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المبحث األول

تدرٌس القواعد كؽٌرها من المواد تحتاج الى العدٌد من الطرائق التدرٌسٌة عند تقدٌمه
للمتعلمٌن  ,وٌمكن الجزم بان لٌس هناك طرٌقة واحدة لجمٌع المواقؾ  .ان المدرس
الجٌد المتابع لكل جدٌد فً مٌدان تخصصه ٌستؽل كل ما ٌمكنه من طرائق لتقدٌم المادة
بؤسلوب سهل و َشٌق فً ذلك الوقت  ,بل اننا ٌمكن ان نذهب الى ابعد من ذلك عندما نوجه
المدرس انه بؤمكانه ان ٌستخدم طرائق متعددة لموقؾ تعلٌمً واحد والشواهد على ذلك
كثٌرة .
أن اسباب ضعؾ الطلبة فً مادة قواعد اللؽة العربٌة كثٌرة  ,وقادتهم الى كره هذه المادة
والنفور منها وعدم محبتهم لها  ,وٌقودهم هذا الى عدم محبة المدرس الذي ٌقوم بتدرٌسهم هذه
المادة  .وعزى التربوٌون والمتخصصون وعلماء النفس الى ان هذه االسباب تعود الى ضعؾ
الكفاٌة العلمٌة لبعض مدرسً ومدرسات اللؽة العربٌة  ,وعدم االهتمام بتؤهٌلهم تربوٌا ً على
عال  ,ألن التؤهٌل التربوي ٌوازي أآلعداد العلمً بل ٌتفوق علٌه  ,وذلك لتمكٌنهم من
مستوى ٍ
التعامل مع الطلبة على وفق األسالٌب التربوٌة الحدٌثة  .وهناك اسباب اخرى تعود الى المناهج
ً
وخاصة اذا كانت التلبً حاجات
الدراسٌة وكٌفٌة اعداد هذه المناهج واألهتمام بالكتب المدرسٌة ,
ومٌول ورؼبات واتجاهات الطلبة وشدهم الى ما فٌها من معلومات وحقائق علمٌة  .واسباب
اخرى تعود الى الطرائق التدرٌسٌة المستخدمة وهً فً ؼالبٌتها من الطرائق التقلٌدٌة القدٌمة
والمؤخوذة من بعض اللؽات االخرى .
(( إذن ال ٌعزى الضعؾ اللؽوي الى صعوبة النحو  ,بل ٌرجع إلى أسباب أخرى كالمنهج
المدرسً وأسالٌب التدرٌس وطرق التقوٌم ودرجة اعداد المدرس وؼٌرها من األمور التربوٌة
( اسماعٌل ) 208 :
الهامة التً ال ٌمكن تبرءتها من تهمة التقصٌر ) ) .
أذن ما دامت الطرائق التدرٌسٌة من األسباب المهمة فً ضعؾ الطلبة فً اللؽة والقواعد
النحوٌة  ,وهذا الضعؾ قاد الى خلق مشاكل وصعوبات فً تعلٌم القواعد النحوٌة  ,فال بد من
اعادة النظر فً الطرائق التدرٌسٌة وتحدٌثها .
ان الضعؾ فً قواعد اللؽة العربٌة ال ٌرجع الى التعقٌد الموجود فٌها والبعد عن اسلوب
التفكٌر الحدٌث وكثرة التؤوٌل والتعلٌل والحذؾ والتقدٌر وهذه اسباب قدٌمة ولكن السبب ظاهرة
حدٌثة هً الطرائق المتبعة فً تعلٌم القواعد والى عقم هذه الطرائق .
( المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) 28 – 27 :
وذهب بعض التربوٌٌن الى القول  (( :نحن ال نطالب المدرس بإتباع طرٌقة جامدة فً
التدرٌس  ,بل على المدرس ان ٌكون المبدع لطرٌقته  .ونسمح له ان ٌرفض الطرٌقة التً تمُلى
علٌه إمال ًء وأن ٌتبع الطرٌقة التً تتناسب والظروؾ المحٌطة به ))
(عبد العزٌز وعبد العزٌز ) 200 :
وٌقول آخر  (( :من الموضوعات الهامة التً ُ
شؽل بها المربون قدٌما ً وحدٌثا ً طرق التدرٌس
 ,وٌكفً ان ننظر الى كتب التربٌة حتى نجد ان الجزء االكبر منها حدٌث عن المناهج والطرق بل
أنك لتجد أن تارٌخ التفكٌر التربوي لٌس إال محاوالت متصلة فً سبٌل الوصول الى الطرٌقة
الصالحة فإذا ما استمعت الى احادٌث المدرسٌن ورجال التعلٌم وجدت ان الطرٌقة تحتل فً
اقوالهم  ,وتفكٌرهم مكانا ً كبٌراً فلٌس بؽرٌب إذن ان نقؾ الٌوم لنسؤل ما االتجاهات الحدٌثة فً
طرق تعلٌم القواعد ؟ ) ) .
( محمد علً ) 5 :
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أعتبر الباحثون اللؽوٌون ان صعوبة النحو تعود الى مجموعة من االسباب  ,ومن هذه
االسباب الطرائق التدرٌسٌة المتبعة فً تعلٌمها والتً وصفوها بؤنها عقٌمة  .وقد دعو الى إعادة
النظر بدراسة وتحلٌل تلك الطرائق التدرٌسٌة وذلك بؤعتبارها لؽة قومٌة .
( قورة ) 11 :
أكد محمد كامل حسٌن  (( :ان اللؽة العربٌة فً خطر وخطورة هذا االمر ٌتمثل فً اسالٌب
التعلٌم  ,الن الطرائق التدرٌسٌة المتبعة فً تعلٌمها مؤخوذة من طرائق تعلٌم اللؽات األخرى  ,وقد
ال ٌنفع بعضها مع خصائص اللؽة العربٌة المعاصرة  .اذن ٌتطلب األمر تؽٌٌر شامل فً طرائق
تدرٌسها للتعرؾ على الصالح منها )) .
( حسٌن ) 82 :
ما دام الضعؾ قائما ً والشكوى مستمرة والمستوى متدنٌا ً فال بد من تجرٌب اسالٌب اخرى
لعلها تسهم فً تٌسٌر تعلٌم القواعد النحوٌة ( الن الحكم على فاعلٌة األسلوب أو الطرٌقة ٌكون
عن طرٌق التجرٌب ) .
( السٌد ) 126 :
ومن تلك الطرائق التً اهتمت بالفرد المتعلم ودوره النشٌط الفعال فً العملٌة التعلٌمٌة الطرق
التدرٌسٌة الحدٌثة  ,ومنها طرٌقة التعلٌم المبرمج والطرٌقة االستجوابٌة وطرٌقة المناقشة وطرٌقة
المشروعات وطرٌقة حل المشكالت وؼٌرها  ,وهذه الطرائق تهتم بالمتعلم وتجعله اكثر اٌجابٌة
فً الحصول على المعرفة  ,كما تمتاز بكونها تقدم المادة التعلٌمٌة المراد تعلمها على شكل سلسلة
من خطوات صؽٌرة متتابعة تتدرج بالطالب من المعلومات البسٌطة الى االكثر تعقٌداً  ,وتتطلب
منه ان ٌعطً استجابة لهذه المعلومات حٌث تختبر استٌعابه  ,وال بد ان ٌزود الطالب بتؽذٌة مرتدة
على الفور تتوصل الى صحة اجابته .
( عزٌز ) 300 :
(( ان الفكرة الرئٌسٌة لطرٌقة حل المشكالت هً أن نعلم الطالب كٌؾ ٌتعلم وال ٌكون دور
المدرس سوى األشراؾ والتوجٌه واإلرشاد  ,ومن خالل الحلول التً ٌتوصل الٌها الطالب فً
حل المشكلة فانه بذلك ٌكتسب مهارة وخبرة تفٌدانه فً حل المشكالت المستقبلٌة )) .
( محمد ) 145 :
وبنا ًء على ما تقدم  ,فؤن مشكلة البحث الحالً تدرس أثر كل من طرٌقة حل المشكالت
والطرٌقة االستقرائٌة وطرٌقة ال َنص فً تحصٌل طالبات الصؾ السادس العلمً فً قواعد اللؽة
العربٌة .

ب -أهمٌة البحث :
القواعد هً وسٌلة لضبط الكالم  ,وصحة النطق والكتابة ولٌست ؼاٌة مقصودة لذاتها ,
وقد أخطؤ كثٌر من المدرسٌن والمدرسات حٌن ؼالوا بالقواعد  ,وأهتموا بجمع شواردها  ,واأللمام
بتفاصٌلها واإلثقال هذا كله على الطلبة  ,ظنا ً منهم أن فً ذلك تمكٌنا ً للطلبة من لؽتهم  ,وأقتداراً
لهم على إجادة التعبٌر والبٌان .
ُ
كانت قواعد اللؽة العربٌة بشكل عام والقواعد النحوٌة بشكل خاص تعد من اهم مقومات اللؽة
االساسٌة واصولها  ,إذ تبعد الفوضى عنها وتسٌر وفق نظام مضبوط .
( تٌمور ) 17 :
ان القواعد النحوٌة لها اهمٌة كبٌرة  ,النها ترتقً بالمتكلم الى مستوى اللؽة التً ٌتكلمها  ,إذ
ال بد ان ٌج ٌَد فٌها وٌحافظ علٌها  ,وذلك الن الفجوة عمٌقة وواسعة بٌن اللؽة العامٌة واللؽة
الفصحى فً الوسط االجتماعً  ,فال بد للمتكلم ان ٌترك اللؽة العامٌة السهلة والبسٌطة  ,وٌلجؤ
الى االهتمام باللؽة الفصحى من خالل ضبط القواعد النحوٌة .
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( خرما ) 80 :
تحتوي القواعد النحوٌة على مجموعة من المعانً  ,البد للمتكلم ان ٌختار منها ما ٌناسب
المقام  ,الن مقدرة االنسان على االبداع ترتبط بقوانٌن اللؽة  ,مما ٌإدي به الى التعرؾ علٌها
واالحاطة بها وتفسٌرها وربط المعانً الفكرٌة الكامنة فً ذهنه مع االصوات التً ٌنطق بها ,
واذا أ ُ
ْ
هملت تلك القواعد سٌتحول الكالم الى مجموعة من االلفاظ المختلفة ال تسٌر وفق قواعد
وقوانٌن كما ٌجري فً اللؽة العامٌة  ,لذلك تعتبر القواعد النحوٌة قلب اللؽة العربٌة الذي ال ٌمكن
ان تبقى ح ٌَة من دونه .
( زكرٌا ) 299 :
أصبحت القواعد النحوٌة من خصائص اللؽة العربٌة التً ال ؼنى عنها النها مالزمة فً صٌػ
احوالها وتدخل برصانة وقوة فً اسالٌبها وعباراتها .
( عبد المجٌد ) 5 :
ولذلك فٌعتبر النحو هو العلم الذي ٌُعرؾ به احوال اواخر الكلمات اعرابا ً وبنا ًء  ,وابتعاد
اللسان عن اللحن والخطؤ فً الجملة عند التعبٌر عن الفكرة  ( .عبد العزٌز  ) 121 :تهتم القواعد
النحوٌة فً فهم المسموع والمقروء وترسٌخ المفاهٌم فً الذهن وتفسٌر معانٌها
( قورة ) 251 :
ولذلك فإن الفرد عندما ٌقع فً اللحن والخطؤ فً األعراب وعدم ضبط أواخر الكلمات قد ٌإثر
فً نقل المعنى المقصود الى السامع مما ٌقوده الى العجز فً الفهم الدقٌق والصحٌح .
( مجاور ) 363 :
ولسنا بصدد معرفة اسباب صعوبة النحو  ,ولكن سببا ً واحداً منها كاؾٍ لبٌان فشل كل الجهود
المخلصة التً قامت لتٌسٌر النحو  ,ذلك أن قواعد النحو شًء ولؽة الناس العامٌة شًء آخر ,
وبمعنى آخر انعدام وظٌفة النحو تماما ً وستظل المشكلة متفاقمة لو لم توضع خطط قومٌة على
مستوى الوطن العربً لتوظٌؾ النحو والحدٌث بالفصحى على األقل فً دور العلم جمٌعها  ,وفً
مراكز البحث العلمً  ,وفً المصالح والمإسسات  ,وترجمة كل العلوم الى العربٌة  .كل هذا
سٌإدي الى القضاء على صعوبة القواعد .
ان الباحثٌن اللؽوٌٌن ( القدامى والمعاصرٌن ) اهتموا بالقواعد النحوٌة  ,إذ أكد ابن خلدون
( اللغة  ,النحو  ,البٌان  ,األدب ) لكن النحو
على ان اللسان ٌرتكز على اربعة اركان هً
ٌتصدرها ( إذ به نتبٌن اصول المقاصد بالداللة فٌعرؾ الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر
ولواله لجهل أصل اإلفادة )( ابن خلدون  ) 545 :واعتبر ابن خلدون النحو أهم من اللؽة ألنه
ٌسهل وسٌلة التفاهم بٌن الناس من خالل الكالم والحدٌث والقراءة والكتابة .
( ابن خلدون ) 545 :
ان النصوص القرائٌة ال بد لها ان تكون محوراً لمعالجة الفنون اللؽوٌة والتفكٌر اللؽوي ,
ً
وخاصة عند وضع المناهج  ,وفٌما ٌخص النحو فقد وعى المنهج اهمٌة تعلم اللؽة وتقدٌم التراكٌب
واالسالٌب فً صورة انماط ُتحاكى وتستخدم  ,وتعرٌض المتعلم لمواقؾ حٌاتٌة ُ ,تستخدم فٌها هذه
التراكٌب فً صور ٍة وظٌفٌ ٍة حٌاتٌة .
اذن فالنحو هو العمود الفقري للؽة العربٌة والقلب النابض لها النه ٌحدد الجملة وبناءها وموقع
الكلمة ومعناها  ,وذلك الن اللؽة معربة فً كل األزمان فً الماضً والحاضر وهذه من الصفات
الممٌزة لها .
( المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) 21 :
وللقواعد النحوٌة أهمٌة فً جودة االسلوب وسالمة التراكٌب ووظائفها  ,وتقوٌم اللسان فً
النطق والكتابة ومن فهم الكلمة فً الجملة حتى ٌتم بناء العبارة باسلوب سلٌم بعٌداً عن التشوٌه
لتتحقق سالمة التعبٌر .
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( مصطفى  ) 81 :و ( قورة ) 268 :
تعرفنا على أهمٌة القواعد النحوٌة للؽة العربٌة  ,فلذلك ٌعتبرها البعض انها وسٌلة لتقوٌم القلم
واللسان من اإلعوجاج والزلل  ,واألبتعاد عن االخطاء النحوٌة عند التعبٌر شفوٌا ً وكتابٌا ً  ,وفهم
المعنى عن طرٌق القراءة واالستماع والمحادثة  ,وهً لٌست هدفا ً قائما ً بذاته .
( السٌد ) 119 :
ان القواعد النحوٌة تم وصفها بؤنها جافة وشاقة  ,والطرٌق الٌها صعب وعسٌر وؼٌر مٌسر ,
حتى اصبحت من اهم المشكالت التربوٌة واكثرها تعقٌداً فً اللؽة العربٌة .
( مصطفى  :أ )
ولذلك فإن (( طرٌقة التدرٌس لٌست سوى مجموعة خطوات ٌتبعها المدرس لتحقٌق اهداؾ
معٌنة  .وإذا كانت هناك طرق متعددة مشهورة للتدرٌس  ,فإن ذلك ٌرجع فً األصل الى افكار
المربٌن عبر العصور عن الطبٌعة البشرٌة  ,وعن طبٌعة المعرفة ذاتها  ,كما ٌرجع اٌضا ً الى ما
توصل الٌه علماء النفس عن ما هٌة التعلٌم  ,وهذا ما ٌجعلنا القول ان هناك جذور تربوٌة ونفسٌة
( أبا حسٌن ) 2 :
لطرائق التدرٌس ) )
وٌشٌر (رضوان) الى ان طرٌقة التدرٌس مهمة كالمنهج نفسه وهً العامل الثانً فً حصول
التعلم الجدٌد  ,فالمنهج مهما كان ؼنٌا ً ال ٌمكن ان ٌفٌد إال أذا تضمن طرٌقة تدرٌس تستطٌع ان
ً
حقٌقة أن تمكنه من عملٌة التعلم .
تإثر بالمنهج فً شخصٌة الطالب أي تستطٌع
( رضوان ) 131 :
(( وأذا كنا نرؼب فً ان تتحول عملٌة التعلم المعتمدة على المعلم الى عملٌة ٌشارك فٌها
المتعلم من خالل استعدادته ونشاطه التلقائً فإنه ٌجب على الطالب ان ٌشارك فً تحمل المسإولٌة
فٌقوم بتحلٌل المشكلة  ,وصٌاؼة الهدؾ  ,بما ٌتفق مع الموقؾ التعلٌمً سواء فً اللؽة أو فً
الرٌاضٌات أو فً المواد االجتماعٌة أو العلوم العامة أو الموسٌقى أو االعمال الٌدوٌة .
( سلٌمان ) 70 :
ٌهدؾ التعلم الذي تقوده المشكالت الى تدرٌب الطلبة على الطرق الفعالة فً حل المشكالت .
ولعل هذا التدرٌب ٌعٌنهم فً مواجهة التحدٌات المهنٌة والشخصٌة التً ستقابلهم كراشدٌن بعد
تخرجهم من المدرسة  .وفً هذا النوع من التعلٌم تظهر المشكلة فً البداٌة ولٌس فً النهاٌة .
ولذلك سٌواجه الطلبة المشكلة  ,وٌكونوا طرفا ً اساسٌا ً وذا عالقة فً موضوع المشكلة  .وٌتلقى
الطلبة معلومات مبدئٌة عن المشكلة  ,لكن ٌبقى هناك نقص فً المعلومات وفجوات فً الفهم ,
وعلى الطلبة ان ٌمألوا هذه الفجوات بؤنفسهم وٌجب ان ٌكون هذا الموضوع مثٌراً للطلبة  ,بحٌث
ٌثٌرهم وٌدخلهم فً حلقات من االستقصاء والبحث واالكتشاؾ  .وتكون االسئلة الرئٌسٌة تولد
العدٌد من األسئلة الفرعٌة  ,كما ان المعلومات الجدٌدة التً ٌجمعها الطلبة تولد فهما ً مختلفا ً
للمشكلة موضوع البحث  ,وهذا الفهم ٌجعل الطلبة ٌنظرون الى المشكلة االساسٌة بطرٌقة مؽاٌرة
وٌتزاٌد احساسهم بفهمها حتى ٌمكنهم اختٌار حل مناسب  .فً هذه االثناء ٌقوم المدرس بمساندة
الطلبة فً حل المشكلة من خالل تسهٌل الحل التعاونً  ,ومساعدتهم على طرح االسئلة االهم
بوضوح وفعالٌة  ,وتشجٌعهم على الجدل والتفكٌر الجٌد  ,ومساعدتهم لٌصبحوا مفكرٌن ناقدٌن
مبدعٌن .
ً
ان تك ٌَؾ الفرد مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها ولكً ٌصبح قادرا على حل المشكالت األنسانٌة التً
تواجهه’  ,البد ان ٌعتمد على تفكٌره وخاصة التفكٌر المنتج (( إذ ٌربط دٌوى التفكٌر المنتج
بالطرٌقة العلمٌة المطبقة فً حل المشكالت االنسانٌة الممتدة من المشكالت البسٌطة الى المشكالت
االجتماعٌة المعقدة والمشكالت المحددة  ,كما انه اعلى نوع من انواع التعلم عند جانٌٌه  ,كما
ٌإكد برونر أن المهم فً عملٌة التعلم لٌس النتٌجة المكتشفة فحسب بل سلسلة العملٌات المإدٌة الى
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هذه النتٌجة  ,ولذلك بدأ الرأي ٌتفق على حل المشكالت ٌجب ان ٌكون هو الهدؾ االساسً
للتدرٌس )).
( الصادق ) 243 :
أن تنمٌة القدرات العقلٌة للفرد تسعى الٌها العدٌد من الدول  ,ألن عقول االبناء هً مقدار التقدم
والتطور  ,واستثمارها بصورة صحٌحة ٌإدي الى النهوض بالمجتمع .
( الحٌلة ) 161 :
ان التفكٌر العلمً السلٌم بٌن صفوؾ الطلبة هً من االمور المهمة التً ٌقوم بها المدرس
داخل حجرة الدراسة وخارجها  ,وجعلهم ٌعتمدون على انفسهم فً حل المشكالت والصعوبات
التً تواجههم عن طرٌق النشاط الذاتً وتحمل المسإولٌة وذلك بتنشٌط الطالب عقلٌا ً ومهارٌا ً ,
وربما تكون هذه المشكالت فً البٌئة او المدرسة او االسرة او مع االصدقاء .
(( ولٌست هناك طرٌقة تدرٌس واحدة أفضل من ؼٌرها  ,فلقد تعددت طرائق التدرٌس  ,وما
على المدرس إال ان ٌختار الطرٌقة التً تتفق مع موضوع درسه  .وهناك طرق تدرٌسٌة تقوم
على اساس نشاط الطالب بشكل كلً مثل طرٌقة حل المشكالت  ,وهناك طرق تقوم على اساس
نشاط المدرس الى حد كبٌر مثل طرٌقة االلقاء  ,وهناك طرٌقة تدرٌسٌة تتطلب نشاطا ً كبٌراً من
المدرس والطالب وإن كان المدرس ٌستحوذ على النشاط األكبر فٌها أال وهً طرٌقة الحوار
والمناقشة  ,وهناك طرق تدرٌسٌة مثل طرق التدرٌس الفردي كالتعلٌم المبرمج او التعلٌم
بالحاسبات اآللٌة  ,وهناك طرق التدرٌس الجمعً مثل االلقاء والمناقشة وحل المشكالت
والمشروعات والوحدات )) .
( أبا حسٌن ) 2 :
ونتٌجة الهمٌة النحو فً اللؽة العربٌة  ,وابتعاداً عن اللحن والوقوع فً األخطاء األعرابٌة
وللتخلص من كل هذا جاءت أهمٌة هذه الدراسة .
وبما ان الطرائق التدرٌسٌة المتبعة فً تدرٌس القواعد هً طرائق قدٌمة وتقلٌدٌة  ,قام الباحث
بؤستخدام اسلوب جدٌد فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة وهو أسلوب حل المشكالت  ,لٌتعرؾ على
مدى فاعلٌة هذا االسلوب فً تدرٌس القواعد عن طرٌق التجرٌب .

