العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

فاعلية دورة التعلم المعدلة ( ) 7 E's
في اكتساب المفاهيم النحوية في مادة
قواعد اللغة العربيةللصف األول
المتوسط
اعداد
أ.د.اسماء كاظم فندي
آالء عبد الحسين العبيدي
كلية التربية األساسية/جامعة ديالى
استالم البحث1122/3/21/
قبول النشر 1122/2/2/
ملخص البحث
هدفت الدراسة التعرّف على"فاعلية دورة التعلم المع ّدلة( )7E'sفي اكتساب
المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف االول المتوسط في مادة القواعد" ,تألفت عينة
البحث من ( )42طالبة وزع َْن على مجموعتين ,وقد كافأت الباحثة بين المجموعتين
ثم أع ّدت الباحثة الخطط التدريسية للمفاهيم النحوية  ,و اختباراً بعديا ً في اكتساب
المفاهيم النحوية ,ثم طُبق االختبار البعدي بصيغته النهائية على عينة البحث  ,وقد
أظهرت النتائج بعد معالجتها إحصائيا ً باستعمال االختبار التائي ( ) T–testوجود
فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1,14بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة  ,لمصلحة طالبات المجموعة التجريبية الالئي
المع ّدلة
التعلم
دورة
باستعمال
النحوية
المفاهيم
درسن
( . ) 7 E' s
الكلمات المفتاحية /دورة التعلم المعدلة (  / ) 7 E'sاكتساب المفاهيم النحوية.
Abstract
The study aimed to identify " the effectiveness of the
learning cycle amended (7E's) in the acquisition of grammatical
concepts when students of first grade average in the subject of
grammer the sample consisted of (54) student and abide by the
two groups, has been rewarded researcher between the two
groups the researcher prepared lesson plans for the concepts of
grammatical , and a post test to acquire a grammatical concepts ,
then applied as the final post-test on the sample . The results
showed statistically significant differences after treatment using
t- test (T-test) and there is a difference statistically significant at
the level of significance ( 0.05 ) between the mean scores of the
66

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

two groups experimental and controling groups , for the benefit
of students of the experimental group who studied the
grammatical concepts using a modified learning cycle.

