابة البنود تـ عرضو عمى )  
ممحؽ  يؽ تدريسيا بغزة كما ىو موضح فائومناىج طر محكمًا مف أساتذة المغة العربية ل 

 . .ػعم( وذلؾ لموقوؼ   6 رقـ ) 

 مدى مناسبة فقرات االختبار لؤلىداؼ المطموبة . .1

 مدى صحة صياغة فقرات االختبار . .2

 . رمدى دقة ووضوح التعميمات الخاصة باالختبا .3

وأضيفت أخرى حتى  أخرىلوحذفت  االختبارلوفي ضو، ما رآه المحكموف عدلت بعض بنود 
 فقرة.( .3أصبح االختبار مشتمبًل عمى )

 
  االستطالعية:الدراسة 

( طالبًا وطالبًة مف .3االختبار عمى عينة استطبلعية قواميا ) بتجريبالباحثة قامت    
ما وكاف اليدؼ مف ىذا التطبيؽ التجريبي  وطالبًةل( طالبًا .18مجتمف الدراسة المكوف مف )

  ي:ػػيم
 الخاصة بو . تدى فيـ الطمبة لفقرات االختبار والتعميماتحديد م -
 تحديد المدة الزمنية البلزمة لفقرات االختبار . -

 التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار . -

 تحميؿ أسئمة االختبار إليجاد معامؿ الصعوبة والتمييز . -

 زمف الدراسة االستطالعية :
وتـ حساب متوسط الزمف الذي لر بحساب زمف اإلجابة عف أسئمة االختبا ةالباحث تقام

أسئمة االختبار ل وذلؾ مف خبلؿ زمف انتيا، أوؿ  عففي اإلجابة  وطالبةٍ  يستغرقو كؿ طالبٍ 
ل وآخر طالبة أنيت  ( دقيقةً 25طالبة مف األسئمة ل وقد أنيت أوؿ طالبة المقياس بعد مضي )

 ( دقيقة ..3لي )ل وكاف متوسط زمف اإلجابة عف األسئمة حوا ( دقيقةً 35بعد مضي )
بة أفراد العينة االستطبلعية عف تـ تصحيح االختبار بعد إجابة الطم  االختبار:تصحيح 

وبذلؾ تكوف الدرجة التي يحصؿ عميو الطالب  فقرةلحيث حدد درجة واحدة لكؿ  فقراتول
 درجة.( .3محصورة بيف )صفر ػ
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 صدؽ االختبار :
 تبار لمغرض الذي أعد ألجمو ".ويعّرؼ صدؽ االختبار بأنو " مدى تحقيؽ االخ

 (193: 1992وممكاوي لل)عودة                                                    
 ا:ػػىموقد استخدمت الباحثة طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االختبار  
 صدؽ المحكميف :  0

قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في تدريس المغة 
ض المشرفيف التربوييف ل والمعمميف الذيف لتدريس مف أساتذة الجامعات ل وبعؽ اائالعربية وطر 

: ل لوطمبت الباحثة منيـ إبدا، الرأي في ىذا االختبار مف حيث  محكماً ( 15يبمغ عددىـ )
طريقة تسمسؿ األسئمة ل ومدى مبل،متو لمميارات النحوية المطموب و المواصفات ل و األىداؼ ل 

 (   6ل 5تيا. انظر ممحؽ رقـ )   تنمي
ل ي ضوئيا قامت بتعديؿ تمؾ الفقراتوقد حصمت الباحثة عمى بعض اآلرا، البنا،ة ل والتي ف

مباحث ل موزعة عمى األسئمة وبذلؾ يبقى االختبار في صورتو النيائية مكونًا مف أربعة 
 ( فقرًة. .3ذاتيا ل بحيث بقى االختبار مكونًا مف ) الخمس

 االتساؽ الداخمي : صدؽ   0
تـ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مف األسئمة بالدرجة الكمية لو ل وذلؾ بعد تطبيقو  

 ( Spssوباستخداـ برنامج ) وذلؾ باستخداـ معادلة بيرسوفل عمى العينة االستطبلعية 
 ( يوضح معامبلت االتساؽ الداخمي .4ػ7والجدوؿ رقـ )

 ( 3ػ 7جدكؿ رقـ )

 (03=) ف  في المقياس بعد لكؿ  رتباط الداخمية بيف درجة العبارة كالدرجة الكميةمعامالت اال 

 مستكل الداللة معامالت االرتباط ـ

 األوؿ:البعػػد 
1.  ,729  ** 

2.  ,728  ** 

3.  ,725  ** 

4.  ,721  ** 

5.  ,764  ** 
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 الثانػػي:البعػػد 
1.  ,715  ** 

2.  ,730  ** 

3.  ,741  ** 

4.  ,725  ** 

5. ,729   ** 

 الثالػث:البعػػد 
1.  ,746  ** 

2. ,744   ** 

3.  ,741  ** 

4.  ,767  ** 

5.  ,710  ** 

 الرابف:لبعػػد ا
1.  ,724  ** 

2.  ,766  ** 

3.  ,718  ** 

4.  ,751  ** 

5.  ,765  ** 

 الخامس:البعػػد 
1.  ,745  ** 

2.  ,709  ** 
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3.  ,766  ** 

4.  ,725  ** 

5.  ,730  ** 

6.  ,743  ** 

7.  ,739  ** 

8. ,744   ** 

9.  ,742  ** 

10  ,721  ** 

 ،    0.01** = دالة عند مستكل 
 05 ,0= دالة عند **
  470, ( =2 –.3لدرجة حرية )  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة  -

 367,( = 2 – .3لدرجة حرية )  0.05وى داللة حدود الداللة اإلحصائية عند مست -

ىذا يدلؿ و  ل (0.05ل (0.01أف عبارات المقياس جميعيا دالة عنديتضح لنا مف الجدوؿ السابؽ 
 الدراسة.في  ل وصبلحيتو الستخدامو عمى أنو يتمتف بصدؽ عاؿٍ 
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 ( 3ػ 8جدكؿ )  

 الكمية لممقياس  كالدرجةمقياس ال أبعاد مف كؿ بعدالكمية لدرجة  البينية بيفعامالت االرتباط م

معامالت  أسئمة مقياس  ـ
 االرتباط

 مستكل الداللة

 ** 974. السؤاؿ األكؿ   0

 ** 984. السؤاؿ الثاني   0

 ** 739, السؤاؿ الثالث   4

 ** 695, السؤاؿ الرابع   3

 ** 917. السؤاؿ الخامس   5

 ** 972. الدرجة الكمية لممقياس   6

 
والدرجة أبعاد مقياس التوافؽ كؿ مف أف جميف قيـ ( 4-8رقـ ) ابؽ يتضح مف الجدوؿ الس

أبعاده قياس و وىذا يدؿ عمى تميز المل (0.05ل (0.01مستوى عند  دالة إحصائياً  الكمية لممقياس
 .الداخمي التساؽباالخمسة 

 
 Reliability االختبار:ثبات     4

إذا ما طبؽ مرة أخرى في  ختبارلاالوىو أف تعطي مجموعة مف األفراد النتيجة نفسيا عمى 
                                            االختبار.ف إجرا، يتدريب في القدرات ما ب وتعمـل أالظروؼ نفسيا بشرط أال يحدث 

 (194: 1992) عبد السبلـ وآخروف ل 
 ولقد قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات بطريقتيف : 

  النصفية:طريقة التجزئة أ 
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف ل األسئمة ذات األرقاـ الفردية ل واألسئمة ذات  

( بيف القسميف ل حيث بمغ   Personاألقساـ الزوجية ل ثـ حسب معامؿ ارتباط بيرسوف )
( ل وبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط وفؽ معادلة )سبيرماف      739,معامؿ االرتباط )    

 الدراسة.ل وىو معامؿ ثبات يفي بأغراض  (974.)( وبمغ  ػ براوف
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 طريقة ألفا كركنباخ : ب  
وىو  (974.)ات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخل وكاف معامؿ ألفا كرونباخحيث تـ حساب الثب

 االختبار.ل ويدؿ عمى ثبات  تففمعامؿ مر 
   ةتطمئف الباحثأف مكف وفي ضو، ما سبؽ نجد أف الصدؽ والثبات قد تحققا بدرجة عالية ي

 لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة .
   االختبار:تحميؿ فقرات   3

 قامت الباحثة بتحميؿ فقرات االختبار عم. النحك التالي : 
  الصعكبة:تحديد معامؿ أ 

ل وذلؾ وفؽ  ا عمى الفقرة الواحدة إجابة خطأويقصد بو تحديد النسب المئوية لمطمبة الذيف أجابو 
 عادلة اآلتية :الم

 100 ×   لكؿ سؤاؿ    عدد اإلجابات الخطأ    معامؿ الصعوبة =   

 المجموع الكمي لئلجابات                          
وعميو ترى الباحثة واستنادًا لؤلبحاث والدراسات السابقة أف تتراوح معامؿ الصعوبة المقبولة مف 

ل وترى ى األقويا،تتحدل وأخرى ستوى الضعفا، كوف ىناؾ أسئمة في مبحيث ت (ل%85ػ    15%)
ل  المستوياتمة لمختمؼ يخمؽ تدرج في األسئمة وتصبح مبلئ الباحثة أف توسيف ىذه الحدودأيضًا 

 .أي تراعي الفروؽ الفردية 
 التمييز:معامؿ  ب   

 الضعفا،.معامؿ التمييز يعمؿ عمى تمييز الطمبة الممتازيف وبيف الطمبة 
فقرة تتراوح ما  يل وأعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفيا( ت 19 - 0تقف ضمف )ويكوف أي فقرة 

تكوف ذات تمييز جيد    (0.39)مف تكوف ذات تمييز مقبوؿ لوأي فقرة أعمى  (.39 .ػ  0.20بيف ) 
 .( 295: 1993) عودة ل

 تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وفؽ المعادلة التالية :
عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة  –التمييز = عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا  معامؿ

 الدنيا / عدد إحدى أفراد المجموعتيف .
 مج د ( –أو        ـ ت =          )مج ع 

 ف                    1/2                  
  التمييز.ـ ت = معامؿ 

 جابة صحيحة ) في الفئة العميا (.مج ع = عدد األفراد الذيف أجابوا إ
 مج د = عدد األفراد الذيف أجابوا إجابة صحيحة )في الفئة الدنيا (.
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 ف = العدد الكمي لمطمبة في المجموعتيف ) العميا والدنيا (.
ولكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار قامت بتقسيـ الطمبة إلى 

%( مف مجموع الطمبة ل وىـ الطمبة الذيف حصوؿ عمى 27يا ضمت )مجموعتيف : مجموعة عم
 ى% مف مجموعة الطمبة الذيف حصموا عم27أعمى الدرجات في االختبار ل ومجموعة دنيا ضمت 

 ( طالبًا وطالبًة .49أدنى الدرجات في االختبار ل وقد بمغ طبلب كؿ مجموعة منيما )  
حذؼ الفقرات التي  ـالفقرةل ويتفوؽ كحد أدنى لتمييز %( فما .2ثـ حددت الباحثة معامؿ تمييز )

 ذلؾ. التالي يوضح%( والجدوؿ .2تمييزىا عف )قؿ معامؿ 
 (  3ػ 9الجدكؿ رقـ )

 يوضح معامبلت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 معامؿ التمييز  معامؿ الصعوبة  رقـ الفقرة  رقـ السؤاؿ 

كؿ
األ

 

1. 0.375 .0255 
2. .0416 .02. 
3. .0569 .026 
4. .0625 .0533 
5. .075 .05.5 

ني
الثا

 

1. .0277. .03.5 
2. .0152 .021 
3. .0277 .02. 
4. .0222 .0225 
5. .0263 .0265 

لث
الثا

 

1. .0513 .0425 
2. .0569 .056 
3. .0638 .0525 
4. .0375 .0355 
5. .0555 .0225 

لراب
ا

 ف

1. ..486 .025 
2. .0681 .0525 
3. .0457 .025 
4. .08.5 .044 



 12. 

5. .0486 .0225 

س
خام

ال
 

1. .0791 .0455 
2. .0763 .0355 
3. .0621 .0411 
4. .0562 .0375 
5. .055 .0323 
6. .0515 .0275 
7. .0551 .0411 
8. .0452 .0275 
9. .0437 .0425 
1.. .0462 .0475 

 25.01 140918 مػػػكع المج

 إجراءات تطبيؽ أداة  الدراسة :  5
ؽ أدوات يتـ األخذ بعيف االعتبار اإلجرا،ات ل واالحتياطات التي تساعد عمى نجاح عممية تطب

 ي: ػالدراسة ل ويمكف إجماليا فيما يم
الحصوؿ عمى موافقة مف وكالة الغوث بشأف السماح بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة  أ.
مف عمادة الدراسات العميا بالجامعة خذ اإلذف ( ل وذلؾ بعد أ5ل )ممحؽ رقـ  دراسةال

 اإلسبلمية.
مف  (.6/5/2.1 لـ.3/2.1/ 23) يف ة في الفترة ما بقامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراس ب.

 ـ ( .2.1-9..2العاـ الدراسي 
ي نفس اليـو وفي الفترة وطالبات ( ف )طبلبلؽ االختبار لمعينة يحرصت الباحثة عمى تطبج. 
 دقيقة.( .3)عمى االختبار ولقد استغرقت عممية اإلجابة الدراسيلمف اليـو  ىاألول

 . مف مراعاة الزمف الكمي لمتنفيذ ةتـ تطبيؽ األدا د.
 تصحيح االختبار :. 6

   :ما يأتػيتـ تصحيح االختبار مف مراعاة 
 " .1تـ إعطا، اإلجابة الصحيحة في االختبار "*  

 ". 0* تـ إعطا، اإلجابة الخطأ "
 الذي يجيب عمى أكثر مف إجابة عمى السؤاؿ األخير.  " لمطالب "0درجة  * تـ إعطا، 
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 البرنامج المقترح في النحك : خامسان: 
 خطكات إعداد البرنامج المقترح    

ة عف أثر برنامج مقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبالكشؼ تيدؼ الدراسة الحالية 
الصؼ السادس األساسي ل وفي ضو، ذلؾ اّطمعت الباحثة عمى  األدب التربوي ل وبعض البحوث 

ودراسة )السيقمي ل( 9..2ودراسة )أبو ىداؼ لل( 4..2كدراسة )الجوجولل والدراسات السابقة  
وغيرىا مف الدراسات السابقة التي ل ( 4..2( ودراسة )مطر ل9..2ودراسة الفقعاوي )ل ( 1..2

إلعداد   لت كيفية بنا، البرامج المقترحة وتجريبيا ل ومف ثـ قامت بتحديد الخطوات التالية تناو 
 ي : ػفيما يمكما ىو موضح البرنامج المقترح 

 
  البرنامج:مككنات أكالن: 

اشتمؿ البرنامج عمى عدة مكونات منيا : أىداؼ البرنامج ل محتواه ل خطوات السير فيو ل الوسائؿ 
( أف تصميـ البرنامج يجب أف  165 :1995ساعدة ل أساليب التقويـ ل ويذكر )عمى ل التعميمية الم

تتحدد عناصر ومكونات ىذا البرنامج ل ويمكف ليذا  يخضف ألىداؼ محددة ل وفؽ ىذه األىداؼ
تحكيمو ل وينفذ ل ويبقى دائمًا صامتًا جامدًا ل  ل ويجرىج أف يكوف مغمقًا بمعنى أف يصمـ البرنام
اآلخر أف يكوف ىذا البرنامج مفتوحًا بمعنى أف يظؿ قاببًل لئلضافة لوالحذؼ والتعديؿ وفؽ  والبديؿ

المتطمبات واالحتياجات واألىداؼ التي تتطور وتتعدؿ ل ومف الطبيعي أف البرامج الناجحة ىي 
صة   لتوفير تغذية راجعة الستخداميا ل والمرونة في البرامج تتيح الفر  التي تكوف  لدييا الفرصة 

لتوظيؼ ىذه المعطيات الناجمة عف التغذية الراجعة في تعديؿ وتطوير ىذا البرنامج ل وقد تكوف 
البرامج المستخدمة في قطاع التعميـ مف أكثر البرامج احتياجًا   لتوفير ىذه الخاصية حتى يمكف أف 

 .حديث لمعممية التعميمية بشكؿ عاـتواكب أواًل بأوؿ كؿ ما يطرأ مف ت
 معايير البرنامج المقترح : ثانيان:

 :يميفيما حددت الباحثة المعايير التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد البرنامج المقترح 
 التي ينبغي تكافرىا في أىداؼ البرنامج : رالمعايي
 . أف تتسؽ واألىداؼ التربوية العامة لمبرنامج المقترح 
 . أف تكوف واضحة ومحددة بالنسبة لممعمـ والمتعمـ 

  ل وتمبي حاجاتيـ ل ورغباتيـ ل وميوليـ. يتتبل،ـ وقدرات طمبة الصؼ السادس األساسأف 

 . أف تكوف قابمة لممبلحظة والقياس 

 . أف تشمؿ الجوانب المختمفة لمنتاجات التعميمية 

 .) أف ترتبط بالمضموف التعميمي ) القواعد 
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 ية الراجعة ل والمحاولة أف تؤكد ضرورة األخذ بأسس التعمـ ونظرياتو ) التعزيز ل و التغذ
 والخطأل والتعمـ بالمعنى (.

  . أف تراعي اإلمكانيات المادية المتاحة في المدرسة 

 المعايير التي يجب تكافرىا في محتكل البرنامج : 
 . أف يكوف مرتبطًا باألىداؼ المخطط ليا ل والمتعمقة باألدا، النحوي 
  اعي حاجاتيـ ل ميوليـ ل ورغباتيـ. أف يتمشى مف الخصائص النمائية لممتعمميف ل وير 

 . أف يرتبط بالخبرات السابقة لدى المتعمميف 

 . أف يكوف المحتوى صادقًا 

 . أف يحقؽ مبدأ التوازف مف حيث الشموؿ والعمؽ ل وبيف الجانبيف النظري والعممي 

  ف واألفقي بي العربيةلأف يراعي مبدأ التكامؿ الرأسي بيف مبحث النحو وفروع مادة المغة
  األخرى.مبحث النحو والمواد الدراسية 

  والمياراتل المفاىيـلوفي احتوائو عمى  التعميميةلأف يحقؽ مبدأ التنوع في اختيار القصص 
 واالتجاىات.

  والسيكولوجي.أف يتـ تنظيمو وفقًا لمتنظيـ المنطقي 

 . أف يعزز المنظومة القيمية لدى الطمبة 

 . أف يرتبط بالواقف 

  لمتطوير المستمر .أف يكوف قاببًل 

  أف يشجف عمى تنمية بعض سمات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة )طبلقة ل مرونة ل أصالة
 ل وحؿ مشكبلت .

 المعايير الكاجب تكافرىا في طرائؽ تدريس البرنامج : 

  النحوية.والمتعمقة بالميارات  تحقيقيالأف تتسؽ مف األىداؼ التعميمية المراد 

 ادة التعميمية ) النحو ( .أف تتبل،ـ وطبيعة الم 

 . أف تستخدـ الوسائؿ التعميمية المعينة  كمما أمكف ذلؾ 

 المتاحة.التعميمية  ةأف تتناسب والبيئ 

 . أف تحث المتعمميف عمى التفكير ل والقياـ بنشاطات تعميمية ىادفة 

 . أف تعمؿ عمى جذب انتباه الطمبة لمموضوع المراد تدريسو 

 والجماعي.تعمـ الفردي أف توفر فرصًا لكؿ مف ال 

 . أف تأخذ باالتجاىات الحديثة في استخداميا في عممية التعمـ 
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 : المعايير التي ينبغي تكافرىا في الكسائؿ التعميمية المستخدمة في البرنامج
 . أف تكوف منتمية إلى اليدؼ التعميمي الخاص بالميارات النحوية 
  ل وتثير اىتماميـ . سادسأف تتبل،ـ والخصائص النمائية لطمبة الصؼ ال 

  لغتيا.ودقة  معموماتيالوصحة  صدقيالأف تعتمد األسموب العممي في 

    التعمـ.ومناسبتيا لظروؼ  األدا،لوجودة  كالوضوحلأف تراعي الخصائص الفنية لموسيمة 

  أف يتوفر فييا عنصر األماف ل والتشويؽ ل والمرونة ل واالقتصاد في الوقت ل والجيد ل
 والماؿ .

 . أف تكوف متنوعة بحيث تراعي الفروؽ الفردية 

 . أف يشترؾ المتعمـ في إعدادىا واستخداميا في عممية التعمـ 

  المتعمميف.ًا مف المشاركة الوجدانية والحوارية بيف أف توفر جو 

 . أف تعمؿ عمى إثرا، عممية التعمـ 

  سيمة.الو وميارتو في كيفية استخداـ  وخبراتول المعمـلأف تراعي إمكانيات 

 . أف تستفيد مف إمكانيات البيئة المحمية  المتاحة في إعدادىا 

 المعايير الكاجب تكافرىا في األنشطة التعميمية المصاحبة لمبرنامج :

   . أف تكوف محققة لميدؼ المنشود 

 . مكاناتيـ ل وتمبي حاجاتيـ ورغباتيـ  أف تناسب مستوى الطمبة واي

 .أف تخضف لممبلحظة الدقيقة والتسجيؿ 

 . أف تكوف متنوعة ل بحيث تراعي الفروؽ الفردية 

 . أف تشجف العمؿ الفردي والجماعي لدى المتعمميف 

 . تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف 

 المعايير التي ينبغي تكافرىا في تقكيـ البرنامج :

 . أف ترتبط بجميف عناصر العممية التعميمية 

 والنفس حركية (  والوجدانيةل المعرفيةل)  أف يكوف شامبًل لمجاالت األىداؼ 

  والمتعمـ.أف يحقؽ مبدأ التعاوف فيما بيف المعمـ 

  والموضوعية. والثباتل الصدؽلأف يعتمد األسموب العممي مف حيث 

 اب تقويـ متنوعة ل كما في األسئمة الشفوية ل وأوراؽ العمؿ ل واأللع بأف يستخدـ أسالي
 ولعب األدوار . لالتربوي ل والوظائؼ البيتية 

 . أف يوازف بيف الجانب النظري والتطبيقي 

 . أف يكوف مستمرًا منذ البد، في عممية التخطيط إلى تقويمو 
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 . أف يأخذ بمبدأ التعزيز كالدافف لعممية التعمـ 

 . أف يراعي تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطمبة 

  ككركدىا فيو المقترح،لبرنامج ىذا كقد تـ ترتيب المعايير السابقة كفقان ألىميتيا في ا
 

 ج : ػػاء البرنامػػأسس بنثالثان :

 ة : ػػيستند البرنامج المقترح عم. األسس التالي

االعتماد عمى األسموب العممي في تحديد قائمة الميارات النحوية التي ينبغي أف تتوافر لدى . 1
قررة عمى الصؼ السادس طمبة الصؼ السادس األساسي ل ولدى اختيار القواعد النحوية الم

 تاألساسي لوالتي سوؼ يتـ تجريب البرنامج عمييا ل حيث تـ ذلؾ في ضو، اإلطبلع عمى الدراسا
السابقة ل وأدبيات الدراسة ل ومحتوى مقرر النحو لمصؼ السادس األساسي ل وباالستعانة بهرا، 

ئج االختبار التشخيصي الذي الخبرا، والمختصيف في مجاؿ المغة العربية والبرامج المقترحة ل ونتا
استخداـ الدراما  0  . أجري عمى طمبة الصؼ السابف ل كما تـ ذلؾ في ضو، خبرة الباحثة

 التعميمية :
  ويقوـ عمى قولبة الميارات النحوية في إطار عمؿ درامي قصصي ممتف ومؤثر   "إذ يسيـ

جذاب مؤثر ل وعف في تقديـ األفكار ل والخبرات ل والتجارب في شكِؿ حي معبر مشوؽ 
 (. 52 :1992طريقو نثري المفردات المغوية لمتمميذ" )شحاتة ل 

 . مراعاة التنظيـ المنطقي والسيكولوجي لمحتوى البرنامج التعميمي 
  ،الدرامية.وبنا، القصة  المقترحلالبرنامج اتخاذ أسموب تحميؿ النظـ أساسًا لبنا 

  اليادفةلوالوسائؿ التعميمية  واألنشطةل لبالخبراتالمساعدة عمى إثرا، الموقؼ التعميمي 
 المناسبة.وأساليب التقويـ 

  مبدأ األسموب التكاممي في البرنامج )رأسيًا وأفقيًا( . لة إتباعمحاو 

  إعطا، المتعمـ دورًا إيجابيًا في عممية التعمـ مف خبلؿ المشاركة الفاعمة في المناقشة
باإلضافة إلى المشاركة في  العرائسلوار مسرح ولعب أد التعميميةلوتمثيؿ الدراما  والحوارل

  التعميمية.تنفيذ األلعاب 

  تنمية بعض الميارات اإلبداعية لدى المتعمميف ل كاألصالة ل والمرونة ل والطبلقة ل وحؿ
المشكبلت ل ويمكف أف تتـ األصالة مف خبلؿ تقديـ األنشطة الطبلبية التي تتمحور حوؿ 

عطا، جمؿ نادرة  لصور مف البيئة وغيرىا مف الميارة مثؿ : توظيؼ الميار  ة في جمِؿ واي
األنشطة .أما حؿ المشكبلت فيتـ مف خبلؿ تقديـ نيايات بديمة لمعمؿ الدرامي ل وتتـ 
الطبلقة مف خبلؿ كتابة عدة جمؿ تحتوي عمى الميارة المطموبة ل أما المرونة فتتـ مف 

 ي قصة الرجؿ الغريب ل وبائف الصحؼ. اقتراح أفكار متنوعة الستخدامات األشيا، ل كما ف
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 حدكد البرنامج : ان :ػرابع

  الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي ػ المفعوؿ المطمؽ ػ المفعوؿ :سو سيقتصر البرنامج عمى در (
 ألجمو ػ ظرفا الزماف والمكاف (.   

 مف  " وقد وقف تجريب البرنامج عمى الدروس السابقة فقط   نظرًا لما وقف بيف يدي الباحثة
إخفاقات بعد إجرا، االختبار التشخيصي ل حيث تبيف مف نتائجو إخفاؽ  الطمبة في 

 .(4-5كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )المباحث السابقة 

  اليدؼ العاـ :
إلمامان تامان مف خالؿ التمثيؿ كالمناقشة يمـ الطمبة بالدركس القائـ عمييا البرنامج المقترح 

 كالتدريبات  
 األىداؼ الخاصة :  تحديد :خامسان 

  أف:يكوف الطالب قادرًا عمى  المقترحلبعد االنتيا، مف تنفيذ البرنامج 
 يحدد الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي . .1

 يميز بيف الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي . .2

 صحيحًا. لفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي إعرابًا يعرب ما بعد ا .3

 . يمخص قاعدة الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي .4
 يحدد المفعوؿ المطمؽ . .5

 يميز بيف أنواع المفعوؿ المطمؽ . .6

 يعرب المفعوؿ المطمؽ إعرابًا صحيحًا . .7

 المطمؽ.يمخص قاعدة المفعوؿ  .8

 يحدد المفعوؿ ألجمو . .9

 ؼ المفعوؿ ألجمو .يعرّ  ..1

 يمخص قاعدة المفعوؿ ألجمو . .11

 يعرب المفعوؿ ألجمو . .12

 يحدد ظرفي الزماف والمكاف . .13

 زماف والمكاف .يقارف بيف ظرفي ال .14

 يمخص قاعدة ظرفي الزماف والمكاف . .15

 يعرب ظرفي الزماف والمكاف . .16

 العرائس.يمخص القاعدة النحوية عبر مسرح  .17

 يتعاوف مف أفراد مجموعتو في تنفيذ الدراما التعميمية الخاصة بكؿ درس . .18

 التربوية.يشارؾ في تقويـ ذاتو بممارستو لؤللعاب  .19
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 تي درسيا في ىذا العاـ .يقارف بيف أنواع المفاعيؿ ال ..2

   يشارؾ في تصميـ أنشطة تعميمية تتناوؿ أنواع المنصوبات التي درسيا عف طريؽ البرنامج  00

 اختيار المحتكل التعميمي كتنظيمو : سادسان: 
( المحتوى بأنو " مجموعة مف الحقائؽ واألفكار التي ترتبط 153: 1996ويعّرؼ )عفانةل

وتيسر عمى المتعمـ المرور بخبرات تنمي ميولو ل واتجاىاتو ل مف بعضيا البعض ل بطريقة تسيؿ 
 وقيمو ل ومياراتو اليومية ".