ج -أهداف البحث وفرضٌاته :
ٌهدؾ البحث الحالً الى التعرؾ على أثر استخدام كل من طرٌقة حل المشكالت والطرٌقة
األستقرائٌة وطرٌقة النص فً تحصٌل طالبات الصؾ السادس العلمً فً قواعد اللؽة العربٌة .
ولتحقٌق اهداؾ البحث وضع الباحث الفرضٌات اآلتٌة :
 - 1ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات
اللواتً ٌدرسن القواعد بؤستخدام طرٌقة حل المشكالت ومتوسط درجات الطالبات اللواتً
ٌدرسن القواعد بؤستخدام طرٌقة النص .
 - 2ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات
اللواتً ٌدرسن القواعد بؤستخدام الطرٌقة األستقرائٌة ومتوسط درجات الطالبات اللواتً
ٌدرسن القواعد بؤستخدام طرٌقة النص .
 - 3ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات
اللواتً ٌدرسن القواعد بؤستخدام طرٌقة حل المشكالت ومتوسط درجات الطالبات اللواتً
ٌدرسن القواعد بؤستخدام الطرٌقة االستقرائٌة .

د -حدود البحث :
ٌقتصر البحث الحالً على :
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(المركز

 - 1طالبات الصؾ السادس العلمً فً اعدادٌة المقدادٌة للبنات فً قضاء المقدادٌة
) فً محافظة دٌالى .
 - 2الفصل الدراسً األول للعام الدراسً  2007 / 2006الجراء الدراسة .
 - 3المواضٌع المقرر تدرٌسها للصؾ السادس العلمً من كتاب قواعد اللؽة العربٌة  ,الطبعة
الرابعة عشرة ( 2003م ) وهً
أ  -أسلوب الطلب
اوالً  /االستفهام
 حرفا االستفهام هل والهمزة . اسماء االستفهام . إعراب اسماء االستفهام .ثانٌا ً  /األمر والنهً والدعاء .
ب  -أسلوب النفً
إن  ,الت  ,لم  ,ل َما  ,لن  ,الم الجحود  ,ؼٌر )) .
(( لٌس  ,ال  ,ما َ ,
ج -أسلوب األستثناء
 المستثنى بـ ( إال ) المستثنى بـ ( ؼٌر ) و ( سوى ) المستثنى بـ (خال ) ( ,عدا ) ( ,حاشا )هـ -تحدٌد المصطلحات
 - 1التحصٌل
ٌ عرفه الكلزة  (( :مدى استٌعاب التالمٌذ لما تعلموه من خبرات معٌنة فً
موضوع معٌن مقاسا ً بالدرجات التً ٌحصلون علٌها فً األختبار التحصٌلً )).
( الكلزة ) 102 :
 وٌعرفه الناشؾ والتل  (( :مدى التقدم الذي ٌحرزه الطلبة نحو تحقٌق اهداؾ
التدرٌس ))
( الناشؾ والتل ) 63 :
 وٌعرفه ( جود  (( : ) Goodمعلومات مكتسبة ومهارات منماة فً موضوعات
دراسٌة  ,وٌحدد هذا األداء عادة بدرجات األختبار او بالدرجات الموضوعة
والمحددة من قبل المدرسٌن او بكلٌهما ))
( ) Good : P.7
 التعرٌؾ األجرائً للتحصٌل  (( :هو األنجاز الذي تقوم به كل طالبة من طالبات
العٌنة للحصول على الدرجات فً االختبار التحصٌلً البعدي بعد دراستهن
المواضٌع المقررة فً الدراسة )) .
 - 2الطرائق التدرٌسٌة :
(( هً مجموعة األفعال واألداء واألنشطة التً ٌقوم بها المدرس بقصد جعل الطلبة
ٌحققون اهدافا ً تعلٌمٌة محددة  ,مع األخذ فً االعتبار أن االفعال التً ٌقوم بها المدرس ال
تتم بمعزل عن سلوك الطلبة  ,وذلك ألن التداخل والتفاعل هو الذي ٌحدد شكل العمل
التعلٌمً ))
( ٌحٌى والمنوفً ) 85 :
 - 3طرٌقة حل المشكالت
ٌ عرفها لبٌب  (( :اسلوب للتدرٌس ٌتلخص من اتخاذ احدى المشكالت التً تتصل
بموضوع الدراسة محوراً له ونقطة بداٌة  ,ومن خالل التفكٌر فً حل هذه
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المشكلة وممارسة النشاطات التعلٌمٌة المختلفة ٌ ,كتسب الطلبة المعارؾ
وٌتدربون على اسلوب التفكٌر العلمً وبعض المهارات العقلٌة )) .
( لبٌب ) 117 :
ٌ عرفه السامرائً  (( :اسلوب تتم فٌه عملٌة التعلم والتدرٌب عن طرٌق اثارة
مشكلة تدفع الطالب الى التفكٌر والتؤمل والدراسة والبحث والعمل بؤشراؾ
مدرسه للتوصل الى حل أو عدة حلول لها )) .
( السامرائً ) 73 :
ٌ عرفه شحاته  (( :سلوك ٌنظم المفاهٌم والقواعد التً سبق تعلمها بطرٌقة تساعد
على تطبٌقها فً الموقؾ المشكل الذي ٌواجه المتعلم )) .
( شحاته ) 63 :
 والتعرٌؾ األجرائً لحل المشكالت  (( :هً مجموعة النشاطات العقلٌة والتفكٌر
العلمً السلٌم التً تدخل فٌها الكثٌر من العملٌات العقلٌة  ,والتً تجعل المتعلم الى
فهم وتطبٌق بعض المبادىء والقوانٌن لكً ٌتعلم كٌفٌة اٌجاد الحلول المناسبة
للمشكالت التً تواجههه عن طرٌق استخدام المعلومات والمفاهٌم والحقائق
العلمٌة والمهارات والقدرات والعملٌات التدرٌبٌة لمواجهة المشكالت تحت
اشراؾ وتوجٌه المدرس )) .
 - 4الطرٌقة األستقرائٌة
فً اللؽة  :تتبع الجزئٌات للوصول الى نتٌجة كلٌة .
وفً األصطالح التربوي  :هً الطرٌقة التً ٌتم األنتقال فٌها من الجزء الى الكل او من
( عبد الرحمن ) 29 :
األمثلة الى التعمٌم .

 - 5طرٌقة ال َنص
وهً تقوم على تدرٌس القواعد النحوٌة من خالل االسالٌب المتصلة  ,ال االسالٌب
المتفرقة  ,وٌراد باألسالٌب المتصلة قطعة من القراءة فً موضوع معٌن ٌ ,قرأه الطالب
وٌفهمون معناه وٌصلون الى استنباط القاعدة .
( ٌونس وآخرون ) 304 :
 - 6قواعد اللؽة العربٌة
هً المادة النحوٌة المقرر تدرٌسها لطلبة الصؾ السادس العلمً  ,على شكل كتاب مإلؾ
من قبل لجنة فً وزارة التربٌة  ,وٌسمى هذا الكتاب قواعد اللؽة العربٌة والذي ٌُدرس فً
المدارس الثانوٌة واالعدادٌة .

الدراسات السابقة

المبحث الثانً

لم ٌجد الباحث دراسة تناولت طرٌقة حل المشكالت فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة  ,ولكن
هناك الكثٌر من الدراسات التً تناولت الطرائق التدرٌسٌة التقلٌدٌة وهً ( االستقرائٌة والقٌاسٌة
وال َنص )  .ووجد الباحث بعض الدراسات التً أُستخدمت فٌها طرٌقة حل المشكالت فً مواد
دراسٌة اخرى  .وسوؾ ٌعرض الباحث هذه الدراسات بشكل مختصر .
قام السٌد بدراسة فً سورٌا عام (  ) 1969وظهر فٌها تفوق الطرٌقة القٌاسٌة على الطرٌقة
 ) 1980والتً جرب فٌها الطرائق
األستقرائٌة وطرٌقة ال َنص  .وفً دراسة طه الدلٌمً (
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التدرٌسٌة الثالث ( األستقرائٌة و القٌاسٌة و ال َنص ) ولم ٌظهر فرق بٌن هذه الطرائق الثالث .
وكذلك قام السلطانً (  ) 1981بدراسة للطرائق التدرٌسٌة الثالث  ,ولم ٌظهر فرق بٌن هذه
الطرائق الثالث .
قام العزاوي (  ) 1984بدراسة تقارن بٌن الطرائق التدرٌسٌة الثالث ( القٌاسٌة واألستقرائٌة
و ال َنص ) وظهر تفوق الطرٌقة األستقرائٌة على الطرٌقة القٌاسٌة وطرٌقة ال َنص  .بٌنما لم تظهر
هذه الدراسة فرقا ً بٌن الطرٌقة القٌاسٌة وطرٌقة النص .
قام الخماسً (  ) 1987بدراسة قارن فٌها بٌن الطرٌقة القٌاسٌة والطرٌقة األستقرائٌة  ,وظهر
جرب الطرائق
تفوق الطرٌقة األستقرائٌة على الطرٌقة القٌاسٌة  .وفً دراسة علً ( َ ) 2001
التدرٌسٌة الثالث ( األستقرائٌة و القٌاسٌة و ال َنص ) ولم ٌظهر فرق بٌن هذه الطرائق الثالث .
وبعد ذلك قامت العدٌد من الدراسات بؤستخدام اسالٌب جدٌدة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة ,
ومقارنة هذه االسالٌب بالطرائق التقلٌدٌة  .ففً دراسة الخٌاط (  ) 1979استخدم اسلوب التعلٌم
المبرمج مقارنة باألسالٌب التقلٌدٌة  ,وظهر تفوق اسلوب التعلٌم المبرمج على االسالٌب التقلٌدٌة .
وفً دراسة طه وكامل الدلٌمً (  ) 1982استخدما فٌها األسلوب التولٌفً مقارنة بطرٌقة ال َنص ,
وظهر تفوق األسلوب التولٌفً على طرٌقة ال َنص .
وقام حمادي (  ) 1986بدراسة أستخدم فٌها األسلوب التكاملً مقارنة بالطرٌقة األستقرائٌة ,
) 1988
وظهر تفوق األسلوب التكاملً على الطرٌقة األستقرائٌة  .وفً دراسة مدكور (
أُستخدمت طرٌقة ابن خلدون فً تعلٌم النحو  ,وأظهرت نتٌجة هذه الدراسة تفوق اٍسلوب ابن
خلدون على األسلوب التقلٌدي األستقرائً .
قام طه الدلٌمً (  ) 1989بدراسة استخدم فٌها تحلٌل الجملة مقارنة باألسلوب التقلٌدي ,
وأظهرت نتٌجة الدراسة تفوق أسلوب تحلٌل الجملة على األسلوب التقلٌدي  .وفً دراسة كامل
الدلٌمً (  ) 1989استخدم فٌها اسلوب المواقؾ التعلٌمٌة مقارنة باألسلوب التقلٌدي  ,وأظهرت
نتٌجة الدراسة تفوق اسلوب المواقؾ التعلٌمٌة على األسلوب التقلٌدي .
وقام القزاز (  ) 1993بدراسة استخدم فٌها الحاسوب مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة  ,واظهرت
نتٌجة الدراسة تفوق اسلوب استخدام الحاسوب على الطرٌقة التقلٌدٌة .
وقام السامرائً (  ) 1995بدراسة استخدم فٌها اسلوب تجزئة القواعد النحوٌة وتطبٌقاتها
مقارنة باألسلوب التقلٌدي  ,وأظهرت نتٌجة الدراسة تفوق اسلوب تجزئة القواعد النحوٌة
وتطبٌقاتها على األسلوب التقلٌدي .
وهناك بعض الدراسات التً استخدم فٌها الباحثون طرٌقة حل المشكالت فً مواد دراسٌة
اخرى  .ففً مجال النقد األدبً للصؾ السادس األدبً  ,قام العزي (  ) 1997بدراسة استخدم
فٌها طرٌقة الحوار وطرٌقة حل المشكالت  ,وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طرٌقة حل المشكالت
على طرٌقة الحوار .
وفً مادة الفٌزٌاء قامت العالؾ (  ) 1997بدراسة استخدمت فٌها اسلوبٌن لحل المشكالت (
األول و السادس ) فً المختبر لطلبة المرحلة األولى تخصص فٌزٌاء فً كلٌة التربٌة ابن الهٌثم .
وأظهرت نتائج الدراسة ضعؾ استخدام اآلسلوب األول والسادس فً المختبر فً فهم طبٌعة العلم
 .ولٌس هناك فرق بٌن الطلبة الذٌن ٌستخدمون األسلوب األول والطلبة الذٌن ٌستخدمون األسلوب
السادس لحل المشكالت .
وفً مادة الرٌاضٌات قام السامرائً (  ) 1999بدراسة استخدم فٌها نموذجً ( فان هل ) و (
حل المشكالت ) فً تدرٌس الهندسة المجسمة فً الصؾ السادس العلمً  ,وأظهرت نتائج
الدراسة وجود فرق ذا داللة احصائٌة بٌن متوسط درجات الطلبة الذٌن درسوا الهندسة المجسمة
وفق نموذج ( فان هل ) ومتوسط درجات الطلبة الذٌن درسوا الهندسة المجسمة وفق نموذج (
حل المشكالت ) ولصالح الطلبة الذٌن درسوا وفق نموذج ( فان هل ) فً المجاالت األتٌة :
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أ  -مستوى التفكٌر .
ب  -اكتساب المهارات .
ج -اكتساب المهارات اللفظٌة .

وكذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فرق ذا داللة احصائٌة بٌن متوسط درجات الطلبة الذٌن
درسوا الهندسة المجسمة وفق نموذج ( فان هل ) ومتوسط درجات الطلبة الذٌن درسوا الهندسة
المجسمة وفق نموذج ( حل المشكالت ) وفً المجاالت األتٌة :
أ  -مستوٌات التفكٌر التحلٌلً والترتٌبً واألستنتاجً .
ب  -مهارات رسم األشكال الهندسٌة .
ج -التحصٌل العام .
ً
(
وفً مجال الرٌاضٌات اٌضا  ,قامت ( بدر ) بدراسة فً مكة المكرمة للعام الدراسً
 1424 – 1423هـ ) (  2004 – 2003م ) فً طرائق تدرٌس الرٌاضٌات  ,وكانت هذه الدراسة
تسعى الى الكشؾ عن طرائق تدرٌس الرٌاضٌات فً مدارس البنات فً مكة المكرمة ومدى
مواكبتها للعصر الحدٌث من وجهة نظر موجهات ومعلمات الرٌاضٌات  ,والطالبات المعلمات (
تخصص رٌاضٌات )  .قامت الباحثة بؤعداد استبانة تضمنت طرائق تدرٌس الرٌاضٌات ,
وتكونت من (  ) 15فقرة  .ومن ضمن طرائق التدرٌس المستخدمة طرٌقة حل المشكالت .
توصلت الباحثة الى سٌادة التعلٌم القائم على أسلوب التعلٌم المباشر فً تدرٌس الرٌاضٌات .
أما طرٌقة حل المشكالت والتدرٌس باألكتشاؾ والتدرٌس بالنموذج الحلزونً ف ُتستخدم بدرجة
متوسط فً تدرٌس الرٌاضٌات فً مدارس البنات فً مكة المكرمة  .كما اتفق افراد الدراسة على
ان طرائق التدرٌس المستخدمة فً تعلٌم الرٌاضٌات التً تهًء الطالبات للعصر الحدٌث ُتستخدم
فً مدارس البنات فً مكة المكرمة بدرجة ضعٌفة جداً .