الفصل االول
مشكلة البحث :
على الررمم مرن الجهرود المتوا رلة التري تبرزلها وزارة التربيرة ,وكرزلو وزارة التعلريم
العررالي والبحررث العلمرري فرري بلارردما  ,والمتمثلررة بملسسرراتها التعليميررة (ميرردان التربيررة
والتعليم )  ,والهادفة إلى االرتقاء بمخرجات العملية التعليمية ,ورفرع مسرتوى جودتهرا
 ,وما للغة العربية من أهمية في جميع مجاالت حياتنا العلمية والعملية ,إال أمه مرازا َل
هناك تدمي ملحوظ في مستوى الطلبة فري مرادة اللغرة العربيرة بعرم عراق وفري قواعرد
اللغرة العربيرة بعررم خراف " .ف راهرة الضررعف فري القواعرد النحويررة تمراد تمرون مررن
أعقررد المعررمالت الترري تواجرره القررائمين علررى ترردرية اللغررة العربيررة  ,حيررث أ رربحت
القواعررد النحويررة مررن المو رروعات والعلرروق الترري ينفررر الطلبررة منهررا  ,ب ر أن كراهيررة
بعررا الطلبررة للقواعررد النحويررة ميررر ذات الداللررة  ,هرري سرربع مفررور هررلالء مررن تعلررم
ودراسرررة اللغرررة العربيرررة وااللتحررراق بأقسرررامها فررري الجامعرررات "(.إسرررماعي :4102,
")016حيث إن الطلبة يعامون في المراح الدراسرية المختلفرة مرن رعف ظراهر فري
األمر ببعا الطلبة إلى كره المرادة النحويرة  ,إذ أهملروا
قواعد اللغة العربية  ,وو
القواعد معتمدين على الدرجات التي يحصلون عليها في فروع اللغة العربية األخرى
"( .الرررردليمي والرررروائلي ) 041 : 4114,إذ الح ررررت الباحثةبنفسررررها ترررردمي مسررررتوى
الطالبات في قواعد اللغة العربية مرن خرالل عملهرا الميردامي فري التردرية  ,إذ وجردت
أن الطالبرررات يحف رررن القواعرررد النحويرررة وال يح ْسرررنَ تطبيقهرررا عمليًرررا فررري دراسرررتهن ,
والضعف يمث واقع حال للمثير من الطالبات في دراستهن لقواعرد اللغرة العربيرة فري
المرحلرة المتوسرطة ,وهرزا مرا أ رارت إليره دراسرة (كبرة  ) 0811و دراسرة (الربيعري
 )0818في عوبة تدرية قواعد اللغة العربية مع قلة االهتمراق بالتطبيقرات النحويرة
اذ تممن معملة البحث من خالل اإلجابة عن السرلال األتري :هر لردورة الرتعلم المع ّدلرة
(  )7 E' sفاعلية في اكتساب المفراهيم النحويرة فري مرادة قواعرد اللغرة العربيرة للصرف
االول المتوسط ؟
أهمية البحث:
إن اللغرررة رررفة مرررن رررفات اإلمسررران ,ووسررريلة قويرررة مرررن وسرررائله فررري اإليصرررال
واختزان الخبرات ومق هزا المخرزون إلرى األجيرال  ,وحفرس سلسرلة التجرارب ,وبيران
مراحلهرررا والتمهيرررد إلرررى حلقرررات جديررردة ومراحررر جديررردة ( .الطررراهر) 00: 0812,
فاإلمسان منز أن خلق ومعأ وترعرع على سرطح األر احتراإ إلرى أدوات تعينره فري
امجاز ما يريد من لوازق الحياة  ,فقد وهبهُ هللا(سبحامه وتعالى) هبرةً كريمرةً ال يوازيهرا
ثمررن وال يعادلهررا معيررار ومررا تلررو الهبررة الرباميررة أال وهرري اللغررة فجعلهررا ررفةً يتصررف
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بهااإلمسررران وميرررزةً ميرررز بهرررا عرررن سرررائر المخلوقرررات ففيهرررا يرررتم التفررراهم والتخاطرررع
واإلفصررررراحعما يجرررررول فررررري الخلرررررد مرررررن خرررررواطر ومعررررراعر وأحاسية(.السررررراموك
والعررمري )4114:42,وترررى الباحثررة إن اللغررة العربيررة هرري اللغررة الترري خلّرردها هللا
(سبحامه وتعالى ) بقرآمه المريم  ,فهو أساس بقائها وامتعارها  ,وهرو خيرر دلير علرى
أهميتهرا وأهميرة تعلمهرا واألخرز بقواعردها  ,فهري أداة التفميرر ووسريلة التعبيرر ".وتعلررم
اللغة العربية إممرا هرو عمليرة ذهنيرة واعيرة الكتسراب السريطرة علرى األممراط الصروتية
والنحوية والمعجمية  ,من خالل دراسة هزه األمماط وتحليلها بو فها محتوى معرفيرا ً
 ,فتعلم اللغة يستند إلى الفهم الواعي لن امها كعرط إلتقامها  ,فالمفاية المعرفيرة سرابقة
على األداء اللغوي الجيد و رط لحدوثها"( .مدكور)10 :4101,
إن للقواعد النحوية أهمية كبرى  ,ومحتاإ إليه في ك فن من فنون العلوق العربية ,
والسيما القرآن المريم والتفسير والحديث  ,فال يصح ألحد أن يتملم في كتاب هللا
تعالى حتى يمون مل ًما بالعربية  ,الن القرآن عرب ّي  ,وال تُفهم مقا ده إال بمعرفة
قواعد اللغة العربية ( .أبو حلتم واخرون" ) 408 : 4118 ,وتع ّد اإلستراتيجيات
البنائية من االستراتيجيات الحديثة في مجال التربيةوالتعليم ,التي تسهم بعم كبير
في تطوير البنية المعرفية للعلم ؛ ألمها تمث طريقة علمية في البحث والتفمير من
إلى االستنتاجات  ,وإعطاء الحلول المناسبة"(.األحمد وعثمان 4110 ,
أج التو
 )012 :وهمزا تصبح اإلستراتيجية البنائية (  ) 7 E' sإستراتيجية تعليمية – تعلمية
تتمون من سبع خطوات أو مراح إجرائية  ,يستخدمها المعلم داخ مرفة الصف أو
المختبر أو الميدان بهدف أن يبني الطالع (المتعلم ) معرفته العلمية بنفسه من جهة ,
وتنمية المفاهيم والمهارات العلمية من جهة أخرى  ( .زيتون )244 : 4116 ,