والتي يتـ تنظيميا عمى  االختبارلقف عمييا نوعية المعارؼ والمعمومات التي ي ويعرؼ أيضًا بأنو "
 أـ أفكار أساسية " حقائؽلأـ  مفاىيـلسواً، أكانت ىذه المعارؼ  معيفلنحو 

 (41: 2..2) البجة ل                                                                    
ويمكف تنظيـ المحتوى تنظيمًا منطقيًا ل بحيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة المادة وخصائصيا ل 
ويبدأ مف المعموـ إلى المجيوؿ ل ومف المحسوس إلى المجرد ل ومف البسيط إلى المركب ل ومف 

إلى الصعب ل ومف الماضي إلى الحاضر ل ومف الجز، إلى الكؿ ػ أما التنظيـ السيكولوجي  السيؿ
ل ومدى تقبميـ وحاجاتيـ  ـفيو الذي يتـ فيو عرض الموضوعات وفقًا لقدرات الطمبة  واستعداداتي

 (.89: 1..2إلييا ) الوكيؿ ومحمود ل
ػ المفعوؿ المطمؽ ػ المفعوؿ ألجمو ػ ظرفا  وقد اختارت الباحثة درس )  الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي

الزماف والمكاف ( ل مسترشدة في ذلؾ مف أدبيات الدراسة ل ومما أسفرت عنو نتائج االختبار 
 التشخيصي الذي طبؽ عمى طمبة الصؼ السابف.
روعي في  السابقةلتتناوؿ ميارات النحو  دراميةلوبناً، عمى ذلؾ قامت الباحثة بدعداد منظومة 

  والسيكولوجي.ميا الجمف بيف التنظيميف المنطقي تنظي
  التالػي:وقد قامت الباحثة بتحديد دروس البرنامج في أربعة دروس عمى النحو 

 المتعدي.الفعؿ البلـز والفعؿ  :األكؿالدرس 
 المطمؽ.المفعوؿ  :الثانيالدرس 
 ألجمو.المفعوؿ  :الثالثالدرس 
 والمكاف.ظرفا الزماف  :الرابعالدرس 

 
 طرائؽ التدريس المستخدمة في تدريس البرنامج :  ابعػان:س

" اإلجرا،ات واألنشطة التي يقوـ بيا المعمـ أثنا،  ( بأنيا249: 1996يعّرفيا )عفانة ل
ل بما في ذلؾ المتعمميف   لتحديد مشكمة ل أو طرح أسئمة ل أو يتفاعمو مف عناصر الموقؼ التعميم

 الكتشاؼ قاعدة أو مبدأ معيف ". تخطيط لعمؿ مشروع معيف ل أو محاولة
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وتتركز أىمية طريقة التدريس في كيفية استغبلؿ المادة التعميمية ل بشكؿ يمكف الطمبة مف الوصوؿ 
إلى اليدؼ المنشود   لذلؾ فدف كفا،ة المعمـ متوقفة عمى مدى قدرتو عمى تحديد نوع طريقة 

ىذا وال توجد طريقة مثمى تحتؿ .(189: 1..2)عميمات وأبو جبللو لالتدريس المناسبة لتعمـ طبلبو 
مكاف الصدارة في جميف المواقؼ التعميمية ل فالطريقة ينبغي أف تتبل،ـ وعناصر الموقؼ التعميميل 

وخصائص الطمبة لعناصر مف أىميا طبيعة المحتوى باعتباره نظامًا تؤثر فيو مجموعة مف ا
مكانات المعمـ وخبراتو ل وبيئة التعمـ  . وحاجاتيـ ل واي

 لقد ارتأت الباحثة تدعيـ برنامجيا بعدد مف الكسائؿ التعميمية مف أىميا :
  كالشفافيات:جياز الرأس العمكم   0

وتعزيز  الراجعةلوتقديـ التغذية  اإلجابةلكما يستخدـ في عرض بدائؿ  األمثمةلويستخدـ في عرض 
 اإلجابات الصحيحة .

  التعميمية:السبكرة   0
 ح والتوضيح .ويتـ استخداميا لمشر 

 جياز الحاسكب :  4
( مثؿ : التقويـ   p.pلقد كانت الدروس األربعة سابقة الذكر محوسبة عمى برنامج البوربونيت)

إلى عرض صور مف البيئة المحمية  ةالقبمي ل واألمثمة ل والقاعدة ل والتقويـ الختامي لو  باإلضاف
 لمتعبير عنيا بجمؿ مفيدة .

 :   المكحة المغناطيسية 3
 كانت تستخدـ في عرض البطاقات ل والشرائح الخاصة بالميارة .

 األلعاب التربكية : 
 .:لعبة .عالـ الكممات   0

 الظرؼلأو نوع  الفعؿلوتحديد نوع  السحبلوتقوـ ىذه المعبة عمى سحب بطاقة مف صندوؽ 
 الصحيحة.وتعزيز اإلجابات  الراجعةلوتيدؼ إلى تقديـ التغذية 

 لعبة الشجرة :   0
وعرض مجموعة مف الظروؼ  والمكافلتقـو ىذه المعبة عمى اختيار طالبيف يمثبلف ظرفي الزماف 

ويقوـ كؿ طالب بتعبئة ورؽ الشجرة عمى حسب نوع الظرؼ ل عمى بطاقات عمى شكؿ ورؽ شجرة 
 المطموب.

 لعبة بائع الجرائد :   4
فيقرأ  الطالبلخبارل فيشترى منو وينادي آخر األ الصحؼليمثؿ فييا الطالب بأنو بائف الجرائد أو 

 والمكاف.فمثبُل الظروؼ المشتركة بيف ظرفي الزماف  الخبرل
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 لعبة السفراء :   3
 وتقوـ ىذه المعبة عمى تبادؿ العمؿ فيما بيف المجموعات ل تحدد اإلجابة بشكؿ صحيح.

 مسرح العرائس كالدم. :    5
 ويستخدـ لتمخيص القاعدة النحوية .

 البريد :   لعبة ساعي6
 تقوـ عمى تمخيص القاعدة النحوية عمى ىيئة رسالة . 
  العمؿ:أكراؽ   7

 والختامية.التكوينية وتستخدـ كأسموب مف أساليب التقويـ 
  البطاقات:. 8

 استخدمت بطاقات تعمـ ذاتي .
 بطاقات الدعكة :. 9

 لممتفوقيف. بطاقة سؤالً يكتب في داخؿ كؿ 
 

  المصاحبة لتنفيذ البرنامج :األنشطة التعميمية ثامنان: 
أو المدرس داخؿ أو خارج الصؼ مف جيد ل  شاط بأنو " كؿ ما يقوـ بو الطالبيعّرؼ الن

 ( .2: .199" )األغا وعبد المنعـ ل يؤدي إلى نقؿ الخبرات إلى الطالبو 
 وقد أكد ديوى عمى فعالية الطفؿ ونشاطو في المنياج ل وجعؿ الطفؿ مركز العممية التربوية ل

 .(.5:  3..2وطالب بربط خبرات الطفؿ بشكؿ مباشر بموضوع الدراسة ) صبح ل
واالتجاىات  والعاداتل المياراتلإكساب الطمبة مجموعة مف  منيا:تحقؽ األنشطة أىدافًا تربوية  و

وتنمية القدرة عمى التخطيط  والتعاونيلوالعمؿ الجماعي  التفكيرلوتنمية القدرة عمى  اإليجابيةل
 ار.واالبتك

  ي :ػفيما يموتقترح الباحثة بعض األنشطة التي سيتـ تنفيذىا في ىذا البرنامج 
 المغكية:األنشطة   0

وفي التعبير عف مضموف القصة )شفويًا أو  اإلصغا،لتستخدـ الدراما في تعويد الطمبة حسف 
 كتابيًا(.

  الحركية:األنشطة   0
 مف أساليب التقويـ .كأسموب  ل ومنيا األلعاب التعميمية التي تستخدـ

 األنشطة المكسيقية:  4
 النحوية.وتمخيص القاعدة  التعميميةل داألناشي عند استخداـ الدمى في ترديد 
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 تقكيـ البرنامج : تاسعان : 
يعرؼ التقويـ بأنو " عممية الحصوؿ عمى المعمومات باالستفادة منيا في عممية اتخاذ القرار 

 .(163: 1982 الرازؽلالتعميمي أو التربوي " )إبراىيـ وعبد  فيما يتعمؽ بالبرنامج المناسبل
( بأنو " العممية التي يتـ بيا معرفة مدى ما تحقؽ مف 195: .199كما يعرؼ )األغا وعبد المنعـ ل

 ىداؼ ل ولـ يتحقؽ ل واقتراح ما يمـز ".األ
سواً، بالنسبة إلى  يلالتعميمويمثؿ التقويـ المرحمة أو الخطوة الحاسمة في تصميـ خطة البرنامج 

 التعميمية.وفي ىذه المرحمة يتـ قياس نتائج التعمـ المرتبطة باألىداؼ  المعمـلالطمبة أو 
 (166: 1987)جيرولدكمب ل

 ي : ػػكمف أنكاع التقكيـ ما يم
  القبمي:  التقكيـ 0

األفراد المتعمميف "ويقوـ عمى تقويـ العممية التعميمية قبؿ بدئيا ل وييدؼ إلى تحديد مستوى استعداد 
 ( 344: 1..2ل ومستوى البد، بو " .)زيتوف ل

   التقكيـ التككيني ) البنائي ( :0
( بأنو " ما يتـ أثنا، إعداد البرنامج وتجريبو ل ويفيد في معرفة 187: 1987ويعرفو )جيرولدكمب ل

لبرنامج   أية جوانب ضعؼ في الخطة التعميمية   مما يمكنؾ مف إدخاؿ تعديبلت معينة عمى ا
 لتحسينو قبؿ استخدامو عمى نطاؽ واسف " 

 التقكيـ الختامي ) التجميعي (:   4
ف اكتمؿ تطبيقو لتقدير أثره بعد أ البرنامج ما يجرى في ختاـ التعامؿ مف المنيج أو "يعّرؼ بأنو 

 .(261: 1999عميرة ل )  تقديرًا شامبًل "
ية التعميمية التعممية بعد انتيائيا ل وييدؼ إلى معرفة " ويقوـ التقويـ الختامي عمى مبدأ تقويـ العمم

 (345: 1..2مقدار ما تـ تحقيقو مف األىداؼ التعميمية والتربوية المنشودة ". ) زيتوف ل
  الذاتي:التقكيـ   3

كما يعرؼ  (354: 1..2)زيتوفل " وىو أف يقوـ الطمبة بأنفسيـ بتحديد وتقويـ مستوى ما تعمموه " 
 تي بأنو " تقويـ الطالب لنفسو أو المعمـ لنفسو ل أو المدير لنفسو ".التقويـ الذا

 (.12: 1..2)الوكيؿ ومحمودل  
 :الراجعةالتغذية  .4

مف أجؿ مساعدتو عمى  مستمر " وىي تزويد الفرد بمعمومات أو بيانات عف سير أدائو بشكؿ 
 ( 257: 1999 الحيمةلتعديؿ ذلؾ األدا،". ) 

 ميا لمبرنامج عم. أنكاع التقكيـ التالية : كاعتمدت الباحثة في تقكي



 13. 

  القبمي:التقكيـ   0
ار في المسائؿ النحوية القبمية ل والتي تيدؼ إلى تحديد مستوى الطمبة بتطبيؽ وتتمثؿ في اختب

 البرنامج المقترح .
  التككيني:التقكيـ   0
مما  راجعة بتغذية وذلؾ بيدؼ تزويد المعمـ  المقترح أثنا، تطبيؽ البرنامج  واستخدمتو الباحثة 

ومعرفة مدى تقدـ الطمبة في النحو  مرحميةليفيده في تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ بصورة 
 و:ػأساليبكمف 

  الدرامية.أسئمة العصؼ الذىني الشفوية التي تتعمؽ بمضموف القصة 
  التدريبات.وحؿ  العمؿلتطبيؽ أوراؽ 

 العرائسل وذلؾ عبر مسرح  النحويةل تمثيؿ بعض األدوار التي تيدؼ إلى تمخيص القاعدة
 لنحوية. التعبير عف صور مف البيئة ممتزمًا بالقاعدة ا وأو باستخداـ األلعاب التربويةل أ

  الذاتي:التقكيـ   4
ويتـ استخدامو مف خبلؿ تنفيذ األلعاب التعميمية الخاصة بالميارة النحوية ل كما في لعبة 

تقديـ التغذية الراجعة الفورية   مما يساعده عمى صندوؽ السحب الورقي   و يتـ مف خبلليا 
تحديد مستوى تعممو ل وتحديد نقاط القوة والضعؼ لديو ل كما يمكف أف يتـ التقويـ الذاتي مف 
خبلؿ تصحيح المتعمـ لمتدريبات النحوية المعطاة بنفسو ل وحؿ بطاقة التعمـ الذاتي ل عمى أف 

 . دتتـ متابعة المعمـ لمتصحيح فيما بع
 تقكيـ النشاطات  التعميمية البيتية:   3

 عمى إنتاج نشاطات تعميمية تعممية ويقصد بو العممية التي يتـ بيا معرفة قدرة بعض الطمبة 
ع إبداعية   بيدؼ تعمـ الميارات النحوية السابقة الذكر ل مثؿ : رسـ مخطط ىيكمي ألنوا بيتية

نواع المنصوبات ل توظيؼ القرآف تعميمية تتعمؽ بأ  المنصوبات ل وتأليؼ قصص و أغافِ 
وكتاب لغتنا الجميمة في استخراج أكبر عدد مف الكممات التي تتعمؽ بالقواعد النحوية  لالكريـ 

 السابقة الذكر .
 ) النيائي (:  الختامي:التقكيـ   5 

ل عمى مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو وييدؼ إلى الحكـلعد االنتيا، مف تطبيؽ البرنامجويتـ ب
  .عالية البرنامج في تحقيؽ أىدافو  لمعرفة مدى فختبار النحوى البعديأساليبو تطبيؽ اال ومف

 مكاصفات البرنامج المقترح : عاشران : 
 تضمنت مكاصفات البرنامج ما يمي : 

 بمغ عدد الدروس المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج أربعة دروس . .1
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عمى أف ىذه لمدة ستة أسابيف  ل ت زمة لتحقيؽ األىداؼ ثماف لقا،اعدد الحصص البل .2
وعمى  البرنامجلطبقًا لما يستجد مف أمور في أثنا، تطبيؽ  بالمرونةلالخطة الزمنية تتسـ 

 السادس.حسب الخطة الفصمية المقررة عمى الصؼ 

  ة:ػػاآلتيوالذي يسير وفقًا لممراحؿ  والدراماليعتمد ىذا البرنامج عمى الحوار   4

 األكؿ:اء ػػالمقأ  
 ة معالجة البنود االختبارية .رحم -
  التمييد:مرحمة  -

ثارة  الدراماليتـ فييا تييئة الطمبة نفسيًا وذىنيًا لتقبؿ   فويتـ ذلؾ بعرض موجز وسري تفكيرىـلواي
 الدرامية.ولمتعرؼ عمى مضموف القصة  الدراما ومف ثـ فيـ صورة غبلؼ  التعميميةللمدراما 

 :  مرحمة العرض -
ويراعى الوقوؼ بيف المشاىد  واإلرشادلالعمؿ الدرامي مف التوجيو  وفييا يتـ عرض الطمبة

 الشفوية.أما في النياية فتتـ المناقشة والحوار حوؿ القصة مف خبلؿ األسئمة  الدراميةل
  التقكيـ:مرحمة  -

ومطالبة الطمبة بحؿ التدريبات   ويتـ فييا تقمص بعض األدوار عف طريؽ مسرح العرائس ل
تتعمؽ  متعمميف بعمؿ أنشطة تعميمية بيتيةة العمؿ ل  كما يتـ تكميؼ الالموجودة عمى ورق
 بالميارات النحوية .

 السابقة أما المقاء الثاني فيبدأ بمعالجة المتطمبات 
 التمييد:مرحمة  -

وأيضًا  المقصودةلحتى نصؿ إلى القاعدة  الدرسلوالتي يتـ فييا مناقشة عامة حوؿ موضوع 
 الدرس.ر حوؿ موضوع يتـ رسـ مخطط تعميمي يدو 

 
 مرحمة العرض : -

إلى مف السيؿ ى الدرس المراد مف مراعاة البد، ويتـ فييا حؿ تدريبات مختمفة ومنتمية عم
 النحوية.أو تطبيؽ ورقة العمؿ الخاصة بالميارة  الصعبل

 :التقكيـمرحمة  -
بيا الطمبة مف خبلؿ  والتي يتـ فييا تصحيح أعماؿ الطمبة ل ومتابعة األنشطة البيتية التي قاـ 

 أوراؽ التعمـ الذاتي .
 : أثناء بناء محتكل البرنامج  األمكر التي أخذت في االعتبار

راعت الباحثة في بنا، محتوى ىذا البرنامج إعداد عمؿ درامي " مسرحية " واحدة لكؿ  .1
 ميارة نحوية ل كما حاولت التنويف بيف المسرحيات التعميمية .



 132 

 التعميميةلوالوسائؿ  واألنشطةل والمحتوىل األىداؼلالتنوع في  قد يحقؽ البرنامج مبدأ .2
 التقويـ.وأساليب  الدراميلوأساليب العمؿ 

قد يسيـ ىذا البرنامج في تنمية بعض السمات اإلبداعية لدى الطمبة ل كاألصالة ل  .3
والطبلقة والمرونة ل وحؿ المشكبلت ل ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تقويـ النشاطات التعميمية 

مف الميارة ضمف الجمؿ التي تت دبيتية ل والمشاركة في لعب األدوار ل وكتابة أكبر عدال
النحوية ل واقتراح أفكارًا وعرض حموؿ بديمة لممشكبلت ل مثؿ : التمييز بيف الظروؼ 

 المشتركة .

ييتـ ىذا البرنامج بأدب األطفاؿ ل ويتضح ذلؾ في اختيار المسرحية التعميمية ل ومسرح  .4
 ل واألناشيد التعميمية لتعمـ الميارات النحوية .العرائس 

 االىتماـ بالتقويـ المنظومي ل بحيث يتضمف التقويـ القبمي ل والتكوينيل والتجميعي . .5

 تحكيـ البرنامج المقترح في النحك : الحادم عشر : 
ؽ ائقامت الباحثة بعرض البرنامج المقترح عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في طر 

 غل والبالتربوييفل ومعمميف فل ومشرفيفي مجاؿ المغة العربية مف أساتذة جامعات ول أريسالتد
  حيث:إبدا، آرائيـ حوؿ ىذا البرنامج مف  ؼبيد ؾ  وذل( محكماً 15عددىـ )

 مدى مبل،مة البرنامج لمصؼ السادس األساسي . -
ّدلت بما تراه مناسبًالوبذلؾ وفي ضو، أرا، المحكميف استفادت الباحثة مف توجيياتيـ البنا،ةل وع

 ( 7أصبح البرنامج في صورتو النيائية صاحًا إلجرا، الدراسة.ممحؽ رقـ)
 ضبط متغيرات الدراسة :: سادسان 
قامت الباحثة بضبط بعض المتغيرات المتوقف تأثيرىا عمى التجربة ل وتتمثؿ ىذه المتغيرات  -

 فيما يمي : 

 الجنس :  0
وبذلؾ تـ ضبط متغير الجنس  "ب" ات الزيتوف اإلعدادية تـ إجرا، الدراسة عمى مدرسة بن -

 فقط.فقد كانت العينة في ىذه المدرسة مف جنس اإلناث  المدرسةلفي ىذه 
وبذلؾ تـ ضبط متغير الجنس في  "أ" اإلعدادية  ذكور الزيتوفتـ إجرا، الدراسة عمى مدرسة  -

 ر فقط.الذكو فقد كانت العينة في ىذه المدرسة مف جنس  المدرسةلىذه 
 كاالقتصادية:البيئة االجتماعية   0

تعيش في ظروؼ اجتماعية  –عينة الدراسة  -تبيف مف كشوؼ األحواؿ أف جميف الطمبة 
 التعميمية.واقتصادية متقاربة ) الرماؿ ( وتتبف منطقة شرؽ غزة 

  المعمـ:  4
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لمدرسة بنات قامت الباحثة بتنفيذ التجربة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة بنفسيا ل 
أما بالنسبة لمدرسة ذكور الزيتوف تـ ية )ب(   وذلؾ لضبط متغير المعمـلالزيتوف اإلعداد

تطبيؽ البرنامج مف قبؿ مدرس لغة عربية ل ولكف تحت إشراؼ وحضور الباحثة بواقف 
 حصتيف.

 تكافؤ السف :  6
في ادس تـ حساب متوسط أعمار طمبة الصؼ الس المدرسيةلبالرجوع إلى كشوؼ األحواؿ 

  وذلؾ بيدؼ ضبط متغير ( SPSSوباستخداـ برنامج ) والضابطةلالمجموعات التجريبية 
 .السف ل والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 (  4ػ .1جدوؿ )  
لمتعرؼ إلى  الداللة ومستوى  داللتيالوقيمة "ت" وقيمة  المعياريةلواالنحرافات  المتوسطاتل

 والضابطة.المجموعتيف التجريبية  الفروؽ في السف قبؿ البد، بالتجربة بيف

سػػػف
ال

 
  

سف
ال

 

االنحراؼ  المتوسط  العدد  المجموعة 
 المعياري 

مستوى  a"قيمة "ِ  قيمة "ت
 الداللة 

  0 266. 11.212 46 تجريبية "إناث"

0.114 

 

 
0.136 

 
غير دالة 
 إحصائية 

 0.265 11.211 45 ضابطة "إناث"

 0.103 0.111 0.276 11.231 45 تجريبية "ذكور"

 0.275 11.232 44 ضابطة " ذكور "

تساوي   ( 0.5.≥ )( وعند مستوى داللة  87ل89قيمة "ت" الجدولية عند درجة حريةل) -
2.000  

تساوي    ( 0.1.≥ )( وعند مستوى داللة 87ل 89قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) -
2.660. 

قيمة "ت" المحسوبة أصغر مف قيمة " ت" الجدولية عند  ( أف  4-.1يتضح مف الجدوؿ )   
ل وىذا يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  (0.1.ل0.5.≥ )عند مستوى  

والضابطة في السف ل مما يعني تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة  ةالمجموعتيف التجريبي
 في السف قبؿ البد، في التجريب .

 ي المغة العربية : تكافؤ التحصيؿ ف  7
 مستقمتيف تـ التأكد مف تكافؤ العينات التجريبية والضابطة عف طريؽ اختبار )ت( لعينتيف 

والضابطة في المغة العربية في نياية  ةوذلؾ لتعرؼ الفروؽ بيف تحصيؿ المجموعتيف التجريبي
 ـ( والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. .2.1-9..2الدراسي )الفصؿ األوؿ لمعاـ 
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 ( 3ػ00جػدكؿ )                                      
لمتعرؼ إلى  الداللة ومستوى  داللتيالوقيمة "ت" وقيمة  المعياريةلواالنحرافات  المتوسطاتل

 والضابطة.البد، بالتجربة بيف المجموعتيف التجريبية  العربية قبؿالفروؽ في التحصيؿ في المغة 
 
 

التحصيؿ 
المغة في 

 العربية 
 
  

االنحراؼ  المتوسط  العدد  جموعة الم
 المعياري 

مستوى  " aقيمة" قيمة "ت"
 الداللة 

  20.656 69.665 46 تجريبية "إناث"

0.492 
 

0.692 

 
غير دالة 
 إحصائية 

 22.555 67.459 45 ضابطة " إناث"

  20.566 69.555 45 تجريبية "ذكور" 

0.458 
 

 22.566 67.458 44 ضابطة " ذكور " 0.679

 
( أف قيمة "ت" المحسوبة أصغر مف قيمة " ت" الجدولية عند مستوى   4-11يتضح مف الجدوؿ )

 )التجريبية والضابطة عند مستوى  المجموعتيف  ل وىذا يعني عدـ وجود   (0.1.ل0.5.≥
والضابطة في التحصيؿ في مادة المغة  ةفروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبي

عربية  ل مما يعني تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ قيمة "ت" الجدولية عند ال
  2.000تساوي   ( 0.5.≥ )( وعند مستوى داللة 87ل 89درجة حرية )

 )( وعند مستوى داللة 87ل 89قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) تساوي  ( 0.1.≥
2.660. 

 غة العربية قبؿ البد، في التجريب.ف في التحصيؿ العاـ في الممما يعني تكافؤ المجموعتي
 التكافؤ في التحصيؿ في اختبار النحك القبمي :  8

 (  3ػ 00جدكؿ )
لمتعرؼ إلى  الداللة ومستوى  داللتيالوقيمة "ت" وقيمة  المعياريةلواالنحرافات  المتوسطاتل

 والضابطة.بيف المجموعتيف التجريبية  قبؿ البد، بالتجربة روؽ في التحصيؿ في المغة العربيةالف
االنحراؼ  المتوسط  العدد  المجموعة  

 المعياري 
مستوى  "aقيمة " قيمة "ت"

 الداللة 
التحصيؿ 

في اختبار 
النحو 
 القبمي 

  4.376 12.169 46 تجريبية "إناث"

0.297 

 

 
0.579 

 
غير دالة 
 إحصائية 

 4.533 11.891 45 ضابطة " إناث"

 0.479 0.135 4.433 11.978 45 ة "ذكور"تجريبي

 4.875 12.112 44 ضابطة " ذكور "
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 )( وعند مستوى داللة 87ل 89قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) تساوي   ( 0.5.≥
2.000  

 )( وعند مستوى داللة 87ل 89قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) تساوي    ( 0.1.≥
2.660. 

( أف قيمة "ت" المحسوبة أصغر مف قيمة " ت" الجدولية عند   4-12وؿ )   يتضح مف الجد
ل وىذا يعني عدـ وجود فروؽ   (0.1.ل0.5.≥ )مستوى التجريبية والضابطة عند مستوى  

والضابطة في السف ل مما يعني تكافؤ المجموعتيف  ةذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبي
 السف قبؿ البد، في التجريب.ة في التجريبية والضابط

 إجراءات تنفيذ البرنامج : سابعان:
 ة : ػكات التاليػػج الخطػػاء تنفيذ البرنامػػة في أثنػػراعت الباحث

اختارت مدرسة بنات الزيتوف اإلعدادية )ب(  ل بيدؼ تطبيؽ الدراسة فييا ل وقد وقف  .1
 ةة عربية فييا وتوفر األجيز االختيار عمى ىذه المدرسة   نظرًا لعمؿ الباحثة مدرسة لغ

دًا أقؿ في إجرا، الدراسة ل والستعداد يواإلمكانيات البلزمة إلجرا، الدراسة ل مما يتطمب ج
إدارة المدرسة بتقديـ التسييبلت البلزمة ل كما اختارت الباحثة مدرسة ذكور الزيتوف 

ىذه المدرسة   نظرًا اإلعدادية )أ(   بيدؼ تطبيؽ البرنامج فييا ل وقد وقف االختيار عمى 
لعمؿ الباحثة مدرسة لغة عربية قريبة مف المدرسة   ليتسنى ليا اإلشراؼ عمى التطبيؽ ل 

 والستعداد إدارة المدرسة بتقديـ التسييبلت البلزمة .

بحيث اشتممت كؿ  الطريقة القصدية مف المدارس المذكورة أعبله لالعينة باختارت الباحثة  .2
( 46إناث ل وعددىـ ) 4إحداىما تجريبية تتمثؿ في : سادس /:  مدرسة عمى مجموعتيف 

(  ل ومجموعة تجريبية ذكور 45( إناث عددىـ )2ضابطة وتتمثؿ في: سادس) ل واألخرى
( ذكور  3)المتمثمة في سادس( واألخرى ضابطة 45ذكور عددىـ ) (2سادس)تتمثؿ في 

 .  وطالبةً  اً ( طالب.18( بحيث يصبح العدد الكمي )44عددىـ )

بدأت  الفمسطينييفلبعد حصوؿ الباحثة عمى اإلذف مف وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف  .3
 واالقتصاديةلوالبيئة االجتماعية  والسفلالجنسل  وىي: متغيرات الدراسةلالباحثة بضبط 

 الطمبة.مسترشدة بالكشوؼ الرسمية ألحواؿ  العربيةلوالتحصيؿ في المغة  والمعمـل

 ختبار فييا قبؿ االمتحاف القبميكرة عف الدروس المراد شرحيا واالقامت الباحثة بدعطا، ف .4
 بأسبوعيف.