المبحث الثالث

األطار النظري
أو ًال  /حل المشكالت " التفكٌر العلمً " :

ان العلم لٌس مجرد تراكم لحقائق علمٌة معٌنة  ,وأن حقائق العلم لٌست أبدٌة فحقائق الٌوم قد
تتعدل أو تتؽٌر ؼداً  ,وان العلم ٌجمع فً محتواه حقائق ومفاهٌم وقوانٌن ونظرٌات وتعمٌمات
وتعارٌؾ ومصطلحات ومالحظات متعددة ومتنوعة  ,ورؼم ذلك فلٌس العلم هو هذه المعلومات
وحدها ذلك ألن طرق العلم فً التفكٌر والبحث العلمً التً استخدمها العلماء ومكنتهم من التوصل
الى هذه المعلومات والى األكتشافات العلمٌة وتطبٌقاتها العملٌة فً الحٌاة ربما تكون اكثر أهمٌة .
كذلك فؤن العلم لٌس وصفٌا ً فقط وانما هو اٌضا ً نشاط ٌتضمن الوصؾ والتحلٌل والتركٌب والقٌاس
الدقٌق  ,بمعنى انه وصفً وكمً معا ً وٌعتمد على المالحظات الدقٌقة والتجارب المضبوطة .
( كاظم وزكً ) 117 :
دواعً األهتمام بهدف حل المشكالت " التفكٌر العلمً "
 - 1دواعً تارٌخٌة :
منذ عصور التارٌخ األولى وعقل األنسان لم ٌتوقؾ عن التفكٌر والمحاوالت المستمرة
لفهم األشٌاء واألحداث والظواهر فً البٌئة من حوله  ,وذلك بقصد السٌطرة علٌها وتؤمٌن
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مر ََ ََ ََ ََ العصور أنماطا ً مختلفة من التعلٌم
حٌاته وتحسٌنها  .وقد استخدم األنسان على َ
تشمل فً سٌاق تطور التفكٌر األنسانً اآلتً :
أ  -طرٌق المحاولة والخطؤ .
ب  -التفكٌر الخرافً .
ج -التفكٌر المٌتافٌزٌقً .
د – التفكٌر بعقول الؽٌر .
هـ -األعتماد على الخبرة الشخصٌة .
و – الخضوع للتقالٌد واألفكار السائدة .
ز – التفكٌر األستقرائً .
وعن طرٌق هذه األنماط المختلفة من التفكٌر استطاع األنسان أن ٌحصل على مزٌد من
األجابات لتساإالته وحلول لمشكالته .
 - 2دواعً ترتبط بطبٌعة عصرنا والمفهوم الحدٌث للعلم  :نحن نعٌش فً عصر الذرة
والطاقة الذرٌة  ,عصر العلم والتكنلوجٌا عصر الفضاء ورحالت االنسان على سطح
القمر  ,كل هذه المجاالت تإكد العلم بمفهومه الحدٌث الذي ٌبرز وٌإكد أهمٌته بؤعتباره
أداة للتفكٌر السلٌم ومنهجا ً للبحث العلمً وحل المشكالت بما ٌحقق التقدم والرخاء .
 - 3دواعً تربوٌة :
وٌتطلب هذا بالضرورة أن ٌعمل النظام التعلٌمً على تطوٌر أهداؾ المدرسة ومحتوى
مناهجها والطرق واألسالٌب المستخدمة فً التدرٌس والتعلم  ,وال بد للمدرسة ان تتسع
اهدافها لتشمل التنمٌة المتكاملة للطالب او المتعلم فً مختلؾ جوانب شخصٌته وفً
مقدمتها تنمٌة المهارات واألتجاهات والقٌم التً تمكنه من فهم واستخدام الطرق العلمٌة
للتفكٌر فً حل المشكالت .
 - 4دواعً تجرٌبٌة :
أوضحت نتائج االبحاث والدراسات التجرٌبٌة ان مهارات واتجاهات التفكٌر العلمً
ٌساعد التدرٌس على تعلمها  ,فالطلبة التً تتضمن مناهج وطرق تدرٌسهم للعلوم على
خبرات  ,ومواقؾ تعلٌمٌة تهدؾ الى تنمٌة فهمهم لهذه المهارات واألتجاهات  ,وتتٌح لهم
الفرص المتعددة ألستخدامها وممارستها فً حل المشكالت ٌحققون نمواً ملحوظا ً فً
قدراتهم على استخدام طرق التفكٌر العلمً فً حل المشكالت الدراسٌة وؼٌرها من
مشكالت الحٌاة الٌومٌة المناسبة .
( كاظم و زكً ) 126 – 118 :
طبٌعة حل المشكالت
ذكرنا فً تطور أنماط التفكٌر االنسانً الى التفكٌر االستنباطً " القٌاسً " والتفكٌر
األستقرائً  ,وهما حركتان عقلٌتان أحداهما عكس األخرى  ,وٌجمع التفكٌر العلمً بٌن هاتٌن
الحركتٌن وٌستخدم اسالٌب المالحظة وفرض الفروض والتجرٌب فً جمع الوقائع والتوصل الى
الحقائق والتحقق من صحتها كما موضح فً الشكل ادناه :
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( كاظم وزكً ) 127 – 126 :
ماذا ٌقول المربون والعلماء عن طبٌعة حل المشكالت " التفكٌر العلمً " :
ٌ قول دٌوي فً أهمٌة األستقصاء والتواصل الى أدلة كافٌة  (( :لكً نكون مفكرٌن أصال ُ
ٌنبؽً ان ٌكون لدٌنا األستعداد ألحتمال وإطالة أمد حالة الشك التً هً بمثابة الحافز على
األستقصاء المتفق بحٌث ال نقبل فكرة أو نجزم اٌجابٌا ُ بؤعتقاد حتى نهتدي الى أسباب
تبرر ذلك )) .
 وٌقول صالح قطب  (( :ان مجرد التقدم العلمً والتكنلوجً ال ٌتحتم ان تكون نتٌجته
خٌرا ُ دائما ُ وال شرا ُ دائما ُ  .بل ٌتوقؾ ذلك على األتجاهات العقلٌة المصاحبة ألستخدام
العلوم وتطبٌقاتها التكنلوجٌة وعلى القٌم الخلقٌة المرتبطة بها والتً تساعدنا على توجٌه
استخدامها عن قصد لتحقٌق الخٌر لألفراد والصالح العام للمجتمع )).
 وٌقول الدمرداش سرحان ومنٌر كامل فً أهمٌة المالحظة وأختبار صحة الفروض ((
للمالحظة أهمٌة كبٌرة فً التفكٌر العلمً فهو ٌقوم علٌها وٌتقٌد بها وهً األساس الذي
ٌمكن األنسان من أدراك مشكلة من المشكالت أو فرض واحد من الفروض  ,كما انها
الزمة ألختبار صحة الفرض وسالمة األستدالل )).
وٌذكران أن المالحظة لكً تقوم بدورها فً التفكٌر العلمً ال بد فٌها من شروط تتلخص
فً اآلتً :
 - 1أن تكون المالحظة دقٌقة .
 - 2أن تكون شاملة ومماثلة لعدد كاؾ ٍَُ من األفراد والحاالت .
 - 3إن تتم تحت مختلؾ الظروؾ .
 - 4أال نخلط بٌن الحكم والمالحظة .
 - 5أال نهمل فً مالحظاتنا الشاذ أو النادر .
 - 6وأن نشمل سائر وجوه الشًء الذي نالحظه فً موضوعٌة ودون تحٌز لألشٌاء التً
نمٌل ألٌها وأؼفال لكل ما عداها .
 وٌقول  Beeveridgeفً دور التجربة فً التفكٌر العلمً والكشؾ عن نتائج جدٌدة :
(( ان نجاح التجربة شؤنه شؤن أؼلب المشروعات العلمٌة ٌتوقؾ الى حد كبٌر على العناٌة
المبذولة فً مرحلة األعداد التمهٌدي وأنجاح القائمٌن بالتجارب هم عادة أولئك الذٌن
ٌفكرون فً المشكلة ملٌا ُ قبٌل اجراء تجاربهم وٌحللونها الى اسئلة حاسمة  ,ثم ٌعملون
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تفكٌرهم فً وضع خطط لتجارب ٌجٌبون عنها من هذه األسئلة  .والتجربة الحاسمة هً
التً تسفر عن نتٌجة تمشٌة مع احد الفروض ومتعارضة مع فرض آخر ))
 وٌقول أٌنشتٌن عالم الذرة والنسبٌة فً تعرض العلماء للخطؤ فً تفكٌرهم والعمل المستمر
والمثابرة العلمٌة من أجل تصحٌح اخطائه  (( :كانت هذه اخطاء فكرٌة كلفتنً سنتٌن من
العمل الشاق قبل أن أعرفها على حقٌقتها فً نهاٌة (  , ) 1915وتبدو النتائج النهائٌة
بسٌطة الى حد ما وبوسع أي طالب جامعً ذكً فهمها دون عناء كبٌر  .ولكن سنوات
البحث فً الظالم عن الحقٌقة التً ٌحسها دون أن ٌستطٌع التعبٌر عنها  ,واللهفة الشدٌدة
بٌن تعاقب الثقة والٌؤس الى ان ٌصل المرء فً النهاٌة الى الوضع والفهم  ,مثل هذه
األمور ال ٌعرفها اال من مارسها ))
( كاظم وزكً ) 154 – 151 :
مفهوم الطرٌقة :
ٌتضمن المفهوم ثالثة عناصر أساسٌة هً المشكلة وحل المشكلة وطرٌقة حل المشكلة .
أوال ُ  /مفهوم المشكلة  :تعرؾ المشكلة أنها :
 موقؾ جدٌد وممٌز ٌواجه الفرد وال ٌكون له عنده حل جاهز فً حٌنه .
( ابو زٌنة ) 201 :
 والموقؾ ٌمثل مشكلة لشخص ما اذا كان على وعً تام بوجود هذا الموقؾ وٌعترؾ بؤنه
ٌتطلب حال ُ ما  ,وٌرؼب أو ٌحتاج القٌام بؤجراء ما  .وٌقوم به وال ٌكون الحل جاهزا ُ لدٌه
.
( فردرٌك  ,هـ  ,بل ) 169 :
 موقؾ مشكل ٌحول دون الفرد وهدفه الذي ٌرؼب الوصول الٌه خاصة اذا كان لدى الفرد
من الدوافع ما ٌمكنه من البحث الواعً الى هذا الهدؾ واألستمرار فٌه  ,لكن تحول
العوائق العرضٌة المإقتة من الوصول الى الهدؾ وبسرعة .
( سالمة ) 98 :
وٌرى ابو زٌنة بؤن الموقؾ بالنسبة للفرد حتى ٌوصؾ بؤنه مسالة أو مشكلة ٌجب أن تتوفر
فٌه شروط ثالثة :
ٌ - 1نبؽً أن ٌكون للشخص هدؾ محدد وواضح ٌ ,شعر بوجوده وٌسعى لتحقٌقه .
 - 2هناك ما ٌمنع مضٌه فً تحقٌق هدفه  ,وهذه األعاقة ال ٌزٌلها عادات الشخص وردود
فعله العادٌة .
 - 3اتضاح الموقؾ للشخص  ,حٌث ٌرى مشكلته وٌحدد معالمها  ,وٌتبٌن له سبل ووسائل
مختلفة تصلح ألن تكون فرضٌات أو حلوال ُ فٌؤخذ بتفحصها لٌرى جدواها العملٌة .
( ابو زٌنة ) 202 :
 وهً صعوبة تعترض األنسان عند قٌامه بعمل ما ٌتطلب حلوال ُ للوصول الى الهدؾ .
( مال عثمان ) 137 :
ثانٌا ُ  /مفهوم حل المشكلة
أن مصطلح حل المشكالت قد ٌعنً اشٌاء كثٌرة مختلفة للشخص الواحد فً أوقات مختلفة ,
وقد ٌكون الموقؾ " مشكلة " بالنسبة لشخص ما وال ٌكون نفس الموقؾ مشكلة آلخرٌن  .ولذلك
فسنذكر بعض وجهات النظر لهذا المصطلح  ,فحل المشكلة قد ٌنظر الٌه على أنه :
 الخطوات أو المراحل أو العملٌات العقلٌة التً تمر بها حٌنما نقوم بحل مشكلة ما . أو انه سلوك معٌن أو طرٌقة معٌنة للتفكٌر نتؽلب بها على ما ٌصادفنا من عقبات سواءأكان ذلك فً حٌاتنا أم تعلمنا .
 -أو أنه هدؾ نسعى لتحقٌقه حٌنما تصادفنا عقبة من العقبات أو مشكلة من المشكالت .
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 عملٌة دٌنامٌكٌة مستمرة ٌقوم بها المتعلم لكً ٌتؽلب على صعوبة أو صعوبات الموقؾ .( سٌد ) 109 – 108 :
 عملٌة تطبٌق المعارؾ أو المعلومات التً اكتسبها الفرد والخبرات التً مر بها  ,فًمواقؾ اخرى  ,جدٌدة لم ٌسبق له أن تعلمها من قبل .
ُ
وقد ٌنظر الى المشكلة على أنها مرادفة لكلمة ( مسؤلة ) وخاصة فً مجال
الرٌاضٌات  ,فحل المشكلة الرٌاضٌة عند ( بل ) هو حل موقؾ فً الرٌاضٌات ٌ ,نظر الٌه
الشخص الذي ٌقوم بالحل الى انه مشكلة .
( فردرٌك بل ) 169 :
وٌرى ( كانٌه ) ان حل المشكالت هو تعلم استخدام المباديء والتنسٌق فٌما بٌنها لبلوغ
( ابو زٌنة ) 202 :
الهدؾ .
ثالثا ُ  /مفهوم " طرٌقة حل المشكالت " :
من التعرٌفات السابقة ٌمكن األستنتاج أن النظرة الى حل المشكالت بوصفها عملٌة أو
طرٌقة  ,تتركز على اسلوب الحل وأجراءاته واستراتٌجٌاته وكٌفٌة اكتشافه  ,بمعرفة الطلبة
وبتوجٌه مدرسهم لهم  .وٌمكن ان ٌكون حل المشكالت وطرٌقتها هدفا ُ بحد ذاته ٌ ,عرؾ
الطلبة باألسالٌب المختلفة فً حل المشكالت أو تخطً العوائق  ,وٌمكن أن ٌنظر الٌها
كطرٌقة تإدي الى اكتساب مهارة أو تجاوز أعاقات الحٌاة  ,أو اعاقات التعلم  ,ومن ثم
التركٌز على اتقان هذه المهارات فً مواجهة المشكالت بصورة عامة ومواجهة مشكالت
التعلم بصورة خاصة .
تدرٌب الطلبة على بعض مهارات اسلوب حل المشكالت :
لقد حّ دد دٌوي وكلباترٌك وفلمج خطوات حل المشكلة بدقة لتستخدم بشكل نظامً فً
البحث العلمً والبحث األجرائً وفً طرٌقة التعلم .
والنموذج العام لذلك هو أن ٌحدد المتعلم األؼراض  ,وٌضع الخطة لتنفٌذها  ,وٌنفذها
وٌقومها  ,وهذا النموذج النظامً العام ٌستخدم فً معظم مشارٌع التدرٌب النظامً ووسائل
البحث العلمً حٌث :
ٌ - 1عبر عن احساسه بالمشكلة .
ٌ - 2صوغ المشكلة وٌحدد عباراتها .
ٌ - 3بحث عت الحل .
ٌ - 4ختار الحل المناسب .
ٌ - 5طبق الحل .
ٌ - 6قوّ م النتائج .
( القال ) 131 – 130 :
ان البداٌة الطبٌعٌة لتدرٌب الطلبة على حل المشكالت  ,هً أن نواجههم بمشكالت حقٌقٌة
ذات معنى بالنسبة لهم  ,وبعض هذه المشكالت قد ٌتؤتى من أستفسارات وتساإالت وأهتمامات
الطلبة انفسهم  ,وبعضها قد ٌؤتً نتٌجة توجٌه انتباه الطلبة الٌها  .وهذا ٌوضح الدور األٌجابً
الذي ٌقوم به المدرس نحو إثارة مشكالت تثٌر أهتمام طلبته وتدفعهم الى البحث عن حلول لها
وفٌما ٌؤتً عرض موجز لخطواتها الرئٌسٌة التً تتفق مع المنهج التجرٌبً فً البحث العلمً
وهً :
 - 1تحدٌد المشكلة بدقة ووضوح :
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هذا الشرط ٌجب ان ٌعطٌه المدرس كل عناٌته عند تدرٌب طلبته على الطرٌقة العلمٌة فً
حل المشكالت  .وقد بٌنت الخبرة العلمٌة فً مٌدان تدرٌس العلوم انه ٌستحسن ان ٌعّود
الطلبة على كتابة المشكلة بعد تحدٌدها بلؽتهم الخاصة  ,كً ٌتدربوا على صٌاؼة
المشكالت بلؽة واضحة وسلٌمة  .كما ٌنبؽً مالحظة أن ٌكون اختٌار وتحدٌد المشكلة
مناسبا ُ لمستوى نضج الطلبة وأن نؤخذ فً األعتبار ظروؾ مدارسنا بما فٌها أدوات
وامكانٌات .
 - 2دراسة المشكلة واقتراح الفروض المناسبة لها :
أن الفروض تعد مجرد تخمٌنات أولٌة تفسر اسباب حدوث الظاهرة  ,فعلى المدرس أن
ٌوجه طلبته لدراسة الحقائق والمعلومات التً تتعلق بهذه المشكلة  .وفً خالل العملٌة
ٌتدربّ الطلبة على كثٌر من المهارات مثل تحدٌد المصادر المناسبة لجمع المعلومات
والقراءة الفاهمة الواعٌة  ,وترتٌب البٌانات وادراك العالقات بٌنها  .وقد نالحظ انه عندما
حاول الطلبة تجمٌع البٌانات المطلوبة تبٌّن لهم أن المشكلة ؼٌر واضحة وؼٌر مح ّددة
وانها على درجة من األستماع والتشعب بحٌث ال ٌمكن تحدٌد جمٌع المعلومات بطرٌقة
سهلة  .كما نالحظ ان قدرة الطلبة على أقتراح الفروض ترتبط الى حد كبٌر بخبراتهم
السابقة  ,والفروق الفردٌة بٌنهم من حٌث قدرتهم على اقتراح الفروض المناسبة .
وٌقول الدمرداش سرحان ومنٌر كامل :
(( انه من الممكن ان تتحسن قدرة األنسان على فرض الفروض المناسبة ألتساع دائرة خبرته
وتدربه على التفكٌر العلمً )) .
( سرحان ) 121 :
 - 3أختٌار الفروض المناسبة :
لما كانت خبرة الطلبة فً بعض األحٌان ؼٌر كافٌة ألقتراح الفروض المناسبة  ,فٌصبح
من الضروري تحلٌل اقتراحات الطلبة واستبعاد تلك التً ال تتوافر فٌها المعاٌٌر المعتمدة
وٌحسن – كخطوة مبدئٌة – ان ٌتم اختٌار الفروض أو استبعادها على اساس الحقائق
المعروفة لنا  .وأذا لم تتوفر لدٌنا المعرفة الكافٌة فٌجب األبقاء على هذه الفروض
ووضعها موضع األختبار .
 - 4أختبار صحة الفروض المقترحة لحل المشكلة :
تصمٌم تجارب محكمة الضبط والتجارب التً ال تتضمنها  ,ادراك العامل او العوامل
المتؽٌرة فً التجربة التً ال تتطلب الضبط  ,ادراك وتحدٌد عوامل الضبط الممكنة  ,فهم
أسباب وجود عوامل ضبط كلٌة أو جزئٌة فً التجربة  ,تحدٌد العامل أو العوامل
التجرٌبٌة فً التجربة  ,وادراك أن هذه العوامل هً فقط التً تظل متؽٌرة  ,ادراك أن
هناك بعض األخطاء المحتملة فً ادوات ووسائل القٌاس وتحدٌد هذا الخطؤ عند
أستخدامها فً الحصول على بٌانات  ,األلتزام بتعارٌؾ المصطلحات المتفق علٌها فً
التجربة  .الدقة فً جمع البٌانات والمالحظات اثناء التجربة  .تنظٌم هذه البٌانات ووصؾ
المالحظات وتسجٌلها  ,وأدراك أن المالحظة أكبر من مجرد مالحظة شًء ما وأنها
تتضمن الى جانب العنصر البصري العنصر الذهنً أٌضا ً .
القٌام بمالحظات كلٌة عامة  ,انتقاء ما ٌستحق المالحظة التفصٌلٌة الدقٌقة  ,مالحظة وتمٌٌز
أوجه الشبه والعالقات بٌن األشٌاء المتشابهة  ,وكذلك بٌن األشٌاء التً قد تبدو فً ظاهرة ادراك
العالقة ذات الداللة بٌن المالحظات بعضها و البعض اآلخر وبٌنها وبٌن خبرات الفرد نفسه الذي
ٌقوم بالمالحظة .
 - 5تفسٌر البٌانات والوصول الى حل المشكلة :
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عند اختبار صحة الفروض ٌتبٌّن لنا ما إذا كانت الفروض التً وضعت قادرة على تفسٌر
الظاهرة التً نحن بصددها أم ال .
ً
فإذا فشلت الفروض فً تفسٌر الظاهرة فؤننا نعود مرة أخرى لنضع فروضا جدٌدة ونختبرها
بالوسائل المناسبة الى أن نصل الى الفرض الذي ٌجٌب على المشكلة التً نحن بصددها .
أن القٌام بالمهارات األساسٌة الالزمة للتفسٌر تتضمن تنظٌم البٌانات فً جداول أو رسوم
بٌانٌة أو ؼٌرها من الصور البصرٌة لتسهٌل تلخٌصها وابرازها وتفسٌرها .
 - 6استخدام النتائج أو التعمٌمات فً مواقؾ جدٌدة :
التمٌٌز بٌن المواقؾ الجدٌدة والمواقؾ التجرٌبٌة فً التجربة  ,ادراك التشابه بٌن المواقؾ
الجدٌدة وبٌن الموقؾ التجرٌبً فً حالة وجود تشابه معٌن  ,عدم استخدام التعمٌمات او
النتائج فً مواقؾ ال تتشابه مع الموقؾ التجرٌبً  ,معرفة التنبإات بالنسبة للمواقؾ
الجدٌدة  ,تخضع التجربة والتجرٌب حتى ولو كانت الظروؾ التً تستخدم فٌها النتائج او
أألخذ بها عند استخدام التعمٌمات فً مواقؾ جدٌدة  ,معرفة محددات النتائج وعدم التعمٌم
الى مدى أبعد من حدود األدلة والحقائق والظروؾ الخاصة بالتجربة األصلٌة .
طرٌقة واحدة ام عدة طرق علمٌة :
قد ٌتبادر الى الذهن من كثرة استخدام اسلوب التفكٌر العلمً أو خطوات التفكٌر العلمً  ,ان
هناك اسلوبا ً واحداً أو طرٌقة واحدة بعٌنها للتفكٌر العلمً ٌستخدمها جمٌع العلماء فً تفكٌرهم
وابحاثهم وبالتالً ٌنبؽً ان تدرب الطلبة على استخدام هذه الطرٌقة  .وهذا فً الواقع ؼٌر صحٌح
ألن التفكٌر العلمً ال ٌمكن ان نجده فً طرٌقة واحدة أو اسلوب واحد للتفكٌر .
وٌقول العانً ٌ (( :مكن القول انه لٌس هناك طرٌقة واحدة فً التفكٌر العلمً  ,ان خطوات
التفكٌر العلمً وحل المشكالت لٌس من الضروري اتباعها بشكل رتٌب وجامد لكً نصل الى
النتائج  .كما ان اهمٌة كل خطوة من هذه الخطوات ترتبط بمشكلة البحث  ,فقد تكون احدى
الخطوات لها ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لحل مشكلة بٌنما ال تكون لها تلك األهمٌة فً حل مشكلة ؼٌرها
))
( العانً ) 15 :
ومهما اختلفت طرق التفكٌر العلمً فؤنها تلتقً جمٌعا ً بخصائص وممٌزات واتجاهات اهمها:
( إتساع األفق  ,تفتح الذهن  ,النظرة الموضوعٌة  ,البحث عن المسببات  ,األٌمان بؤن لكل حادثا ً
سببا ً  ,البحث عن األدلة لتكوٌن القرارات  ,األٌمان بالعلم ودوره فً حل المشكالت  ,عدم التحّ ٌز
 ,تحمل المسإولٌة  ,األمانة العلمٌة ) .
كما ان طرق البحث العلمً تتضمن القٌام بعملٌات عقلٌة مختلفة تعٌن وتساعد فً الوصول
الى الحلول منها  ( :التفسٌر  ,التنبإ  ,المالحظة  ,القٌاس  ,تنظٌم البٌانات  ,التجرٌب  ,األفتراض
 ,المقارنة  ,تصمٌم العمل  ,ضبط المتؽٌرات ...الخ ).
مٌزات طرٌقة حل المشكالت :
ٌمكن رصد الممٌزات اآلتٌة لطرٌقة حل المشكالت فً التدرٌس :
 - 1انها تعتمد على الطالب ودوره األٌجابً فً السعً ألٌجاد حل لمشكلته .
( ابو زٌنة ) 59 :
 - 2انها تثٌر فً الطلبة حب األستطالع واألستمتاع فً العمل .
ٌ - 3مكن أستخدامها فً ؼالبٌة المواد الدراسٌة .
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 - 4تثٌر فً الطالب التفكٌر الواسع والبحث عن حلول عدٌدة ٌنتخب منها ما ٌإدي للحل
الصحٌح  .وهً بذلك تخلق عنده قدرات فً النقد والتحلٌل والمقارنة .
( محمد ) 68 – 67 :
 - 5تربط التدرٌس بواقع الحٌاة  ,وبذلك ٌكون التدرٌس وظٌفة اجتماعٌة .
 - 6أنها تربط الفكر بالعمل المنظم .
ً
ً
 - 7تعوّ د الطالب على التعاون والعمل مع الجماعة خاصة اذا كان اسلوب العمل جماعٌا .
 - 8تحقق أهدافا ً تربوٌة قٌّمة مثل تكوٌن المرونة فً التفكٌر  ,وتضمن هدفا ً واضحا ً ٌهتدي به
الطلبة اثناء الحل .
وٌضٌؾ احمد خٌري كاظم الى ما ورد اعاله اآلتً :
 - 1األعتقاد فً أهمٌة الدور االجتماعً للعلم .
 - 2البحث وراء المسببات الحقٌقٌة لألحداث والظواهر .
( كاظم وزكً ) 145 – 144 :
أما )  ( Heissفٌضٌؾ ان البحوث قد بٌنت ان الطلبة الذٌن درسوا موضوعات معٌنة
بؤستخدام اسلوب حل المشكالت كانوا أكثر قدرة على تذكر المادة المتضمنة فً هذه
الموضوعات من نظائرهم الذٌن درسوا الموضوعات نفسها بالطرق المعتادة .
) ( Heiss : P. 154 – 155
العٌوب والمساويء فً طرٌقة حل المشكالت
وجّ ه الى طرٌقة حل المشكالت انتقادات ألشتمالها على عٌوب عدٌدة  ,والحقٌقة ان هذه
العٌوب ال ترجع الى طبٌعة الطرٌقة نفسها  ,وأنما تنشؤ بسبب سوء تطبٌقها وضعؾ قدرة المدرس
على استخدامها وفقا ً للمباديء التربوٌة الصحٌحة .
( محمد ) 68 :
ومع ذلك ٌمكن تؤشٌر بعض النقاط التً تشكل ضعفا ً فً الطرٌقة  ,وذلك لكً ٌنتبه المطبق
لها فٌتجنبها قدر المستطاع أو األضعاؾ من تؤثٌرها وهً كاألتً :
 - 1انها تخاطب مجموعة لها خبرة كافٌة فً حٌاتها  ,وتحتاج الى تدرٌب طوٌل كً ٌتقنها
الطلبة .
( صادق ) 59 :
 - 2أنها تإدي الى اؼراق الطلبة فً كثٌر من الجوانب الشكلٌة للمشكلة دون األنتباه الى
الجوهر األساسً فً عالج المشكلة .
 - 3أنها تقدم للطالب مادة علمٌة قلٌلة فً وقت طوٌل تستؽرقه دراسة المشكلة .
( عمٌرة ) 162 :
ْ
انصبت هذه الطرٌقة على دراسة مشكلة ضحلة أو بسٌطة  ,فستإدي الى عدم مباالة
 - 4اذا
الطلبة وضعؾ جدٌتهم .
( محمد ) 69 :

ثانٌاً  /الطرٌقة األستقرائٌة :
سمٌت هذه الطرٌقة بالطرٌقة األستقرائٌة  ,لكونها ٌتم فٌها استقراء الدرس وتتبع جزئٌاته
وأمثلته والمعلومات التً ٌشتمل علٌه للوصول الى الخالصة ( القاعدة ) .
وفً هذه الطرٌقة تورد األمثلة أوالً  ,ثم ٌلفت نظر المتعلمون الى أجزاء معٌنة من هذه األمثلة
لٌالحظوها  ,ثم تجمع هذه المالحظات فً قاعدة واحدة  ,تسجل  ,وتطبق على امثلة جدٌدة ,

279

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

والمطلوب من المتعلم فً هذه الطرٌقة ان ٌسٌر وراء المعلم فً اإلتٌان باألسئلة  ,وفً القٌام
بالمالحظة  ,واألستنتاجات  ,ثم ٌنفرد بعد ذلك فً التطبٌق  ,ومعظم كتب النحو التً ترونها الٌوم
فً المدارس تمثل هذه المرحلة من مراحل تطور الطرٌقة
( ٌونس وآخرون ) 304 :
تبدأ هذه الطرٌقة (( بمقدمة للدرس أو تمهٌداً له بؤسئلة تتناول الموضوع أو الموضوعات
السابقة  ,الؽرض منها تشوٌق الطلبة وتهٌئة اذهانهم لتلقً الدرس الجدٌد واستثارة معلوماتهم
وخبراتهم السابقة التً ترتبط به  ,والتمهٌد لمعلومات جدٌدة بعد عملٌة تحلٌل الخبرات السابقة .
وتقوم هذه الطرٌقة على اساس المناقشة والتحلٌل والموازنة واألستنباط  .وٌعرض المدرس األمثلة
المستنبطة من الطلبة وعرضها على السبورة  ,ووضع خطوط تحت الكلمات المطلوبة ومن ثم
دراستها للوصول الى استنباط القاعدة )) .
( اسماعٌل ) 223 – 222 :
ْ
سٌطرت على التربٌة فكرٌا ً وعملٌا ً حتى مستهل
وأسس هذه الطرٌقة طرٌقة ( هربارت ) التً
القرن العشرٌن  .وقد كانت مهمة المعلم فً ذلك تبدأ بؤستثارة المعلومات القدٌمة  ,ثم األنتقال الى
عرض المعلومات الجدٌدة  ,ومقارنتها بالمعلومات القدٌمة  ,ثم ربط القدٌم بالجدٌد عن طرٌق
التعمٌم  ,ثم تطبٌق هذه القاعدة على مادة مماثلة للمادة الجدٌدة .
( ٌونس وآخرون ) 304 :
(( وٌرى أنصار هذه الطرٌقة انها الطرٌق الطبٌعً التً ٌسٌر فٌها التفكٌر للوصول الى
المعرفة وكشؾ المجهول  ,واستبانة الؽامض بالتعرؾ على الجزئٌات واستقراء المفردات وألحاق
النظٌر بنظٌره والتدرج حتى الوصول الى القاعدة العامة أو القانون الشامل  .وأنتصر مإٌدوا
الطرٌقة بؤن موقؾ الطالب فٌها أٌجابً وٌقتصر دور المدرس فٌها على التوجٌه واألرشاد ,
فالطلبة هم الذٌن ٌتوصلون الى القاعدة  ,بعد مناقشة األمثلة والموازنة بٌنها  ,والطلبة هم الذٌن
ٌقومون بحل التطبٌق  ,وتشؽل وقت الطالب طول الحصة فال تتٌح له فرصة لشرود الذهن
واألنصراؾ عن الدرس )) .
( احمد ) 193 – 192 :
وهناك بعض الصفات الجٌدة لهذه الطرٌقة ومنها :
 تنمً لدى الطالب القدرة على التفكٌر عند النظر فً األدلة والمقارنة بٌن الجزئٌات .
 ثبات المعلومة لمدة طوٌلة لتوصل المتعلم لها بنفسه .
 إثارة الدافعٌة لدى المتعلم .
 تعرٌؾ المعلم بمستوى كل متعلم نتٌجة المناقشة .
 توثق العالقات األجتماعٌة بٌن المعلم وطالبه  ,وبٌن الطالب وزمالئه نتٌجة النقاش .
ان المؤخذ والعٌوب على هذه الطرٌقة هو البطء والتؤنً فً اٌصال المعلومات  ,وقلة األمثلة
التً ٌعرضها المعلم  ,أو التسرع فً الوصول الى القاعدة  .وان طرٌقة اإلتٌان باإلمثلة عبارة عن
أمثلة ال رابط بٌنها .
( احمد ) 192 :
وهناك عٌوب اخرى للطرٌقة األستقرائٌة منها :
 الحاجة للمزٌد من األمثلة المنتمٌة التً توضح مفهوم الدرس .
 تعتمد على الخبرات السابقة التً ٌمتلكها المتعلم  ,مما ٌعنً الحاجة لمزٌد من الوقت فً
حالة كان المتعلم ال ٌمتلك تلك الخبرات .

ثالثاً  /طرٌقة ال ّنص :
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وتسمى طرٌقة األسالٌب المتصلة  ,أو القطعة المساعدة  ,أو النصوص المتكاملة  ,أو الطرٌقة
المعدلة ألنها نشؤت نتٌجة تعدٌل فً طرٌقة التدرٌس ( األستقرائٌة ) .
( احمد ) 195 :
وطرٌقة النص (( تقوم على تدرٌس القواعد النحوٌة من خالل األسالٌب المتصلة  ,ال األسالٌب
المتفرقة  ,وٌراد باألسالٌب المتصلة قطعة من القراءة فً موضوع واحد  ,أو نص من النصوص
ٌ ,قرأه الطالب وٌفهمون معناه ثم ٌشار الى الجمل وما فٌها من الخصائص  ,وٌعقب ذلك استنباط
( ٌونس وآخرون ) 304 :
القاعدة منها  ,وأخٌراً تؤتً مرحلة التطبٌق ))
وتعتمد طرٌقة ال ّنص (( على عرض نص متصل المعنى متكامل الموضوع ٌإخذ من
موضوعات القراءة  ,أو من النصوص األدبٌة  ,أو من دروس التارٌخ  ,أو من الصحؾ الٌومٌة
والمجالت األسبوعٌة  ,وحبذا لو كان ٌعالج حدثا ً من األحداث الجارٌة التً تقع بصر الطلبة وبٌن
أسماعهم  ,وعلى المدرس ان ٌشرح ال ّنص وٌعالجه كما ٌعالج موضوع القراءة ثم ٌستنبط منه
األمثلة التً ٌبنى علٌها الدرس ثم ٌستكمل الخطوات التً تتبع وفق الطرٌقة األستقرائٌة )) .
( احمد ) 195 :
أن الذٌن ٌإٌدون هذه الطرٌقة ٌذهبون الى القول ان تعلٌم النحو فً ظالل اللؽة ٌإدي الى
رسوخه فً الذهن  ,وٌشعر الطالب بؤن لؽته تتصل بالحٌاة  ,وذلك ٌجعله ٌمٌل الى حبّ النحو وال
ٌنفر منه  .وعندما ٌتم مزج النحو بالتعبٌر الصحٌح ٌإدي الى رسوخ اللؽة واسالٌبها رسوخا ً
مقرونا ً بخصائصها األعرابٌة وهذه الطرٌقة تعفً المدرس من الزام الطالب بحفظ ما ال ٌفهم حٌن
ٌبدأ معه بالقاعدة فبثقل علٌه وٌنفره من المادة .
( ٌونس وآخران  ) 305 – 304 :و ( احمد ) 196 – 195 :
ان الذٌن ٌفضلون طرٌقة ال ّنص ٌقولون  (( :انها تجعل القواعد جزءاً من النشاط اللؽوي
وتدرب الطلبة على القراءة وتساعد على ربط القاعدة بالموضوع  ,وتوجه األهتمام بفهم المعنى ,
وتوسع دائرة معارؾ الطلبة  ,وتدربهم  ,على األستنباط وتوافق منطق البالؼة التعلٌمٌة )) .
( احمد ) 196 :
أن المآخذ التً تإخذ على طرٌقة ال ّنص هً :
 ان بعض المدرسٌن قد ٌتكلفون فً صٌاؼة القطع حتى ٌضمنوا اشتمال القطعة على جمٌع
مسائل الدرس  ,ومن اجل ذلك ٌتكلفون وٌفسدون األسلوب  ,اكثر مما ٌحسنون .
 قد ٌضطر المدرس الى اطالة القطعة حتى ٌتمكن من التمثٌل لكل جوانب القاعدة
وجزئٌاتها  .وهنا نحتاج الى وقت طوٌل ووقت الدرس مح ّدد .
( احمد ) 196 :
خال من التكلؾ وٌتصل بحٌاة الطلبة
لذلك عند اتباع هذه الطرٌقة ٌجب اإلتٌان ب ّنص قصٌر ٍ
وٌرتبط بخبراتهم وٌشترك الطلبة مع المدرس فً المناقشة .
( اسماعٌل ) 238 :

إجراءات البحث

المبحث الرابع

على الباحث حتى ٌحقق اهداؾ بحثه ال بد أن ٌقوم األتً :
ٌ - 1ح ّدد التصمٌم التجرٌبً المناسب .
ٌ - 2ختار عٌنة البحث بصورة عشوائٌة من طالبات الصؾ السادس العلمً من مدارس قضاء
المقدادٌة األعدادٌة للعام . 2007 / 2006
ٌ - 3ح ّدد األداة لقٌاس تحصٌل عٌنة البحث فً قواعد اللؽة العربٌة .
 - 4تحدٌد الوسائل األحصائٌة التً تتبع فً تحلٌل البٌانات للحصول على النتائج .
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أو ًال  /التصمٌم التجرٌبً :
بما ان التصمٌم ذات الضبط المحكم ؼٌر ممكنة فً كل الظروؾ  ,لذا لم ٌكن بمقدور الباحث
فً بعض األحٌان ان ٌضبط كل العوامل المطلوبة .
( الزوبعً والؽنام ) 128 :
وٌعتمد الباحث احد التصامٌم ذات الضبط الجزئً  ,والذي ٌلبً متطلبات البحث الحالً
وللتحقق من صحة الفرضٌات التً وردت فً أهداؾ البحث  ,لذلك ت ّم اختٌار التصمٌم اآلتً :
المجموعة
التجرٌبٌة األولى
التجرٌبٌة الثانٌة
التجرٌبٌة الثالثة

المتؽٌر المستقل
طرٌقة حل المشكالت
الطرٌقة األستقرائٌة
طرٌقة ال ّنص

المتؽٌر التابع
أختبار تحصٌلً بعدي

ثانٌاً  /عٌنة البحث :
لؽرض اختبار عٌنة البحث  ,فقد تم اتباع الخطوات اآلتٌة :
 - 1عٌنة المدارس :
ٌقتصر اختٌار عٌنة البحث الحالً من مدارس المرحلة األعدادٌة للبنات فً قضاء
المقدادٌة ( المركز ) فً محافظة دٌالى والتابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى للعام
الدراسً  , 2007 / 2006وهناك مدرستان للبنات فقط وهما :
أ  -أعدادٌة المقدادٌة للبنات .
ب  -أعدادٌة رسالة األسالم للبنات .
تم أختٌار اعدادٌة المقدادٌة للبنات بطرٌقة السحب العشوائً البسٌط لتطبٌق الدراسة فٌها.
 - 2عٌنة الطالبات :
قام الباحث وبالتعاون مع أدارة مدرسة أعدادٌة المقدادٌة للبنات ( عٌنة الدراسة ) بؤحصاء
شعب الصؾ السادس العلمً وكانت (  ) 4شعب ( أ  ,ب  ,ج  ,د ) وعدد طالبات كل
شعبة كما مبٌن فً الجدول اآلتً :
جدول رقم ( ) 1
ٌبٌن عدد الطالبات الكلً الموزعات على الشعب
الشعبة
أ
ب
ج
د