( .3ل مكونة مف )بمي لمنحو ل عمى عينة استطبلعية قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار الق .5
اإلعدادية " ب"   وذلؾ بيدؼ  فمف داخؿ عينة الدراسة مف مدرسة بنات الزيتو  طالبةً 
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/ 14يـو األحد الموافؽ  ل وكاف ذلؾبات االختباراؽ الداخمي وثإيجاد صدؽ االتس
 ( دقيقة ل بواقف حصة واحدة .45ل وكانت مدة االختبار )ـ .3/2.1

طبقت الباحثة اختبار النحو القبمي عمى أفراد المجموعات التجريبية والضابطة ل وذلؾ يـو   6
صة واحدة ل ( دقيقة ل بواقف ح45ل وكانت مدة االختبار )  .15/3/2.1االثنيف الموافؽ 

 ي: ػما يموقد اعتمدت الباحثة في عممية التصحيح 

 تجاىؿ األخطا، اإلمبلئية . .1

 فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الرابف اعتبار اإلجابة خطأ إذا وضف الطالب أكثر مف بديؿ. .2

.   قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج  في مدرسة بنات الزيتوف اإلعدادية )ب( عمى 7
الدراسي  ـ  في الفصؿ.22/3/2.1ضابطة  يوـ االثنيف الموافؽ المجموعتيف التجريبية وال

ـ ل كما تـ تطبيؽ البرنامج في مدرسة ذكور الزيتوف اإلعدادية )أ( 2.1 . -9..2الثاني لمعاـ 
ـ  بواقف حصتيف أسبوعيًا   تبعًا لمخطة الفصمية ل في حيف .25/3/2.1يوـ الخميس الموافؽ 

األحد  ي الحصتيف الرابعة والخامسة ل والضابطة يوـكانت تدرس المجموعة التجريبية  ف
فكانت تدرس المجموعة التجريبية يـو ل أما بالنسبة لمدرسة الذكور الحصة األولى والثانية ل 

 الخميس الحصة الرابعة ل وتدرس الضابطة الحصة الثانية  مف يـو الخميس .
عممية التجريب   ولئلجابة حاولت الباحثة أف تستثمر حصص النشاط اإلضافي   الستكماؿ 

عف أسئمة الكتاب المدرسي وأسئمة كتاب المساندة  المتعمقة بالميارة النحوية   لئبل يشكؿ ذلؾ 
عائقًا في تطبيؽ المعمـ / ة لمخطة الدراسية ل كما حرصت الباحثة عمى أف يمتـز جميف الطمبة 

 بحضور البرنامج .
لتكوف إرشادًا ودليبًل   ذكور الزيتوف )أ( .حرصت الباحثة بشرح وحضور درسيف في مدرسة8

 المنفذ.لممعمـ 
ت الباحثة بتطبيؽ االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة ل في مدرسة بنات . قام9

ل  .3/5/2.1ؾ يوـ االثنيف الموافؽ ( دقيقة ل وذل45الزيتوف اإلعدادية )ب( وكانت مدتو )
في مدرسة ذكور الزيتوف اإلعدادية )أ( ل وذلؾ بما ـ .6/5/2.1وفي يوـ الخميس الموافؽ 

جرا، األساليب اإلحصائية  يتبل،ـ والجدوؿ المدرسي وتـ تصحيح االختبار ل ورصد النتائجل واي
المناسبة   مف أجؿ اختبار فروض الدراسة ل والحصوؿ عمى النتائج وتفسيرىا ل ومف ثـ وضف 

 التوصيات والمقترحات البلزمة .
 ثناء تطبيؽ البرنامج ما يمي : لكحظ في أ كقد
وفي أثنا،  التعميميةلمشاركة الطمبة مشاركة فاعمة في األسئمة التي تعقب سرد القصة  .1

"ولعبة الشجرة " ومسرح  الكممات "لعالـ  " صندوؽفي لعبة  األلعاب وخصوصاً تطبيؽ 
   الطمبة.وذلؾ بناً، عمى سؤاؿ مفتوح وّجو إلى  الدمىل
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 في البرنامج المقترح ؟ ـوجذبت انتباىك إعجابكـلالت ما األمور التي ن   
الطمبة بشكؿ منظـ في أثنا، تغيير البيئة الصفية مف جمسة عمى شكؿ مربف  ةاستجاب .2

ناقص ضمف إلى مجموعات ل وأبدى جميف الطمبة التعاوف مف الباحثة ل حيث قامت 
لتطبيؽ البرنامج   والخامسة  الباحثة بالتنسيؽ مف اإلدارة المدرسية باختيار الحصتيف الرابعة

 عمى العينة التجريبية ل لكي تسنح الفرصة لتغيير نظاـ البيئة الصفية مف جمسة إلى جمسة.
ميؿ الطمبة إلى ترداد األغاني التعميمية الواردة في الدراما   مما أدى ذلؾ  إلى تذكر  .3

 القاعدة النحوية .

إضافة إلى ربط النحو بالواقف قد يسيـ  يًالورأساستخداـ األسموب التكاممي في النحو أفقيًا  .4
 واالستيعاب.في تحقيؽ عممية الفيـ 

وساعد بشكِؿ فاعؿ في تعمـ  واإلثارةلاستخداـ مسرح العرائس حقؽ عنصر التشويؽ  .5
 النحوية.الميارات 

 األسئمةللتمقي بعض  الدراما عرض أثنا، مف الممكف إثارة تفكير الطمبة مف خبلؿ الوقوؼ  .6
 الساخنة.ض المواقؼ الدرامية وتمثيؿ بع

 مف متابعة ذلؾ مف قبؿ المعممة. بأنفسيفلميؿ الطمبة إلى تقويـ أوراؽ العمؿ  .7

التنويف في استخداـ الوسائؿ التعميمية )آلية ػ غير آلية ( يسيؿ مف عممية تعمـ الميارات  .8
التي نالت النحوية ل وال سيما أجيزة ) حاسوب ل الرأس العموي ل الموحات المغناطيسية ( 

 . ةإعجاب الطمب

 إلى تطبيؽ األنشطة التعميمية البلصفية في النحو . ةميؿ الطمب .9

أو فيما بيف المجموعات (  فرديةلالجمف بيف العمؿ الفردي والجماعي )أوراؽ عمؿ  ..1
 النحو.يحقؽ نتائج تعميمية أفضؿ في 

برنامج يعطى وبطاقات التعمـ الذاتي في أثنا، تطبيؽ ال النحويةلتصحيح التدريبات  .11
 الطمبة.مؤشرًا إيجابيًا لتحسف مستوى 

 عمييـ انجذاب طمبة الصؼ السادس مف خارج عينة الدراسة إلى تطبيؽ البرنامج  .12
لذا فقد تـ عمؿ مسرح عرائس مف الكرتوف خاص بالمدرسة بناً، عمى طمب اإلدارة 

 المدرسية .

ليتـ  سرحيات البرنامج وطالبوا بم لمبرنامجلانجذاب عدد مف معممي المغة العربية  .13
  مدارسيـ.وتدريبية في  ةدروس توضيحي ؿتنفيذىا خبل

  ي:ػػيممف الصعكبات التي كاجيت الباحثة ما 

 و الجممةلعدـ تمكف الطمبة مف تطبيؽ القواعد النحوية األساسية مثؿ أنواع  .1
 أنواع األفعاؿ .
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DFT

T
n




2

2
2

 ضعؼ الطمبة في ميارتي  القرا،ة والكتابة. .2

مما  البرنامج الكتاب المقررل وكتاب المساندة باإلضافة إلى تدريبات كثرة التدريبات في  .3
االستعاضة بحصص النشاط  دعا الباحثة إلى التغمب عمى ىذه الصعوبة مف خبلؿ

 اإلضافي:

 
    :األسمكب اإلحصائي المستخدـ  في الدراسة : ثامنػان 
النسبي ل والترتيب لكؿ بند مف .التكرارات ل والمتوسطات ل واالنحرافات المعيارية ل والوزف 1

 بنود االستبانة .
 . معامؿ ارتباط سبيرماف .2
 . معامؿ ارتباط بيرسوف :3

تـ استخدامو إليجاد معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ل لكؿ مف استبانة تحديد صعوبات 
 التعمـ.

 مج ص ×مج  –ف مج س ص ر=          

 
 

 (1994:127)أبو ناىية ل 
 اختبار )ت( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف غير متساويتيف :. 4

لعينتيف متساويتيف   وذلؾ  T.test independent sampleقاما الباحثة باستخداـ اختبار 
بيدؼ التعرؼ إلى الفروؽ بيف تحصيؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبار النحو 

 البعدي والمعادلة ىي :
T.test  وغير متساويتيف لعينتيف مستقمتيف 

 2_ ـ1ت =            ـ
      

 

 
 

 (81: 1998) عفانة ل                                                                
 .أسموب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب مربف إيتا  "5

 " باستخداـ المعادلة التالية :   2
 
 

)مج  –( 0) ـ مج ص]  [ 0)مج س( –( 0) ف مج س ]
 ]0ص(

 0               +         0          0ع (0-0ى)+  0ع (0-0ى)      

 0ف                 0ف                   0-0+ف 0ف      
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 "  وعف طريؽ 

التي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح  d   أمكف إيجاد قيمة"    2
 باستخداـ المعادلة التالية : 

 
 

 (  4ػ 13جدوؿ رقـ )   
التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس جعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ الجدكؿ المر 
 . حجـ التأثير
 حجـ التأثير األداة المستخدمة

 كبير طمتكس صغير
D 0.2 0.5 0.8 


2

 0.01 0.06 0.14 

 (75ػ57: 1997)منصور ل                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2t 

 

df 

 

 

 



 14. 

 
 سػػػؿ الخامػػػالفص

 
 كالتكصيات كالمقترحاتكمناقشتيا  نتائػػج الدراسػػػة

 

 السػػؤاؿ األكؿ ب النتائج المتعمقة -

 
 لػ. نتائج الفرضيػػة األك  -

 

 نتائج الفرضيػػة الثانيػػػة  -

 

 تكصيات الدراسػػػة  -

 

 مقترحات الدراسػػػة  -
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 الفصؿ الخامس
 كالتكصيات كالمقترحات ،كمناقشتيا نتائج الدراسة 

بناً، عمى المعالجات اإلحصائية التي  إليياليعرض ىذا الفصؿ أىـ نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ 
(ل كما يقوـ ىذا الفصؿ بتحميؿ ىذه النتائج SPSS)مج اإلحصائي أجريت باستخداـ البرنا

  ي:ػػػالتالوذلؾ عمى النحو  البلزمةلومف ثـ تقديـ التوصيات والمقترحات  لومناقشتيا 
  .:ػػعمينص  مالسؤاؿ األكؿ الذ لإلجابة عف   األكؿ:ؤاؿ ػػالس

وجية نظر المختصيف ؟ مف غزة بة الصؼ السادس األساسي بما صعوبات تعمـ النحو لدى طم
ل حيث تكونت مف ستة عمى الصعوبات التي تواجو المتعمميف قامت الباحثة بدعداد استبانة لمتعرؼ 

محاور ل وتحديد أربعة بدائؿ لكؿ ميارة وفقًا لمستوى صعوبتيا )عالية ػ متوسطة ػ ضعيفة ػ ال تمثؿ 
عقمية تتعمؽ بالمادة يرونيا مناسبة صعوبة ( ل كما طرحت الباحثة سؤااًل مفتوحًا لتحديد صعوبات 

ل لدى طمبة الصؼ السادس ل ومف ثـ قامت بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 
 في مجاؿ تدريس المغة العربية   وذلؾ بيدؼ تحديد الصعوبة .

مف  ( معممًا ومعممةً .3وبعد االستئناس بهرا، المحكميف قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة عمى )
ل قامت الباحثة بحساب التكرارات  ممي الصؼ السادس   لتحديد الصعوبات ل ومف ثـمع

المعيارية  ل والوزف النسبي لكؿ بند مف بنود االستبانة ل وتـ ترتيبيا مف  توالمتوسطات ل واالنحرافا
 البند األكبر صعوبة إلى البند األقؿ صعوبة ل والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: 

 
 (5ػ 03جدكؿ رقـ   )

كؿ في  فقرةوالترتيب لكؿ يوضح التكرارات والنسب المئوية وقيـ اختبار اإلشارة ومستوى المعنوية 
 .مف محاور االستبانة محور

 النسبة المئكية الفقرة ـ

 المتوسط

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المحور
 منخفض متوسط مرتفف

 كل كتاب لغتنا الجميمةمحتعكامؿ ترجع إلي  األكؿ:المحكر 
 0.13 - 86.7 كثرة المعمومات تحتاج لوقت كبير لتعمميا وفيميا. 1

2.73 
0.007 

0.91 
1 

 6.7 66.7 26.7 المعمومات بكتاب لغتنا الجميمة غير مترابطة . 2
2.2 

0.607 
0.73 

7 

 33.3 66.7 - توجد بعض االخطا، المطبعية. 3
1.66 

0.002 
0.55 

11 

 33.3 40 26.7 االشكاؿ والرسـو التوضيحية. افتقاره إلى  4
1.93 

0.027 
0.64 

1. 

تفكير مطريقة عرض الموضوعات التتيح الفرصة ل 5
 .واالستنتاج

20 66.7 13.3 

2.06 

0.090 

0.68 

9 
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 النسبة المئكية الفقرة ـ

 المتوسط

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المحور
 منخفض متوسط مرتفف

 26.5 20 53.3 .لكؿ درس غير كافيةعمى أسئمة تقويـ الكتاب  احتوا، 6

2.26 

0.238 

0.75 

5 

 20 13.3 66.7  .كتاب لغتنا الجميمة بو الكثير مف  الجزئيات والتفريغات 7
2.46 

0.210 
0.82 

3 

 6.7 60 33.3 مف الميوؿ و االىتمامات  عدـ تناسب محتوى الكتاب  8
2.26 

0.095 
0.75 

5 

 - 60 40 نواع المعارؼ لكثرتيا .أاللماـ بعند اصعوبة جود و  9
2.4 

0.002 
0.8 

4 

 13.3 20 66.7 . الحفظ التطبيؽ  اعتماد مادة النحو عمى .1
2.53 

0.031 
0.84 

2 

ربط بيف الموضوعات الجديدة والموضوعات  عدـ وجود 11
 .السابقة 

26.7 60 13.3 

2.13 

0.804 

0.71 

8 

 40 المحور 

 

43 16.4 

2.26 0.75 

0.300  

 تعكد إلي المتعمـ عكامؿالثاني:المحكر 

 207 - 2806 7104 عدـ قدرة الطالب عمى فيـ النحو . 1
0.9 

0.000 4 

 2061 - 3903 607 انخفاض  مستوي الطمبة  في المغة العربية . 2
0.87 

0.000 5 

 .205 306 4209 5306 ضعؼ دافعية الطمبة نحو تعمـ النحو .  3
0.83 

0.001 6 

 تأدية  الواجبات المنزلية  بصورة نادرة . 4
 

3903 3201 2806 1089 

0.63 

0.648 16 

قمة توظيؼ القواعد النحوية مف باقي فروع المغة العربية  5
 . 

1.07 6403 250. 201. 

0.7 

0.344 14 

 1089 2806 3201 3903 اعتماد الطمبة عمى الغش في القواعد النحوية .  6

0.63 

0.824 16 

قمة مشاركة الطمبة في المناقشة والحوار في حصص  7
 النحو . 

3903 4604 1403 2025. 

0.75 

0.118 11 

 2039 1.07 3903 .5.0 صعوبة تذكره  لممفاىيـ النحوية بسيولة .  8
0.79 

0.013 9 

 .208 - 1.07 8903 ضعفو في  اإلعراب  .  9
0.93 

0.000 2 

 ..20 1.07 7104 1709 مثمة والقواعد .وجود  صعوبة في الربط بيف األ .1
0.66 

0.727 15 

 202857 1.07 .5.0 3903 ضعفو في استنتاج القواعد النحوية   . 11
0.76 

0.057 1. 

 .202 1403 4604 3903 تمكنو مف حفظ القواعد النحوية دوف فيميا  .  12
0.73 

0.118 13 

 2046 701 3903 5306 تطبيقو لمقواعد النحوية  بصورة ضعيفة .  13
0.82 

0.002 8 

صعوبة في تعمـ  ة عدد التبلميذ في الفصؿ يؤدي إلىكثر  14
 النحو 

8903 1.07 - 2089 

0.96 

0.000 1 

 ..205 1.07 2806 6.07 قمة تعاوف أوليا، األمور مف المعمميف في التعميـ  .   15
0.83 

0.003 6 
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 النسبة المئكية الفقرة ـ

 المتوسط

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المحور
 منخفض متوسط مرتفف

انخفاض التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ أثنا، شرح دروس    16
 النحو. 

3903 5.0. 3903 2027 

0.75 

0.118 11 

 2077 - 2104 7606 ضعؼ مستوي الطمبة العاـ في القواعد .  17
0.92 

0.000 3 

 .204 1.07 3804 5.08 المحور 

0.8 

0.000  
 عكامؿ تتعمؽ بالمعمـ الثالث:المحكر 

كثرة األعبا، الثقيمة الواقعة عمي عاتؽ المعمـ في شرح  1
 النحو بصورة جيدة . 

44.4 37.0 18.5 2.2 

0.73 

0.238 1 

مما   أسموب العقاب واأللفاظ النابية  استخداـ المعمـ 2
 تزيد مف نفور الطمبة مف النحو. 

29.6 22.2 48.1 1.81 

0.60 

0.210 9 

 1.7 51.9 25.9 22.2 تدني كفا،ة المعمـ في شرح النحو . 3
0.56 

0.052 12 

ضعؼ ميارات  المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف  4
 الطمبة.  

18.8 40.7 44.5 2.14 

0.713 

0.238 2 

 2.00 29.6 37.0 33.3 افتقاد  المعمـ الفرصة في المناقشة واالستفسار . 5

0.66 

0.090 5 

وال يتقبؿ أرا، الطمبة لتعصب المعمـ لرأيو الشخصي  6
  .ومقترحاتيـ

33.3 25.9 40.7 1.92 

0.64 

0.664 4 

 1.92 29.6 48.1 22.2 المعمـ بعبلقات الطمبة الشخصية .قمة اىتماـ  7
0.64 

0.607 4 

وال لاىتماـ  المعمـ بالتعرؼ عمى احتياجات الطمبة   8
 يحاوؿ تمبيتيا .

25.9 29.6 44.4 1.81 

0.60 

0.263 9 

برقة وسماحة  أعدـ  تعديؿ  المعمـ إلجابات الطمبة الخط 9
. 

29.6 25.9 44.4 1.8 

0.6 

0.383 9 

 2.14 14.8 55.6 29.6 تعزيز المعمـ  إجابات الطمبة الصحيحة بصورة قميمة . .1
0.713 

0.581 2 

 1.69 37.00 29.6 33.3 قمة رغبة المعمـ في تدريس النحو .   11
0.65 

0.664 6 

 2.07 33.3 25.9 40.7 .  رغبة المعمـ في التعامؿ مف مادة النحو بصورة نادرة 12
0.69 

0.090 4 

 1.97 38.2 33.7 28.1 المحور 

0.65 

0.572  

 المحكر الرابع  : عكامؿ ترجع إلي استخداـ أساليب التدريس
 2.46 3.6 50 46.4 مستمر. واحدة بشكؿاستخداـ المعمـ لطريقة  1

0.82 
0.001 1 

والقصة ميةليالتمثعمى المواقؼ  اعتماد المعمـعدـ  2
 واأللعاب التربوية في تدريس النحو .ل

39.3 39.3 21.4 2.16 

0.72 

0.323 4 

 2.2 7.1 57.1 35.7 تركيز  المعمـ في  أسئمتو في  تنمية الجوانب المعرفية.  3
0.73 

0.039 3 
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 النسبة المئكية الفقرة ـ

 المتوسط

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المحور
 منخفض متوسط مرتفف

المعمـ طريقة المناقشة والحوار بطريقة غير  استخداـ 4
 صحيحة.  

32.1 42.1 25 2.074 

0.6 

0.629 7 

 ةتطبيؽ  المعمـ لممواقؼ الحياتية في تدريس النحو بصور  5
 قميمة. 

32.1 42.9 25 1.92 

0.64 

0.804 6 

 ةجذاب غيراعتبار المعمـ التمييد لدروس النحو مقدمة  6
  .مضيعة لموقتو 

21.6 25 28.6 1.7 

0.56 

0.189 9 

عدـ مراعاة المعمـ  الفروؽ الفردية بيف الطمبة أثنا،  7
 عرض دروس النحو  .

28.6 25 49.4 1.82 

0.60 

0.523 7 

مؿ عمي إثارة عدـ اىتماـ المعمـ بعرض  األسئمة التي تع 8
 التفكير. 

10.7 46.3 25 1.1 

.36 

0.344 1. 

 1.23 10.7 57.1 32.1 الطمبة عمي التعمـ الذاتي بصورة قميمة  . تدريب 9
0.74 

0.267 2 

عدـ إرشاد الطمبة إلي مصادر أخري تثري الموضوعات  .1
 في النحو .

17.9 46.3 17.9 2.00 

0.66 

0.090 5 

 2.05 23.9 47.1 28.6 ور ػػالمح

0.68 

0.442  

 عكامؿ ترجع إلي استخداـ الكسائؿ كاألنشطة التعميمية الخامس: المحكر
 2.46 3.6 50 46.4 قمة مناسبة الوسيمة التعميمية لمحتوى الدرس .  1

0.82 
0.001 1 

 2.16 21.4 39.3 39.3 عدـ إثارة انتباه الطمبة أثنا، عرض الوسائؿ التعميمية.   2
0.72 

0.323 4 

 2.2 7.1 57.1 35.7 مناسبة الوسائؿ التعميمية لمستوى الطمبة تكوف قميمة.    3
0.73 

0.039 3 

 2.074 25 42.1 32.1 عرض الوسيمة التعميمية في أوقات غير مناسبة  .  4
0.6 

0.629 7 

عدـ وجود وسائؿ تعميمية تفي بجميف موضوعات   5
 النحو. 

32.1 42.9 25 1.92 

0.64 

0.804 6 

 1.7 28.6 25 21.6 االىتماـ  باستخداـ الوسائؿ التعميمية . قمة   6

0.56 

0.189 9 

مناسبة األنشطة التعميمية لمفروؽ الفردية بيف الطمبة   7
 يكوف بصورة قميمة.  

28.6 25 49.4 1.82 

0.60 

0.523 7 

 1.1 25 46.3 10.7 قمة الفرصة المتاحة لممعمـ  في اختيار األنشطة . 8
.36 

0.344 1. 

 1.23 10.7 57.1 32.1 الفرصة المتاحة لممعمـ  في ممارسة األنشطة قميمة.  9
0.74 

0.267 2 

 2.00 17.9 46.3 17.9 التنويف في األنشطة التعميمية المقررة يكوف قميبًل  . .1
0.66 

0.090 5 

 2.05 23.9 47.1 28.6 المحور 

0.68 

0.442  

 عكامؿ ترجع إلي التقكيـ السادس:المحكر 
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 النسبة المئكية الفقرة ـ

 المتوسط

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المحور
 منخفض متوسط مرتفف

50.0 الفيـ.التقويـ عمي الحفظ ال  اعتماد أساليب 1

0 

33.3 13.3 

2.37 0.79 

0.481 1 

 20.7 58.6 20.7 استخداـ اختبارات مف نمط واحد .  2
2 0.66 

0.001 5 

 24.1 65.5 10.3 تنويف األسئمة في االختبارات . عدـ  3
1.8 0.6 

0.001 6 

 24.1 37.9 37.9 . األسئمة باألىداؼ يكوف غير كاؼٍ  ارتباط 4
2.13 0.7 

0.078 3 

 27.6 31.00 41.4 تعزيزىا.أساليب التقويـ ال تحدد أوجو القوة لدى  5

2.13 0.71 

0.090 2 

تحسيف مستوى قمة استغبلؿ نتائج االمتحانات في  6
 الطمبة.  

41.4 34.5 24.1 

2.17 0.7 

0.031 3 

 22.4 43.5 33.9 المحور           

2.11 0.70 

0.265  

 
 ( 5ػ  05   جدكؿ )

 المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية ومستوى المعنوية وترتيب محاور االستبانة

 المتوسط حور الم ـ

ىمية األ
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

  الترتيب

 . عوامؿ ترجف الى المحتوى .1
2.11 0.70 

0.265 2 

 .204 . صعوبات تعود الى المتعمـ .2

0.8 

0.000 1 

 1.97 .صعوبات تتعمؽ بالمعمـ .3

0.65 

0.572 6 

 2.05 .ساليب التدريسأصعوبات ترجف الى استخداـ  .4

0.68 

0.442 4 

 2.05 .عوامؿ ترجف الى استخداـ الوسائؿ واالنشطة التعميمية .5

0.68 

0.442 4 

 . عوامؿ ترجف الى التقويـ .6
2.11 0.70 

0.265 2 

المجاؿ الثاني المتعمؽ بالصعوبات التي تعود إلى المتعمـ جا، في بأف يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
المجاؿ  المتعمؽ بالمحتوى الدراسي ل و%(ل أما المجاؿ األوؿ .8المرتبة األولى بوزف نسبي )

 %( ..7لتقويـ جا، في المرتبة الثانية بوزف نسبي )السادس المتعمؽ با
المجاؿ الخامس المتعمؽ باستخداـ األنشطة  المتعمؽ بأساليب التدريس ل و فيما جا، المجاؿ الرابف

%(   وىذا مما دفف الباحثة إلى 68والوسائؿ التعميمية  لقد جا،ت في المرتبة الرابعة بوزف نسبي )
ب عمى صعوبة المحتوى ل والتنويف في استخداـ الوسائؿ التعميمية بنا، البرنامج المقترح لمتغم

 واأللعاب التربوية ل وجذب انتباه الطمبة.
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أما المجاؿ الثاني المتعمؽ بالصعوبات التي تعود إلى المعمـ لقد كاف في المرتبة السادسة بوزف 
 %( ل حيث جا، في المرتبة األخيرة .65نسبي )

  عمػػ.:لمفتػكح الذم ينػص أما فيما يتعمؽ بالسػؤاؿ ا
% ( 07صعوبات إضافية أخرى ترونيا تحتاج لمدراسة لدى طمبة الصؼ السادس ل فقد أشار )

يحة  ىذا صحبينيا بطريقة مف المعمميف إلى تشتت الطمبة بيف دروس المفاعيؿ ل وعدـ التمييز 
 إجرا، الدراسة .بعيف االعتبار ل والتركيز عمييـ أثنا، مما دفف الباحثة األخذ برأييـ 

بسبب ترحيؿ وكالة الغوث  الباحثة  فمـ تأخذ بيا المصادرلفيـ الطمبة لدروس  وإدراؾل أما عدـ 
 والتعميـ.الدولية ىذه الدروس إلى المرحمة اإلعدادية بخبلؼ المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية 

 
  ي:ػػالثانالسؤاؿ 

 نػص عمػ.: كالذم ي الثانػػي،السػؤاؿ  لإلجابة عف
" ل  " ما البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس في محافظة غزة؟

فقد قامت الباحثة ببنا، برنامج   لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس كما ىو 
 .موضح في الفصؿ الرابف 

 عم.:تي تنص كال األكل.،لمتحقؽ مف صحة الفرضية     األكل.:الفرضية 
طمبة تحصيؿ  (  بيف مستوى 0.5.≥   ) وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى* ال توجد فر  

طمبة تحصيؿ المجموعة التجريبية) الذيف يدرسوف بالبرنامج المقترح في مادة النحو ( و مستوى 
 امج .المجموعة الضابطة) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( قبؿ تطبيؽ البرن

 البرنامج.المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ تطبيؽ الفروؽ بيف      - أ
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 (   5ػ16 جدكؿ )
ي التحصيؿ في اختبار لمتعرؼ إلى الفروؽ ف ية كقيمة . ت .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 

 النحو القبمي.
مجاالت مقياس  ـ

 صعكبات التعمـ

المتكسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  .ت.  قيمة
 الداللة

1 

 
 ,660 ,280 ,89660 الضابطة السؤاؿ األكؿ 


غير دالة 

 ,350 ,91690 التجريبية   إحصائيان 

2 

 
 ,5.0 ,220 ,89120 الضابطة الثاني السؤاؿ


    /// 

 ,110 ,91130 التجريبية 

3 

 
 ,26o, 3.0 ,89210 الضابطة الثالث السؤاؿ


    /// 

 ,230 ,91120 التجريبية 

 ,30.. ,290 ,89490 الضابطة الرابف  السؤاؿ 4


    /// 

 ,360 ,91490 التجريبية 

 ,720 ,330 ,89410 الضابطة الخامس السؤاؿ 5


    /// 

 ,190 ,950 91 التجريبية 

الدرجة الكمية  8
 لممقياس

 ///     ,13o, .50 ,89380 الضابطة

 ,150 ,380  91 التجريبية 

 .2,576 ( =0–087لدرجة حرية ) 7 01,حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
 .1,960( =0–087لدرجة حرية ) 7 05,حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة  
 

"ت" الجدولية عند مستوى  ( أف قيمة "ت " المحسوبة أصغر مف قيمة06 يتضح مف الجدوؿ رقـ )
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميف أسئمة (ل وىذا يعني  a ≤  057,ل 017,داللة )

مما يعني مقياس صعوبات التعمـ لدى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ تطبيؽ البرنامجل
 .تكافؤ المجموعتيف في الميارات النحوية قبؿ البد، في التجريب

 .:ػػعملإلجابة عف السؤاؿ الذم ينص     :الثالثؤاؿ ػػالس
"ما أثر البرنامج المقترح لعبلج صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس األساسية بمحافظة 

  ى:ػػعموالتي تنص  ةلػالثاني" تـ وضف الفرضية  غزة ؟
طمبة تحصيؿ ى (   بيف مستو  0.5.≥   * "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

طمبة المجموعة تحصيؿ المجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في النحو ( ومستوى 
 الضابطة ) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ( بعد تطبيؽ البرنامج." 



 148 

 ولمتحقؽ مف صحة الفرضية ل قامت الباحثة باستخداـ اختبار
 T.test independent sample مستقمتيف غير متساويتيف   وذلؾ لمتعرؼ إلى داللة  لعينتيف

 حو البعدي ل والجدوؿ التالي يوضحالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الن
 (  5ػ 07جدكؿ ) 

لمتعرؼ إلى الفروؽ في التحصيؿ في اختبار  نحرافات المعيارية ل وقيمة "ت" لالمتوسطات ل واال
 البعدي النحو 

مجاالت مقياس  ـ
 صعكبات التعمـ

المتكسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  .ت.  قيمة
 الداللة

1 

 
50.19 ,180 ,91830 التجريبية السؤاؿ األكؿ 


** 

 ,3.0 ,89650 الضابطة 

2 

 
..504 ,260 ,91670 التجريبية الثاني السؤاؿ


** 

 ,310 ,89440 الضابطة 

3 
 

60619 ,290 ,91710 التجريبية الثالث السؤاؿ


   ** 

 ,3.0 ,89420 الضابطة 

30387 ,290 ,91640 التجريبية الرابف  السؤاؿ 4


** 

 ,360 ,89480 الضابطة 

501.7 ,190 ,91780 التجريبية الخامس السؤاؿ 5


** 

 ,280 ,89590 الضابطة 

مية الدرجة الك 8
 لممقياس

 **70832 ,91730,150 التجريبية

 ,190 ,530 89 الضابطة 

 .2,576 ( =0–087لدرجة حرية ) 7 01,عند مستوى داللة  قيمة "ت" الجدولية 
 .1,960( =0–087لدرجة حرية ) 7 05,ند مستوى داللة ع قيمة "ت" الجدولية  
في القياس لممجموعة التجريبية ت الحسابية ( أف المتوسطا 16،17 )رقـ   يفيتضح مف الجدول=  

كانت المتوسطات  و( في القياس البعديل  ,730  ( لبينما وصمت إلى ),380) كانتالقبمي 
في القياس  (,530)  ىالحسابية إلوصمت المتوسطات و ل(   ,380لممجموعة الضابطة كانت )

 البعدي لمدرجة الكمية لممقياس .
( أف المتوسط الحسابي لدرجات طمبة المجموعة التجريبية في 17= كما يتضح مف جدوؿ رقـ )

ل بينما المتوسط الحسابي لدرجات طمبة المجموعة الضابطة يساوي  ( ,730)اختبار النحو البعدي 
ل بينما قيمة  (70832ل كما تظير في قيمة )ت( ل حيث أف قيمة )ت( المحسوبة تساوي ) (,530)

( ل 0–087( ولدرجات حرية تساوي ).01,مستوى داللة ) ( عند2,576)ت( الجدولية تساوي)
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ل  (1,960)( 0–087لدرجة حرية )(  7 05, )ند مستوى داللةع قيمة "ت" الجدولية  و
فري ل ونقبؿ وبذلؾ فدف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية ل إذًا نرفض الفرض الص

(   0.0.5   داللة إحصائية عند مستوى ) توجد فروؽ ذات  وىذا يعني بأف : الفرض البديؿ ل
المجموعة التجريبية ) الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في النحو (  طمبةدرجات متوسط  بيف مستوى

طمبة المجموعة الضابطة ) الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة متوسط درجات ومستوى 
  بالبرنامج.يدرسوف الطمبة الذيف  حلصال العادية ( بعد تطبيؽ البرنامج

فيما يتعمؽ بحجـ األثر قامت الباحثة بحساب مربف ايتا "  
 "  باستخداـ المعادلة التالية :   2

 
 

 ( 5- 08جدكؿ )  
 الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ مقياس مف   

 حجـ التأثير األداة المستخدمة
 كبير متكسط صغير


2

 0,01 0,06 0,14 





"( أف قيمة كؿ مف    5-18رقـ )   يتضح مف الجدوؿ      
" تشيراف إلى أف حجـ  "d" و    2

طبقًا لمجدوؿ المعيارى الموضح ل أي أف البرنامج القائـ عمى الدراما التعميمية المقدـ  اً التأثير كبير 
ىذه  الباحثػة ة الضابطة .وترجفذو فاعمية كبيرة وجيدة عمى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموع

 :  يػيمالنتيجة إلى ما 
 مناسبة البرنامج لمستويات الطالبات ل كما أكد ذلؾ السادة المحكموف . .1

استخداـ طريقة الدراما التعميمية في تدريس موضوعات النحو يزيد مف تحصيؿ طمبة  .2
 السادس.الصؼ 

وذلؾ ألنيا تعمؿ عمى إيجاد  بة الطمفعالية مدخؿ النشاط الدرامي في رفف مستوى تحصيؿ  .3
كما تعرض المعمومات في جو يفضمو  الصؼلومناخ مريح داخؿ غرفة ل جو ديمقراطي 

 الطمبة.

 تثبيت القاعدة النحوية الصعبة وفيميا مف خبلؿ النشاط التمثيمي . .4

احتوا، النشاط الدرامي عمى العديد مف المثيرات ل وصور النشاط مف خبلؿ المواقؼ  .5
ل والحوار الشائؽ ل وتقديـ الفكر بطريقة جذابة ل ومسمية ل وقيادة المعمـ لمطمبة المختمفة 

قبااًل عمى المادة العممية ل ورغبة في  بطريقة واعية ل وكؿ ذلؾ خمؽ لدى الطمبة حبًا ل واي



 15. 

تكرار ممارسة ىذا النشاط الدرامي ل واستمراره ل وىي بذلؾ تعمؿ عمى جذب الطمبة لممادة 
 العممية .

وغير آلية ( في تعمـ النحو ل وجذب انتباه لنويف في استخداـ الوسائؿ التعميمية )آلية الت .6
 الطمبة نحوىا .

ميؿ الطمبة إلى عمؿ أنشطة تعميمية بيتية   أسيـ في تعزيز الدافعية لدييـ في  تعمـ  .7
 ميارات النحو . 

ادية لمبنات ل وتحت تطبيؽ الباحثة لمبرنامج المقترح بنفسيا في مدرسة بنات الزيتوف اإلعد .8
 إشرافيا في مدرسة الذكور   ىذا مما أدى إلى نجاح البرنامج .

 التنويف بيف العمؿ الفردي والجماعي أثنا، تعمـ ميارات النحو . .9

 الدرامالمف خبلؿ استخداـ أسموب  النحويةلمشاركة الطمبة الفاعمة في استنتاج القاعدة  ..1
 النحو.توقوف لحصة مما جعميـ ي تربوي ومسرح العرائس كوسيط 

 التجديد في نظاـ البيئة الصفية أثار حماسة الطمبة لتعمـ النحو . .11

مشاركة الطمبة في تقويـ أنفسيـ   مما أسيـ في اطبلعيـ عمى أخطائيـ ل ومعالجتيا  .12
 بصورة فورية .
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 كمقترحاتيا:تكصيات الدراسة 
 تكصيات الدراسة 

  ي:ػيمبما توصي الباحثة  الدراسةل ات إلييبناً، عمى النتائج التي توصم
والمغة العربية تمثيميات تعميمية ىادفة تكسب الطمبة المفاىيـ  النحولتضميف منياج قواعد  .1

 االتجاىات اإليجابية نحو المادة التعميمية . وتنمي المختمفةل
ليا مف  املادية تدريس النحو لممرحمة االبتدائية واإلعد يضرورة استخداـ الدراما التعميمية ف .2

ة مف االعتماد عمى يألنيا تنقؿ محور العممية التعميمالطمبة  بيف  ةتعاوف ومشاركة إيجابي
 الطالب.

 تعويد الطمبة عمى مشاىدة الدراما ونقدىا والتعمـ منيا . .3

وغير آلية ( ل مما يخفؼ مف صعوبات تعمـ لالتنويف في استخداـ الوسائؿ التعميمية )آلية  .4
 حوية .الميارات الن

العمؿ عمى توفير أجيزة مصادر التعمـ ) التقنيات الحديثة ( في مدارس المرحمة األساسية  .5
)مثؿ :جياز الحاسوب ل الرأس العموي ( وتدريب المعمميف عمى كيفية استخداميا ل 

 وصيانتيا بشكؿ سميـ .

 البرنامجلة لتبصيرىـ بفكر  تدريبية العناية بدعداد المعمـ وتأىيمو مف خبلؿ إقامة دورات  .6
 التعميمية.وبالنشرات  تدريسولوتزويدىـ بأسس 

المستويات العميا في التفكير ل  النحوية واإلمبلئية ل بحيث تراعى تطوير اختبارات الميارات .7
 ويتوفر فييا عنصر اإلثارة والتشويؽ .

بحيث يتـ تصميـ بعض  األساسيلإعادة النظر في منيج القواعد النحوية لمصؼ السادس  .8
 ىادفة.أو خبرات درامية  قصصيةلواقؼ التعميمية عمى شكؿ منظومة الم

 مراعاة استخداـ األسموب التكاممي في النحو " رأسيًا و أفقيًا"  .9

 المشرفيف ضرورة استخداـ المسرح التعميمي في تدريس قواعد النحو مف قبؿ المعمميف و  ..1
 الفعالة.س والمسئوليف في مجاؿ تدريس المغة العربية كأحد أساليب التدري

 المرجو.لتحقيؽ اليدؼ التعميمي  الصفية العمؿ عمى تجديد نظاـ البيئة  .11

مراعاة مخططي المناىج قابمية المحتوى لممسرحة ل وذلؾ كخطوة لجعؿ الجمرة الدراسية  .12
مشوقة محببة لدى الطمبة ل مما يجد مف المشكبلت التي تؤدي إلى ىدر تربوي وفاقد تعميمي في 

 ة.العممية التعميمي
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عميمية تساعد في ف طريقة الدراما التحيث أ ألنفسيـلتدريب الطمبة عمى التقويـ الذاتي  .13
وذلؾ سعيًا لمكشؼ عف األخطا، ومحاولة  بالتحدثلمى االستماع لكؿ طالب يقوـ الطمبة ع

 تجنبيا.

لتبصيرىـ بفكرة البرنامجل وتأىيمو مف خبلؿ دورات تدريبية   العناية بدعداد دليؿ المعمـل .14
 تزويدىـ بأسس تدريس النحول والنشرات التعميمية.و 

 

 مقترحات الدراسة : 
في ىذا  أخرىوالتي تفتح المجاؿ أماـ دراسات  البحثلمف البحوث المقترحة التي لـ يمتفت إلييا 

 المجاؿ ما يمي: 
 مثؿ:أثر الدراما التعميمية في تدريس فروع المغة العربية األخرى غير القواعد النحوية  .1

 والنصوص.والتعبيرل  والقرا،ةل بل،لاإلم
تدريس النحو واإلمبل،  يإجرا، دراسة تجريبية تتعمؽ بأثر استخداـ المخططات المفاىيمية ف .2

 في مراحؿ مختمفة .

بنا، برنامج محوسب يختص بتعميـ طمبة الصؼ السادس مادة النحو العربي بأسموب  .3
 الدراما التعميمية والقصة .

 منياج الفمسطيني لمصؼ السادس .تقويـ منيج النحو في ال .4

  ةالكفايات البلزمة لمعممي المغة العربة في ضو، مدخؿ الدراما التعميمي .5

تطبيؽ دراسة ميدانية تقوـ عمى التدريس باستخداـ النشاط التمثيمي لمطمبة المتأخريف دراسيًا  .6
 في مادة المغة العربية وقواعدىا .

 ربوية في  التدريس لممستويات التعميمية المختمفة. فاعمية الدراما التعميمية واأللعاب الت  .7

دا، المغوي ل واالتجاه نحو مدى فاعمية الدراما التعميمية في تدريس القواعد النحوية عمى األ .8
 المغة العربية .
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 المراجػػػع
 ـ ػػػرآف الكريػالق

  العربية  المصادرك أكالن : الكتب 
ل دار المعرفة الجامعية ل  طرؽ تدريس المغة العربية .( : " 1999براىيـ ل زكريا )إ .1

 القاىرة.

 " الطبعة التاسعة ل دار المعارؼ.النحك الكظيفي "  :(1998براىيـ ل عبد العميـ )  إ .2

ل  ل دار المعارؼ . المكجو الفني لمدرسي المغة العربية .: (1996إبراىيـ ل عبد العميـ ) .3
  لعاشرة .الطبعة ا

 ى"ل الطبعة األول :. طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية الدينية( 1998)  إبراىيـ عطا اهلل .4
 ل القاىرة ل دار النيضة المصرية .

". تحقيؽ محمد النجار ل الجز،  الخصائص( " ...2ابف جني ل أبو الفتح  عثماف )  .5
 األوؿ ل القاىرة ل دار الكتب المصرية .

 " . تحقيؽ ح. الفاخوري ل دار الجيؿ ل بيروت  شرح ابف عقيؿ"(:1367) ابف عقيؿ ل  .6

عداد دركسيا (: 1..2أبو الييجا، ل فؤاد )  .7 . أساليب طرؽ تدريس المغة العربية كا 
ل دار المناىج لمنشر والتوزيف ل عماف ل  ىل الطبعة األول ىداؼ السمككية.اليكمية باأل

 األردف .

"ل الطبعة الثالثة ل  البحث في العمـك النفسية كالتربكيةمناىج (:"1..2أبو عبل، ل رجا، ) .8
 دار النشر لمجامعات ل القاىرة ػ مصر .

"  الفركؽ الفردية كتطبيقاتيا التربكية(:" 1983أبو عبل، ل رجا، وشريؼ ل نادية ) .9
 الطبعة األولى ل دار القمـ ل الكويت .

 .الطبعة األولى العربية . مدخؿ إل. تدريس ميارات المغة(: " 1992أبو مغميل سميح ) ..1

" ل عماف ل دار األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية(:" 1999سميح ) أبو مغميل .11
 المريخ .

" ل الطبعة األولى ل القاىرة ل مكتبة  كالتقكيـ سالقيا(:" 1992أبو ناىية ل صبلح الديف  .12
 األنجمو المصرية .

" ل الطبعة األولى ل  الت القراءةالطفؿ كمشك(:" 1998أحمد ل أحمد وفييـ ل محمد ) .13
 الدار المصرية البنانية ل مصر .

الدار  األولىلالطبعة  "لمشكالت القراءة ك الطفؿ (:" 1998أحمد وفييـ محمد ) أحمدل  .14
 مصر.  المبنانيةلالمصرية 
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 األكاديمية.المكتبة  القاىرةل"  تكنكلكجيا التعميـ كفمسفة كنظاـ(: 1996زاىر ) أحمدل .15

 السادسةل القاىرةلالطبعة  لالعربية.طرؽ تعميـ المغة "(:1979)مد عبد القادر أحمدل مح  .16
 المصرية.مكتبة النيضة 

دار المعرفة اإلسكندرية ل"ل  طرؽ تدريس المغة العربية"  :(1999إسماعيؿ ل زكريا ) .17
 الجامعية .

عة "ل الجام البحث التربكم ، عناصره ، مناىجو ، أدكاتو( :" 1997األغا ل إحساف ) .18
 اإلسبلمية ل غزة .

" . التربية العممية كطرؽ التدريس (: 1997األغا ل إحساف وعبد المنعـ ل عبد اهلل ) .19
 الطبعة الثانية ل غزة : مكتبة اليازجي .

دار الثانيلبيروتل " .تحقيؽ مفيد قمحية .الجز، العقد الفريداألندلسي لأحمد )ب ت ( " : ..2
 الكتب العممية .

:. أصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية كالممارسة ( ...2البجة لعبد الفتاح ) .21
 ل دار الفكر ل عماف ػ األردف . ىالطبعة األول المرحمة األساسية الدنيا.،

" ل  تقييـ تعمـ الطالب التجميعي كالتككيني( : " 1983بموـ ل س بنياميف  و آخروف ) .22
 ماكجر ىيؿ لمنشر . تقديـ كوثر حسيف كوجؾ ل اإلسكندرية ل المركز الدولي دار

طرؽ التدريس العامة كميارات كتنفيذ عممية (:" 1998جامؿ ل عبد الرحمف  ) .23
 " لكمية التربية ل صنعا، ػ دار المناىج . التدريس

 ل الطبعة األولى ل عماف ل األردف " القياس كالتقكيـ (:"1996جامعة القدس المفتوحة ) .24

ل دار اليازوري لمنشر  ىطبعة األول"لال صعكبات التعمـ(:" 3..2الجدوع ل عصاـ ) .25
 والتوزيف ل عماف .

" الجز، األوؿ ل تحقيؽ محمود محمد  طبقات فحكؿ الشعراء(:".198الجمحي ل محمد ) .26
 شاكر القاىرة ل مطبعة دار المدني بجدة .

" دار الكتاب المبناني مكتبة المدرسة ل  الفصح. لغة القرآف(: " 1992الجندي ل أنور ) .27
 بيروت .

" ل ترجمة أحمد خيري كاظـ ل  تصميـ البرامج التعميمية( :" 1987ولد كمب )جير  .28
 القاىرة ػ دار النيضة .

ل تقديـ ل محمد ذبياف .التصميـ التعميمي ػ نظرية كممارسة(:" 1999الحيمة ل محمود ) .29
 غزاوي ل الطبعة األولى ل عماف ػ األردف ػ دار المسيرة .

تدريس المغة العربية كالتربية الدينية في ضكء طرؽ (:" 1981خاطر ل رشدي وآخروف ) ..3
 ل الطبعة الثانية ل القاىرة ػ دار المعرفة . .االتجاىات الحديثة
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طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية الدينية في ضكء ( :" 1999خاطرل محمود ) .31
 .ل الطبعة األولى ل القاىرة ػ دار المعرفة  االتجاىات الحديثة.

مطبعة المنظمة  تونس ل قضايا المغة العربية المعاصرة .(: " .199الخرفي ل صالح )  40
   17العربية لمتربية والثقافة والعمـو ل ص

التدخؿ المبكر مقدمة في التربية ( : " 1998الخطيب ل جماؿ والحديدي ل منى ) .33
 ل دار والتوزيف الفكر لمطباعة ل والنشر. ىل الطبعة األول الخاصة في الطفكلة المبكرة .

" الطبعة األولى ل الدار المصرية  سيككلكجية الطفكلة(:" 1999يب ل محمد جواد )الخط .34
 البنانية ل مصر .

. فف تدريس ميارات المغة العربية في المرحمة األساسية:.  (1997الدراويش ل محمود ) .35
 .ل عماف ػ األردف ػ مكتبة الوطنية الطبعة الثانية   

ل األردف ل دار  دريس كترجمتيا عمميان.النظرية في الت(: " ...2دروزةل نظير ) .36
 الشروؽ.

ل الطبعة األولى  تعميـ الطفؿ بطيء التعمـ .(:" 1992الدعدع ل عزة وأبو مغمي لسميرة ) .37
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  .االبتدائية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة 

أثر التعمـ في  قاء أثر المنظمات المتقدمة عم. التحصيؿ كب" :( 3..2دحبلف ل عمر ) -
ل الجامعة (غير منشورة )" رسالة ماجستير  مادة النحك لدل طالب الصؼ الثامف

 اإلسبلمية ل كمية التربية .

(. فعالية برنامج في عالج صعكبات تعمـ البالغة العربية لدل 6..2حبلف ل عمر )د .122
ل كمية البحوث (غير منشورة ) ل رسالة دكتوراة طمبة الصؼ الحادم عشر في قطاع غزة.

 والدراسات العربية ػ القاىرة .

برنامج مقترح باستخداـ األسمكب التكاممي في (:" 3..2الدخيؿ لفيد عبد العزيز )  .123
كاكسابيـ لمميارات  طالمتكس ؿنيج المغة العربية ، كأثره في تحصيؿ طالب الصؼ األكم

منشورة ( كمية العموـ " رسالة دكتوراه )غير المغكية في المممكة العربية السعكدية 
 محمد بف سعود اإلسبلمية ػ السعودية .   ـل جامعة اإلما ةاالجتماعي
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المشكالت عم. التحصيؿ الدراسي في مادة :. أثر أسمكب حؿ ( ...2)ل عمي الزياف   .124
رسالة ماجستير )غير  ل النحك لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في محافظة غزة.

 منشورة ( ل الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .
صعكبات حفظ النصكص األدبية لدل طمبة الصؼ التاسع ( :"4..2)شحادةزقوت ل  .125

غير )رسالة ماجستير  " للطمبةاألساسي في محافظة غزة مف كجية نظر المعمميف كا
 ل كمية التربية ل الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .(منشورة 

دراسة لمستكل التحصيؿ النحكم عند طمبة الثانكية ( : " 1994زقوت ل محمد ) .126
ل كمية  (غير منشورة ل رسالة دكتوراة) .يالعامة كعالقتو بالجنس كالتخصص األكاديم

 داف .التربية ل جامعة أـ درماف ل السو 

برنامج متعدد المداخؿ لعالج بعض تعمـ القراءة في " (:"1..2السميطي ل حمده) .127
)غير  رسالة دكتوراة،  الصفكؼ الثالثة األكل. مف المرحمة االبتدائية ، بدكلة قطر .

 ل جامعة عيف شمس .منشورة (

طمبة برنامج مقترح لعالج بعض صعكبات تعمـ اإلعراب لدل "  :(1..2السيقمي ل رجا، ) -
كمية  ل (غير منشورة)" رسالة ماجستير قسـ المغة العربية في الجامعة  اإلسالمية في غزة 

 .التربية  الجامعة اإلسبلمية 
التعاكني في إكساب المفاىيـ  ـالتعم تيجيةستراا(:" أثر 4..2محمود ) الشاعرل .128

( الجامعة " ل رسالة ماجستير )غير منشورة  النحكية لدل طالب الصؼ السادس األساسي
 اإلسبلمية ػ غزة .

أثر تكظيؼ الحاسكب في تدريس النحك عم. التحصيؿ (:" 5..2شتات ل سمير ) .129
غير )رسالة ماجستير  .لطمبة الصؼ الحادم عشر كاتجاىاتيـ نحكىا كاالحتفاظ بيا . ،

 ل كمية التربية ل الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .(منشورة 

النشاط ألطفاؿ الرياض بغزة عم. تنمية فعالية منيج ( :" 3..2صبح ل فاطمة ) ..13
ل كمية  (غير منشورة ) دكتوراة  " رسالةبعض جكانب نمكىـ في ضكء الفمسفة البنائية 

 التربية ػ جامعة عيف شمس .

( :.العالقة بيف اتجاىات طالبات الصؼ التاسع نحك تعمـ 0220) أسامة  الصميبي،  .131
لة دكتوراة  رساأثر ذلؾ عم. التحصيؿ لدييـ .ك  المعمميفمادة القكاعد النحكية ، كاتجاىات 

 )غير منشورة ( ل كمية التربية ل جامعة أـ درماف .

األخطاء النحكية الشائعة لدل طمبة الصؼ الثاني (: " 1995الصميبي ل أسامة )   -
 ل كمية التربية ل جامعة أـ درماف.(غير منشورة )ل رسالة ماجستير  اإلعدادم
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برنامج مقترح في تدريس النحك الكظيفي لتالميذ (: " 1992الصيفي ل مطاوع ) .132
ل كمية التربية ل  (غير منشورة) ل رسالة دكتوراة المرحمة األخيرة مف التعميـ األساسي.

 جامعة طنطا.

صعكبات تعمـ البالغة لدل طمبة قسـ المغة العربية بالجامعة .(: 0224) عايش ل آمنة .133
رسالة ماجستير غير منشورة ل كمية التربية ل  ا .اإلسالمية بغزة كبرنامج مقترح لعالجي

 الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .
أساليب التدريس  صعكبات تعمـ ػ التشخيص ػ األسباب ػ(:" 2..2العزة ل سعيد حسني) .134

ل الجامعة األردنية ل اإلصدار (غير منشورة )" ل رسالة ماجستير  ػ كاستراتيجيات العالج
 األوؿ.

أثر برنامج عالجي بالكسائط المتعددة لعالج بعض ( : " 9..2العطار ل أنور )  .135
غير )"ل رسالة ماجستير صعكبات مبحث الصرؼ لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي 

 ل كمية التربية ل الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .(منشورة 

فعالية برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ اإلمالء لدل ( : "9..2الفقعاوي ل جماؿ ) .136
ل (غير منشورة )رسالة ماجستير . سالسابع األساسي في محافظة خاف يكن طمبة الصؼ

 كمية التربية ل الجامعة اإلسبلمية ػ غزة .

برنامج معالجة صعكبات التعمـ لدل تالميذ (:" 3..2الفوري ل سعاد بنت مبارؾ ) .137
 لالحمقة األكل. في مدارس التعمية األساسية كدكر المعمـ في اكتشاؼ صعكبات التعمـ .

 بحث منشور ل مسقط ػ عماف .

أثر طريقة التعمـ باالكتشاؼ عم. تحصيؿ طمبة الصؼ (: " 1997كموب ل فتحي ) .138
كمية التربية ل الجامعة  (غير منشورة)" رسالة ماجستير  العاشر في مادة النحك العربي

 اإلسبلمية.
 مقترحة لتدريس مفاىيـ النحك كتنمية ةستراتيجيأثر ا(:" 2..2كموب ل فتحي ) .139

غير  رسالة دكتوراة.،  االتجاه نحكه لدل تالميذ الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي
 .البرنامج المشترؾ ػ مصر  ػ جامعة عيف شمس كمية التربية ل ل منشورة 

أثر استخداـ النشاط التمثيمي عم. تحصيؿ تالميذ الصؼ ( " 1..2الموح ل أحمد )  ..14
ل (غير منشورة "رسالة ماجستير)نحكىا  الخامس األساسي في قكاعد النحك كاتجاىاتيـ

 كمية التربية ل عيف شمس .

تحديد األخطاء الصكتية كالقرائية لدل تمميذات الصؼ  (:"8..2المقوسي ل راوية )  .141
" رسالة األكؿ االبتدائي مف كجية نظر المعمميف بمحافظة غزة في مدارس الحككمة 

 .زىر ل غزة ل كمية التربية ل جامعة األ(غير منشورة )ماجستير 
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 تعمـ الكيمياء لدل طمبة كمية العمـك بالجامعة اإلسالمية بغزة(:" 4..2صبلح ) الناقةل .142
 غزة.الجامعة اإلسبلمية ػ  منشورةل" رسالة ماجستير غير 

خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدل "  (:8..2)واديل حسيف  .143
" ػ رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ػ كمية  غزة تالمذة الصؼ الرابع األساسي بمحافظة

 فمسطيف.ػ غزة ػ  رالتربية ػ جامعة األزى
 ثالثػػان : الدكريات كالمجالت التربكية 

مستقبؿ معممي الرياضيات .  إعداد. فعالية برنامج  :( 1995بو عميرة ل محبات )  أ -
  138 -9( ص 4العربية ل عدد ) التربية 

العالقة بيف صعكبات التعمـ كبعض المتغيرات ( :" 1..2أبو مرؽ ل جماؿ )    .144
" ل مجمة البحوث الديمغرافية لدل تالميذ المرحمة األساسية كالعميا في محافظة الخميؿ 

 ( ل دار الفكر ػ عماف .5والدراسات التربوية الفمسطينية )

فؿ ػ أصميا كأىميتيا ككظائفيا كتعميميا لط(: "المغة العربية 1991محمد ) أحمدل -
 .241-235 (ل96) التربيةلمجمة  لاالبتدائية.المرحمة 

ل مجمة مجمف المغة العربية ل دمشؽ ل  "مقاؿ المغة العربية"  :(1969النكدي ل عارؼ )-
44-46. 
فعالية برنامج مقترح في التنمية ميارات الدرجة األكلي ( :" 3..2جاد ل محمد لطفي ) .145

دراسات في المناىج وطرؽ ،.ية النظـلدم طالب الصؼ األكؿ الثانكم في ضكء نظر 
التدريب  –العدد التسعوف ل الجمعية المصرية ل كمية التربيةل جامعة عيف شمس "،
 .القاىرة

 العدد" ل مجمة آفاؽ تربوية ل المغة العربية بيف الكاقع كاألمؿ( :" 1995حمزة ل محمد ) .146
 .137ػ132( ل 7)

نيج المغة العربية لتمميذات الصؼ تصكر مقترح في م(:" ...2خميؿ ل أبو المجد )  .147
السادس مف المرحمة االبتدائية بسمطنة عماف في ضكء متغيرات القرف الحادم كالعشريف 

" ل مجمة كمية التربية وعمـ النفس ل العدد الرابف والعشروف ل الجز،  ، المتغيرات المستقبمية
 األوؿ ل مكتبة زىراف السوؽ .