الصؾ
السادس العلمً
المجموع

عدد الطالبات
33
34
36
37
140

وبذلك تكون العٌنة الكلٌة للطالبات فً الشعب األربع هو (  ) 140طالبة .
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أختار الباحث الشعب الثالثة األولى ( أ  ,ب  ,ج ) لتطبٌق الدراسة علٌها  ,وقام الباحث
بؤستبعاد الطالبات الراسبات من العٌنة  ,قبل أجراء عملٌة التكافإ  ,وذلك لكونهن لهن خبرة فً
موضوعات الدراسة – ألنهن درسن الموضوعات نفسها سابقا ً والتً سوؾ تدرس خالل مدة
الدراسة  ,مما ٌإثر على النتائج النهائٌة للدراسة  ,إٌتم استبعادهن من األختبار التحصٌلً البعدي
 .وبلػ عدد الطالبات المستبعدات من الشعب الثالثة المشمولة بتطبٌق الدراسة علٌها ( ) 13
طالبة  .وأصبح عدد الطالبات فً كل شعبة من هذه الشعب (  ) 30طالبة  ,وبهذا ٌكون المجموع
النهائً للعٌنة (  ) 90طالبة  ,موزعات على ثالث مجامٌع كل مجموعة (  )30طالبة كما موضح
فً الجدول رقم ( ) 2
جدول رقم ( ) 2
ٌوضح عٌنة الطالبات
الشعبة عدد الطالبات

ت

المجموعة

1
2
3

التجرٌبٌة األولى
التجرٌبٌة الثانٌة
التجرٌبٌة الثالثة
المجموع

أ
ب
ج

33
34
36
103

عدد الطالبات
المستبعدات
3
4
6
13

عدد الطالبات النهائً
30
30
30
90

درست المجموعة التجرٌبٌة األولى بطرٌقة حل المشكالت  ,ودرست المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة بالطرٌقة األستقرائٌة  ,بٌنما درست المجموعة التجرٌبٌة الثالثة بطرٌقة ال ّنص وكما موضح
فً الجدول اآلتً :
جدول رقم ( ) 3
ٌبٌن توزٌع الطرائق التدرٌسٌة على مجامٌع البحث
ت
1
2
3

الشعب
أ
ب
ج

اسم المجموعة
التجرٌبٌة األولى
التجرٌبٌة الثانٌة
التجرٌبٌة الثالثة
المجموع

طرٌقة التدرٌس عدد الطالبات النهائً
30
حل المشكالت
30
األستقرائٌة
30
ال ّنص
90

ثالثاً  /تكافؤ المجامٌع :
بما ان جمٌع افراد عٌنة البحث من مدرسة واحدة  ,ومن وسط اجتماعً واقتصادي متقارب
لح ٍد ما  ,فقد ٌكون التكافإ بٌنهم قائما ً ومع ذلك قام الباحث قبل اجراء الدراسة بضبط بعض
المتؽٌرات  ,وذلك بتوزٌع استمارة تحتوي على بعض المعلومات  ,وحصل على معلومات اخرى
من البطاقة المدرسٌة بالتعاون مع ادارة المدرسة  .وقد تم تكافإ المجامٌع الثالثة فً المتؽٌرات
اآلتٌة :
 - 1التحصٌل الدراسً للسنة السابقة ( الصؾ الخامس العلمً ) فً مادة العربٌة للعام
الدراسً . 2006 / 2005
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 - 2العمر الزمنً للطالبات محسوبا ً باألشهر .
أ  -التحصٌل الدراسً للطالبات للسنة السابقة فً مادة اللؽة العربٌة :
حصل الباحث بمساعدة ادارة المدرسة على درجات الطالبات لمادة اللؽة العربٌة
 ,للصؾ الخامس العلمً  ,للعام الدراسً  2006 / 2005لكل مجموعة من
 , ) 6وبؤستخدام تحلٌل التباٌن لدرجات
مجامٌع البحث الثالثة ملحق (
المجموعات الثالثة .
وجد ان القٌمة الفائٌة )  ( Fالمحسوبة هً (  ) 0.029عند درجتً حرٌة (  , ) 87،2وهً
أقل من القٌمة الفائٌة )  ( Fالجدولٌة والتً هً (  ) 3.111هذا مما ٌإكد على عدم وجود فرق ذا
داللة احصائٌة بٌن درجات طالبات المجموعات الثالثة  ,وٌدل هذا على ان المجموعات الثالثة
متكافئة فً التحصٌل الدراسً السابق والجدول اآلتً ٌوضح ذلك .
جدول رقم ( ) 4
ٌوضح تحلٌل التباٌن لدرجات التحصٌل الدراسً السابق فً اللغة العربٌة
مستوى
القٌمة الفائٌة
درجة
متوسط
مجموع
مصدر
الداللة
الحرٌة
المربعات
المربعات
التباٌن
المحسوبة الجدولٌة
بٌن
المجموعات
10887.8
داخل
المجموعات
المجموع 10895.156
7.356

3.678

2

125.147

87

0.029

3.111

0.05

89

ب -العمر الزمنً للطالبات محسوبا ً باألشهر :
حصل الباحث بمساعدة ادارة المدرسة على تارٌخ والدة كل طالبة مشمولة
بتجربة الدراسة من سجالت ادارة المدرسة  ,وتم حسب العمر الزمنً باألشهر لؽاٌة البدء بتطبٌق
الدراسة فً  2006 /10 /1ملحق (  , ) 7وبؤستخدام تحلٌل التباٌن إلعمار الطالبات فً
المجموعات الثالثة  ,وجد ان القٌمة الفائٌة )  ( Fالمحسوبة هً (  ) 1.024عند درجتً حرٌة (
 ) 87،2وهً اقل من القٌمة الفائٌة )  ( Fالجدولٌة والتً هً (  ) 3.111هذا مما ٌإكد على عدم
وجود فرق ذا داللة احصائٌة بٌن اعمار طالبات للمجامٌع الثالثة  ,وٌدل هذا على ان المجموعات
الثالثة متكافئة فً العمر الزمنً  ,والجدول اآلتً ٌوضح ذلك .
جدول رقم ( ) 5
ٌوضح تحلٌل التباٌن ألعمار الطالبات محسوبا ً باألشهر
مستوى
القٌمة الفائٌة
درجة
متوسط
مجموع
مصدر
المحسوبة الجدولٌة الداللة
الحرٌة
المربعات
المربعات
التباٌن
بٌن
المجموعات
47700.118 4149910.3
داخل
المجموعات
97689.8

48844.9

2
87
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ولذلك فؤن المجموعات الثالثة متكافئة فً المتؽٌرٌٌن اللذٌن تم اختٌارهما  ,وٌمكن األعتماد علٌهما
لتطبٌق الدراسة .

رابعاً  /تحدٌد المادة العلمٌة:
ال بد للباحث تحدٌد المادة العلمٌة التً سٌتم تدرٌسها اثناء مدة الدراسة  ,وبما ان تطبٌق
الدراسة فً الفصل الدراسً األول  ,وقد تم األتفاق على الموضوعات التً تدرس فً هذا الفصل
( الفصل األول للعام الدراسً  ) 2007 / 2006من كتاب قواعد اللؽة العربٌة للصؾ السادس
العلمً من المرحلة األعدادٌة والمواضٌع هً :
أ  -أسلوب الطلب
أوالً  /األستفهام
 حرفا االستفهام هل والهمزة . اسماء االستفهام . إعراب اسماء االستفهام .ثانٌا ً  /األمر والنهً والدعاء
ب -اسلوب النفً
( لٌس  ,ال  ,ما  ,إنّ  ,الت  ,لم  ,لمّا  ,لن  ,الم الجحود  ,ؼٌر )
ج – اسلوب األستثناء
 المستثنى بـ ( إال ) المستثنى بـ ( ؼٌر ) و ( سوى ) -المستثنى بـ ( خال )  ( ,عدا )  ( ,حاشا )

خامساً  /ادوات البحث :
 - 1اعداد األختبار التحصٌلً البعدي :
قام الباحث بقٌاس تحصٌل المجامٌع التجرٌبٌة الثالثة من خالل اختبار تحصٌلً بعد
األنتهاء من تدرٌس موضوعات الدراسة .
وكان األختبار التحصٌلً البعدي ٌتصؾ بالموضوعٌة والشمول والصدق والثبات فً
ضوء محتوى المادة المحددة للدراسة .
وقد فضل الباحث األختبار الموضوعً وهو ( األختٌار من متعدد ) وبثالث بدائل  ,وذلك
ألنه اكثر انواع االسئلة الموضوعٌة مرونة  ,وان نسبة التخمٌن فٌها اقل من اسئلة
الصواب والخطؤ  ,وذلك لتنوع الفقرات وكثرة األحتماالت إذ تكون الصدفة فً األختبار (
. ) %25
( الرفاعً ) 186 – 185 :
ان األختبارات هً األداة التً توضح مدى تحقٌق المادة الدراسٌة ألهدافها المحددة
)  , (Webester : P . 16واألختبارات الموضوعٌة الشاملة تكون اكثر ثباتا ً واقتصاداً
فً الوقت ٌ ( .حٌى وجابر  ) 206 :وتتصؾ بسهولة تصحٌحها وابتعادها عن التخمٌن
( ابو عالم ) 203 :
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حرص الباحث على عدم اخبار الطالبات بؤنهن فً وضع تجرٌبً وذلك ألستمرارهن فً
الدراسة والنشاط والتعامل مع التجربة بصورة طبٌعٌة  ,للحصول على نتائج دقٌقة وسلٌمة .
أ -صدق االختبار :
ً
ان صدق االختبار من الشروط المهمة المتوفرة فً اداة البحث  ,وٌكون االختبار صادقا حٌنما
ٌقٌس ما وضع لقٌاسه .
( الظاهر وآخرون ) 132 :
ال بد ان ٌكون االختبار صادقا ً  ,وتكون فقراته صالحة لقٌاس الظاهرة المراد قٌاسها وتقدر
هذه الصالحٌة من مجموعة من الخبراء المتخصصٌن .
( فان دالٌن بولد ) 488 :
وعندما ٌرٌد الباحث التؤكد من صدق األختبار  ,ال بد ان ٌعرض األختبار على مجموعة من
المحكمٌن من ذوي الخبرة والتخصص فً التربٌة وعلم النفس  ,واللؽة العربٌة وطرائق تدرٌسها
 ,ومدرسً مادة اللؽة العربٌة فً المدارس األعدادٌة  ,ممن ٌدرسون قواعد اللؽة العربٌة فً
الصؾ السادس  ,إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم فً مدى قٌاس وصالحٌة الفقرات من
حٌث سالمة البناء والصٌاؼة وتؽطٌتها للمادة  .ملحق ( . ) 5
ب – اعداد تعلٌمات األختبار :
قام الباحث بؤعداد التعلٌمات الخاصة لألجابة عن فقرات األختبار أذ طلب من الطالبات قراءة
كل فقرة قراءة متؤنٌة ثم اختٌار األجابة المناسبة لها .
أما عملٌة تصحٌح فقرات األختبار  ,اذ جعل درجة واحدة لألجابة الصحٌحة وصفراً لألجابة
ؼٌر الصحٌحة  .أما الفقرات المتروكة فقد تم التعامل معها معاملة االجابات ؼٌر الصحٌحة .
جـ  -التجربة االستطالعٌة لألختبار :
قام الباحث بتطبٌق االختبار على عٌنة استطالعٌة  .وتكونت هذه العٌنة من (  ) 20طالبة من
طالبات اعدادٌة رسالة االسالم للبنات  .وذلك لمعرفة زمن االختبار ووضوح فقراته وتشخٌص
الؽامض منها والصعبة لكً ٌتم معالجتها  .وظهر ان جمٌع فقرات االختبار واضحة  ,وتراوح
وقت االجابة بٌن (  ) 45 – 40دقٌقة .
د -ثبات األختبار :
ان ثبات االختبار من الشروط المهمة التً تتوافر فٌه  ,وهذا ٌعنً عدم تؽٌر النتائج عندما
ٌتؽٌر الفاحص او المصحح  ( .سامً  ) 89 :وهذا ٌعنً الدقة فً قٌاس الصفة التً ٌقٌسها
( الؽرٌب ) 154 :
االختبار .
ولبٌان ثبات االختبار  ,قام الباحث بتطبٌقه على مجموعة من طالبات الصؾ السادس العلمً
 ) 20طالبة بعد ان درسن الموضوعات
فً اعدادٌة رسالة االسالم وكان عدد الطالبات (
موضوعات الدراسة  ,وتم استخدام طرٌقة التجزئة النصفٌة )  ( Half –Splitلحساب معامل
ثبات األختبار  ,وٌعنً الثبات (( هو مدى االتساق بٌن البٌانات التً تجمع عن طرٌق اعادة تطبٌق
االختبار او المقٌاس على االفراد انفسهم وتحت الظروؾ نفسها ))
( ملحم ) 280 :
بعد ان تم تصحٌح اجابات الطالبات  ,تم تقسٌم فقرات االختبار الى نصفٌن األول ٌضم
(
درجات الفقرات الفردٌة والثانً ٌضم درجات الفقرات الزوجٌة  .وبؤستخدام معامل إرتباط
بٌرسون  ) Pearsonتم استخراج معامل الثبات بٌن النصفٌن  ,ومن ثم صحح معامل الثبات هذا
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بمعادلة سبٌرمان براون )  ( Spearman – Brownفؤصبح (  ) 0.87وهو معامل ثبات جٌد
 ) 0.67وٌعتبر جٌداً
بالنسبة لالختبارات ؼٌر المقننة  .والتً ٌكون معامل ثباتها (
) (Hedges.p.zzوبهذا اصبح االختبار جاهزاً للتطبٌق ملحق ( . ) 4
هـ  -أعداد الخطط التدرٌسٌة :
قام الباحث بؤعداد الخطط التدرٌسٌة لتدرٌس قواعد اللؽة العربٌة فً الصؾ السادس العلمً
على وفق الطرائق التدرٌسٌة الثالثة  ,طرٌقة حل المشكالت  ,والطرٌقة األستقرائٌة  ,وطرٌقة
ال ّنص  .تم اعداد الخطط التدرٌسٌة وفق الموضوعات المقرر تدرٌسها خالل مدة الدراسة  ,وفً
ضوء محتوى الكتاب المدرسً لتدرٌس قواعد اللؽة العربٌة فً الصؾ السادس العلمً  ,وتم
عرض نموذج من الخطط التدرٌسٌة على مجموعة من المحكمٌن المتخصصٌن فً اللؽة العربٌة
وطرائق تدرٌسها والعلوم التربوٌة والنفسٌة  ,ومدرسً ومدرسات اللؽة العربٌة فً المدارس
األعدادٌة  ,والذٌن ٌدرسون فً الصؾ السادس العلمً ألستطالع آرائهم ومالحظاتهم الملحق (
( ,1
 ) 5ولذلك اصبحت الخطط التدرٌسٌة جاهزة للتطبٌق والسٌر على وفقها المالحق
.)3,2

سادساً  /طرٌقة أجراء الدراسة :
قبل قٌام الباحث بؤجراء الدراسة بالتعاون مع ادارة المدرسة  ,أتفق حول تنظٌم جدول
الدروس األسبوعً للمجامٌع التجرٌبٌة الثالث بواقع حصتٌن لكل مجموعة أسبوعٌا ً .
ْ
وبدأت المباشرة فً تدرٌس موضوعات الدراسة فً بداٌة الفصل الدراسً األول ٌوم األحد
 2006/10/1وأستمرت فصالً دراسٌا ً كامالً  ,وأوكلت مهمة تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة األولى
الى الم ّدرسة ( ازهار عبد الوهاب ) وفق طرٌقة حل المشكالت  ,وتدرٌس المجموعة التجرٌبٌة
(
الثانٌة الى الم ّدرسة ( منتهى حسن أكبر ) وفق الطرٌقة األستقرائٌة  .بٌنما قامت الم ّدرسة
كواكب عبد خضٌر ) بتدرٌس المجموعة التجرٌبٌة الثالثة وفق طرٌقة ال ّنص  .وانتهت مهمة
التدرٌس لموضوعات الدراسة فً ٌوم األحد . 2006/12/31
قام الباحث بتحدٌد موعد األختبار البعدي النهائً قبل اكثر من اسبوع من اجرائه  ,وتم
االختبار فً موعده المحدد  ,وذلك فً الحصة الثالثة أي فً الساعة (  ) 9,40من ٌوم االربعاء
 2007/1/10بالتنسٌق مع ادارة اعدادٌة المقدادٌة للبنات  ,وأشرؾ الباحث بنفسه على عملٌة
االختبار وسارت بشكل طبٌعً .

سابعاً  /الوسائل األحصائٌة :
أستخدم الباحث فً بحثه الوسائل األحصائٌة اآلتٌة :
 - 1تحلٌل التباٌن اآلحادي )  ( Analysis of Varianceأستخدم فً التحقق من تكافإ
مجموعات البحث الثالثة فً المتؽٌرات اآلتٌة :
أ – التحصٌل الدراسً السابق لمادة اللؽة العربٌة
ب – عمر الطالبات محسوبا ً باألشهر .