صعكبات التعمـ لدل عينة مف تالميذ المرحمة " ( :1991خير الزاد ل فيصؿ محمد ) .148
ل دراسة مسحية ل تربوية ل نفسية ل جامعة  .االبتدائية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة

  (.38اإلمارات العربية المتحدة ل رسالة الخميج العربي ل العدد )
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المكاد  (:. ضعؼ الطالب في المغة العربية كعالقة1995الدعميسلعبد الرحمف حمزة ) .149
 " مجمة آفاؽ تربوية.  األخرل في ذلؾ 

صعكبات التعمـ لدل عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية في دكلة الزراد ل فيصؿ :"  ..15
 ( مكتبة التربية العربية ػ الرياض .  38رسالة الخميج ) العربية المتحدة . تاإلمارا

بغزة نحك استخداـ اتجاىات أساتذة الجامعة اإلسالمية ( :" 1998زقوت ل محمد ) .151
 .2.5-2.1(ل 21" ل مجمة الجامعة اإلسبلمية بغزة ل)الفصح. في التدريس المغة العربية

لدل طمبة قسـ المغة العربية بكميتي  ة. األخطاء النحكي:( ...2زقوت ل محمد ) .152
" مجمة التقويـ والقياس النفسي والتربوي ل  اآلداب كالتربية في الجامعة اإلسالمية في غزة

 .53عة األزىر بغزة ل العدد الخامس عشر ل السنة الثامنة صجام

" ل) بحث منشور( ل  التعبير أنكاعو كطرؽ تدريسو(:" 2..2الزىراني ل حناس سفر ) .153
 مركز اإلشراؼ التربوي في المندؽ ل السعودية .

تشخيص صعكبات تعمـ النحك لدل طمبة " :( 1998سالـ ل ومصطفى الفي ل سعيد ) .154
" الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس العدد الخمسوف ل عدادم الصؼ األكؿ اإل

 .41يوليو ص

ذكم صعكبات التعمـ مف  ؿخصائص األطفا( :" 1996ل زيداف أحمد ) يالسر طاو  .155
 (.37مجمة تربوية المعاصرة ل العدد ) كجية نظر معممييـ .

ب العادييف دراسة مقارنة لمفيـك الذات بيف الطال( :" 1996السرطاوي ل زيداف ) .156
" ل مجمة جامعة الممؾ سعود ل مجمة العموـ التربوية ل  كالطالب ذكم صعكبات التعمـ

 المجمد الثامف . 

ذكم صعكبات التعمـ مف كجية  ؿخصائص األطفا(:" 1995السرطاوي ل زيداف احمد ) .157
 ( ل يوليو.12(السنة)37مجمة التربية المعاصرة ل العدد ) نظر معممييـ .

. الحاجات التدريبية المنيجية كاألكاديمية لمعممي العربية كأثر (:1999)سبلـ ل عمى  .158
" مستقبؿ التربية العربية كؿ مف المؤىؿ كالخبرة كالمرحمة التعميمية عم. احتياجاتيـ إلييا 

 (.5الثاني ل عدد ) دل المجم

حاضر المغة العربية كأساليب تدريسيا في الجامعات ( :" 1987السموادي ل حسف ) .159
التي نظميا مركز  ى" لمجمس التعميـ العالي ل بحوث ومناقشات الندوة األولةطينيالفمس

 األبحاث اإلسبلمية لكمية اآلداب لمبنات ل جامعة القدس. 

" ل المجمة العربية المغة العربية لغة القرآف كرسالة اإلسالـ( :" .199الشابي ل عمى ) -
 .21-1( ل19لمفنوف ل )



 167 

"  التالميذ في النحك العربي أسبابو كطرؽ عالجو ضعؼ( :" 1995شحاتو ل صبلح ) ..16
 .144آفاؽ تربوية ل العدد السابف ل سبتمبر ص 

طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية كالتربية ( :" 1992عامر ل فخر الديف ) .161
 الطبعة األولى ل منشورات جامعة الفاتح ل ليبيا . ، .اإلسالمية

 المعاصرة المغكية الشائعة في ضكء الدراساتخطاء األ"  :(1997عبد العاؿ ل السيد )  .162
 ..4الثبلثوف ص و " مجمة التربية قطر ل السنة الثامنة

تقكيـ صعكبات تعمـ الجغرافيا المرتبطة بميارات (:"1989عبد المنعـلمنصور أحمد )   064
مجمة دراسات ، جامعة الزقازيؽ،قراءة الخرائط في المدرسة الثانكية : دراسة تشخيصية .

 ( :مصر.19(لالجز، )4المجمد)تربوية ل

أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التعميـ التبادلي عم. . (:7..2) عثماف ل ماجد .164
،  .ما كراء الفيـ لدل الطالب ذكم صعكبات الفيـ القرائي في الصؼ الخامس االبتدائي

 مصر .( ل جامعة أسيوط ػ 23وؿ ل المجمد )مجمة كمية التربية ل العدد األ
دراسة مقارنة بيف التالميذ العادييف كذكم صعكبات (:" 1998ادؿ محمد )العدؿ ل ع .165

ل مجمة كمية التربيةلجامعة عيف شمس التعمـ في بعض الميارات المعرفية كاالجتماعية . 
 ( ل الجز، الثالث ل مكتبة زىرا، الشرؽ ل مصر .22ل العدد )

عمي بعض مجاالت  برنامج مقترح لمتدريب:" ( ...2عطا اهلل عبد الحميد زىري ) .166
ل دراسات  التعبير الكظيفي لدم طالب الثانكم التجارم في ضكء احتياجاتيـ المينية .

 .في المناىج وطرؽ التدريس ل العدد الثالث والستوف 

معكقات تدريس الخط العربي في مدارس التعميـ العاـ مف (:" 1..2عطار لعبد اهلل ) .167
 سة ميدانية ( جامعة أـ القرى ػ السعودية.)دراكجية نظر المعمميف في مكة المكرمة .

تالميذ المرحمة  فيـ  أثر مسرحية المناىج في(:" 1998عمي لفتحي وزياف لماجدة ) .168
" الجمعية العربية لممناىج ل وطرؽ التدريس لالعدد  االبتدائية ك تحصيميـ لقكاعد النحك

 . 9 ص التاسف واألربعوف ل مايو

ل غزة ل 66ػ656( ل5ل مجمة األزىر ل) العربية.فضؿ المغة ( :" 1994عوضل أحمد ) -
 مطبعة األمؿ التجارية .

أثر كؿ مف الطريقة العرضية كالترتيبية في  ( :".199الطراونة ل محمد عبد الكريـ ) .169
"لالمجمة  طمبة األكؿ اإلعدادم غة العربية في استيعاب النصكص لدلتدريس قكاعد الم

 الثقافية ل األردف .
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تدريس النحك في المرحمة االبتدائية باستخداـ ( :" 1996مف )محمود ل عبد الرح ..17
 .31( ص1( ل عدد )16ل مجمد ) الصكر التركيبية . المجمة العربية لمتربية

" مجمة ىدى اإلسبلـ  لغتنا العربية كحقيا عم. أبنائيا(: "1985مقبوؿ ل محمد ) .171
 .75 -.7(ل 1)العدد

رنامج متكامؿ بيف القكاعد الكظيفية ، أثر ب(:" 1991المبل ل بدرية سعيد إبراىيـ ) .172
دب المغكم لتمميذات الصفكؼ الثالثة األخيرة مف المرحمة االبتدائية كالقراءة عم. األ

 ( جامعة عيف شمس .8" ل مجمة حولية ل كمية التربية )بدكلة قطر

" .مشكالت الطمبة بطئي التعمـ في المرحمة األساسية األكل(:" 1998منسى ل حسف )  .173
 (.2المعمـ الطالب ) ل مجمة

ل العدد  .حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية(:" 1997منصور ل رشدي ) .174
 (  ل يونيو ل المجمة المصرية لمدراسات .1(ل المجمد السابف )16)

عند طمبة قسـ المغة العربية بكميات  مغكية اء الاألخط(:" 1981الناقة ل محمود ) .175
 ة ػ جامعة أـ القرى ل مركز البحوث التربوية و النفسية . المممكة السعودي . .التربية

المغة العربية ، كالكالء ، الكحدة الكطنية ، ك القيـ ( : " 1991الناقة ل محمود ) .176
ل مجمة دراسات تربوية مف جؿ جيؿ تربوي عربي  مستنير  كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي. 

 ىرة ل عالـ الكتب.المجمد السادس ل الجز، الحادي والثبلثوف ل القا

" مجمة دراسات تربوية ل مجمد .كاقع المغة كاألزمة كالتحدم(: 1991الناقة ل محمود ) .177
 3-16( ل 36السادس ل الجز، )

الفركؽ بيف مفيـك الذات بيف مجمكعات الطمبة المضطربيف (:"1999يحيىلخولة ) .178
لمجمة دراسات ل ديف. انفعاليان كذكم صعكبات التعمـ كالمعاقيف عقميان إعاقة بسيطة كالعا

 (. 2( ل العدد)26المجمد )

مستكل إتقاف طمبة الصؼ السادس األساسي لميارة الفيـ (:" 1998يعقوب ل حسيف ) .179
: ل مجمة  كاالستيعاب القرائي في المدارس التابعة لككالة الغكث في الدكؿ المضيفة

 ( ل عماف ل األردف . 2المعمـ الطالب )

مف مشكالت تعميـ المغة .(: 1981كور ل عمي )ود ومديونس ل فتحي والناقة ل محم  082
 .9-6( ل2ل صحيفة التربية ل ) "العربية
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 ةرابعان : المراجع األجنبي

  181- page , G. Terry 8 Thomas ,J.B., "International Dictionary 

Kagon."page,P.78. 
  

182 - Bartett,L, (1993):The Evaluation ,Improvement and 

Dissemination of guided Discovery method for tenching 

Developmental mathematics unpubtrshed Doctoral Dissertation , Nova 

, university .   

    

 : الشبكة العكنبكتية : خامسان ن 
  =Htt://www.qeyamhome.net/detail?tمنتديات عيس. األنصارم 
 =?Htt://www. Alshraf .com/vb/showthread.phpمنتديات الشريؼ التعميمية 

 الجنكب التعميمية  نافذة

www.khanedu.net /vb/19zk.      
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 (   0هلحق رقن )  



قبئًةبأسًبءيحكًياالستببَة

 مكاف العمؿ  االسـ  الرقـ 
 وزارة التربية والتعميـ  د. خميؿ حماد   .1
 وزارة التربية والتعميـ  د. عمر دحبلف   .2
  ىجامعة األقص د. محمد صادؽ   .3
 جامعة األقصى  د. حسيف أبو جزر   .4
 جامعة األقصى  د. إبراىيـ شيخ العيد   .5
 جامعة األقصى  د. سبلـ عاشور   .6
 الجامعة اإلسبلمية . د. فتحية المولو   .7
 جامعة األقصى مود األستاذ د. مح  .8
 جامعة األقصى . د. نائمة نجيب الخزندار   .9
 جامعة األقصى د. أشرؼ بربخ   ..1
 .  بوكالة الغوث أستاذ   د. نايؼ العطار  .11
 جامعة األقصى. د. إياد عبد الجواد   .12
 جامعة األقصى . د. نجاح السميري   .13
 مشرؼ تربوي بوكالة الغوث. أ. زياد الخالدي   .14
  سمشرؼ تربوي بوكالة الغوث بمحافظة خاف يون عصاـ مقداد أ.   .15
 مدرس لغة عربية " ماجستير مناىج وطرؽ تدريس" رائد أبو ىداؼ أ.  .16
 جامعة األقصى. أ . ماجد الدلو   .17
 مدرسة لغة عربية بوكالة الغوث  آمنة عمراف   .18
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 ( 0ممحؽ رقـ )   
 االستبانة في صورتيا النيائية

 المعمـ استبانو   
 زة ػ غ الجامعة اإلسبلمية

 العميا  تعمادة الدارسا
 كمية التربية 

 ؽ التدريس ائقسـ المناىج وطر 
 

 للللللللللل ومعممات المغة العربية  المحترموف  األخوة معممو
إف تطبيؽ ىذه االستبانة يعد ضمف إجرا،ات دراسة لمماجستير التي  تقوـ بيا الباحثة في كمية 

امعة اإلسبلمية  لمتعرؼ عمى أىـ صعوبات تعمـ النحو لدى طمبة الصؼ السادس التربية بالج
 األساسي .

( أماـ كؿ  فقرة و تحت الخانة المناسبة  التي  ×فالرجا، قرا،ة كؿ فقرة بعناية و وضف عبلمة )
 . اتمثؿ وجية نظرؾ الحقيقة تجاىي
يرجى توخي الدقة والموضوعية لذلؾ  مف أجؿ البحث العممي فقطتذكر أف ىذه االستبانة وضعت 

 عند إجابتؾ عنيا . 
 الرجا، تعبئة البيانات التالية : 

 معمـ :                              مشرؼ 
 معممة                               مشرفة 

 المؤىؿ العممي ػػػػػػػػػػػػػػػ المؤىؿ التربوي ػػػػػػػػػ
 العربية لمصؼ السادس  ػػػػ ةسنوات الخبرة في مجاؿ تدريس المغ

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ ......
 
 
 

 الباحثة 
 حناف أبو عمرة
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ال تمثؿ  درجة الصعكبة مضمكف العباراتو
 ضعيفة  متكسطة  عالية  صعكبة 

 المحكر األكؿ : عكامؿ ترجع إلي محتكل كتاب لغتنا الجميمة 
     وفيميا .  كثرة  المعمومات تحتاج لوقت كبير لتعمميا1
     المعمومات  . غير ترابطالمعمومات النحوية  2
     كثرة  األخطا، المطبعية الموجودة في الكتاب .3
     . ةافتقاره إلى  األشكاؿ والرسـو التوضيحي4
     عرض الموضوعات ال تتيح الفرصة لمتفكير واالستنتاج . 5
     ر كافية لكؿ درس .احتوا، الكتاب عمى أسئمة تقويـ غي6
     احتوا، الكتاب عمى الكثير مف  الجزئيات والتفريعات .7
     ميوؿ اىتمامات الطمبة.  المقرر مفعدـ تناسب محتوي الكتاب 8
     وجود  صعوبة واضحة في اإللماـ بأنواع المعارؼ لكثرتيا .  9
     اعتماد مادة النحو عمى التطبيؽ ..1
     بيف الموضوعات الجديدة والموضوعات السابقة .  ود ربطوجعدـ 11

 المحكر الثاني :عكامؿ تعكد إلي المتعمـ 
     عدـ قدرة الطالب عمى فيـ النحو .1
     انخفاض  مستوي الطمبة  في المغة العربية .2
     ضعؼ دافعية الطمبة نحو تعمـ النحو . 3
 ورة نادرة .تأدية  الواجبات المنزلية  بص4

 
    

     قمة توظيؼ القواعد النحوية مف باقي فروع المغة العربية . 5
     اعتماد الطمبة عمى الغش في القواعد النحوية . 6
     قمة مشاركة الطمبة في المناقشة والحوار في حصص النحو . 7
     صعوبة تذكره  لممفاىيـ النحوية بسيولة . 8
     عراب  . ضعفو في   اإل9
     وجود  صعوبة في الربط بيف األمثمة والقواعد ..1
     ضعفو في استنتاج القواعد النحوية   .11
     تمكنو مف حفظ القواعد النحوية دوف فيميا  . 12
     تطبيقو لمقواعد النحوية  بصورة ضعيفة . 13
     تعمـ النحو  كثرة عدد التبلميذ في الفصؿ يؤدي إلي صعوبة في14
     قمة تعاوف أوليا، األمور مف المعمميف في التعميـ  .  15
     انخفاض التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ أثنا، شرح دروس النحو.   16
     ضعؼ مستوي الطمبة العاـ في القواعد . 17
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ال تمثؿ  درجة الصعكبة مضمكف العباراتو
 ضعيفة  متكسطة  عالية  صعكبة 

 عكامؿ تتعمؽ بالمعمـ  الثالث:المحكر 
عة عمي عاتؽ المعمـ في شرح النحو بصورة كثرة األعبا، الثقيمة الواق1

 جيدة . 
    

أسموب العقاب واأللفاظ النابية مما تزيد مف نفور  استخداـ المعمـ2
 الطمبة مف النحو. 

    

     تدني كفا،ة المعمـ في شرح النحو .3
     ضعؼ ميارات  المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.  4
     عمـ الفرصة في المناقشة واالستفسار .افتقاد  الم5
     تعصب المعمـ لرأيو الشخصي وال يتقبؿ أرا، الطمبة ومقترحاتيـ 6
     قمة اىتماـ  المعمـ بعبلقات الطمبة الشخصية .7
     اىتماـ  المعمـ بالتعرؼ عمى احتياجات الطمبة وال يحاوؿ تمبيتيا . 8
     برقة وسماحة . أت الطمبة الخطعدـ  تعديؿ  المعمـ إلجابا9
     تعزيز المعمـ  إجابات الطمبة الصحيحة بصورة قميمة ..1
     قمة رغبة المعمـ في تدريس النحو .  11
     رغبة المعمـ في التعامؿ مف مادة النحو بصورة نادرة  .12

 المحكر الرابع : عكامؿ ترجع إلي استخداـ أساليب التدريس 
     مستمر . واحدة بشكؿخداـ المعمـ لطريقة است1
عدـ اعتماد  المعمـ عمى المواقؼ التمثمية والقصة واأللعاب التربوية 2

 في تدريس النحو .
    

     تركيز  المعمـ في  أسئمتو في  تنمية الجوانب المعرفية. 3
     استخداـ  المعمـ طريقة المناقشة والحوار بطريقة غير صحيحة.  4
     قميمة.  ةتطبيؽ  المعمـ لممواقؼ الحياتية في تدريس النحو بصور 5
     اعتبار المعمـ التمييد لدروس النحو مقدمة جذابة مضيعة لموقت 6
عدـ مراعاة المعمـ  الفروؽ الفردية بيف الطمبة أثنا، عرض دروس 7

 النحو  .
    

     ؿ عمي إثارة التفكير. عدـ اىتماـ المعمـ بعرض  األسئمة التي تعم8
     تدريب   الطمبة عمي التعمـ الذاتي بصورة قميمة  .9
     عدـ إرشاد الطمبة إلي مصادر أخري تثري الموضوعات في النحو ..1

 .  المحكر الخامس : عكامؿ ترجع إلي استخداـ الكسائؿ كاألنشطة التعميمية
     الدرس . قمة مناسبة الوسيمة التعميمية لمحتوى 1
      التعميمية.عدـ إثارة انتباه الطمبة أثنا، عرض الوسائؿ 2
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ال تمثؿ  درجة الصعكبة مضمكف العباراتو
 ضعيفة  متكسطة  عالية  صعكبة 

     مناسبة الوسائؿ التعميمية لمستوى الطمبة تكوف قميمة  .  3
     عرض الوسيمة التعميمية في أوقات غير مناسبة  . 4
     عدـ وجود وسائؿ تعميمية تفي بجميف موضوعات النحو.  5
     االىتماـ  باستخداـ الوسائؿ التعميمية . عدت 6
مناسبة األنشطة التعميمية لمفروؽ الفردية بيف الطمبة يكوف بصورة  7

  قميمة.
    

     قمة الفرصة المتاحة لممعمـ  في اختيار األنشطة .8
     قمة الفرصة المتاحة لممعمـ  في ممارسة األنشطة  9
     تعميمية المقررة يكوف قميبًل  .التنويف في األنشطة ال.1

 عكامؿ ترجع إلي التقكيـ  السادس:المحكر 
     الفيـ.التقويـ عمي الحفظ ال  اعتماد أساليب1
     استخداـ اختبارات مف نمط واحد . 2
     عدـ تنويف األسئمة في االختبارات . 3
     عدـ ارتباط األسئمة باألىداؼ . 4
     تعزيزىا.تقويـ ال تحدد أوجو القوة لدى أساليب ال5
     عدـ استغبلؿ نتائج االمتحانات في تحسيف مستوى الطمبة  6

 .مدراسة لدى طمبة الصؼ السادس األساسيلتحتاج  ترونياأخرى  صعوبات إضافية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وشكرًا لكـ  عمى اىتمامؾ
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 (4هلحق رقن )



قبئًةبأسًبءيحكًياالختببرانتشخيصي

 مؿ مكاف الع االسـ  الرقـ 
 والتعميـ.وزارة التربية  د. خميؿ حماد  .1
 والتعميـ.وزارة التربية   د. عمر دحبلف  .2
 .جامعة األقصى د. سبلـ عاشور  .3
 .جامعة األقصى د. أشرؼ بربخ  .4
 جامعة األقصى. د. إياد عبد الجواد  .5
 جامعة األقصى . د. حسيف أبو جزر  .6
 ألقصى.جامعة ا د. نجاح السميري  .7
  سمشرؼ تربوي بوكالة الغوث بمحافظة خاف يون أ. عصاـ مقداد  .8
 جامعة األقصى. أ . ماجد الدلو  .9
 مشرؼ لغة عربية بوكالة الغوث. أ. زياد الخالدي  ..1
 مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعميـ . أ. جماؿ الفقعاوي  .11
 وزارة التربية والتعميـ . مدرس لغة عربية ب أ. رائد أبو ىداؼ  .12
 مدير مساعد بوكالة الغوث الدولية .  أ. محمد الغزالي  .13
 مدرس لغة عربية بوكالة الغوث . أ. سعدي سبلمة  .14
 مدرسة لغة عربية بوكالة الغوث .   جميمة الحطاب   .15
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 (3ممحؽ رقـ )
 النيائيةاالختبار التشخيصي بصورتو 

 
 رات السابقة في القواعد  النحوية  لطمبة الصؼ السادس األساسي اختبار الخب

 
 عزيزي الطالب ل عزيزتي الطالبة 

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستوى الخبرات السابقة في القواعد النحوية لطمبة الصؼ السادس  -
 األساسي .  

مى درجاتؾ المدرسية  ل ىذا االختبار لمبحث العممي فقط ل وليس لو أية عبلقة في التأثير ع -
فالرجا، قرا،ة كؿ سؤاؿ عمى حدة واإلجابة عمى كؿ بند مف بنوده حسب المطموب مف السؤاؿ 

 بأمانة وصدؽ وجدية .
حيث يبمغ العدد الكمي  البنودليتضمف ىذا االختبار خمسة أسئمة وكؿ سؤاؿ يتضمف عددًا مف  - 

  بندًا.( .4لبنود االختبار )
 

 ب / ة بيانات خاصة بالطال
 . الجنس                        ذكر                    أنثي    1
 
 

 مف تمنياتنا لكـ بالتوفيؽ
 الباحثة 
 حناف أبو عمرة
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 السػػػؤاؿ األكؿ:
 الخطأ أماـ العبارة × ( أماـ العبارة الصحيحة كعالمة)  ) / (ضع عالمة 

 االسمية.عمى الجممة  تدخؿلتي االنفي أدوات "ما " أداة مف (  . )     1
 بو.ويأخذ مفعواًل  بالفاعؿل( الفعؿ البلـز ىو الفعؿ الذي ال يكتفي      . ) 2
 ( ظرؼ الزماف يدؿ عمى مكاف حدوث الفعؿ . . )     3
 حدوثو. ب( المفعوؿ ألجمو اسـ منصوب يذكر بعد الفعؿ لبياف سب . )     4
 مأخوذ مف لفظ الفعؿ . ( المفعوؿ المطمؽ اسـ مبني . )     5
 . )      ( الفعؿ المتعدي ىو الذي ال يكتفي بالفاعؿ ل ويأخذ مفعواًل بو  .  6

  الثاني:السػػؤاؿ 
 خط كفؽ المجمكعة )أ( بما يعبر عنيا في المجمكعة )ب( مما تحتو 

 المجمكعة )أ( المجمكعة )ب( الرقـ
 مطمؽ  )    ( مفعوؿ العامؿ إلى نصائح اآلخريف . يستمف .1

 )    ( ظرؼ مكاف  (1:سورة الكوثر" )الكوثر أعطيناؾإنا " .2
 )    ( مفعوؿ ألجمو  الكعبة . حوؿيطوؼ الحجاج  .3
 )    ( فعؿ متعد   .صباحاً ذىبت إلى المدرسة  .4
 كاف  يعمؿ عمؿ)    ( حرؼ  . إتقاناً  أتقف العامؿ عممو .5

 ف )    ( ظرؼ زما  مستعمٌر طيبًا. ال   .6
 )    ( فعؿ الـز  هلل . خشيةً يصمي المسمـ  .7
 ؤاؿ الثالث: ػػالس

 ضع خطان تحت الكممة التي تعبر عما بيف القكسيف :
 . ضرب الطالب الكرة ضربتيف .          ) مفعوؿ مطمؽ ( 1
 .  نذىب إلى المدرسة طمبًا لمعمـ .           ) مفعوؿ ألجمو ( 2
 ) خبر ألداة نفي (                   .. ليس الكذب شائعًا .    3
 .. يقؼ المعمـ أماـ الطمبة .                  )  ظرؼ مكاف ( 4
 .. تعود الطيور إلى أعشاشيا مساً، .          ) فعؿ الـز ( 5
 . صمـ الميندسوف الخريطة .                )  فعؿ متعدي (6
 ؤاؿ الرابع : ػػالس

 يمي حسب ما ىك مطمكب مما بيف القكسيف :  أكمؿ المكاف الخالي فيما
 .. ػػػ حياٌة خالدًة . ) حرؼ  نفي ( 1
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 .. ػػػػ الفمسطيني انتصارات عظيمة . ) فعؿ متعد  ( 2
 .. ػػػػ الحؽ ػػػػػ الباطؿ .) فعؿ الـز (3
 ..دافف الجندي عف الوطف ػػػػػ شديدًا . ) مفعوؿ مطمؽ مبيف لمنوع ( 4
 ػػ الما، . ) ظرؼ مكاف ( .. تسير الغواصة ػػػ5
 . شربت مف النبف ػػػػػػػػ . ) مفعوؿ مطمؽ مبيف لمعدد ( 6
 .. يخرج الفبلح إلى حقمو ػػػػػػ . ) ظرؼ زماف (7
 .. قرأ الطالب الدرس ػػػػػػػػػ  .) مفعوؿ مطمؽ مؤكد لمفعؿ (8
 .. أسأؿ العالـ ػػػػ المعرفة .        ) مفعوؿ ألجمو (9
 ػػػػ عند القصؼ. ) خبر ما (. ما القموب ػػ.1
 ؤاؿ الخامس : ػػالس

 تخير اإلجابة الصحيحة مف  بيف البدائؿ المختمفة : 
 . يأتي المفعوؿ ألجمو بعد فعؿ :.1

 أ.  مف لفظو .
 ب. ليس مف لفظو .

 ناقص.ج.  
 منفي.د.  
 . إعراب الكممة المخطوطة في العبارة السابقة : إكراماً . أكـر اهلل الضيؼ 2

 ألجمو.عوؿ أ. مف
 مطمؽ.ب.  مفعوؿ 
 بو.ج.  مفعوؿ 

.د. اسـ   أكـر
 .. المفعوؿ ألجمو إجابة عف سؤاؿ مبدو، بػ :3

 أ. كـ .
 ب.  لماذا .

 ج. أيف .

 د.  ىؿ .
 
 
 
 



 18. 

 ..نشتري الكتب حبًا في القرا،ة . إعراب كممة )حبًا( في العبارة السابقة  :4
 منصوب.أ.  مفعوؿ بو 

 ب.  مفعوؿ معو منصوب.
 منصوب.مفعوؿ مطمؽ  ج. 

 د.  مفعوؿ ألجمو منصوب 
 . يكوف المفعوؿ المطمؽ  :5

 أ. جممًة .
 ب.  اسمًا .
 ج.  فعبًل .
 د.  حرفًا .

 .. يأتي المفعوؿ المطمؽ لػ :6
 أ.  بياف نوع الفعؿ .

 ب.  يؤكد الفعؿ
 ج. مبيف لمعدد  .
 د. جميف ماسبؽ .

 مخطوطة:الجنوده . إعراب الكممة  أماـ . يسير القائد7
 أ.  ظرؼ زماف منصوب .
 ب.  ظرؼ زماف  مبني .

 ج. ظرؼ مكاف مبني .
 د. ظرؼ مكاف منصوب .

 (: )طمبان لمرزؽ .إعراب كممة  طمبان .  تسعى الطيور 37
 أ. ظرؼ زماف  .

 بو.ب.  مفعوؿ 
 ألجمو.ج. مفعوؿ 
 مطمؽ.د. مفعوؿ 

 ارة السابقة :  إعراب الكممة المخطوطة في العب .جتيدتيفم. ما التمميذتاف 8
 أ.  خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو األلؼ .

 األلؼ.ب. اسـ )ما( مرفوع وعبلمة رفعو 
 ج. خبر )ما( منصوب وعبلمة نصبو اليا، .

 د. خبر )ما( منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  .   
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 ( : العمـ ضارًا. الضبط الصحيح لكممة ) العمـ.  ما 9
 الفتحة.أ.  

 الكسرة.ب.  
 ضمة .ج. ال

 د. السكوف .                                  
 ( يقدـالفمسطينيوف أرواحيـ فداً، لموطف. الفعؿ ) يقدـ . .1

 أ.  فعؿ الـز .
 ب. فعؿ متعد  .

 ج. فعؿ أمر .
 د. فعؿ ماِض ناقص .

 *انتيت األسئمة*
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(5يهحقرقى)

 وثػة الغػبوكال ـػر برنامج التعميػة مف مديػاب موافقػكت
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(6يهحقرقى)



قبئًةبأسًبءيحكًياالختببرانتحصيهيوانبرَبيجانًقترح

 مكاف العمؿ  االسـ  الرقـ 
 وزارة التربية والتعميـ  د. خميؿ حماد  .1
 وزارة التربية والتعميـ د. عمر دحبلف  .2
 جامعة األقصى  د. حسيف أبو جزر  .3
 جامعة األقصى د. سبلـ عاشور  .4
 جامعة األقصى . د. نجاح السميرى  .5
 جامعة األقصى  د.إياد عبد الجواد .6
 جامعة األقصى د. أشرؼ بربخ  .7
  سمشرؼ تربوي بوكالة الغوث بمحافظة خاف يون أ. عصاـ مقداد  .8
 مشرؼ تربوي بوكالة الغوث أ. زياد الخالدي  .9
 وكالة الغوث .مساعد مدير ب أ. محمد الغزالي  ..1
 مدرس لغة عربية بوكالة الغوث . أ. محمد أحمد  .11
 مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعميـ . أ. رائد أبو ىداؼ .12
 مدرس لغة عربية بوكالة الغوث . أ. محمد أحمد  .13
 مدرس لغة عربية بوكالة الغوث.  سعدي سبلمة  .14
 بوكالة الغوث .  مدرسة لغة عربية جميمة الحطاب  .15
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 (7ممحؽ رقـ )
 االختبار التحصيمي في صورتو النيائية

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 الجامعة اإلسبلمية ػ غزة 

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 ة ػػكمية التربي

 ؽ التدريس / لغة عربية ائقسـ المناىج وطر 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ  حفظو اهلل كرعاه السػػػيد / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو للللل
 

  االختبار التحصيمي لطمبة الصؼ السادس األساسي : تحكيػػـ  المكضكع
 

ػ في مادة النحو لمصؼ السادس األساسي التحصيمي  االختبارؼ الباحثة أف تضف بيف أيديكـ تتشر 
 :اآلتيػػػةحث المبا فضمتحيث يالفصؿ الثاني ل 

 ماف والمكاف ( الز وظرفا المفعوؿ ألجمو ل ل والمفعوؿ المطمؽ) الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي ل 

ييدؼ االختبار قياس تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي  في مادة  النحو بعد تطبيؽ  -
 البرنامج المقترح القائـ عمى الدراما التعميمية  .

 :  حكيـ ىذا االختبار  في ضو، الموضوعات السابقة تلذا نرجو مف سيادتكـ التكـر ب
 . مدى اتفاؽ األسئمة مف األىداؼ  .5
 . المستوى الذي يقيسو كؿ سؤاؿ ) تذكر ل فيـ ل تطبيؽ ل ميارات عميا ( .6

 .مناسبة األسئمة لمستوى طمبة الصؼ السادس . 3
 . ترى أنيا تساىـ في إتماـ األداة بنود أو مقترحات أخرى إضافة أي . 4

 

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير
 الباحثة 

  ةحناف أبو عمر 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 االختبار التحصيمي  في القواعد  النحوية  لطمبة الصؼ السادس األساسي 

 
 عزيزي الطالب ل عزيزتي الطالبة 

لسادس ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى التحصيؿ  في القواعد النحوية لطمبة الصؼ ا -
 األساسي .  

ىذا االختبار لمبحث العممي فقط ل وليس لو أية عبلقة في التأثير عمى درجاتؾ المدرسية  ل  -
فالرجا، قرا،ة كؿ سؤاؿ عمى حدة واإلجابة عمى كؿ بند مف بنوده حسب المطموب مف السؤاؿ 

 بأمانة وصدؽ وجدية .
حيث يبمغ العدد الكمي  البنودلًا مف يتضمف ىذا االختبار خمسة أسئمة وكؿ سؤاؿ يتضمف عدد - 

  بندًا.( .3لبنود االختبار )
 

 بيانات خاصة بالطالب / ة 
 . الجنس                        ذكر                    أنثي    1
 
 

 مف تمنياتنا لكـ بالتوفيؽ
                        

 
 الباحثة                                                                                  

 حناف أبك عمرة                                                                               
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 االختبار التحصيمي لطمبة الصؼ السادس األساسي في مادة النحك 
 السػػػؤاؿ األكؿ:

 غير الصحيحة:أماـ العبارة × ( كعالمة)  ضع عالمة )  /  ( أماـ العبارة الصحيحة
 يأخذ مفعواًل بو .وال  ( الفعؿ البلـز ىو الفعؿ الذي يكتفي بالفاعؿ ل     )  10

 يدؿ عمى مكاف حدوث الفعؿ .اسـ منصوب ( ظرؼ الزماف  )      20

 ب حدوثو .( المفعوؿ ألجمو اسـ منصوب يذكر بعد الفعؿ لبياف سب )      30

 مؽ اسـ مبني مأخوذ مف لفظ الفعؿ .( المفعوؿ المط )      40

 )      ( ظرؼ المكاف اسـ منصوب يدؿ عمى زمف حدوث الفعؿ . 50
 السػػؤاؿ الثاني : 

 :المجمكعة )أ( بما يعبر عنيا في المجمكعة )ب( اختر اإلجابة الصحيحة مما في 
 المجمكعة )ب( ( أ المجمكعة ) الرقـ 

 ألجمومفعوؿ (   )  العامؿ إلى نصائح اآلخريف . يستمع.1 .1
 ظرؼ مكاف )   (  (1:سورة الكوثر ) ."الكوثر أعطيناؾإنا ".2 .2
  )   ( فعؿ الـز  الكعبة . حكؿ. يطوؼ الحجاج 3 .3
" سورة النسا، /تكميما" وكمـ اهلل موسى .4 .4  فعؿ متعد  )   (  164ًً
 مطمؽ )   ( مفعوؿ لمعاني الخير.  تحقيقان أشرقت الرساالت السماوية .5 .5
 ؤاؿ الثالث: ػػالس

 :القكسيففي كؿ جممة مما بيف  ضع خطان تحت الكممة التي تعبر عما بيف القكسيف
 .   ضرب الطالب الكرة ضربتيف .          ) مفعوؿ مطمؽ ( 1
 .  نذىب إلى المدرسة طمبًا لمعمـ .           ) مفعوؿ ألجمو ( 2
 )  فعؿ الـز  (     . يقؼ المعمـ أماـ الطمبة .             3
 . تعود الطيور إلى أعشاشيا مساً، .          )ظرؼ زماف ( 4
 . صمـ الميندسوف الخريطة .                )  فعؿ متعد  (5
 ؤاؿ الرابع : ػػالس

 أكمؿ المكاف الخالي فيما يمي حسب ما ىك مطمكب مما بيف القكسيف : 
 ؿ مطمؽ مبيف لمنوع ( . دافف الجندي عف الوطف ػػػػػ  . ) مفعو 1
 . تسير الغواصة ػػػػػ الما، . ) ظرؼ مكاف ( 2
 . يخرج الفبلح إلى حقمو ػػػػػػ . ) ظرؼ زماف (3
 . أسأؿ العالـ ػػػػ لممعرفة .        ) مفعوؿ ألجمو (4
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 . ػػػػ الطبيب عمى مرضاه .       )فعؿ الـز (5
 ؤاؿ الخامس : ػػالس
 : مما يمي  البدائؿ المختمفة ر اإلجابة الصحيحة مف  بيفاخت
 :  ) حقؽ ( في العبارة السابقةالفمسطيني انتصارات عظيمة .  حقؽ. 1
 . فعؿ الـز .أ

 ب .  فعؿ متعد  .
 ج. مبتدأ .

   د.  فعؿ مضارع
 : إعراب الكممة المخطوطة في العبارة السابقة األسد . ىجـك. ىجـ الجندي عمى العدو 2

 بلمة نصبو الفتحة  .أ.  مفعوؿ ألجمو منصوب وع
 ب. مفعوؿ مطمؽ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  .

 ج.  مفعوؿ بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة .

 د.  مفعوؿ فيو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة .
 الزىور . إعراب كممة ) بيف ( في العبارة السابقة : بيف. تطير الفراشات 3

 الفتحة.نصبو  ةمنصوبل وعبلمأ. مفعوؿ بو 
 ظرؼ مكاف منصوب ل وعبلمة نصبو الفتحة .ب.  

 ج. مفعوؿ مطمؽ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة .
 د. ظرؼ زماف  منصوب لوعبلمة نصبو الفتحة .

 في القرا،ة . إعراب  الكممة المخطوطة في العبارة السابقة  حبان  الكتب نشترم .4
 منصوب.أ.  مفعوؿ بو 

 الفتحة.وعبلمة نصبو  مرفوعلب.  فاعؿ 
 منصوب.مفعوؿ مطمؽ ج.  

 د.  مفعوؿ ألجمو منصوب 
 كميًا. الكممة المناسبة لمؿ، الفراغ . ػػػػػػ . يعتمد المؤمف عمى اهلل 5

 أ. اعتمادًا .
 ب.  اعتماٌد.
 ج.  اعتماِد.
 د.  اعتماد .
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 جنوده . إعراب الكممة المخطوطة : أماـ . يسير القائد6
 أ.  ظرؼ زماف منصوب .

 وع .ب.  ظرؼ زماف  مرف
 ج. ظرؼ مكاف منصوب.

 د. ظرؼ مكاف مجرور.
 المناسب (: المبيف لمعدد)المفعوؿ المطمؽ  ػػ. ػػػػ. ضرب البلعب الكرة  7

 أ. ضربتاف .
 ب. ضربتيف .

  ج. ضربًا.
 د . ضربًا شديدًا. 

 لمصبلة .) إعراب الكممة المخطوطة ( في العبارة السابقة  : المسمـيسجد . 8
 أ. مفعوؿ بو .

 اعؿ  .ب. ف
 ج. مفعوؿ مطمؽ .

 د. ظرؼ مكاف .
 الظير . )قبؿ ( في العبارة ظرؼ  قبؿ . وصمت إلى المدرسة9

 أ.  مكاف .
 ب.  زماف . 

 ج. مفعوؿ مطمؽ .
 . ألجمود. مفعوؿ 

 . يفكر المفكروف ػػػػ لمبشرية .الكممة المناسبة ىي: .1
 أ. إسعاد.

 ب . إسعاٌد .
 ج. إسعاِد .

                                                                                                                                                                                          د. إسعادًا .        
** انتيت األسئمة بحمد اهلل
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 (  8ممحؽ رقـ )   
 )دليؿ المعمـ ( بصورتو النيائيةالبرنامج المقترح 

 ؿالدرس األك 
 الفعؿ الالـز كالفعؿ المتعدم 

 إلمامان تامان مف خالؿ التمثيؿ كالمناقشة اليدؼ العاـ : يمـ الطمبة بالفعؿ الالـز كالفعؿ المتعدم
 كالتدريبات  

 أوالً: األهذاف السلىمُت الخاصت :
 أكالن : األىداؼ السمككية : 

 بعد مشاركتيـ في أوجو النشاط المختمفة تحقيؽ النتاجات التعميمية اآلتية :  يتوقف مف الطمبة
 أسئمة شفوية . مف خبلؿ اإلجابة عف يعبر الطمبة عف فيميـ لمعمؿ الدرامي.1   

 يستنتج  الطمبة األمثمة مف خبلؿ مناقشة العمؿ الدرامي ..2   

 .يحدد الطمبة الفعؿ البلـز .3   

 لفعؿ المتعدي .ايحدد الطمبة  .4   

 البلـز والفعؿ المتعدي . ؿيميز الطمبة بيف الفع.5   

 يحاكي الطمبة األمثمة مف خبلؿ ذكر جمؿ مشابية ..6   

 ي :ػيستنتج الطمبة القاعدة كاآلت.7   

 تامًا.بالفاعؿ ويكوف معنى  الفعؿ البلـز ىو الذي يكتفي         

 تامًا.الفاعؿ بؿ يحتاج إلي مفعوؿ بو ليصبح المعنى الفعؿ المتعدي ىو الذي ال يكتفي ب        
 عدىما ضبطًا صحيحًا.ما بتضبط الفعؿ البلـز والمتعدي و . 8   

 المتعدي.تعرب الطالبات ما بعد الفعؿ البلـز والفعؿ  .  9   
 . يعبر الطمبة عف استيعابيـ باإلجابة عف تدريبات منتمية لمدرس ..1  

 ية :األساس تالمتطمبا  ثانيان:
  حيث الزمفيميز الطمبة بيف أنكاع الفعؿ مف   

 :البنكد االختيارية  ثالثان:
 : ؿ في الجمؿ التالية مف حيث الزمفالفعنحدد أنكاع ىيا أعزائي الطمبة

 نكعو  الفعؿ  الجممة  الرقـ 
   يقؼ المصموف خمؼ اإلماـ خاشعيف  . .1
   تردد الطبلب عمى مكتبة المدرسة . .2
   عمى نظافة فصمؾ .حافظ  .3
   قرأ الطالب الدرس. .4



 19. 

 

 تنظيـ البيئة الصفية :  رابعان:
 مجموعات.جمسة مربف ناقص ضمف ػ 
 خامسان : الكسائؿ التعميمية:

ل الطباشير ل شرائح ل مسرح العرائس ل لوحة مرسوـ عمييا صور مف البيئة ل أوراؽ عمؿ ل السبورة 
ا، الدرامي ل بطاقات تعمـ ذاتي ل ورؽ مقوى مكتوب عميو عمى األد وفجياز حاسوب ل طمبة مدرب

 شخصيات العمؿ الدرامي التعميمي .
 

 هحتىي العول الذراهٍ  :سادسا ً

 المتعدل الفعؿ الفعؿ الالـز ك 
 .(كيريد أف  يتعرؼ عم.  كؿ كاحد منيما) يجمس المذيف و طالباف حوؿ طاولة 

مى ضيفيف مف ضيوؼ لغتنا نتعرؼ ع ليوـ نريد أفالمذيف :السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو: ا
 العربية .

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .وعميكـ الفعؿ البلـز والفعؿ  المتعدي : 
 ؟ مف أنتما المذيف : أواًل 

 الفعؿ المتعدى : أنا فعؿ .
 الفعؿ البلـز : وأنا فعؿ .

 ب .االستغراالدىشة و المذيف : ينظر يمينًا وشمااًل مظيرًا 
 عني  ؟ . واالفعؿ المتعدى : أنا فعؿ ألـ تسمع

 سمعت عنؾ كثيرًا . ...نعـ  ...الفعؿ البلـز : نعـ 
 الفعؿ المتعدى : ماذا سمعت عنى يا أخي ؟

 الفعؿ البلـز :سمعت عنؾ بأنؾ الرجؿ الطماع الذي ينظر إلى لقمة غيره  .
 غيري .طماعًا  ل وال أنظر إلى لقمة  تسالفعؿ المتعدى : أنا ل

 المشيد الثاني
ًً وشجاعٌ الفعؿ المتعدى:  نما  أنا رجٌؿ قوٌي أكتفي  ل وال أرجوؾ ! مف أنت لتقؿ عني ىكذا واي

 بالفاعؿ . 
 الفعؿ البلـز : أنا الفعؿ البلـز .

الفعؿ المتعدى : ىا ..ىا ... ىا .. أأنت الرجؿ الضعيؼ الذي يقولوف عنؾ ال تستطيف أف تأخذ 
 في بالفاعؿ .وتكت    مفعواًل بو 

نما تسأنا ل الفعؿ البلـز : ال... ال....   وقوٌر. ضعيفًا واي
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 ) اشتد النقاش والعراؾ بينيما(
 األساسي.المذيف : أرجوكـ .. أرجوكـ كفى ! نريد التوضيح أكثر إلخواننا طمبة الصؼ السادس 

 بو ويكتمؿ معناي . الفعؿ البلـز : أنا فعؿ أكتفي بالفاعؿ وال آخذ مفعوالً 
نما آخذ مفعواًل بو لكي يكتمؿ معناي .  الفعؿ المتعدي : أنا فعؿ ال أكتفي بالفاعؿ واي

 المذيف : نريد اآلف أف نأخذ رأي القاضي " السيد كبلـ" ىو الذي يفيدنا بذلؾ .
 

 المشيد الثالث
 القاضي"السيد كبلـ " : مف أنت ؟

 الفعؿ البلـز : أنا الفعؿ البلـز .
 ) ىات ما عندؾ ( ما حجتؾ ؟ القاضي" السيد كبلـ " :

 ؿ عني بأنني رجؿ ضعيؼ .ويقا الفعؿ البلـز : 
 : لماذا ؟  "السيد كبلـالقاضي "

 أكتفي بالفاعؿ وال أخذ مفعواًل بو . الفعؿ البلـز : ألنني 
 " : وتأتي أييا الفعؿ البلـز بأنواعؾ الثبلثة )ماضي ػ مضارع ػ أمر ( ـالقاضي" السيد كبل

 : أجؿ .الفعؿ البلـز 
 وما مثالؾ ؟ لالسيد كبلـ " "القاضي 

 العدؿ  ػ أحكـ بالعدؿ ( بالفعؿ البلـز : ) يحكـ القاضي بالعدؿ  ػ حكـ القاضي 
 القاضي : ينظر يمينًا وشمااًل  وأنت ؟! .

 بأنني الرجؿ الطماع .ل الفعؿ المتعدي : يقولوف عنى
 القاضي " السيد كبلـ " : كيؼ ؟ أرجوؾ وضح .

 لمتعدي : ألنني ال أكتفي بالفاعؿ وآخذ مفعواًل بو .الفعؿ ا
 القاضي " السيد كبلـ ": وتأتي بأنواعؾ الثبلثة .

 الفعؿ المتعدي : أجؿ .
 ) قرأ القاضي الحكـ العادؿ ( ؟القاضي " السيد كبلـ " : وما دليمؾ عمى ذلؾ 

 ؟ متعد   درس " ىؿ الفعؿ ىنا الـز أـالمذيف: يعني عندما أقوؿ " كتب الطمبة ال
 ألنو أخذ مفعواًل بو .  متعد  فعؿ الفعؿ ىنا  " كتب "  الفعؿ المتعدي :

 ؟القاضي "السيد كبلـ" : ما نوع الفعؿ في ) يجمس الطمبة في الفصؿ (
 ألنو اكتفى بالفاعؿ ولـ يأخذ مفعواًل بو .  الـز فعؿ الفعؿ البلـز : الفعؿ ىنا " يجمس " 

 بأف :  اً خص حديثالمذيف : يعني نستطيف أف نم
 الفعؿ  البلـز : ىو الفعؿ الذي يكتفي بالفاعؿ ليصبح معنى الجممة تامًا.        



 192 

نما يأخذ مفعواًل بو الفعؿ المتعدي :   إلتماـ معنى الجممة. ىو الفعؿ الذي ال يكتفي بالفاعؿ واي
العربية وال أحد  اكـ لو شأنو ومفيد في لغتنخاصميف : الكؿ منأييا المت القاضي " السيد كبلـ "

 فييا تصافحا . أفضؿ مف اآلخر
 كسيالن بكما في لغتنا الجميمة أىالن 

 أسئمة القصة الدرامية :
 شخصيات القصة ؟ما  .1
 ؟ما ضيفنا لغتنا اليـو  .2

 ما الفعؿ البلـز ؟   .3

 ىؿ يأتي بأنواعو الثبلث؟ .4

 مف يذكر أمثمة عمى ذلؾ ؟ .5

 ما الفعؿ المتعدي ؟ .6

 وضح باألمثمة .ىؿ يأتي بأنواعو الثبلث ؟  .7

 عّرؼ الفعؿ البلـز . .8

 عّرؼ الفعؿ المتعدي . .9

 .لخص قاعدة الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي .1

 .ماذا تعممت مف القصة ؟11

 : اإلجراءات كاألنشطة :سابعان 
 المقاء األكؿ : 

  تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مربف ناقص ضمف. 

 المتطمب السابؽ مناقشة الطمبة في البنود االختبارية الخاصة ب. 

بعرض فكرة موجزة عف العمؿ الدرامي  الطمبةليبدأ المعمـ بمناقشة لتييئة  التمييدي:النشاط 
 القصة.بيدؼ التعرؼ عمى مضموف  دقائؽ ثبلث  المتعدي خبلؿلمدرس الفعؿ البلـز والفعؿ 

 الفصؿ.مرة أولى داخؿ  أماـ الطمبة. تقـو جماعة التمثيؿ بعرض العمؿ الدرامي 1 العرض:
 السابقة.مناقشة األسئمة  .3
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 . استخبلص األمثمة التالية مف خبلؿ المناقشة ليتـ تكويف نشاط سبوري شفوي .3
 نكعو الفعؿ الجممة الرقـ
   يحكـ القاضي بالعدؿ  .  .1
   يجمس الطمبة في الفصؿ .  .2
   قرأ القاضي الحكـ العادؿ . .3
   ي المغة اليـو .استقبؿ طمبة الصؼ السادس ضيف .4

 . عرض جماعة العمؿ الدرامي مرًة أخرى ل وذلؾ لتثبيت المعمومات لدى الطمبة  .4
. عرض صور مف البيئة المحمية عمى الطمبة ومطالبتيـ بدعطا، جمؿ تحتوي عمى الفعؿ البلـز 5

  المتعدي.والفعؿ 

. استنتاج القاعدة مف 6
 أفواه الطمبة عمى النحو اآلتػي :

 الفعؿ البلـز ؟ما  
 . ىؿ الفعؿ البلـز يأخذ مفعواًل بو ليكتمؿ معنى الجممة ؟2
 . ما  الفعؿ المتعدي ؟3
 ىؿ الفعؿ المتعدي  يأخذ مفعواًل بو ليكتمؿ معنى الجممة ؟ .4

ثـ تعرض القاعدة عمى شريحة " الفعؿ البلـز ىو الفعؿ الذي يكتفي 
 فعوؿ بو .بالفاعؿ إلتماـ معنى الجممة دوف الحاجة إلى م

الفعؿ المتعدي ىو الفعؿ الذي ال يكتفي بالفاعؿ إلتماـ معنى  -
 الجممة بؿ يحتاج إلى مفعوؿ بو .
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 التقكيـ  يككف مف خالؿ كرقة عمؿ    
 

 (0تدريب )
 ضع خطان تحت كؿ فعؿ في الجمؿ التالية ، كبيف نكعو مف حيث التعدم كالمزـك :

 نوعو  الفعؿ  الجممة  الرقـ 
   لنجار أثاث البيت .  صنف ا  .1
   ىدأ الميؿ بعد إعصار شديد . .2
   قتؿ الجندي العدو . .3
   أعطى الفتي الفقير نقودًا . .4
   اطمأف الطبيب عمى مرضاه . .5
 

 (0تدريب )
 واللزوم:وبُي ًىعها هي حُث التعذٌ  ،الوٌاسبتاألفعال التالُت فٍ أهامٌها  ضع

 ف ػ تبدو ػ نعتز (ػ نحب ػ ترتف ي،)يأبي ػ يس
 .ػػػػػػػ ببلدنا فمسطيف .0
 . ػػػػػػػ الجاىؿ إلى نفسو .2
 .ػػػػػػػػ األجساـ صغيرة إذا بعدت .3
 ػػػػػػػػػ القناعة شأف صاحبيا   .4
 الضيـ.. ػػػػػػػػػ العربي 5

 المقاء الثاني : 
 تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مجموعات .

   النشاط الشفكم : أ 

 ألسئمة  اآلتية : يتمثؿ في ا
 . ما الفعؿ البلـز ؟1
 . ىؿ الفعؿ البلـز يأخذ مفعواًل بو ليكتمؿ معنى الجممة ؟2
 . ما الفعؿ المتعدي ؟ 3
 . ىؿ الفعؿ المتعدي  يأخذ مفعواًل بو ليكتمؿ معنى الجممة ؟4
 . لخص قاعدة الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي .5
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 ؿػػالفع                                       
 
 
 
 

 (1تدريب )
 كالمزـك : ؿ مناسب ، كبيف نكعو مف حيث التعدمالفراغات  في الجمؿ التالية بفع أكمؿ
 ػػػػػػػ المؤمف ربو. .1
 ػػػػػػػ األب برعاية األبنا،. .2

 ال ػػػػػػػ عمؿ اليوـ إلى الغد. .3

 وطنكـ.أييا الصانعوف ػػػػػػػػػ صنعتكـ ليسعد بكـ  .4

 يغرد . إلى طائر ػػػػػػػػ .5
 

 (2تدريب )
 كالمزـك : فيدة ، كبيف نكعيا مف حيث التعدمؼ األفعاؿ التالية في جمؿ مكظّ 

 )كتب ػ يناـ ػ شاىد ػ سافر ( 
 (3تدريب )

 اآلتية:اضبط الفعؿ كما بعده في الجمؿ 
 توضأ الرجؿ لمصبلة . .1
 شربت الما، باردًا . .2

 خرج األسير مف األسر  .3

 تناولت طعامًا صحيًا . .4

 (3تدريب )
 اآلتية:أعرب ما تحتو خط في الجمؿ 

 في مسابقة كرة القدـ . الالعب فاز .1
 وبعده.كؿ قبؿ األ يديؾاغسؿ  .2

 منوعًا. طعامان  تناولت .3

 عمى خطوط المشاة . الطمبةر ييس .4

 
 

 الفعؿ المتعدم الفعؿ الالـز
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 نشاط بيتي : 
 أعرب ما يأتي إعرابان كامالن : 

 انتصر الحؽ عمى الباطؿ . .1
 شفى اهلل المريض . .2

 
 بطاقة تعمـ ذاتي

 / التمييز بيف الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدي. يارةالم
 ./  يميز الطمبة بيف الفعؿ البلـز والفعؿ المتعدياليدؼ 

 متابعة النشػاط البيني :
 (0نشاط )

 ضع خطان تحت الفعؿ الالـز ، كخطيف تحت الفعؿ المتعدم فيما يأتي :
 قاؿ تعالي " ورتؿ القرآف ترتيبل " . .1
 سجدتيف .يسجد المسمـ في كؿ ركعة  .2

 قاؿ تعالي " وكمـ اهلل موسى تكميمًا " . .3

 خرج الجيش اإلسرائيمي مف غزة خروج الذليؿ . .4

 طرقت الباب طرقتيف . .5

 

 ( :0نشاط )
 أكمؿ الجمؿ اآلتية  حسب المطمكب بيف القكسيف :

 ػػػػػػػػػػ المؤمف   ربو .                  )فعؿ متعد  ( .1
 )فعؿ الـز  (             ػػػػػػػ الحجاج إلى الحج .        .2

 ػػػػػػ  الشعب الفمسطيني في الحرب .          )فعؿ الـز ( .3

 ػػػػػػػ العاقؿ نصائح اآلخريف .                )فعؿ متعد  ( .4
 ( : تقكيـ ختامي 4نشاط )

 أعرب الكممات التي تحتيا خط :
 .استعدادًا لبلمتحانات  الطالب( استعد 1

 .................................................................الطالب 
 جما " حبان الماؿ ( قاؿ تعالى " وتحبوف 2

 :....................................................................الماؿ 
 .  خصمو( ضرب المصارع 3
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 ......: ............................................................خصمو 
 . عف أرضيـالمسممكف ( دافف 4

 ...............................: ..................................المسممكف 
 
 

 النشػػػاط البيتي :
 أعرب الجمؿ التالية إعرابان تامان  :

 . يعتمد المؤمف عمى اهلل 10

 حقؽ الفمسطيني انتصاراِت عظيمة . 20
 . في ساحة الحربصمد الجندي  30
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 الدرس الثاني
 المطمؽالمفعكؿ 

   اليدؼ العاـ : يمـ الطمبة بالمفعكؿ المطمؽ  إلمامان تامان مف خالؿ التمثيؿ كالمناقشة كالتدريبات
 أكالن : األىداؼ السمككية : 

 يتوقف مف الطمبة بعد مشاركتيـ في أوجو النشاط المختمفة تحقيؽ النتاجات التعميمية اآلتية : 
 أسئمة شفوية . معمؿ الدرامي مف خبلؿ اإلجابة عفعبر الطمبة عف فيميـ لي .1

 يستنتج  الطمبة األمثمة مف خبلؿ مناقشة العمؿ الدرامي . .2

 معطاة.المطمؽ مف خبلؿ جمؿ المفعوؿ يحدد الطمبة  .3

 األمثمة.يميز بيف أنواع المفعوؿ المطمؽ مف خبلؿ  .4

 المطمؽ.يعّرؼ الطمبة المفعوؿ  .5

  البيئة.المفعوؿ المطمؽ مف خبلؿ عرض الصور مف يعبر الطمبة ب .6

 المطمؽ.المفعوؿ  الطمبة قاعدةيستنتج  .7

 تعبيرىـ.يوظؼ الطمبة المفعوؿ المطمؽ في جمؿ مف  .8

 تحؿ الطالبات تدريبات منتمية عف  درس المفعوؿ المطمؽ . .9

 األساسية: تثانيان:المتطمبا
  معطاة يحدد الطمبة المفعكؿ بو مف خالؿ جمؿ 

 : البنكد االختبارية :ثالثان 

 :نحدد المفعكؿ بو في  الجمؿ التالية ، كنبيف عالمة إعرابوأعزائي الطمبة ىيا 
 عبلمة إعرابو المفعوؿ بو  الجممة  الرقـ 

   اصطاد الصياد السمؾ . .1
   يدخؿ اهلل المؤمنيف الجنة . .2
   قرأت قصتيف جميمتيف . .3

 رابعان : تنظيـ البيئة الصفية : 
 مجموعات.جمسة مربف ناقص ضمف ػ 

 

 خامسان : الكسائؿ التعميمية :
السبورة ل الطباشير ل شرائح ل مسرح العرائس ل لوحة مرسوـ عمييا صور مف البيئة ل أوراؽ عمؿ ل 
جياز حاسوب ل طمبة مدربوف عمى األدا، الدرامي ل بطاقات تعمـ ذاتي ل ورؽ مقوى مكتوب عميو 

 لتعميمي .شخصيات العمؿ الدرامي ا
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 :الدرامية  سادسان : محتكل القصة
 المشيد األكؿ

 السيد كبلـ : السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .
 السبلـ.وعميكـ  الجممة:

 السيد: ماذا تفعميف أيتيا الجممة؟
 و الكؿ فّي يعمؿ كخمية النحؿ لالفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو . أعمؿلأنا  الجممة:

 ة الفعمية ل كما فيمت ؟السيد : يعنى أنت الجمم
 الجممة : نعـ ... نعـ .