 - 2األختبار التائً ) ( T-test
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أستخدم األختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ألستخراج داللة الفرق بٌن كل من
المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن والمجموعة التجرٌبٌة الثالثة التً ٌطلق علٌها ( الضابطة )
وكذلك داللة الفرق بٌن المجموعات التجرٌبٌة الثالثة والمعادلة هً :
م – 1م2
ت=
ع + 2ع2
1

2

ن1-
م = 1متوسط درجات المجموعة األولى
م = 2متوسط درجات المجموعة الثانٌة
ع= 2تباٌن المجموعة األولى
1

ع = 2تباٌن المجموعة الثانٌة
2

ن = عدد طالبات احدى المجموعتٌن
( السٌد ) 467 :
 - 3معامل ارتباط بٌرسون ) ( Pearson Correlation-Coefficiient
أستخدم معامل ارتباط بٌرسون التتابعً لحساب الثبات لنصؾ األختبار التحصٌلً
بموجب درجات العٌنة األستطالعٌة بطرٌقة التجزئة النصفٌة لألختبار والمعادلة هً :
ن محـ س ص – ( محـ س ) ( محـ ص )
ر=

( ن محـ س ( – 2محـ س ) ( ) 2ن محـ ص( – 2محـ ص )) 2
ر = معامل األرتباط
ن = عدد الطالبات
س = درجات الفقرات الفردٌة
ص = درجات الفقرات الزوجٌة
( البٌاتً وزكرٌا ) 183 :

 - 4معادلة التنبوء لسبٌرمان براون ) ( Spearman – Brown Formula
استخدمت لحساب ثبات األختبار الكلً باألستعانة بمعامل األرتباط النصفً لبٌرسون
وهً :
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 2ر
ر أأ =
+1ر
رأأ = معامل ثبات األختبار الكلً
ر = معامل ثبات نصؾ األختبار
( السٌد ) 525 – 524 :

المبحث الخامس

عرض النتائج وتفسٌرها
والتوصٌات والمقترحات

أو ًال  /عرض النتائج :

ٌعرض هذا المبحث نتٌجة الدراسة التً توصل الٌها الباحث من خالل المقارنة بٌن نتائج
التحصٌل للمجامٌع التجرٌبٌة الثالثة فً األختبار التحصٌلً  ,الذي جرى تطبٌقه فً نهاٌة الدراسة
الملحق ( . ) 9
 - 1عرض النتائج المتعلقة بالفرضٌة الصفرٌة األولى :
بعد تطبٌق معادلة األختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ) (T-testللمجموعتٌن
التجرٌبٌة األولى والثالثة ( الضابطة ) تم الحصول على البٌانات الموضحة ادناه .
جدول رقم ( ) 6
ٌوضح الوسط الحسابً والتباٌن والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
األولى والثالثة
المجموعة

عدد افراد
المجموعة

الوسط
الحسابً

التباٌن

التجرٌبٌة
األولى
طرٌقة حل
المشكالت
التجرٌبٌة
الثالثة
طرٌقة
ال ّنص

30

21.033

9.616

30

19.166

8.898

درجة
الحرٌة

القٌمة التائٌة
المحسوبة

الداللة

الجدولٌة
دال عند
مستوى
0.05

58

2.376

2

ٌوضح الجدول اعاله إن القٌمة التائٌة المحسوبة (  ) 2.376أكبر من القٌمة التائٌة الجدولٌة (
 , ) 2بدرجة حرٌة (  ) 58ومستوى داللة (  ) 0.05ولهذا ترفض الفرضٌة الصفرٌة األولى ( ال
ٌوجد فرق ذو داللة أحصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن

289

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

القواعد بؤستخدام طرٌقة حل المشكالت ومتوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن القواعد
بؤستخدام طرٌقة ال ّنص )  .وهذا ٌعنً تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة األولى على طالبات
المجموعة التجرٌبٌة الثالثة فً األختبار التحصٌلً البعدي .
 - 2النتائج المتعلقة بالفرضٌة الصفرٌة الثانٌة :
بعد تطبٌق معادلة األختبار )  (T-testلعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن للمجموعتٌن
التجرٌبٌتٌن الثانٌة والثالثة تم الحصول على البٌانات الموضحة أدناه .
جدول رقم ( ) 7
ٌوضح الوسط الحسابً والتباٌن والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة للمجموعتٌن
التجرٌبتٌن الثانٌة والثالثة
المجموعة

عدد
افرادالمجموعة

الوسط
الحسابً

التباٌن

التجرٌبٌة
الثانٌة
الطرٌقة
األستقرائٌة
التجرٌبٌة
الثالثة
طرٌقة
النص

30

18.200

8.649

30

19.166

8.898

درجة
الحرٌة

القٌمة التائٌة

الداللة

المحسوبة الجدولٌة

58

1.264

2

ؼٌر دال
عند
مستوى
0.05

ٌوضح الجدول اعاله ان القٌمة التائٌة المحسوبة (  ) 1.264اقل من القٌمة التائٌة الجدولٌة ( ) 2
بدرجة حرٌة (  ) 58ومستوى داللة (  ) 0.05ولهذا تقبل الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة ( ال ٌوجد
فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن
القواعد بؤستخدام الطرٌقة األستقرائٌة ومتوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن القواعد بؤستخدام
طرٌقة ال ّنص )  .وهذا ٌعنً عدم تفوق طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن الثانٌة والثالثة احداهما
على األخرى فً األختبار التحصٌلً البعدي .
 - 3النتائج المتعلقة بالفرضٌة الصفرٌة الثالثة :
بعد تطبٌق معادلة األختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ) (T-testللمجموعتٌن
التجرٌبٌتٌن األولى والثانٌة  ,تم الحصول على البٌانات الموضحة ادناه .
جدول رقم ( ) 8
ٌوضح الوسط الحسابً والتباٌن والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن
األولى والثانٌة

290

العدد الثامن والعشرون
المجموعة عدد افراد
المجموعة

ممجل ددالل 2008 /
الوسط
الحسابً

التباٌن

30

21.033

9.616

30

18.200

8.649

درجة
الحرٌة

القٌمة التائٌة

الداللة

المحسوبة الجدولٌة
التجرٌبٌة
األولى
طرٌقة حل
المشكالت
التجرٌبٌة
الثانٌة
الطرٌقة
األستقرائٌة

58

3.631

2

دال
عند
مستوى
0.05

ٌوضح الجدول اعاله ان القٌمة التائٌة المحسوبة (  ) 3.631اكبر من القٌمة التائٌة الجدولٌة (
 ) 2بدرجة حرٌة (  ) 58ومستوى داللة (  . ) 0.05ولهذا ترفض الفرضٌة الصفرٌة الثالثة ( ال
ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن
القواعد بؤستخدام طرٌقة حل المشكالت ومتوسط درجات الطالبات اللواتً ٌدرسن القواعد
بؤستخدام الطرٌقة األستقرائٌة )  .وهذا ٌعنً تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة األولى على
طالبات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة فً االختبار التحصٌلً البعدي .

ثانٌاً  /تفسٌر النتائج :
من خالل عرض النتائج السابقة ٌتضح اآلتً :
 -1تشٌر النتائج الى تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة االولى التً درست القواعد بؤستخدام
طرٌقة حل المشكالت على طالبات المجموعة التجرٌبٌة الثالثة التً درست القواعد بؤستخدام
طرٌقة النص .
ٌعزى هذا التفوق الى فاعلٌة طرٌقة حل المشكالت  .وجعل الطلبة ٌتابعون الدرس وفق
قدراتهم العقلٌة المتطورة بؤستخدام هذه الطرٌقة  .ان هذه الطرٌقة تلبً حاجات ورؼبات ومٌول
وأتجاهات الطلبة داخل حجرة الدراسة وخارجها  ,وتعوّ دهم على طرق التفكٌر العلمً السلٌم ,
وتزٌد الثقة بنفوسهم  .وحٌنما ٌتم طرح األسئلة من قبل المدرس  ,ال بد ان ٌواجه الطلبة هذه
األسئلة بالوصول الى الحل والتؽلب على هذه المشكالت سواء كانت دراسٌة أو أجتماعٌة فً
حٌاتهم الٌومٌة .
ان تفوق طرٌقة حل المشكالت ٌعود الى الدور المهم الذي تقوم به هذه الطرٌقة وهو تنمٌة
طرق التفكٌر عند الطلبة  ,وال نقصد هنا التفكٌر على اساس انه قدرة عقلٌة  ,انما نقصد التفكٌر
عادة شؤنها شؤن العادات الجسمٌة والمهارات الحرفٌة .
وٌعزى تفوق طرٌقة حل المشكالت  ,وذلك ألنها تعطً للطلبة جو من الحرٌة ٌإمن لهم
القدرة على التفكٌر  ,وأبداء الرأي والمناقشة الهادفة دون خشٌة أو خوؾ بما ٌإدي الى تقٌٌد
نشاطهم .
ان طرٌقة حل المشكالت تعتمد على نشاط المتعلم والخبرة والمعلومات التً ٌمتلكها  ,وان
هذا النشاط الذاتً والخبرة التً ٌقوم بها المتعلم بنفسه هً التً تبقى معه فً النهاٌة .
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ان طرٌقة حل المشكالت تثٌر الطالب حول المشكالت التً تواجههه  ,وتدفعه الى بذل مجهود
ٌوصله الى الحل  ,ومن هنا كان خلق الحافز واستؽالله لدى المتعلم من اهم االمور التً تساعد
على فهم القواعد وتعلمها .
( احمد ) 204 :
ان تفوق طرٌقة حل المشكالت ٌعود الى الدور االٌجابً لها  ,حٌث تجعل المتعلم ٌقضً على
الدور السلبً داخل نفسه  ,وٌتوجه الى الدور الفاعل وهو النقاش والحوار وابداء الرأي  .وان دور
المدرس هنا هو عدم التدخل فً شإون الطلبة  .اال اذا افتضت الضرورة  ,فدوره هو المرشد
والموجه والمشرؾ على سٌر العملٌة التعلٌمٌة .
وٌإكد احد التربوٌٌن  (( :أن تعلم الطلبة حل المشكالت لٌس باألمر الهٌن مثل تعلٌمهم بعض
المفاهٌم أو المعلومات أو المهارات ألنه ذو طبٌعة مركبة من عوامل متشابكة ومتداخلة  ,منها
الواقعٌة  ,االتجاهات  ,التدرٌب  ,تكوٌن الفروض  ,انتقال اثر التعلم  ,عدم وجود محتوى محدد
للتدرٌس فً ضوئه  ,او طرٌقة عامة تستند الى خطوات مبرمجة ٌلتزم بها المتعلم لحل المشكلة ,
ؼٌر ان ما ٌحققه حل المشكالت من اهداؾ تربوٌة ٌجعلنا نقبل على تدرٌب الطالب علٌه  .واذا
كانت السباحة تعلم عن طرٌق ممارسة السباحة فؤن حل المشكالت ٌعلم عن طرٌق حل المشكالت
)).
( شحاته ) 64 :
ان سبب تفوق طرٌقة حل المشكالت  ,النها تثٌر الطلبة وتحفزهم على المتابعة العلمٌة ,
وذلك عن طرٌق اآلستقصاء والبحث واالكتشاؾ  ,واالجابة على االسئلة التً تواجههم الرئٌسٌة
والفرعٌة  ,بعد تزوٌدهم بتؽذٌة راجعة من قبل المدرس  ,لمواجهة كل الصعوبات والمشكالت فً
المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة .
ٌركز احد التربوٌٌن ان المشاكل النحوٌة التً تواجه الطلبة  ,فً ضوء استخدام طرٌقة حل
المشكالت ٌ ,دركون بؤنفسهم حاجاتهم الى مراجعة القاعدة  ,وانها بحاجة الى مساعدة المدرس ,
لٌتوصلوا الى الفهم الصحٌح للقاعدة  .ولذلك فؤن هذه الطرٌقة تعّول على النشاط الذاتً للطالب من
خالل اعماله اللؽوٌة من قراءة وكتابة وتعبٌر  ,حٌث ٌالحظ المدرس االخطاء المشتركة بٌن
الطلبة  ,فٌتم جمعها ومناقشة الطلبة حولها من حٌث طبٌعتها واسباب الوقوع فٌها  ,فٌظهر علٌهم
جهلهم بالقاعدة النحوٌة التً سبق ان درسوها واألخرى التً لم تحفز خبراتهم  ,ولذلك ٌجد الطالب
نفسه فً حٌرة  ,وهناك مشاكل تواجههه ٌحتاج الى اٌجاد الحلول لها .
( اسماعٌل ) 239 :
وأخٌراً ان تفوق طرٌقة حل المشكالت  ,بؤعتبارها من الطرائق التدرٌسٌة الحدٌثة ٌ ,إكد
على فاعلٌة هذه الطرٌقة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة .
 -2تشٌر النتائج الى عدم تفوق طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن الثانٌة التً درست بالطرٌقة
االستقرائٌة والثالثة التً درست بطرٌقة ال ّنص احداهما على االخرى  .ولهذا تقبل الفرضٌة
الصفرٌة الثانٌة ( ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى (  ) 0.05بٌن متوسط درجات
الطالبات اللواتً ٌدرسن القواعد بؤستخدام الطرٌقة االستقرائٌة ومتوسط درجات الطالبات اللواتً
ٌدرسن القواعد بؤستخدام طرٌقة ال ّنص ) .
وٌعزى سبب ذلك ان هاتٌن الطرٌقتٌن احداهما تكمل االخرى  ,بل ان طرٌقة ال ّنص والتً
تسمى الطرٌقة المعدلة جاءت على وفق الخطوات المؤخوذة من الطرٌقة االستقرائٌة  ,واالكثر من
هذا ان طرٌقة ال ّنص تجمع بٌن ( القٌاس واالستقراء ) .
وٌشٌر بعض التربوٌٌن الى الرابطة القوٌة بٌن هاتٌن الطرٌقتٌن بقولهم  (( :وفً الحقٌقة ال
فرق بٌن الطرٌقة االستنباطٌة ( االستقرائٌة ) والمعدلة ( النص ) من حٌث االهداؾ العامة  ,لكن
الفرق الوحٌد بٌن هاتٌن الطرٌقتٌن فً ال ّنص الذي ٌعتمد علٌه  ,فبٌنما نرى ال ّنص فً الطرٌقة
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االستنباطٌة مجموعة من االمثلة التً ال رابط بٌنها  ,نراه فً الطرٌقة المعدلة نصا ً متكامالً ٌعبر
عن فكرة متكاملة اما الخطوات الرئٌسٌة فً الطرٌقتٌن فهً واحدة  ,وعلى ذلك نعتقد انه ال داعً
للفصل بٌن هاتٌن الطرٌقتٌن )) .
( ٌونس وآخرون ) 305 :
ان طرٌقة ال ّنص والتً ال بد لها من خطوات واجراءات مسلسلة للسٌر علٌها ولكن فً حقٌقة
االمر قد ٌختلؾ االمر داخل حجرة الدراسة  ,وٌختلؾ الموقؾ التعلٌمً  ,وربما ٌسلك المدرس
طرٌقا ً آخر أو نهجا ً معٌنا ً ٌرتاح له  ,وٌحقق من ورائه اهدافه  ,وهذا ٌعود الى المدرس نفسه وما
ٌراه مناسبا ً  ,وعلٌه ان ٌحقق االهداؾ التربوٌة التً ٌسعى الى تحقٌقها  ,وان ٌشعر الطلبة بسهولة
ما ٌدرسونه وما ٌقدمون علٌه من ضرب لالمثلة او استنباط للقاعدة وؼٌرها  ,وذلك لتحبٌبهم النحو
دون النفور منه .
( اسماعٌل ) 238 :
ان الطرٌقة االستقرائٌة من الطرق المفضلة فً تدرٌس النحو  ,ألنها تتالئم مع اكثر
موضوعاته  ,وهً تعنى بفكرة ( تداعً المعانً )  ,باألفادة من المعلومات الماضٌة  ,وضمّها الى
المعلومات الجدٌدة لتكون كتلة علمٌة موحدة .
( الهاشمً )213 :
وان تعلٌم القواعد بؤستخدام طرٌقة ال ّنص هو الذي ٌقود الى تعلم اللؽة  ,والحفاظ على سالمتها
 ,ومتابعة طلبة العلم دراستها ودٌمومتها واستمرارٌتها فً الحٌاة .
وبنا ًء على ما تقدم ذكره عن الطرٌقتٌن  ,فؤن عدم وجود فرق فً تحصٌل الطالبات بٌن هاتٌن
الطرٌقتٌن  ,وذلك النهما متداخلتان مع بعضهما  ,وتشتركان فً الخطوات التً تسٌران علٌها ,
وٌجب االعتراؾ بؤن احداهما تكمل األخرى .
 -3تشٌر النتائج الى تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة االولى التً درست القواعد بؤستخدام
طرٌقة حل المشكالت على طالبات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التً درست القواعد بؤستخدام
الطرٌقة األستقرائٌة .
وٌعزى سبب ذلك بؤن طرٌقة حل المشكالت من الطرائق التدرٌسٌة الحدٌثة والفاعلة فً
المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة  ,وتزٌد من دافعٌة الطلبة نحو المادة الدراسٌة  ,وتحفزهم الى االهتمام
بالمادة  ,وٌعتمدون على نشاطهم الذاتً  .ان هذه الطرٌقة تجعل الطلبة ٌسلكون الكثٌر من
الخطوات العلمٌة فً النقاش والحوار وطرح اآلراء  ,بعد امدادهم بالكثٌر من التؽذٌة الراجعة ,
لتطوٌر اداءهم وابداعاتهم لمواجهة المشكالت العلمٌة واالجتماعٌة واٌجاد الحلول المناسبة لها .
ان هذه االمور تم عرضها سابقا ً فً هذا المبحث  ,والتً تعزز من استخدام طرٌقة حل
المشكالت فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة وال نرٌد ان نكرر ذلك  .ولكن نرٌد ان نإكد بؤن طرٌقة
حل المشكالت والتً تإكد على االسلوب العلمً الجدٌد وطرق التفكٌر الهادفة عند الطلبة  ,اذا ال
بد لها من ان تطابق المبادىء اآلتٌة :
 - 1تساعد الطلبة على توظٌؾ القاعدة النحوٌة فً حدٌثهم وقراءتهم وكتابتهم .
 - 2تساعد الطلبة على ادراك اهمٌة القاعدة النحوٌة فً الحٌاة العامة من جهة  ,والحٌاة
االكادٌمٌة من جهة اخرى  ,كما تشعرهم بحاجتهم الٌها وقٌمتها الحقٌقٌة .
 - 3تساعد الطلبة على استنباط القاعدة بؤنفسهم وقٌلس التطبٌقات والتمرٌنات المختلفة بنا ًء
( اسماعٌل ) 240 :
علٌها .

ثالثاً  /التوصٌات :
 - 1ضرورة استخدام طرٌقة حل المشكالت فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة فً مراحل التعلٌم
المختلفة .
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 - 2ضرورة تدرٌب المدرسٌن والمدرسات على استخدام طرٌقة حل المشكالت .
 - 3توجٌه وزارة التربٌة بؤعداد دلٌل خاص عن طرٌقة حل المشكالت واستخدامها فً العملٌة
التعلٌمٌة .
 - 4توجٌه المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى  /وحدة االعداد والتدرٌب بؤقامة دورات متخصصة
لمدرسً ومدرسات اللؽة العربٌة حول االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس .
 - 5التؤكٌد على مدرسً ومدرسات اللؽة العربٌة  ,األهتمام بالخطة الٌومٌة وتشمل هذه الخطة
االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس .

رابعاً  /المقترحات :
 - 1اجراء دراسة تستخدم فٌها طرٌقة حل المشكالت لصفوؾ دراسٌة اخرى .
 - 2اجراء دراسة تستخدم فٌها طرٌقة حل المشكالت لفروع اللؽة العربٌة االخرى .
 - 3اجراء دراسة تستخدم فٌها طرٌقة حل المشكالت لمواد دراسٌة اخرى .
 - 4اجراء دراسة تستخدم فٌها طرٌقة حل المشكالت لتشمل محافظات اخرى .
 - 5اجراء دراسة تستخدم فٌها طرٌقة حل المشكالت لبٌان اثر الجنس فً تحصٌل الطلبة .
ملحق رقم () 1
خطة تدرٌسٌة موضوعة وفق طرٌقة حل المشكالت
الصؾ  :السادس العلمً
قواعد اللؽة العربٌة
المجموعة التجرٌبٌة االولى
الموضوع  :االستفهام
عدد الطالبات 30 :
 حرفا االستفهام ( هل والهمزة ) اسماء االستفهام واعرابهاالٌوم والتارٌخ  2006/ / :م
الهدف العام :
ان ٌضبط الطالب حركات ما ٌكتب وما ٌلفظ لتكون السائؽة الذهنٌة سلٌمة سمعا ً ونطقا ً  ,أي
ان دراسة القواعد تعتمد على التحلٌل والموازنة واألستنتاج والحكم  .وهذا مفٌد فً التربٌة العقلٌة
 ,وصقل الذائقة األدبٌة وادراك صٌػ اللؽة واشتقاقها واوزانها .
الهدف الخاص ( األهداف السلوكٌة ) :
 - 1ان تتعرّ ؾ الطالبة على االستفهام .
 - 2ان تتعرّ ؾ الطالبة على ادوات االستفهام .
 - 3ان تتعرّ ؾ الطالبة على اسماء االستفهام .
 - 4ان تتعرؾ الطالبة على الحاالت األعرابٌة لالستفهام .
 - 5ان تستخدم الطالبة االستفهام فً الحٌاة الٌومٌة .
الوسائل التعلٌمٌة :
 الملحق السبوري وحسن تنظٌم السبورة . استخدام الطباشٌر االبٌض والملون .تمهٌد للدرس :
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تقوم المدرسة بالتمهٌد للموضوع الجدٌد  ,وذلك بتحلٌل ما فً عقول الطالبات من معلومات
سابقة  ,لها صلة بالموضوع الجدٌد وترتٌبها بشكل جٌد تتناسب والدرس الجدٌد اساسا ً له  ,وتكون
مع بعضها وحدة علمٌة .
توجه الم ّدرسة طالباتها الى ان هذا الدرس سٌتم تقدٌمه بطرٌقة جدٌدة هً طرٌقة حل
المشكالت  ,مع تقدٌم نبذة مختصرة تمثل اهمٌة الطرٌقة وخطواتها  ,ألجل ان تكون الطالبات على
دراٌة بالموضوع .
الخطوة األولى  /الشعور بالمشكلة ( مقدمة المشكلة ) :
تقوم الم ّدرسة بتحفٌز الطالبات للموضوع من خالل بٌان اهمٌة الموضوع  ,وذلك بطرح
مجموعة من االسئلة الرئٌسٌة والفرعٌة  .ان العقل ال ٌستطٌع ان ٌواجه المشكلة اال اذا احسّ بها
المتعلم  ,وٌتطلب الشعور بوجود المشكلة ان ٌكون الموضوع جدٌداً شائقا ً  .وعلى الم ّدرسة ان
توجه االسئلة الى الطالبات حول الموضوع .
 - 1ما هو االستفهام ؟
 - 2ما هً الجملة االستفهامٌة ؟
 - 3ما هو االستفهام التصدٌقً ؟
 - 4ما هو االستفهام التصوري ؟
 - 5ما هً ادوات االستفهام ؟
 - 6ما هً اسماء االستفهام ؟
اذن هذه االسئلة هً مشكالت تواجه الطالبات  ,وال بد من استخدام التفكٌر العلمً  ,والقدرات
العقلٌة والنشاط الذاتً من قبل الطالبات  ,وذلك عن طرٌق األستقصاء والبحث واألكتشاؾ التً
تساعد فً الوصول الى الحل .
الخطوة الثانٌة  /تحدٌد المشكلة :
تتٌح الم ّدرسة الفرصة للطالبات بتحّ دٌد المشكلة بلؽتهن الخاصة  .وذلك بعد تنظٌم العناصر
والبٌانات ذات العالقة بالمشكلة وترتٌبها حسب األهمٌة ( األهم  ,فالمهم  ,وترك العناصر ؼٌر
المهمة )  .وللم ّدرسة دور مهم فً تحدٌد المشكلة ومساعدة طالباتها فً جمع نماذج من التعبٌر
التً تشتمل على تلك المشكلة  .والموضوع الدراسً فٌه اكثر من مشكلة تواجه الطالبات .

الخطوة الثالثة  /صٌاغة الحلول ( اقتراح فروض لحل المشكلة ) :
(
توزع الم ّدرسة الطالبات على شكل مجموعات تتعاون مع بعضها تحت اشراؾ منسقة
مقررة ) من بٌنهن  .وتطلب الم ّدرسة من هذه المجموعات طرح األفكار والحلول التً ٌمكن من
خاللها حل المشكلة .
تقوم الم ّدرسة بؤستعراض الحلول المختلفة  ,وافتراض الفروض التً قد تإدي الى الحل ,
واعداد األمثلة الممكنة للدرس والتفكٌر فً جمٌع األجوبة المختلفة  ,لكً ال نهمل األجابات التً
تصل الى الحل الصحٌح للموقؾ  .وبذلك تتعود الطالبات على األعتماد على النفس فً حل
المشكالت والتحصٌل والفهم  .وفرض الفروض تقابلها األسئلة اآلتٌة :
ت مثال على االستفهام التصدٌقً ؟
 - 1ها ِ
ت مثال على االستفهام التصوري ؟
 - 2ها ِ
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 - 3ما اعراب ( هل والهمزة ) ؟
 - 4اسم االستفهام ( أي ) معرب أم مبنً ؟
ت مثال فٌه ( من ) اسم استفهام مبنً ٌدل على العاقل ؟
 - 5ها ِ
ت مثال فٌه ( ما ) اسم استفهام مبنً ٌدل على ؼٌر العاقل ؟
 - 6ها ِ
 - 7ما اعراب اسم االستفهام ( أٌن ) اذا وقع بعده فعل تام ؟
 - 8ما اعراب اسم االستفهام ( كٌؾ ) اذا وقع بعده اسم معرفة ؟

الخطوة الرابعة  /تحقٌق الفروض :
وفً هذه الخطوة ٌتم اختبار صحة هذه الفروض التً تم التوصل الٌها  ,فقد تكون المشكلة
فٌها عدة وجوه للحل وفٌها اكثر من فرض  ,لذلك ٌجب تجرٌب هذه الفروض جمٌعها للوصول
الى الحل الصحٌح وذلك عن طرٌق المناقشة .
على الم ّدرسة ان تعّود الطالبات على المناقشة الحّ رة لكل مقترح وتشجٌعهن على المشاركة
لطرح افكار جدٌدة  ,ومقارنة النتائج المطروحة .
الخطوة الخامسة  /تفسٌر المعلومات وتنظٌمها :
فً هذه المرحلة تقوم الطالبات بجمع المعلومات عن المشكلة من خالل المصادر والخبرات
السابقة لهنّ  .وان المعلومات التً تمتلكها الطالبات عن المشكلة لها دوراً رئٌسٌا ً فً هذه المرحلة
 .وٌمكن للم ّدرسة ان توفر مجموعة من المصادر التً تخدم المشكلة .
الخطوة السادسة  /اختٌار الحل المناسب ( التطبٌق ) :
ففً هذه المرحلة تتوصل الطالبات لحل المشكلة بعد قراءة ال ّنص وما فٌه من معلومات
ومفاهٌم وحقائق علمٌة  ,وقواعد نحوٌة .وٌتحقق الحل الذي انتهى الٌه العقل عن طرٌق األختبار
والتجربة والتدرٌب  ,فإن اٌدته التجربة قبلناه  ,واذا وجدنا الوقائع تخالفه رفضناه  .ولذلك فؤن
الحل تثبت صحته عملٌة التجرٌب بؤشكال مختلفة وأوضاع متؽاٌرة .
ٌتمثل الحل لالسئلة والتً هً فروض على النحو االتً :
 - 1أمحمد ناجح .
 - 2قال تعالى  ( :من بعثنا من مرقدنا ) .
 - 3حرفان ال محل لهما من االعراب .
 - 4معربة وتظهر علٌها الحركات االعرابٌة .
 - 5قال تعالى  ( :من ٌحً العظام وهً رمٌم ) .
 - 6قال تعالى  ( :وما تلك بٌمٌنك ٌا موسى ) .
ٌ - 7عرب ظرؾ مكان فً محل نصب .
 - 8خبر مقدم مرفوع .
ملحق رقم ( ) 2
خطة تدرٌسٌة موضوعة وفق الطرٌقة األستقرائٌة
الصؾ السادس العلمً
المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
عدد الطالبات 30 :

قواعد اللؽة العربٌة
الموضوع  :االستفهام
 حرفا االستفهام ( هل والهمزة ) -اسماء االستفهام واعرابها
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الهدؾ العام
الهدؾ الخاص ( االهداؾ السلوكٌة )
الوسائل التعلٌمٌة

موجودة فً خطة طرٌقة حل المشكالت

 -1التمهٌد والمقدمة :
تقوم الم ّدرسة بتحلٌل ما فً عقول الطالبات من معلومات سابقة  ,لها عالقة بالموضوع
الجدٌد  ,ثم تنظم بشكل ٌتناسب والموضوع الجدٌد لتكون نقطة البداٌة له  .والجمع مع بعضها
لتكون وحدة علمٌة .
تتعرض الم ّدرسة الى الهدؾ الخاص من الموضوع الجدٌد فً هذه المرحلة  ,وال بد ان ٌلبً
حاجات ورؼبات ومٌول الطالبات  ,إلثارتهن بالمادة الجدٌدة  .وعند وقوؾ الطالبات على
الموضوع الجدٌد  ,ستتعزز المواقؾ االٌجابٌة فٌما بٌنهن  ,فٌظهر عنصران مهمان  ( :المشكلة
والدافع ) لعملٌة التعلم فً عقولهن  .والهدؾ الخاص ّ
ٌعزز من اتجاه الم ّدرسة نحو تحقٌق
الموضوع الجدٌد .
على الم ّدرسة ان ال تطٌل هذه المرحلة اكثر من خمس دقائق  ,وذلك بؤعطاء الطالبات
مجموعة من األسئلة المثٌرة للمعلومات السابقة ولها صلة بالقاعدة الجدٌدة .
 -2العرض :
تقوم الم ّدرسة بجمع الحقائق من الطالبات  ,وٌجب ان تكون متنوعة ومٌّسرة الدراك وفهم
القاعدة  ,أي خالٌة من التعقٌد والتراكٌب الصعبة  .أي واضحة المعنى  ,وال تدل على النقد  ,لكً
ٌتم استنباط العالقة المنطقٌة بٌنها وبٌن القاعدة التً نتوصل الى عملٌة استنتاجها بسهولة واقل
وقت .
على الم ّدرسة ان تستفٌد من حسن تنظٌم السبورة وكتابة االمثلة علٌها  ,وجمال الخط
والتبوٌب الجٌد لتسهٌل المرحلة الثالثة من سٌر الدرس .

األمثلة :
 - 1أمحمد ناجح ؟
 - 2هل فاز الالعبون ؟
ت أم كتاب األدب ؟
 - 3أكتاب النحو استعر ِ
 - 4قال تعالى  ( :من بعثنا من مرقدنا ) .
 - 5قال تعالى  ( :هل ٌستوي األعمى والبصٌر أم هل تستوي الظلمات والنور ) .
ب ومنزل
 - 6قفا نبكِ من ذكرى حبٌ ٍ
ّ
فحومل
الدخول
بسقط اللوى َبٌ َْن
ِ
ِ
 - 7متى سافرت ؟
 - 8كٌؾ دراستك ؟
 - 9قال تعالى ( ال تقل لهما أؾٍ وال تنهرهما ) .
- 10من قابلت ؟
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 -3الربط والموازنة :
تشترك الم ّدرسة مع الطالبات  ,بالربط والموازنة بٌن االمثلة المنظمة على السبورة  ,حتى
ٌقفوا على المتشابه ثم المتباٌن وصوالً الى ادراك العالقات بٌن االمثلة .
توجه الم ّدرسة العقول الى افتراض تعمٌم وقاعدة لتوضٌح العالقات بٌن االمثلة  ,باالعتماد
على االستدالل والتفكٌر والى االبداع واالبتكار .
تعوّ د الم ّدرسة طالباتها بجمع االدلة المنطقٌة ومن ثم اصدار التعمٌم  ,لكً تتم عملٌة الفهم
واالدراك للمعلومات والحقائق العلمٌة .
 -4التعمٌم واستقراء القاعدة :
ً
تساعد الم ّدرسة طالباتها بؤستخدام العقل الستخراج من العالقات بٌن االمثلة احكاما فرضٌة ,
وصٌاؼتها على شكل تعارٌؾ او قاعدة .
تساهم الم ّدرسة مع طالباتها فً استنتاج وصٌاؼة القاعدة مقرونة بعناصر التشوٌق ,
والتخلص من الظن والحدس فً االجوبة  .على جمٌع الطالبات ان ٌتنافسن بكل مستوٌاتهن
ألدراك القاعدة  ,ومن ثم كتابة القاعدة على السبورة بؤسلوب الم ّدرسة وبؤختصار ووضوح  ,وذلك
مما ٌعزز رسوخ القاعدة فً اذهان الطالبات وٌجعل قسم منهن بصٌاؼة القاعدة بلؽتهن .
 -5التطبٌق :
فً هذه الخطوة تقوم الم ّدرسة بامتحان الطالبات على صحة التعمٌم والقاعدة المفترضة ,
والم ّدرسة هً التً ترسخ القاعدة وتزٌدها ثبوتا ً ووضوحا ً  ,واستعمالها فً جمل وتراكٌب كثٌرة .
وتستفٌد الطالبات من هذه الخطوة فً عملٌة التطبٌق فً كل دروس العربٌة  ,وربطها فً الحٌاة
الٌومٌة العملٌة  ,ولذلك ٌبتعد اللحن وتستقٌم األلسن من خالل القاعدة وترسٌخها فً عقول
الطالبات .
وعلى الم ّدرسة فً هذه الخطوة ان تؤتً بؤسئلة مختصرة الختبار الطالبات شفوٌا ً  ,ومن ثم
تخطط لحل التمارٌن .

 -6تحدٌد الواجب :
وعلى الم ّدرسة تراجع الموضوع مع الطالبات بشكل سرٌع للتعرؾ على مدى اتقان الفهم
واألدراك للموضوع  ,وحل نموذج من التمارٌن  ,ومن ثم اعطاء التمارٌن الباقٌة كواجب بٌتً .
ملحق رقم ( ) 3
ّ
خطة تدرٌسٌة موضوعة وفق طرٌقة النص
الصؾ السادس العلمً
المجموعة التجرٌبٌة الثالثة
عدد الطالبات 30 :

قواعد اللؽة العربٌة
الموضوع  :االستفهام
 حرفا االستفهام ( هل والهمزة ) اسماء االستفهام واعرابهاالٌوم والتارٌخ 2006/ /
الهدؾ العام
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موجودة فً خطة طرٌقة حل المشكالت

 -1التمهٌد والمقدمة :
ّ
تقوم الم ّدرسة باألهتمام بالنص ( القطعة ) والتمهٌد لها وقراءتها ومناقشتها وفهم معناها
واستخالص القاعدة التً سٌدور علٌها درس القواعد  .على المدرسة االسراع فً كل االمور التً
ْ
ذكرت لكً ال ٌضٌع الكثٌر من الوقت المخصص للحصة الدراسٌة فً الموضوع الدراسً  ,ولكً
ال تنشؽل الطالبات بموضوع القطعة وخروجهن عن قاعدة النحو المطلوب شرحها .
تعّود الم ّدرسة طالباتها الطرٌقة السلٌمة التً تجمع بٌن المناقشة النحوٌة المستوعبة ,
والتدرٌب الواقً  ,وبٌن المبدأ التربوي السلٌم الذي ٌقتضً بؤن تدرس القواعد من خالل االسالٌب
المتصلة والنصوص االدبٌة .
تنتبه الم ّدرسة الى ان تعلٌم القواعد وفق هذه الطرٌقة إنما ٌتماشى مع تعلٌم اللؽة نفسها ,
والذي ٌعالج اللؽة أوالً ومزاولة عباراتها  ,وصوالً الى اللؽة الصحٌحة التً ٌستخدمها الناس من
خالل السمع والبصر وتعدٌل اللسان والقلم فً االستخدام .
تعً الم ّدرسة بؤن طرٌقة ال ّنص والطرٌقة االستقرائٌة تحمالن نفس االهداؾ العامة  ,لكن
الفرق بٌن هاتٌن الطرٌقتٌن فً النص الذي ٌعتمد علٌه  ,ان النص فً الطرٌقة االستقرائٌة عدد
من االمثلة ال رابط بٌنها  ,بٌنما النص فً طرٌقة النص هو نص متكامل ٌعبر عن فكرة متكاملة .
ولذلك ان الخطوات الرئٌسٌة فً الطرٌقتٌن هً واحدة .
 -2عرض ال ّنص :
دخل العجاج على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك :
أتحسن’ الهجاء ؟ فقال العجاج ٌ :ا أمٌر المإمنٌن  ,من قدر على تشٌٌد األبنٌة أمكنه خراب األخبٌة
عزاً
 .فقال عبد الملك  :وهل ٌمنعك شًء من ذلك ؟ قال العجاج  :نعم ٌا أمٌر المإمنٌن إن لنا ّ
ٌمنعنا من أن ’ َ
نظلم  ,وحلما ً ٌمنعنا من أن َنظِ لم  .قال عبد الملك  :لكلماتك احسن من شعرك  .فما
ّ
العز الذي ٌمنعك من ان ’تظلَم ؟ قال العجاج  :االدب البارع والفهم الناصع  .قال عبد الملك  :فما
الحلم الذي ٌمنعك من ان تظلم ؟ قال العجاج  :االدب المستطرؾ والطبع التالد  .قال عبد الملك :
المإمنٌن ؟
لقد اصبحت حكٌما ً  .قال العجاج  :وما ٌمنعنً من ذلك وأنا ’نجً أمٌر
تقوم الم ّدرسة بقراءة ال ّنص فً الكتاب المقرر  ,او كتابة ال ّنص على السبورة ومن ثم قراءة
هذا ال ّنص .
 -3تحلٌل ال ّنص :
تبدأ الم ّدرسة بتحلٌل ال ّنص وتقول للطالبات ٌقول عبد الملك ( أ ُتحسن الهجاء ؟ ) بدأ جملته
بالهمزة  ,وٌجٌب العجاج بـ ( نعم ) ونعم حرؾ جواب  .وكذلك فً ( هل ) فً قول عبد الملك ( :
هل ٌمنعك شًء من ذلك ) وجواب العجاج بـ ( نعم ) وهو حرؾ جواب اٌضا ً  .وٌستطٌع العجاج
االجابة بالنفً بــ ( ال ) لو كان االمر ٌقتضً ذلك  .وهذا ٌسمى االستفهام تصدٌقا ً .
تعود الم ّدرسة الى سإال عبد الملك للعجاج  ( :فما ّ
العز الذي ٌمنعك من أن ’تظلَم ؟ ) وجواب
العجاج  :األدب البارع والفهم الناصع  .وهو جواب ما االستفهامٌة  .فاألستفهام بـ ( ما ) (
تصورٌ ) وٌكون الجواب بالتعٌٌن  ,ومثل ذلك فً األدوات الباقٌة  .ولذلك فؤن كلمة ( االدب )
جوابا ً عن اداة االستفهام ( ما )  .ان كلمة ( االدب ) أسم  ,واداة االستفهام ( ما ) وهً اسم اٌضا ً
وهكذا الى نهاٌة ال ّنص .
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تعرّ ؾ الم ّدرسة طالباتها بؤن أدوات االستفهام هً  :هل والهمزة ( وهما حرفان )  .ومن وما
ومتى وأٌن وأنى وأٌان وكٌؾ وكم وأيّ ( وهً أسماء ) .
تقوم الم ّدرسة بالتعاون مع طالباتها فً شرح ال ّنص والتركٌز على العبارات الؽامضة ,
والوصول الى معانٌها بالنقاش والحوار وطرح اآلراء  ,ومن ثم كتابة معانً الكلمات المعقدة وذلك
بتفسٌرها وهً :
 األخبٌة  :جمع خباء  ,والخباء بٌت صؽٌر من وبر وصوؾ .
 المستطرف  :المستحدث
 التالد  :القدٌم
 البخً  :الصدٌق
 -4الخالصة :
ً
تشارك المدرسة طالباتها فً عملٌة شرح وتحلٌل ال ّنص وصوال الى القاعدة العامة للموضوع
الدراسً وهً :
 االستفهام  :طلب ٌراد به الجواب
 الجملة االستفهامٌة  :هً الجملة المبدوءة بؤداة من ادوات االستفهام .
ً
ٌ كون الجواب عن ( الهمزة وهل ) بـ ( نعم او ال ) حٌن ٌكون االستفهام تصدٌقا .
ٌ سمى االستفهام ( تصوراً ) أذا قصد به تعٌٌن واحد من اثنٌن  ,وٌسمى ( تصدٌقا ً ) اذا
ارٌد به اثبات نسبه بٌن شٌئٌن او نفٌها  ,والجواب عنه بـ ( نعم او ال ) .
 -5التطبٌق :
تقوم المدرسة فً هذه المرحلة بتوجٌه األسئلة الى الطالبات  ,واألجابة علٌها ٌعتبر تطبٌقا ً
للمعلومات .
الم ّدرسة س  /ما هو االستفهام التصدٌقً ؟
(
الطالبة ج  /هو االستفهام الذي ٌراد به معرفة وقوع النسبة بٌن شٌئٌن واالجابة عنه بـ
نعم او ال ) .
الم ّدرسة س  /نعرب’ هاتٌن الجملتٌن :
 -1أمحمد ناجح ؟
الطالبة ج  ( /أ ) الهمزة اداة استفهام ال محل لها من االعراب
محمد  :مبتدأ مرفوع بالضمة .
ناجح  :خبر مرفوع بالضمة .
 -2هل فاز الالعبون ؟
الطالبة ج  ( /هل )  :اداة استفهام ال محل لها من االعراب
فاز  :فعل ماض ٍ مبنً على الفتح
الالعبون  :فاعل مرفوع بالواو والنه جمع مذكر سالم
الم ّدرسة س  /ما هو االستفهام التصوري ؟
الطالبة ج  /هو االستفهام الذي ٌراد به تعٌٌن المستفهم عنه عند الجواب  ,وٌجاب عنه بالتعٌٌن ,
وتستخدم معه الهمزة واسماء االستفهام .
الم ّدرسة س  /أعرب ما تحته خط
-1أكتاب النحو أستعرت أم كتاب األدب ؟
الطالبة ج  /أ  :الهمزة اداة استفهام ال محل لها من االعراب .
كتاب  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
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 -2قال تعالى  ( :من بعثنا من مرقدنا ) ؟
الطالبة ج  /منْ  :اسم استفهام ٌدل على العاقل مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
بعثنا  :بعث  :فعل ماض ٍ مبنً على الفتح و(نا) ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل رفع
فاعل وجملة بعثنا خبر للمبتدأ .
ملحق رقم ( ) 4
فقرات األختبار التحصٌلً البعدي
المدرسة  :اعدادٌة المقدادٌة للبنات