 السيد : تعمميف بأفعالؾ الثبلثة ؟
 الجممة : نعـ ل ىاىو الفاعؿ مرفوع ل والمفعوؿ بو منصوب .

 السيد : لماذا الفاعؿ مرفوع والمفعوؿ بو  منصوب ؟
 لفاعؿ  .أما المفعوؿ بو ىو الذي وقف عميو فعؿ ا بفعؿلالجممة: ألف الفاعؿ ىو الذي قاـ 

 )وفي أثنا، الحوارل يدخؿ اسـ فجأة (                     
 االسـ : السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .

 يرد الجميف : وعميكـ السبلـ ل مف أنت ؟
 االسـ : أال تعرفونني ؟

 الجممة والسيد : ال ال ! أرجوؾ أفصح لنا عف نفسؾ ؟
 االسـ : ستعرفوف مف أنا مف خبلؿ الحديث .

االسـ : أنت يا جممة تقوليف بأنؾ خمية نحؿ الكؿ فيؾ يعمؿ "الفعؿ يعمؿ "ل والفاعؿ يعمؿ . فأيف 
 الفاعؿ ؟ وأيف الفعؿ ؟

 الفعؿ: أنا الفعؿ ل ماذا تريد ؟
  منؾ.أعممؾ أنني أخذت  االسـ:

 الفعؿ )مظير االستغراب واالستفسار( ولماذا تؤخذ منى ؟
 دؾ.لتأكيوجئت  فيؾلقد يشكوف  االسـ:
 كيؼ ؟   الفعؿ:
 أي مف حروفؾ؟ منؾللفظي  أنا آخذ االسـ:
 وضح لنا كيؼ يتـ ذلؾ ؟!! . الفعؿ:

 المفعوؿ بو : ىات لنا فعبًل أييا الفاعؿ .
 
 



 2.. 

 المشيد الثاني
 الفعؿ )ذىب(. الفاعؿ:

 ذىابًا.لفظي منؾ أييا الفعؿ يصبح الفعؿ )ذىب(  ذعندما آخ المطمؽ:المفعوؿ 
 فف(.)داوالفعؿ  الفعؿ:

 السيد : دفاعًا يا بني .
 حسنًا أما أنت أييا الفاعؿ كيؼ أخذ لفظي مف الفعؿ )يعتمد (. المطمؽ:المفعوؿ 

 اعتمادًا.الفاعؿ: يعتمد / 
 مطمؽ.صدقت يا مفعوؿ يا  والفاعؿ:الفعؿ 

 الفعؿ : لقد قمت يا مفعوؿ يا مطمؽ أنؾ تأتي لتأكيدي  فكيؼ يتـ ذلؾ ؟
( فقد يشؾ مثاؿ ذل المطمؽ:المفعوؿ  ؾ )الفعؿ( )ازدحـ( فدذا قمت لصاحبؾ.) ازدحـ الطريؽ اليـو

 ازدحامًا.فأنا أقوؿ لؾ:  ازدحـ الطريؽ  االزدحاـلفي 
 كممة مفوكؿ  )ازدحـ(لوىي كممة مأخوذة مف الفعؿ  (للقد أكدت الفعؿ بكممة )ازدحامًا  الفاعؿ:

 لمفعؿ. اً مؤكد اً ىذا النوع تسمى مفعواًل مطمق
 ؿ تستعمؿ لغير توكيدي؟وى الفعؿ:

 آتي مبينًا لنوع عممؾ ؟ نعـل المطمؽ:المفعوؿ 
 الفعؿ : وكيؼ تأتي مبينًا لمنوع؟

ل فأبييعرؼ نوع ىذا  فقد الإذا قمت )ىجـ الجندي (  المطمؽ:المفعوؿ  اليجـو لكـ نوع  فاليجـو
 األسد (. الجندي ىجوـ)ىجـ  فأقوؿ

 د الفعؿ ؟الفاعؿ : إذا قمت ) أخدـ وطني ( فكيؼ نؤك
 المخمص.أخدـ وطني خدمة  المطمؽ:المفعوؿ 

 الفعؿ : وىؿ لؾ حاالت أخرى ؟
 .المفعوؿ المطمؽ : نعـ ..نعـ 

 الفعؿ : ما ىي ؟
 إني أبيف وأكد لؾ عدد مرات وقوعؾ ل أييا الفعؿ ؟  المطمؽ:المفعوؿ 

 الفعؿ : كيؼ ؟ 
فدني أقوؿ ) ضرب  الضرباتلعدد  إذا قمت )ضرب البلعب الكرة ( فقد ال يعرؼ المطمؽ:المفعوؿ 

 البلعب الكرة ضربتيف .
 لمعدد . اً مبين اً مطمق الفاعؿ : يعني كممة " ضربتيف " تكوف مفعوالً 

 المشيد الثالث
 المفعوؿ بو : كمنا لنا عبلمات إعراب ل فيؿ لؾ عبلمة إعراب أييا المفعوؿ المطمؽ ؟
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 بلؿ حديثنا ؟المفعوؿ المطمؽ : نعـ .. ألـ تبلحظوا عبلمتي مف خ
 الفاعؿ : ىؿ أنت مرفوع مثمي أـ منصوب مثؿ المفعوؿ بو ؟

 المفعوؿ المطمؽ : أنا منصوب مثؿ أخي المفعوؿ بو .
 المفعوؿ بو : يعنى أنت  منصوب أيضًا  ؟

 الفتحة.نعـ ... نعـ ... منصوب وعبلمة نصبي  المطمؽ:المفعوؿ 
 الفاعؿ : انتظر قميبًل . وكيؼ تعرب " ضربتيف "؟

 المفعوؿ المطمؽ : مفعوؿ مطمؽ مبيف لمعدد منصوب وعبلمة نصبو اليا،   ألنو مثنى.
 الفعؿ : يعني تعامؿ معامؿ المثنى .

 المفعوؿ المطمؽ : نعـ ..نعـ .
 الفعؿ : يعني أنت اسـ مأخوذ مف حروفي وتأتي دائمًا منصوبًا .

اسـ مأخوذ مف لفظ الفعؿ ويأتي  المفعوؿ المطمؽ : نعـ ل ىيا يا أصحابي نقوؿ " المفعوؿ المطمؽ
 لتوكيد الفعؿ أو لبياف نوع الفعؿ أو ليبيف عدد مرات الفعؿ ل ويأتي دائمًا منصوبًا.

 الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو : شكرًا لؾ وأىبًل وسيبًل بؾ في لغتنا الجميمة .
 أسئمة القصة الدرامية :

 مف شخصيات القصة ؟  .1

 ؟ مف ضيؼ لغتنا اليـو   .2

 ؟  مـ يؤخذ  .3

 ىؿ المفعوؿ المطمؽ اسـ أـ فعؿ   ؟ .4

 وما أنواعو؟  .5

 كيؼ يكوف مؤكدًا لمفعؿ ؟ وضح باألمثمة . .6

 كيؼ يكوف مبينًا لنوع الفعؿ  ؟ وضح باألمثمة . .7

 كيؼ يكوف مبينُا لعدد مرات الفعؿ  ؟ وضح باألمثمة . .8

 عرؼ المفعوؿ المطمؽ ؟ .9

 ىؿ  المفعوؿ المطمؽ  مرفوع أـ منصوب ؟ ..1

 المفعوؿ المطمؽ ؟ما عبلمة نصب   .11

 المطمؽ.لخص قاعدة المفعوؿ   .12

 ماذا تعممت مف القصة ؟    .13
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 : اإلجراءات كاألنشطة :سابعان 
 المقاء األكؿ : 

  تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مربف ناقص ضمف. 

  مناقشة الطمبة في البنود االختبارية الخاصة بالمتطمب السابؽ. 

شة لتييئة الطمبة ل بعرض فكرة موجزة عف العمؿ الدرامي يبدأ المعمـ بمناق التمييدي:النشاط 
 لمدرس المفعوؿ المطمؽ خبلؿ ثبلث دقائؽ   بيدؼ التعرؼ عمى مضموف القصة .

 الفصؿ.مرة أولى داخؿ  أماـ الطمبة. تقـو جماعة التمثيؿ بعرض العمؿ الدرامي 1 العرض:
 السابقة.. مناقشة األسئمة 2
 مف خبلؿ المناقشة ليتـ تكويف نشاط سبوري شفوي .. استخبلص األمثمة التالية 3
 إعرابو  المفعوؿ المطمؽ  الفعؿ  الجممة  الرقـ 

    ازدحـ الطريؽ اليوـ ازدحامًا .  .1
    قرأ الطالب الدرس قرا،ًة صحيحة . 2
    ىجـ الجندي ىجـو األسد . .3
    ضرب البلعب الكرة ضربتيف . .4
 امي مرًة أخرى ل وذلؾ لتثبيت المعمومات لدى الطمبة .. عرض جماعة العمؿ الدر 4
. عرض صور مف البيئة المحمية عمى الطمبة ومطالبتيـ بدعطا، جممة تحتوي عمى المفعوؿ 5

 المطمؽ.

      
 . استنتاج القاعدة مف أفواه الطمبة عمى النحو اآلتي :6

 ىؿ المفعوؿ المطمؽ  اسـ أـ فعؿ ؟ .1

 مف أيف يشتؽ ىذا االسـ ؟ .2

 ىؿ ىذا االسـ مرفوع أـ منصوب ؟ .3

 لماذا يأتي المفعوؿ المطمؽ ؟ .4
 منصوب يذكر بعد فعؿ مف لفظو ويأتي لػ:  المطمؽ اسـثـ تعرض القاعدة عمى شريحة " المفعوؿ 
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 لمفعؿ.ؤكد .ي1
 الفعؿ.عدد مرات .يبيف 2

 الفعؿ.نوع بيف .ي3
 التقكيـ  يككف مف خالؿ كرقة عمؿ    

 :(0نشاط كتابي )
 مف خالؿ الجمؿ اآلتية :  المطمؽ ، كبيف غرضو عيف المفعكؿ 

 عّمر الفبلحوف األرض تعميرًا  . .1
 (4سورة المزمؿ /"ورتؿ القرآف ترتيبًل ". ) .2

 سجدت هلل سجدتيف  . .3

 العقبل،.سرت سير  .4

 (:2نشاط كتابي )
 ضف  في المكاف الخالي فيما يمي مفعواًل مطمقًا مناسبًا ل واضبطو بالشكؿ :

 رحؿ المستعمر ػػػػػػػػػػػػ الذليؿ . .1
 صمد الجنود ػػػػػ مف أجؿ الوطف . .2

 سجدت هلل ػػػػػػػػػػػػػ  .3

 سرت ػػػػػػػ العقبل،  . .4

 الطالب الدرس ػػػػػػػػػػػ . قرأ .5

 

 البيتيػة : ةػػالتعميمي ةػاألنشط
 مطالبة الطمبة برسـ مخطط يوضح أنواع المنصوبات المقررة عمييـ في ىذا الفصؿ .

 ي : ػػاء الثانػػالمق
 تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مجموعات .

   النشاط الشفكم : أ 

 يتمثؿ في األسئمة  اآلتية : 
 مطمؽ  اسـ أـ فعؿ ؟ىؿ المفعوؿ ال .1
 لماذا سميت عائمة المنصوبات بيذا االسـ ؟ .2

 لماذا يذكر المفعوؿ المطمؽ بعد الجممة الفعمية ؟ .3

 المطمؽ ؟ما المقصود بالمفعوؿ  .4

 لماذا يأتي المفعوؿ المطمؽ ؟ .5

 كيؼ  يعرب  المفعوؿ المطمؽ ؟ .6
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 المطمؽ ؟عمى المفعوؿ  جممة تحتوياذكر  .7

 المطمؽ :رسـ مخطط ىيكمي يوضح المفعوؿ 
 المفعكؿ المطمؽ                                   

   
 

  اآلتية:كيتمثؿ في األسئمة    :الكتابيالنشاط   ب
 (0تدريب )

 عيف المفعكؿ المطمؽ  في الجمؿ اآلتيػػػة :
 إعرابو  نوعو  المفعوؿ المطمؽ  الجممة  الرقـ 

    164سى تكميمًا" سورة النسا، /" وكمـ اهلل مو  .1
    يعتمد المؤمف عمى اهلل اعتمادًا خالصًا . .2
    شربت مف النبف شربتيف . .3
    أشرقت الشمس إشراقًا . .4

 (0تدريب )
 مناسب : مطمؽ  أكمؿ الفراغ فيما يمي بمفعكؿ

 رضوا عف أنفسيـ ػػػػػػػػػػ  الشاكريف . .1
 ػػػػػػ زاد عدد الشيدا، في الحرب ػػ .2

 تنطمؽ الطائرة في الجو ػػػػػػ .3

 طرقت الباب ػػػػػػػػػ . .4

 (4تدريب )
 ضع في المكاف الخالي فعالن مناسبان لممفعكؿ المطمؽ فيما يأتي :

 ػػػػػػ  المستعمر رحيؿ الذليؿ . .1

 ػػػػػػػػػ   شعبنا انتفاضتيف. .2

 صمودًا.ػػػػػػػػػ الجندي  .3

 ػػػػػػ   المسمـ في سجوده تقربًا هلل . .4

 
 
 

 مبيف لمعدد  مؤكد لمفعؿ 
 مبيف لمنكع 
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 (3تدريب رقـ )
 مفيدة:جممة  فيمطمقان مفعكالن  ياجعؿ كؿ كممة مما يم

 جمًا ػ نصيحتيف.نجاحًا ػ حبًا  الصدؽ ػقوؿ 
 (5تدريب )

 مطمؽ:جمؿ مفيدة بحيث تشتمؿ عم. مفعكؿ  التالية فياجعؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ 
 انطمؽ.انتصر ػ صمى ػ حكـ ػ 

 (6تدريب )
 الجمؿ اآلتية : أعرب  الكممات التي تحتيا خط في

 ." ترتيالف آورتؿ القر تعالى:قاؿ  .1

 . سجدتيفيسجد المسمـ في كؿ ركعة  .2

 . ًً "تكميماقاؿ تعالي " وكمـ اهلل موسى  .3

 . خركج الذليؿخرج الجيش اإلسرائيمي مف غزة .4
 

 بطاقة تعمـ ذاتي
 / إعراب المفعوؿ المطمؽ . الميارة
 . /  يعرب المفعوؿ المطمؽ إعرابًا صحيحاً اليدؼ 

 
 ي :ػاط البيتػمتابعة النش

 (0نشاط )
 ضع خطان تحت المفعكؿ المطمؽ فيما يمي :

 . ف ترتيبل "آقاؿ تعالي " ورتؿ القر  .1

 .يسجد المسمـ في كؿ ركعة سجدتيف  .2

 . قاؿ تعالي " وكمـ اهلل موسى تكميمًا " .3

 .خرج الجيش اإلسرائيمي مف غزة خروج الذليؿ  .4

 .طرقت الباب طرقتيف  .5
 ( :0نشاط )

 كمؿ الجمؿ اآلتية بمفعكؿ مطمؽ حسب المطمكب بيف القكسيف :أ
 )مؤكد لمفعؿ (   .....................   .    المؤمف يعظـ ربو ........ .1

 مبيف لمعدد ( )......................    .       ضرب المصارع منافسو .2

 نوع (مبيف لم ) ......................     .     صمد الشعب الفمسطيني . .3
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 مبيف لمعدد ( )....................     .     شربت مف ما، زمـز ...... .4

 ) مؤكد لمفعؿ( .          يفتؾ الظمـ بأىمو ............................... .5

 (  )مبيف لمنوع ......................       .  ىجـ الفدائي عمى العدو .. .6

 

 ( : 4نشاط )
 ا خط :أعرب الكممات التي تحتي

 .ًً استعدادا( استعد الطبلب لبلمتحانات 1
 ...............................................................استعدادان 

 جما " الماؿ حبان " وتحبوف  :( قاؿ تعالى2
 .................................................................. : الماؿ
 ......................................................: ...............حبان 
  . ضربتيف( ضرب المصارع خصمو 3

 .................................................................. :ضربتيف
 . دفاع األبطاؿ( دافف المسمموف عف أرضيـ 4

 ....................................................................... :دفاع
 .................................................................... :األبطاؿ
  ختامي:تقكيـ  

 ضف الفعؿ )شرب ( في ثبلث جمؿ بحيث تشتمؿ عمى مفعوؿ مطمؽ في :   
 ............................................................  :لمفعؿالجممة األكل. / مؤكد   
 .............................................................. :لمنكعالجممة الثانية / مبيف   
 ............................................................. :لمعددالجممة الثالثة / مبيف   

 النشػػػاط البيتي :
 أعرب ما تحتو خط :

 كبيرًا . اعتمادان  يعتمد المؤمف عمى اهلل 10

 . صمكدان صمد الجندي  20

 . نصيحتيفنصحت زميمي  30
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 الدرس الثالث
 المفعكؿ ألجمو

 كالتدريبات يمـ الطمبة بالمفعكؿ ألجمو إلمامان تامان مف خالؿ التمثيؿ كالمناقشة  العاـ:اليدؼ 
  السمككية:األىداؼ  أكالن:

  أف:عمى يف قادر  وفوالممثم وفلالمشاىدمؿ الدرامي يكوف الطمبة في نياية الع
 أسئمة شفوية . معمؿ الدرامي مف خبلؿ اإلجابة عفالطمبة عف فيميـ ل يعبر 10

 يستنتج  الطمبة األمثمة مف خبلؿ مناقشة العمؿ الدرامي . 20
 المفعوؿ ألجمو .يعّرؼ الطمبة  30

 قاعدة المفعوؿ ألجمو . الطمبة يستنتج  40

 . مف خبلؿ عرض صور مف البيئةفي جمؿ مفيدة عف المفعوؿ ألجمو يعبر الطمبة  50

 المفعوؿ ألجمو بالشكؿ . يضبط الطمبة 60

  جمو مف تعبيرىـ .الجمؿ بمفعوؿ أليكمؿ الطمبة  70

 ألجمو.عمى درس المفعوؿ تدريبات منتمية  يعبر الطمبة عف فيميـ باإلجابة عف 80

 األساسية: تثانيان:المتطمبا
  الزمف يميز الطمبة بيف أنكاع الفعؿ مف حيث 

 البنكد االختبارية : ثالثان :

 الزمف:ثـ نبيف نكع كؿ فعؿ مف حيث  التالية،أعزائي الطمبة ىيا نستخرج األفعاؿ مف الجمؿ 
 نوعو الفعؿ  الجممة  الرقـ 

   رجف الرجؿ الغريب إلى وطنو . .1
   يستقبؿ الشيخ الرجؿ الغريب . .2
   كّرـ ضيؼ لغتنا العربية اليوـ . .3

 
  الصفية:يئة تنظيـ الب رابعان:

 مجموعات.جمسة مربف ناقص ضمف ػ 

 
 :التعممية خامسان : الكسائؿ التعميمية 

ل الطباشير ل شرائح ل مسرح العرائس ل لوحة مرسوـ عمييا صور مف البيئة ل أوراؽ عمؿ ل السبورة 
جياز حاسوب ل طمبة مدربيف عمى األدا، الدرامي ل بطاقات تعمـ ذاتي ل ورؽ مقوى مكتوب عميو 

 شخصيات العمؿ الدرامي التعميمي  ل مبلبس خاصة بعائمة السيد كبلـ .
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 سادسان : محتكل القصة:
 المشيد األكؿ

 )في ليمة عاصفة يرجع رجؿه إل. أىمو كيطرؽ الباب (
 السيد كبلـ : مف بالباب؟

 أنا. الغريب:الرجؿ 
 السيد كبلـ : مف أنت؟؟!

 الرجؿ  : أنا الذي غاب عف عائمتو ثـ عاد .
ـَ عدت يا بني ؟ كبلـ:سيد ال  ِل

 أىمي.رغبة في رؤية  الرجؿ:
 السيد كبلـ : مف أىمؾ يا بني ؟

 أنتـ. الرجؿ:
 السيد كبلـ : أأنت مف عائمتي   ؟

 نعـ. الرجؿ:
 السيد كبلـ : أأنت اسـ أـ فعؿ أـ حرؼ ؟

 اسـ.أنا  الرجؿ:
 السيد كبلـ : مرحبًا بؾ يا بني .

 سيدي.أيف األفعاؿ يا  الرجؿ:
 لسيد كبلـ : مف تريد مف األفعاؿ اليـو ؟ا

 األمر(. المضارعل كميا:)الماضيل الرجؿ:
 بالضيؼ. وسيبًلل)يفتح الباب ( أىبًل  الماضي:الفعؿ 

 السيد كبلـ  : تفضؿ بالدخوؿ يا ماضي ..... أيف أخويؾ ؟
 الفعؿ الماضي : لقد خرجا وسوؼ يعوداف قريبًا ل ومف ىذا الرجؿ يا سيدي  ؟

 كبلـ : يجب أف تكونوا موجوديف عند الضيؼ يا أعزائي ل أكيد أنو مف المنصوبات .السيد 
 سيدي ؟وكيؼ عرفت يا  الماضي:الفعؿ 

 
 المشيد الثاني

 السيد كبلـ : ىؿ يجيؿ اإلنساف ابنو ل ألـ تسمعو يسأؿ عف إخوتؾ ؟
 بارؾ اهلل فيؾ يا أبت. الرجؿ:
 بو.فدني أظف أنؾ مف المفعوؿ  ثيرةلكأنت تعمـ يا بني بأف األسما،  كبلـ:السيد 

 سيدي.يا ... ال  .. ال الرجؿ:
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 إذًا أنت المفعوؿ المطمؽ ؟  كبلـ:السيد 
 أيضًا ال. الرجؿ:

 فعؿ األمر ( اء الحكار يدخؿ الفعؿ المضارع ك ) كفي أثن
 المضارع واألمر : السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو .

 وبركاتو .الجميف : وعميكـ السبلـ ورحمة اهلل 
 المطمؽ.لقد سمعتكـ يا سيدي تتحدثوف عف المفعوؿ  المضارع:الفعؿ 

 السيد كبلـ :نعـ يا بني .
 إذًا ما ىو يا سيدي ؟ مفعوؿ بو وال المفعوؿ المطمؽ..ولكف ىذا الضيؼ ليس بال الماضي:الفعؿ 
 أكثر.يا ليت ضيفنا يعرفنا عمى نفسو  كبلـ:السيد 

 أجمو.الذي يعمؿ اإلنساف مف  السببلأو  أجؿلأنا آتي مف  الرجؿ:
ألجؿ ماذا جئت ؟؟!! أكثر.أرجوؾ وضح  الماضي:الفعؿ 

 وألجؿ إخوتؾ ) المضارع واألمر (. ألجمؾل الرجؿ:
 ....... المفعوؿ.إذف أنت  كبلـ:السيد 
 . عرفتو ... عرفتو .... أأنت المفعوؿ ألجمو ؟آه. الماضي:الفعؿ 
 فيؾ.رؾ اهلل وبا الماضيلأحسنت أييا  الرجؿ:

 عائمتنا.أىبًل بؾ في  األفعاؿ:
 جميعًا.أىبًل وسيبًل بكـ  ألجمو:المفعوؿ 

 المشيد الثالث
 عرفنا بنفسؾ أكثر ؟ الماضي:الفعؿ 

لماذا يذىب الطالب إلى  ماضيلأنا أكوف مف عائمتي أشيا، ميمة في الكبلـل يا ألجمو:المفعوؿ 
 المدرسة ؟

 لمعمـ.المدرسة طمبًا يذىب الطالب إلى  الماضي:الفعؿ 
 المفعوؿ ألجمو : أيف أنا في ىذه الجممة ؟.

 الفعؿ المضارع : طمبًا .
 المفعوؿ ألجمو : لماذا يقؼ الطالب لممعمـ ؟ أجب يا أمر ؟ 

 فعؿ األمر : يقؼ الطالب لممعمـ احترامًا لو .
 السيد كبلـ  : أيف المفعوؿ ألجمو يا مضارع ؟

 احترامًا. المضارع:الفعؿ 
 مفعوؿ ألجمو : أحسنت ل ولماذا يعبد المسمموف اهلل يا ماضي ؟ال

 لو.طاعًة  الماضي:الفعؿ 
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 السيد كبلـ : أعطنا جممة مفيدة .
 لو.يعبد المسمموف اهلل طاعةً   الماضي:الفعؿ 
يعني ذلؾ بأنو يمكف القوؿ بأف عند معرفة المفعوؿ ألجمو يمكف استخداـ سؤاؿ  المضارع:الفعؿ 

ـَ ؟ مبدو، بػ مف   أجؿ ماذا ؟ أو لماذا ؟ أو ِل
 المفعوؿ ألجمو:  نعـ ...نعـ .

 السيد كبلـ : ىؿ أنت منصوب مثؿ إخوتؾ المنصوبات .
 الفتحة. وعبلمة نصبي منصوب دائماً أنا  أجؿل أجؿل ألجمو:عوؿ المف

 الفتحة. نؾ مفعوؿ ألجمو منصوب وعبلمة نصبؾإذًا تعرب عمى أ الماضي:الفعؿ 
 الفتحة.وعبلمة نصبي  فأنا منصوب دائماً  نعـل ألجمو:المفعوؿ 

 فيؾ.تعّرؼ عميؾ صغاري في ىذه الجممة وبارؾ اهلل  لؾ لقدشكرًا  كبلـ:السيد 
 واجب.ال شكر عمى  ألجمو:المفعوؿ 

 ويقـو الجميف ويغني
 أتي القريب ...... أتى الحبيب

 أىبًل بو ...... أىبًل بو
 في جممتنا أىبًل بو

 و .في لغتنا أىبًل ب
 أسئمة القصة الدرامية : 

 مف شخصيات القصة ؟ .1
 مف رجف إلى أىمو مف ببلد الغربة ؟  .2

 عـّ يبحث العائد ؟ .3

 مف أىمو ؟ وىؿ وجدىـ ؟  .4

 لماذا يقؼ الطالب لممعمـ ؟ .5

 لماذا يذىب الطالب إلى المدرسة ؟ .6

 ولماذا يعبد المسمموف اهلل ؟ .7

 ىؿ المفعوؿ ألجمو اسـ أـ فعؿ  ؟ .8

 ألجمو ؟  لماذا يأتي المفعوؿ .9

 ألجمو مرفوع أـ منصوب ؟ ىؿ المفعوؿ ..1

 ما عبلمة نصب المفعوؿ ألجمو ؟ .11

 لخص قاعدة المفعوؿ ألجمو . .12

 ماذا تعممت مف القصة ؟ .13
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 : اإلجراءات كاألنشطة :سابعان 
  األكؿ:المقاء 
  تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مربف ناقص ضمف. 

 متطمب السابؽ مناقشة الطمبة في البنود االختبارية الخاصة بال. 

بعرض فكرة موجزة عف العمؿ الدرامي  الطمبةليبدأ المعمـ بمناقشة لتييئة  التمييدي:النشاط 
 القصة.بيدؼ التعرؼ عمى مضموف  دقائؽ لدرس المفعوؿ ألجمو خبلؿ ثبلث 

 الفصؿ.مرة أولى داخؿ  أماـ الطمبة. تقـو جماعة التمثيؿ بعرض العمؿ الدرامي 1 العرض:
 السابقة.األسئمة . مناقشة 2
 . استخبلص األمثمة التالية مف خبلؿ المناقشة ليتـ تكويف نشاط سبوري شفوي .3
 إعرابو  المفعوؿ ألجمو  الجممة  الرقـ 

   يقؼ الطالب احترامًا لممعمـ .  .1
   يذىب الطمبة إلى المدرسة طمبًا لمعمـ . .2
   يعبد المسمموف اهلل طاعًة لو . .3
 ة العمؿ الدرامي مرًة أخرى ل وذلؾ لتثبيت المعمومات لدى الطمبة .. عرض جماع4
. عرض صور مف البيئة المحمية عمى الطمبة ومطالبتيـ بدعطا، جممة تحتوي عمى المفعوؿ 5

 ألجمو.