اسم الطالبة :
الصؾ  :السادس العلمً
الشعبة :
 تعلٌمات األختبار التحصٌلً البعدي :
عزٌزتً الطالبة :
 - 1اإلجابة على ورقة األسئلة
ب أسمكِ وشعبتكِ على ورقة األسئلة .
 - 2أكت ِ
 - 3أمامكِ (  )30فقرة اختبارٌة  ,كل فقرة تحتوي على ثالثة بدائل ( أ  ,ب  ,ج ) اختر
البدٌل الصحٌح بوضع دائرة حول الحرؾ الذي ٌمثل األجابة الصحٌحة .
مثال للحل  :الدرس’ ؼٌر’ صعب ٍ
أ  -ؼٌر’  /فاعل مرفوع بالضمة .
ب ؼٌر’  /خبر مرفوع بالضمة .
ج – ؼٌر’  /نائب فاعل مرفوع بالضمة .اذا كنت تبنٌه وؼٌرك ٌهدم’
 -1متى ٌبلػ’ البنٌان’ ٌوما ً تمامه
أ  -متى  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
ب -متى  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب ظرؾ زمان .
ج -متى  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به .
 -2كٌؾ دراستك ؟
أ  -كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع مبتدأ .
ب -كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول به .
ج – كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع خبر مقدم .
 -3من قابلت ؟
أ – من  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
ب – من  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به .
ج – من  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع فاعل مقدم .
 -4قال تعالى  ( :هل ٌستوي األعمى والبصٌر ) ؟
أ  -هل  /حرؾ استفهام ( حرؾ جر ) .
ب  -هل  /حرؾ استفهام ( اداة نصب ) .
ج – هل  /حرؾ استفهام ال محل له من االعراب .
 -5كم طالبا ً
ْ
رأٌت ؟
أ – كم  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
ب – كم  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به .
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ج – كم  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع خبر .
 -6قال تعالى  ( :وال تقتلوا النفس التً حرم هللا إال بالحق ) .
أ  -ال تقتلوا  /صٌؽة ال الناهٌة وفعل امر .
ب -ال تقتلوا  /صٌؽة ال الناهٌة واسم فعل االمر.
ج -ال تقتلوا  /صٌؽة ال الناهٌة والفعل المضارع المجزوم .
 -7لٌستح ِ المهمل من التقصٌر
أ  -لٌستح ِ  /صٌؽة اسم فعل االمر .
ب -لٌستح ِ  /صٌؽة الم االمر والفعل المضارع .
ج -لٌستح ِ  /صٌؽة فعل االمر .
 -8قال األمام علً بن أبً طالب ( علٌه السالم )
( معاشر المسلمٌن تجلبوا السكٌنة  ,وأكملوا الألمة  ,وقلقلوا السٌوؾ  ,ونافحوا بالظبا)....
أ  -تجلبوا السكٌنة  /صٌؽة فعل االمر .
ب -تجلبوا السكٌنة  /صٌؽة اسم فعل االمر .
ج -تجلبوا السكٌنة  /صٌؽة المصدر النائب عن فعله .
 -9قال تعالى  ( :كٌؾ كان عاقبة المنذرٌن ) ؟
أ  -كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب حال .
ب -كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب مفعول به .
ج -كٌؾ  /اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب خبر كان .
 -10قال تعالى  ( :وما تلك بٌمٌنك ٌا موسى ) ؟
أ  -ما  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع فاعل .
ب -ما  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ .
ج -ما  /اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع خبر مقدم .
 -11أيّ كتاب قرأت ؟
أ  -أيّ  /اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة .
ب -أيّ  /اسم استفهام خبر مقدم مرفوع بالضمة .
ج-أيّ  /اسم استفهام فاعل مقدم مرفوع بالضمة .
 -12لٌس الى لقائك من سبٌل .
أ  -من  /اداة نفً .
ب -من  /حرؾ جر زائد ٌفٌد التوكٌد .
ج -من  /حرؾ من حروؾ الجر .
 -13ما الكتاب إال جلٌس صالح .
أ  -ما  /اداة جزم .
ب -ما  /حرؾ نفً عامل .
ج -ما  /حرؾ نفً مهمل .
 -14ؼادرت’ المنزل ولمّا تشرق الشمس .
أ  -لمّا  /اداة جزم ونفً وقلب
ب -لمّا  /حرؾ جر
ج -لمّا  /اداة نصب
 -15علموا أنْ ’ٌإملو’ َن  ,فجا’دوا
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قب َل أن ’ٌسؤ’لوا بؤعظم ِ سإال ِ
أ  -أنْ  /مخففة من الثقٌلة عاملة وأسمها ضمٌر مستتر
ب -أنْ  /مخففة من الثقٌلة عاملة واسمها مقدم علٌها
ج -أنْ  /مخففة من الثقٌلة عاملة واسمها ضمٌر شؤن محذوؾ
 -16صادقت’ األخٌار ال االشرار.
أ  -ال  /اداة نافٌة للجنس
ب -ال  /اداة نافٌة عاطفة
ج -ال  /اداة نهً وجزم
 -17والت ساعة مندم
أ  -الت  /اداة استفهام
ب -الت  /اداة نفً تعمل عمل لٌس
ج -الت  /اداة نصب
 -18قال تعالى  ( :وان كان مكرهم لتزول منه الجبال )
أ  -لتزول  /الالم الم الجحود اداة نصب
ب -لتزول  /الالم الم القسم
ج -لتزول  /الالم حرؾ جر
 -19ال البخل محمود وال األسراؾ مقبول .
أ  -ال  /نافٌة للجنس عاملة.
ب -ال  /نافٌة للجنس ؼٌر عاملة .
ج -ال  /ناهٌة وجازمة .
 -20لوال العلم لسا ّد الجهل .
أ  -لوال  /حرؾ نفً عامل .
ب -لوال  /اداة نهً وجزم .
ج -لوال  /حرؾ امتناع لوجود .
 -21قال تعالى  ( :فسجد المالئكة كلهم اجمعون إال أبلٌس ) .
أ  -ابلٌس  /مفعول به منصوب بالفتحة .
ب -ابلٌس  /اسم مستثنى منصوب بالفتحة .
ج -ابلٌس  /مفعول مطلق منصوب بالفتحة .
 -22ما حضر إال مدرس .
أ  -مدرس  /مبتدأ مرفوع بالضمة .
ب -مدرس  /فاعل مرفوع بالضمة .
ج -مدرس  /خبر مرفوع بالضمة .
 -23أال ك ُل شًء – ما خال هللا – باط ٌل
وك ُل نعٌم – المحال – زائل’
أ  -هللا لفظ الجاللة  /مبتدأ مرفوع بالضمة .
ب -هللا لفظ الجاللة  /نائب فاعل مرفوع بالضمة .
ج -هللا لفظ الجاللة  /مفعول به منصوب .
 -24ال ٌحقق النصر المبٌن ؼٌر ابطالنا الشجعان .
أ  -ؼٌر  /فاعل مرفوع بالضمة .
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ب -ؼٌر  /مبتدأ مرفوع بالضمة .
ج -ؼٌر /خبر مرفوع بالضمة .
 -25قال تعالى  ( :وما محم ٌد إال رسول قد خلت من قبله الرسل ) .
أ  -رسول  /فاعل مرفوع بالضمة .
ب -رسول  /خبر مرفوع بالضمة .
ج -رسول  /نائب فاعل مرفوع بالضمة .
 -26والح بر’قك لً من عارضً ملكٍ
ما ٌنزل القطر’ اال حٌث’ ٌبتسم’
أ  -حٌث  /اسم ظرؾ زمان ( مفعول فٌه ) .
ب -حٌث  /فاعل مرفوع بالضمة .
ج -حٌث  /مفعول به منصوب .
 -27ما فاز باألمر سواك .
أ  -سواك ( سوى )  /اسم مستثنى منصوب بالفتحة المقدرة .
ب -سواك ( سوى )  /فاعل مرفوع بالضمة المقدرة .
ج -سواك ( سوى )  /نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة .
 -28كلما قلت’  :متى مٌعادنا ؟
ضحكت هن ٌد وقالت  :بعد ؼ ٍد
أ  -متى  /اسم استفهام مبنً فً محل رفع خبر مقدم .
ب -متى  /اسم استفهام مبنً فً محل رفع فاعل .
ج -متى  /اسم استفهام مبنً فً محل نصب مفعول به .
ٌدر الطالب بموعد األمتحان .
 -29لم ِ
أ ٌ -در ِ  /فعل مضارع مجزوم بالسكون .
ب ٌ-در ِ  /فعل مضارع مجزوم بحذؾ حرؾ العلة .
جٌ -در ِ  /فعل مضارع مجزوم بالكسرة .
 -30وما الدنٌا سوى حلم ٍ لذٌذ
’تنبهه’ تباشٌر’ الصباح ِ
أ  -سوى  /خبر مرفوع بالضمة المقدرة .
ب -سوى  /فاعل مرفوع بالضمة المقدرة .
ج -سوى  /مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة .

ملحق رقم ( ) 5
اسماء المحكمٌن
 - 1أ.م.د .محمد علً ؼناوي  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة األساسٌة
 - 2أ.م.دٌ .ونس هاشم  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االساسٌة
 - 3أ.م.د .احمد خضٌر رمٌض  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة (المركز)
 - 4م.د .فخري حمٌد رشٌد  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
 - 5م.د .حسن هادي محمد  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
 - 6م.د .حسٌن ابراهٌم مبارك  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
 - 7م.م .رعد ؼالب ؼائب  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
 - 8م.م .جاسم حسٌن عاٌش  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
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 - 9م.م .مصعب نوري محمود  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة ( المركز )
-10م.م .ناطق سعٌد ؼائب  /معهد المعلمٌن المركزي المسائً فً المقدادٌة (المركز
-11السٌد حاتم ناصر حسٌن  /مدرس اللؽة العربٌة فً اعدادٌة علً بن ابً طالب
للبنٌن فً المقدادٌة ( المركز )
-12السٌد فاروق عبد القادر ابراهٌم  /مدرس اللؽة العربٌة فً اعدادٌة ابً حنٌفة
النعمان (اعدادٌة المقدادٌة سابقا ً ) فً المقدادٌة ( المركز )
-13السٌدة سهى عبد القادر  /مدرسة اللؽة العربٌة فً اعدادٌة المقدادٌة للبنات فً
المقدادٌة ( المركز )
-14السٌدة نادٌة فخري  /مدرسة اللؽة العربٌة فً اعدادٌة المقدادٌة للبنات فً
المقدادٌة ( المركز )

ملحق رقم ( ) 6
درجات الطالبات فً مادة اللغة العربٌة
للصف الخامس العلمً للعام الدراسً 2006/2005
ت الطالبات

المجموعة التجرٌبٌة االولى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

74
68
75
69
54
90
83
64
67
77
51
62
55
82
81
76

المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة
52
75
92
82
65
77
76
85
73
52
67
71
83
65
90
68
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الثالثة
62
85
55
90
72
69
85
78
67
62
50
68
76
92
73
59
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المجموع
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57
72
85
71
82
67
55
62
78
90
82
67
72
57
2125

64
82
52
72
80
63
82
76
54
85
61
73
81
67
2135

62
70
67
85
55
72
65
50
82
73
68
85
67
72
2146

ملحق رقم ( ) 7
اعمار الطالبات محسوبا ً باألشهر لمجموعات البحث الثالثة
ت الطالبات

المجموعة التجرٌبٌة األولى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

207
211
223
232
212
215
213
208
230
232
224
218
211
228
217
207
224

المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة
223
205
231
228
225
232
208
224
212
218
230
224
228
212
208
216
230
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الثالثة
219
208
232
224
227
230
215
207
216
209
232
227
216
226
211
221
224
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المجموع
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232
229
206
209
230
218
205
208
223
206
208
207
205
6508

208
213
207
232
217
224
217
208
228
216
221
230
208
6573

226
224
211
228
213
208
215
225
232
208
212
216
207
6579

ملحق رقم ( ) 8
الدرجات الفردٌة والزوجٌة لطالبات عٌنة الثبات

ت الطالبات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الدرجة الكلٌة
25
17
18
19
21
26
17
23
19
26
17
21
23
15
17
19
21

الدرجة الفردٌة ( س )
13
9
9
9
11
13
9
11
9
13
9
11
11
7
9
9
11
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الدرجة الزوجٌة (ص)
12
8
9
10
10
13
8
12
10
13
8
10
12
8
8
10
10
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18
19
20
المجموع

18
22
15
399
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9
11
7
200

9
11
8
199

ملحق رقم ( ) 9
درجات الطالبات فً االختبار التحصٌلً البعدي
ت الطالبات المجموعة التجرٌبٌة االولى حل
المشكالت
25
1
18
2
17
3
16
4
18
5
19
6
22
7
24
8
28
9
25
10
23
11
19
12
21
13
23
14
26
15
21
16
19
17
18
18

المجموعة التجرٌبٌة
الثانٌة االستقرائٌة
22
17
15
16
17
20
21
22
17
19
21
18
19
13
23
15
17
16
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المجموعة التجرٌبٌة
الثالثة ال ّنص
17
16
14
15
18
21
19
24
23
21
19
22
20
23
15
18
19
21

العدد الثامن والعشرون
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المجموع
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20
18
17
16
22
24
16
15
14
19
22
15
546

23
21
26
19
21
18
17
23
19
20
19
23
631

22
19
23
21
17
19
25
17
16
14
18
19
575

المصادر والمراجع
 - 1القرآن الكرٌم
 - 2أباحسٌن  ,محمد عبد الكرٌم  ,انواع طرق التدرٌس الحدٌثة  ,وزارة التربٌة والتعلٌم
والشباب  ,دولة االمارات العربٌة المتحدة . 2001 ,
 - 3ابن خلدون  ,عبد الرحمن  ,المقدمة  ,جـ , 1مكتبة المثنى  ,بؽداد ( د  .ت ) .
 - 4ابو زٌنة  ,فرٌد كامل  ,الرٌاضٌات مناهجها واصول تدرٌسها  ,دار الفرقان  ,عمان ,
ط. 1997 , 4
 - 5ابو عالم  ,رجاء محمود  ,قٌاس وتقوٌم التحصٌل الدراسً  ,دار العلم  ,الكوٌت 1987 ,
.
 - 6احمد  ,محمد عبد القادر  ,طرق تعلٌم اللؽة العربٌة  ,ط  , 5مكتبة النهضة المصرٌة ,
القاهرة . 1986 ,
 - 7اسماعٌل  ,زكرٌا  ,طرق تدرٌس اللؽة العربٌة  ,دار المعرفة الجامعٌة  ,االسكندرٌة ,
. 1991
 - 8السٌد  ,محمود احمد  ,الموجز فً طرائق تدرٌس اللؽة العربٌة  ,ط  , 1دار العودة ,
بٌروت . 1980 ,
 - 9السٌد  ,محمود احمد  ,مقارنة بٌن ثالث طرق تدرٌس فً قواعد اللؽة العربٌة للصؾ
الثانً االعدادي  ,جامعة عٌن شمس  ,كلٌة التربٌة  ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ,
. 1969
 , 3دار الفكر
- 10السٌد  ,فإاد البهً  ,علم النفس االحصائً وقٌاس العقل البشري  ,ط
العربً للطبع والنشر  ,القاهرة . 1979 ,
- 11السامرائً  ,هاشم وآخرون  ,طرائق التدرٌس العامة وتنمٌة التفكٌر  ,ط  , 1دار االمل
للنشر والتوزٌع  ,االردن . 1994 ,
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- 12السامرائً  ,حاتم طه ٌاسٌن  ,اثر تجزئة القواعد النحوٌة وتطبٌقاتها فً تحصٌل طالب
الصؾ االول المتوسط  ,جامعة بؽداد  ,كلٌة التربٌة ( ابن رشد ) ( اطروحة دكتوراه ؼٌر
منشورة ) . 1995 ,
- 13السامرائً  ,فائق فاضل  ,اثر استخدام نموذجً ( فان هل ) و(حل المشكالت ) فً
تدرٌس الهندسة المجسمة واثرهما فً مستوٌات التفكٌر واكتساب المهارات والتحصٌل
العام فً الهندسة لطالبات السادس العلمً  ,جامعة بؽداد  /كلٌة التربٌة ( ابن الهٌثم ) ( ,
اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ) . 1997 ,
- 14بدر  ,بثٌنة محمد  ,طرائق تدرٌس الرٌاضٌات فً مدارس البنات فً مكة المكرمة ومدى
 1427 , ) 26هـ /
مواكبتها للعصر الحدٌث  ,رسالة التربٌة وعلم النفس  ,العدد (
 2006م .
- 15البٌاتً  ,عبد الجبار توفٌق  ,وزكرٌا اثناسوس  ,االحصاء الوصفً واالستداللً فً
التربٌة وعلم النفس  ,مطبعة مإسسة الثقافة العمالٌة  ,بؽداد . 1977 ,
- 16الدلٌمً  ,طه علً حسٌن  ,اثر بعض الطرق التدرٌسٌة على تحصٌل الطالب فً قواعد
اللؽة العربٌة  ,جامعة بؽداد  ,كلٌة التربٌة  ( ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ) . 1980 ,
- 17الدلٌمً  ,طه علً حسٌن  ,تحلٌل الجملة فً تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة واثره فً
( ابن
التحصٌل وفً تجنب الخطؤ النحوي  ,جامعة بؽداد  ,كلٌة التربٌة االولى
رشد )  ( ,اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ) . 1989 ,
- 18الدلٌمً  ,طه علً حسٌن وكامل محمود نجم الدلٌمً  ,اثر طرٌقة ال ّنص وطرٌقة التولٌؾ
فً تحصٌل الطالب فً قواعد اللؽة العربٌة  ,مجلة التربوي  ,العدد (  , ) 7بؽداد ,
. 1986
- 19الهاشمً  ,عاٌد توفٌق  ,الموجه العملً لمدرس اللؽة العربٌة  ,مطبعة االرشاد  ,بؽداد
 1392هـ  1972 /م .
- 20زكرٌا  ,مٌشال  ,مباحث فً النظرٌة األلسنٌة وتعلم اللؽة  ,ط  , 2المإسسة الجامعٌة
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