. استنتاج القاعدة مف 6 أفواه الطمبة عمى النحو اآلتي :
 . ىؿ المفعوؿ ألجمو اسـ أـ فعؿ ؟1
 رفوع أـ منصوب ؟. ىؿ ىذا االسـ م2
 .وما عبلمة إعراب ىذا االسـ ؟3
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ويبيف سبب  الفعؿلثـ تعرض القاعدة عمى شريحة " المفعوؿ ألجمو اسـ منصوب ليس مف لفظ 
 نصبو الفتحة " الفعؿ وعبلمةحدوث 

  التقكيـ  يككف مف خالؿ كرقة عمؿ    
 :(0نشاط كتابي )

 عيف المفعكؿ ألجمو مف خالؿ الجمؿ اآلتية : 
 ف صوت المؤذف دعوًة لمصبلة .ارتف .5
 يعبد المسمموف اهلل خشيًة . .6

 تخرج الطيور مف أعشاشيا طمبًا لمرزؽ . .7

 أقاـ الطمبة حفبًل في بداية الفصؿ الثاني ابتياجًا بالدراسة . .8

 (:0نشاط كتابي )
 ضف  في المكاف الخالي فيما يمي مفعواًل ألجمو مناسبًا واضبطو بالشكؿ .

 ػػ .قاـ الطالب لممعمـ ػػ .6
 صمد الجنود ػػػػػ عف الوطف . .7

 يساعد القوي الضعيؼ ػػػػػػػػ لو . .8

 اشتري الكتب ػػػػ في القرا،ة . .9

 البيتية : ةالتعميمي ةاألنشط
 مطالبة الطمبة برسـ مخطط يوضح أنواع المنصوبات المقررة عمييـ في ىذا الفصؿ .

  الثاني:المقاء 
 تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مجموعات 

 لنشاط الشفكم :   اأ 

 يتمثؿ في األسئمة  اآلتية : 
 ىؿ المفعوؿ ألجمو اسـ أـ فعؿ ؟ .8
 لماذا سميت عائمة المنصوبات بيذا االسـ ؟ .9

 .لماذا يذكر المفعوؿ بعد الجممة الفعمية ؟.1

 .ما المقصود بالمفعوؿ ألجمو ؟11

 .ما إعراب المفعوؿ ألجمو ؟12

 .ما عبلمة إعراب المفعوؿ ألجمو ؟13

 مفعوؿ ألجمو ؟ر جممة  تحتوي عمى .اذك14
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  اآلتية:كيتمثؿ في األسئمة    :الكتابيالنشاط   ب
 

 (0تدريب )
 عيف المفعكؿ ألجمو في الجمؿ اآلتيػػػة :

 أشرقت الرساالت السماوية تحقيقًا لمعاني الخير والحؽ . .1
 لوحدتيا.تصؿ األرض بعضيا البعض تأكيدا  .2

 التنزه واالستفادة .نشترؾ في الرحبلت المدرسية ابتغا،  .3

 أجسامنا.نمارس الرياضة تجديدًا لنشاط  .4
 (0تدريب )

 جمو مناسب :أكمؿ الفراغ فيما يمي بمفعكؿ أل
 نشتري الكتب ػػػػ في القرا،ة . .1
 تخرج الطيور مبكرة ػػػػ لمرزؽ . .2

 احتـر أباؾ ػػػػ بفضمو . .3

 أرسؿ اهلل األنبيا، ػػػػ لمناس . .4

 (4تدريب )
 مي بجممة فييا مفعوؿ ألجمو .أجب عف كؿ سؤاؿ مما ي

 لماذا تذىب إلى المدرسة ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .1

 لماذا نفتح نوافذ المنزؿ ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2

 لماذا تعتني األـ بتربية أوالدىا؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3

 لماذا يحمؿ الناس المظبلت في فصؿ الشتا، ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4

 (3رقـ )تدريب 
 مفيدة مفعكالن ألجمو في جممة  ياجعؿ كؿ كممة مما يم

 .ػ احترامًا ػ عطفًا ػ محافظة  محبةً  ػ تواضعاً 
 (5تدريب )
 أعرب  الكممات التي تحتيا خط في الجمؿ اآلتية :

 لو . مساعدةً مسكت يد الكفيؼ  .1
 لمعمـ . طمباً نذىب إلى المدرسة  .2

 .مودتو ل بقا،إيحسف الجار معاممة جاره  .3

  مف األمطار . ً وقايةاحتـر إشارة المرور  .4
 تعمـ ذاتي بطاقة
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 الميارة / إعراب المفعكؿ ألجمو  
 اليدؼ / يعرب المفعكؿ ألجمو إعرابا صحيحان  

 (:0)نشاط رقـ 
 ألجمو في الجمؿ اآلتية : ؿضع خطان تحت المفعك

 نحافظ عمى الطبيعة خشية تشويو صورتيا . .1

 هلل.أصمى كؿ يـو طاعة  .2

 ف المظموـ انتصارًا لمحؽ .نقؼ م .3

 دخؿ المدرس الفصؿ فوقفنا احتراما لو . .4

 البرد.نمبس المبلبس الصوفية خشية  .5

 ليـ.قابؿ الناظر المجتيديف تكريما   6

 كفؽ بيف عبارات المجمكعة )أ( مع المفعكؿ ألجمو في المجمكعة )ب( (:0)نشاط رقـ 
 المجمكعة )ب( المجمكعة )أ(  الرقـ
 .)   ( ابتياجًا بالمدرسة  فارتفف صوت المؤذ 1
 .)   ( تكريمًا ليـ أقاـ التبلميذ حفبًل في بداية العاـ 2
 .)   ( تقربًا هلل ذىب المجتيد إلى الشاطئ 3
 .)   ( طمبًا لمراحة قابؿ وزير التعميـ المتفوقيف 4
 .لمصبلة)   ( دعوة  يؤدى المسمـ الصبلة 5

 (:4)نشاط رقـ 
 أعرب ما تحتو خط :

 بيـ. رحمةاعد المحسف الضعفا، يس - أ

                                                 :رحمة   
 "إمبلؽ. خشيةقاؿ تعالى "وال تقتموا أوالدكـ  - ب

                                                :خشية
 لمبشرية   إسعادان يفكر المفكروف  - ت

                                                :إسعادان 
 لمبشرية:                                              
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 :يالنشاط البيت
)أ( ضع كؿ كممة مما يأتي في جممتيف بحيث تككف في إحداىما مفعكالن ألجمو كف. الثانية 

 مطمقًا:مفعواًل 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانتصارًا:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انتقامًا:

  القادمة:)ب( استعد عم. الفقرة التالية لتمم. عميؾ الحصة 
فيذىبوف إلى الصعيد رغبةً  في مشاىدة  النفسلالسائحيف ترويحًا عف  ف" يزور مصر كثير م

 لنبوغيـ. اً ما بو مف اآلثار التي بناىا القدما، إظيار 
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 الدرس الرابع
 ظرفا الزماف كالمكاف

 اليدؼ العاـ: 
 كالتدريبات يمـ الطمبة بظرفي الزماف كالمكاف إلمامان تامان مف خالؿ التمثيؿ كالمناقشة 

  السمككية:األىداؼ 
 يتوقف مف الطمبة بعد مشاركتيـ في أوجو النشاط المختمفة تحقيؽ النتاجات التعميمية اآلتية : 

 أسئمة شفوية . فميـ لمعمؿ الدرامي مف خبلؿ اإلجابة عيعبر الطمبة عف في .1

 يستنتج األمثمة الستقرا، القاعدة مف خبلليا . .2

 .يحدد الطمبة ظرؼ الزماف  .3

 ظرؼ المكاف . يحدد الطمبة  .4

 يميز الطمبة بيف ظرؼ المكاف ل وظرؼ الزماف. .5

 يذكر الطمبة ما يدؿ عميو ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف . .6

 وبعد(. )قبؿل مثؿ:المشتركة بيف ظرفي الزماف والمكاف يبيف الطمبة الظروؼ  .7

 يشير الطمبة إلي عبلمة إعراب ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف . .8

 األمثمة مف خبلؿ ذكر جمؿ مشابية ليا .الطمبة يحاكي  .9

 والموازنة.ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف مف خبلؿ المناقشة  قاعدةالطمبة .يستنتج .1

 ظرفي الزماف والمكاف .لدرس مية عف أسئمة منت الطمبة  يجيب.12

 األساسية: تثانيان:المتطمبا
   ) يميز الطمبة بيف أنكاع الجممة ) اسمية ػ فعمية 

 االختيارية:البنكد  ثالثان:

 اآلتيػػة: أنكاع الجمؿنحدد أعزائي الطمبة ىيا 
 نوعيا الجممة الرقـ
  خاشعيف.يقؼ المصموف خمؼ اإلماـ  .1
  ة بالكتب .مكتبة المدرسة عامر  .2
  تتفتح األزىار ربيعًا  . .3

 رابعان : تنظيـ البيئة الصفية : 
 مجموعات.جمسة مربف ناقص ضمف ػ 
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 الكسائؿ التعميمية: خامسان:
ل الطباشير ل شرائح ل مسرح العرائس ل لوحة مرسوـ عمييا صور مف البيئة ل أوراؽ عمؿ ل السبورة 

ا، الدرامي ل بطاقات تعمـ ذاتي ل ورؽ مقوى مكتوب عميو جياز حاسوب ل طمبة مدربيف عمى األد
 شخصيات العمؿ الدرامي التعميمي  .

 
 سادسان : محتكل القصة:

 المشيد األكؿ
 

كؿ يـو  مذاكرةل)أحمد تمميذ كسوؿ يجمس في ركف مف أركاف الفصؿ وكؿ يـو يتألـ ويقوؿ كؿ يوـ 
 قائبًل(.ويفتح كتاب لغتنا الجميمة  واجباتل

 .( الزماف والمكافظرفي ب منا المعمـ أف نذاكر درس لقد طم
وعبلـ يدالف ؟  وما عبلمة إعرابيما ؟ األكؿ والنـو  الزمافلما ظرؼ المكاف وما ظرؼ  ربل يا

 (.)ثـ يضف رأسو بيف يديو ويناـ عمى الطاولة ويأكؿ  وأحسفلأجمؿ 
 المكافلوظرؼ ؼ الزماف رؽ مكتوب عمييا ظر منيما قطعة و  كؿ واحد)يدخؿ تمميذاف وعمى صدر 

 والمكاف.الزماف  انحف ظرف أحمدلأصحابي ىيا يا  ىيا يا واحدلويدخبلف الفصؿ في صوت 
 ا .فيصفؽ الجميف ويقوؿ أىبًل وسيبًل بكم

الزماف  نتما ؟ مف أنتما ؟ أنا أذاكر ... أنا أذاكر درس ظرفيمف أأحمد )مندىشًا ومذعورًا( ...
 المعمـ.والمكاف كما طمب منا 

 أأنت تذاكر ؟ : ظرؼ المكاف 
 أنت ال تذاكر ل أنت تأكؿ وأنت نائـ . : ظرؼ الزماف 

 ال ال . :  أحمد
 قؿ لنا ما عرفتو عف ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف. تذاكرلمازلت تقوؿ بأنؾ   الزماف:ظرؼ 

 .. ال أعرؼ ..... عمى.أحمد :  ظرؼ الزماف .. يدؿ عمى زماف ... وظرؼ المكاف ... يدؿ 
 بأنفسنا.فانتبو لنا جيدًا ولذا حضرنا لكي نعرفؾ  تعرفنالمازلت ال   المكاف:ؼ ظر 

 الفيـ.أحمد :  أجؿ... أجؿ....سوؼ أستمف لكما بشرط أف تساعداني عمى 
 المشيد الثاني

 الفعؿ.أنا يا أحمد الذي يدؿ عمى زمف حدوث   الزماف:ظرؼ 
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 الفعؿ.ظرؼ المكاف:  أما أنا فأدؿ عمى مكاف حدوث 
 أأنتما ظرفا الزماف و المكاف ؟ ِ : حمد أ

 المكاف.بمي أنا ظرؼ الزماف وذاؾ أخي ظرؼ  الزماف:ظرؼ 
 األفعاؿ.ىؿ أنتـ مف األسما، أـ مف  أكثرلعمى أنفسكـ  عرفونيلفييا  أحمد:

 نحف مف األسما،  : ظرؼ المكاف 
 وكيؼ تعرباف ؟: أحمد 

 الفتحة. ة نصبيىو: ظرؼ زماف منصوبل وعبلم:  إعرابي الزمافظرؼ 
 .الفتحةؼ مكاف منصوب وعبلمة نصبي ظر  فدعرابي: ناأما أ  المكاف:ظرؼ 

    ؟أحمد:   آه .. لقد فيمت اآلف 
 ؟ماذا فيمت اآلف   الزماف:
وعبلمة نصبو  منصوبلؿ عمى زمف حدوث الفعؿ وىو لقد فيمت بأف ظرؼ الزماف يد  أحمد:

 بالفتحة.ث الفعؿ وىو أيضا منصوب عمى مكاف حدو  ؿوظرؼ المكاف فيو يد الفتحةل
 ىيا بنا نأتي بجمؿ مفيدة . : ظرفا الزماف والمكاف 

 نعـ ... ىيا بنا . : أحمد 
 )وقؼ المعمـ أماـ الطمبة ( فأيف الظرؼ يا أحمد؟  الزماف:ظرؼ 
   ألنيا تدؿ عمى مكاف حدوث الفعؿ  مكاف وىو ظرؼ  ل"أماـ"كممة الظرؼ في الجممة ىو   أحمد:
 ."الفتحةظرؼ مكاف منصوب وعبلمة نصبو " ويعرب: (ل )وقؼ

 وما عبلمة إعرابو ؟ الظرؼلأيف  صباحًا.تشرؽ الشمس  أخرىلجممة  حسنًال :ظرؼ المكاف
  الشمسلألنيا تدؿ عمى زمف ظيور  زماف ىي الظرؼ ونوعيا ظرؼ  "صباحاً "كممة  أحمد:

عرابيا ظرؼ زماف منصوب وعبلمة نصبو   الفتحة.واي
 أيف الظرؼ في ىذه الجممة " يقؼ العصفور فوؽ الشجرة " ؟ اف:الزمظرؼ 

 الفتحة.منصوب وعبلمة نصبو ظرؼ مكاف  عرابو:إ : الظرؼ " فوؽ " وأحمد
 أيف الظرؼ يا.... " تعود الطيور إلى أعشاشيا مساً، ؟ المكاف:ظرؼ 
عرابو يورلالط. وىو ظرؼ زماف يدؿ عمى زمف عودة "مساً، "الظرؼ ىنا  أحمد: ظرؼ زماف  لواي

 الفتحة.وعبلمة نصبو  منصوبل
 المشيد الثالث

تدؿ عمى أف تذكروا لنا بعض الكممات التي  ايا إخواني الطمبة ىؿ تستطيعو  إذاً  الزماف:ظرؼ 
 ؟ الزماف ظرؼ

 (. صباحًا ػ مساً، ػ ظيرًا ػ ساعة ػ دقيقة ػ ليبلً  دًا )افر  الطمبة:
 ؟ وما الدليؿ عمى أنيا ظرؼ زماف المكاف:ظرؼ 
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 منصوبة.ألنيا تدؿ عمى زمف حدوث الفعؿ وأيضًا  أحمد:
 ىيا يا أحمد اذكر لنا بعض الكممات التي تكوف ظرؼ مكاف ؟ الزماف:ظرؼ 
 الكممات ىي ) يميف ػ شماؿ ػ فوؽ ػ تحت ػ خمؼ ػ أماـ ( . :أحمد 

 لماذا كانت ىذه الكممات ظرؼ مكاف؟ :ظرؼ المكاف 
 الفعؿ . ألنيا تدؿ عمى مكاف حدوث :أحمد 

 سؤاؿ أخير  الزماف:ظرؼ 
 ما ىو ؟؟ أحمد:

 ؟الزماف وما إعرابو  ظرؼما  الزماف:ظرؼ 
ل وعبلمة إعرابو: اسـ اً اسـ يدؿ عمى زمف حدوث الفعؿ ويكوف منصوب الزماف:ظرؼ  أحمد:

 الفعؿ.منصوب يدؿ عمى زمف حدوث 
 ومف أنا يا أحمد ؟ :ظرؼ المكاف

 الفعؿ.ف تدؿ عمى مكاف حدوث اسـ منصوب ولك  أيضًالأنت  :أحمد
 الفتحة.ال تنس يا أحمد أننا اسماف منصوباف وعبلمة نصبنا  والمكاف:ظرفا الزماف 

 )وفجأة يظير بائف الصحؼ وينادي آخر األخبار اليـو (.
ويقرأ )قبؿ وبعد( تستخدماف لظرؼ الزماف  انتظروا!! صحيفة انتظروايقؼ بسرعة ويأخذ  أحمد:

 والمكاف.
ذا جا،ا قبؿ مكاف فيما  أحمدلنعـ يا  الظرفاف: إذا جا، )قبؿ وبعد ( قبؿ الزمف فيما ظرفا زمافل واي

 ظرفا مكاف 
الزماف والمكاف عف  شرح درس ظرفيأوأستطيف أف لجيدًا  سلقد فيمت الدر  لكمالشكرًا  أحمد:

 المعمـ .
 أصدقائي.يا لكـ ظرفا الزماف والمكاف / شكرًا شكرًا 

 يا أصحابيء إل. المقاء إل. المقا
 أسئمة القصة الدرامية :   

 العمؿ الدرامي ؟ شخصياتما  .1

 ماذا طمب المعمـ مف أحمد ؟ .2

 الصديقاف المذاف حضرا إلى أحمد ؟ مف  .3

 عبلـ يدؿ ظرؼ الزماف ؟ .4

 وعبلـ يدؿ ظرؼ المكاف ؟ .5

 أـ مف المنصوبات ؟ المرفوعاتىؿ ظرفا الزماف والمكاف مف  .6

 ؟ الزماف وظرؼ المكاف إعراب ظرؼما  .7
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 منيما ؟ وما عبلمة إعراب كؿ .8

 كيؼ يعرب ظرؼ الزماف ؟ .9

 وكيؼ يعرب ظرؼ الزماف ؟.11

 تحتوي عمى ظرؼ الزماف . ةمف يأتي بجمم.12

 حتوي عمى ظرؼ المكاف؟ت ة.مف يأتي بجمم13

 عيف الظرؼ وبيف نوعو في الجمؿ المذكورة ؟.14

 الزماف والمكاف ؟ ظرفي ما قاعدة.15

 نشطة :سابعان : اإلجراءات كاأل 
  األكؿ:المقاء 
  تنظيـ البيئة الصفية عمى شكؿ مربف ناقص ضمف. 

  مناقشة الطمبة في البنود االختيارية الخاصة بالمتطمب السابؽ. 

: يبدأ المعمـ بمناقشة لتييئة الطمبة ل بعرض فكرة موجزة عف العمؿ الدرامي لنشاط التمييدم ا
 بيدؼ التعرؼ عمى مضموف القصة . لدرس ظرفى الزماف والمكاف خبلؿ ثبلث دقائؽ  

 العرض:
 الفصؿ.مرة أولى داخؿ  أماـ الطمبة. تقـو جماعة التمثيؿ بعرض العمؿ الدرامي 1 
 السابقة.. مناقشة األسئمة 2
 . استخبلص األمثمة التالية مف خبلؿ المناقشة ليتـ تكويف نشاط سبوري شفوي .3
 بو إعرا نوعو   الكممة المقصودة  الجممة  الرقـ 

    وقؼ المعمـ أماـ الطمبة . .1
    تشرؽ الشمس صباحًا . .2
    تعود الطيور إلى أعشاشيا مساً،. .3
    يقؼ العصفور فوؽ الشجرة . .4
 . عرض جماعة العمؿ الدرامي مرًة أخرى ل وذلؾ لتثبيت المعمومات لدى الطالبات .4
 تحتوي عمى ظرفى الزماف والمكاف. تيـ بدعطا، جمؿعمى الطمبة ومطالب. عرض صور مف البيئة المحمية 5
 . استنتاج القاعدة مف أفواه الطمبة عمى النحو اآلتػي :6
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 . ىؿ ظرؼ الزماف  اسـ أـ فعؿ ؟1
 . عبلـ يدؿ ظرؼ الزماف ؟2
 . كيؼ يعرب  ؟ وما عبلمة إعرابو ؟3
 . ىؿ ظرؼ المكاف اسـ أـ فعؿ ؟4
 عرابو ؟.كيؼ يعرب  ؟ وما عبلمة إ4 

 ثـ تعرض القاعدة عم. شريحة 
 ظرؼ الزماف ىو اسـ منصوب يدؿ عمى زمف حدوث الفعؿ .
 ظرؼ المكاف ىو اسـ منصوب يدؿ عمى مكاف حدوث الفعؿ.

 التقكيـ  يككف مف خالؿ كرقة عمؿ     
 (0تدريب )

 كخطيف تحت ظرؼ المكاف : خطان،ضع تحت ظرؼ الزماف 
 ساعة ػ حوؿ ػ دقيقة ػ فوؽ ػ خمؼ ػ شرؽ .بًا ػ تحت ػ شماؿ ػ ظيرًا ػ جنو 

 (2تدريب )
عرابو :   استخرج مما يمي الظرؼ كبيف نكعو كا 

 تطير الطائرة فوؽ السحاب . .1
 شتاً،.ييطؿ المطر في فمسطيف  .2

 يمشي الجنود خمؼ القائد . .3

 ًن   استمر االمتحاف ساعة  3
 الثاني:المقاء 

 النشاط الشفكم كيتمثؿ في األسئمة اآلتية :
 رؼ اسـ أـ فعؿ ؟ىؿ الظ .1
 الظرؼ ؟ أنواع ما .2

 ظرؼ الزماف ؟  ما .3

 ظرؼ المكاف ؟   ما و .4

 عبلمة ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف ؟ ما  .5

 اذكر جممة تحتوي عمى ظرؼ الزماف ؟ مف التحديد  .6

 اذكر جممة تحتوي عمى ظرؼ المكاف ؟مف التحديد  .7
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 مف ظرؼ الزماف وظرؼ المكاف ؟ ما إعراب كؿ .8

 ية ؟وما ىي العبلمة اإلعراب .9

 ظرؼ المكاف وظرؼ الزماف ؟ قاعدةما  ..1

 الظرؼ رسـ مخطط يكضح أنكاع 
 الظرؼ ) المفعكؿ فيو (                                    

 

 
 الكتابي:النشاط 

 (0تدريب )
 أكمؿ الجدكؿ التالي حسب المطمكب :

 إعرابو نوعو الظرؼ الجممة الرقـ
    لى المدرسة مساً، .ذىبت إ .1
    مدرستنا وسط المدينة . .2
    أقرأ القصص يـو اإلجازة . .3
    يطوؼ الحجاج حوؿ الكعبة  . .4

 (0تدريب )
 أكمؿ  الجمؿ التالية بظرؼ مكاف مناسب  مع الضبط :

 تقؼ الطيور ػػػػػػػػ األغصاف . .1
 سقط الجندي ػػػػػػ ساحة المعركة . .2

 ػػػ الجيش .سار القائد ػػػػػػػ .3

 فمسطيف.يقف البحر الميت ػػػػػػػػػػ  .4

 (4تدريب )
 أكمؿ  الجمؿ التالية بظرؼ زماف  مناسب  مع الضبط : 
 ػػػػػػػػ .  أستريح أعمؿ ػػػػػػػ و .1
 تسقط األمطار عمى فمسطيف ػػػػػػػػػ . .2

 نذىب إلى النـو ػػػػػػػػػ . .3

 قضيت في المدرسة ػػػػػػػػػ . .4

 ظرؼ المكاف ظرؼ الزماف
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 (3تدريب )
 بة الصحيحة مما بيف القكسيف :تخير اإلجا

السارية (. إعراب الكممة المخطوطة في الجممة السابقة ) ظرؼ مكاف  فكؽ)يرتفف العمـ  .1
 منصوب ػ ظرؼ مكاف مبني ػ ظرؼ زماف منصوب ػ مفعوؿ بو ( .

. إعراب كممة )صباحًا ( ) ظرؼ مكاف ػ ظرؼ زماف ػ  صباحان يخرج الفبلح إلى حقمو  .2
 مؽ ( .مفعوؿ بو ػ مفعوؿ مط

 ظرؼ الزماف اسـ )منصوب ػ مرفوع ػ مجرور ػ مجزـو (. .3

 ػ ساعةً ( ػ وسطحوؿ  ربيعًا ػ) ػػػػػػ المعمـ.جمس الطمبة  .4

 (5تدريب )
أماـ العبارة الخاطئة مف تصحيح × ( ضف عبلمة ) / ( أماـ العبارة الصحيحة وعبلمة )  

 الخطأ :
 وث الفعؿ .. )    ( ظرؼ الزماف اسـ منصوب يدؿ عمى مكاف حد1
 الفعؿ.. )    ( ظرؼ المكاف اسـ يدؿ عمى مكاف حدوث 2
 . )    ( )نقرأ القرآف صباحًا( . "صباحًا " ظرؼ زماف منصوبلوعبلمة نصبو الفتحة .3
 . )    ( ) وقؼ العصفور فوؽ الشجرة( . إعراب كممة "فوؽ " مفعوؿ بو منصوب .4

 (6تدريب )
 أعرب ما يأتي إعرابًا كامبًل: 

 جمس الفبلح تحت الشجرة ..ي1
 . ذىب إلى المدرسة صباحًا .2

 بطاقة تعمـ ذاتي
 الميارة  / تحديد ظرؼ الزماف كظرؼ المكاف   

حدِّد ظرف.  الزماف كالمكاف   اليدؼ / ِمًُ
 

 ( :0نشاط رقـ )
 ضع خطان تحت الظرؼ في الجمؿ التالية كاذكر نكعو :

 نوعو..................................أذىب إلي المدرسة كؿ يوـ صباحًا .           .1
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 تنتقؿ الفراشة بيف األزىار .                   نوعو ..................................  .2

 عاد الفبلح مف حقمو مساً،.                    نوعو.................................... .3

 ...............................وقؼ الشرطي ينظـ المرور وسط الشارع.  نوعو ... .4

 ذىبت إلي صديقي محمد بعد المغرب.        نوعو ................................... .5

 ..............................يقؼ اإلماـ أماـ المصميف .                     نوعو .... .6

 ( :0نشاط )
 و :ظرفان مناسبان كبيف نكع ات اآلتية ضع مكاف الفراغ

 .نوع الظرؼ .................            . وصؿ التاجر إلي السوؽ ..................   10

 وع الظرؼ ...............ن  . ويسارًا عند عبور الطريؽ  نظر الطفؿ ............ 20

 نوع الظرؼ ................         .  عمي ببلدنا ..................تسقط األمطار  30

 نوع الظرؼ ...............                 .العصفور .......... القفص وضف الطفؿ  40

 نوع الظرؼ ..................       .توجيت إلي بيت عمى .......... صبلة العصر  50

 نوع الظرؼ...............                    . تنزه السائح ................ الحقوؿ 60
 ( :4نشاط رقـ )

 التي تحتيا خط : أعرب الكممات 
 خاف يونس . شماؿتقف مدينة غزة  .1

 .....: ............................................................ شماؿ

 صبلة العصر . بعدزرت مدينة غزة  .2

 ...: ................................................................ بعد
   نياران . عاد المسافر مف السفر  3

 .......: .............................................................. ان نيار 
 

 تقىَن ختاهٍ :

ضع كؿ كممة مما يأتي في جممتيف بحيث تككف في الجممة األكلي ظرؼ زماف كفي الثانية ظرؼ 
قبمـــبعذـــبيٍ(): مكاف 

 

 الٌشاط البُتٍ :

 . ظرؼ كبيت نكعو :مؿ عمتأجب عما يأتي  بحيث تش  ( أ)
 ػػػػػػػػػػػػػػػ متى تسقط األمطار عمى ببلدنا ؟ 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػأيف يقؼ المدرس في الفصؿ ؟ 20

 ػػػػػمتى تذىب إلى المدرسة ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػ 30



 225 

 أيف تقؼ العصافير ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
 )ب(  استعذ علً الفقرة التالُت لتولٍ علُل الحصت األولً القادهت :

رجنا يومًا لمصبلة في المسجد األقصى ل فسارت بنا السيارة ساعًة ل ولما وصمنا إليو ظيرًا " خ
 .ونحف في غاية السرور والسعادة " لوصمينا داخمو لوقفنا خارجو‘ 
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