وتررررررررى الباحثرررررررة أن أهميرررررررة تعلرررررررم اللغرررررررة العربيرررررررة  ,وسرررررررب االرتقررررررراء بهرررررررا
وبقواعرررررررردها,من خررررررررالل إستعماالإلسررررررررتراتيجياتالحديثة والمطررررررررورة ؛ لمواكبررررررررة
التطرررور المعرفررري الحا ررر فررري مجرررال تعلرررم قواعرررد اللغرررة العربيرررة  .وتممرررن أهميرررة
البحث باالتي:
 -0أهميرررة اللغرررة العربيرررة بو رررفها لغرررة القررررآن المرررريم ,ولغرررة العرررالم العربررري
واإلسالمي.
إستراتيجيات التدرية الحديثة ,وما لها من أهمية كبيرة فري تعلرم وإتقران اللغرة
-4
العربية وتطبيق وفهم قواعدها.
أهمية المفاهيم النحوية ؛ ألمها تساعد علرى ترتيرع المعلومرات والخبررات التري
-2
تخص اللغة العربية لدى الطالبات .
إن الحمررم علررى أي إسررتراتيجية أو طريقررة أو أسررلوب يررأتي مررن خررالل التجريررع  ,لررزا
ارتأت الباحثة إجراء دراسة للتعرف على فاعليرة دورة الرتعلم المع ّدلرة (  ) 7 E' sفري
اكتساب المفاهيم لدىطالبات الصف األول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية.
ثالثا ً  -:مرمى البحث وفرضيته:
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يرمي البحث إلى  :التعرّف علىفاعلية دورة التعلم المع ّدلة (  ) 7 E' sفي اكتساب
المفاهيم النحوية في مادة قواعد اللغة العربية للصف األول المتوسط  ,وألج تحقيق
مرمى البحث امت الباحثة الفر ية الصفرية اآلتية :
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )1,14بين متوسط درجات طالبات
الم جموعة التجريبية  ,الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط
باستعمال دورة التعلم المع ّدلة (  ) 7 E' sوبين متوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة,الالئي يدرسن المادة مفسها من دون استعمال دورة التعلم المع ّدلة ()7 E' s
في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية مجتمعة .
رابعا ً  -:حدود البحث :يقتصر البحث على :
-0طالبات الصف األول المتوسط في المدارس المتوسطة والثاموية الحمومية النهارية
في محاف ة ديالى للعاق الدراسي .4102-4102
 -4الفص الدراسي األول للعاق الدراسي . 4102 -4102
-2عدد من مو وعات كتاب قواعد اللغة العربية الطبعة الخامسة .4102
خامسا ً  -:تحديد المصطلحات :
 -2دورة التعلم المعدّلة ( ": ) 7 E' sخطواتتعليمية  -تَعلمية تتضمن سبع
خطوات إجرائية متسلسلة ومن مة  ,ويوظفها ال ُمعلم مع الطالب داخ مرفة الصف
,أوالمختبر,أوفي الميدان ,بهدف بناءالطالب للمعرفة بأمفسهم وتوسيعها منجهة
,وتنمية المفاهيم والمهارات العلمية منجهة أخرى,والمراحالل سبع مبتدئة بحرف
" (."(seven Es ) " Eزيتون )244 :4116,
التعريف اإلجرائي لدورة التعلم المعدّلة ( :) 7 E' sإستراتيجية تدرية حديثة مع ّدلة
 ,استعملتها الباحثة لتدرية طالبات المجموعة التجريبية (االول المتوسط) ,تجع
من الطالبة المحور األساسي في عملية تعلم المفاهيم النحوية واكتسابها  ,وفق
خطواتها السبع (اإلثارة ,واالستمعاف,والتفسير,والتوسيع ,والتمديد ,والتبادل
والتقويم).
ع
ّزق ,وأَ لهُ الجمع َ .ك َس َ
-1االكتساب :االكتساب لغةً ":كسع :ال َمسعُ  :طَلَعُ الر ا
ع أَ
صرف
ع :ت َ َ
اب ,وا ْكتَ َس َ
َ
ّع وا ْكتَ َسع  ,قال سيبويه َ :ك َس َ
يَ ْم اسعُ َكسْبا ً َ ,وتمس َ
واجْ تَهدَ ( ".ابن من ور ,4114 ,إ )64: 02
االكتساب اصطالحاً"-:هو عملية و ع المفهوق من البنية العقلية للفرد بعم
منسجم ي هر من خالل قدرة الطالع على تمييز األمثلة وتصنيفها منتمية ومير
منتمية للمفهوق" (علوان وآخرون )44 :4102,
التعريف اإلجرائي لالكتساب -:قُدرة طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على
(تعريف ,وتمييز ,وتطبيق) المفهوق النحوي,والمحدد في مو وعات مادة قواعد
اللغة العربية للصف األول المتوسط
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 -3المفهوم  :المفهوم لغةً  " -:فَ اه َم ال َعئ بالمسر فَهْما ً وفهامةً أي علمه  ,وتفهم
المالق  :فهمه يئا ً بعد يء "(.الرازي )4111:468 ,
المفهوم اصطالحا ً  "-:مجموعة من الم اهر أو الصفات التي تعترك فيما بينها
بخا ية عامة أو أكثر  ,ترتبط بقاعدة معينة"  (.معواتي )224 : 4100 ,
التعريفففف اإلجرائفففي للمفهفففوم -:مجموعرررة مرررن المو ررروعات المحرررددة فررري المتررراب
المنهجرررري لمررررادة قواعررررد اللغررررة العربيررررة ,للصررررف االول المتوسررررط  ,والترررري تمتلررررو
خصرررائص يرررتم تمييزهرررا  ,وتعميمهرررا  ,و تصرررنيفها إلرررى فئرررات مرررن قبررر الطالبرررات
اللواتي يدرسن هزه المادة.

الفصل الثاني
جانب نظري ودراسات سابقة
 -2جانب نظري:دورة التعلم المعدّلة: (7E'S
مراحل دورة التعلم المعدّلة )(7E'Sكما ذكرها(زيتون)1112،
المرحلة األولى :مرحلة األثارة (التنشيط):
تهدف هزه المرحلة أو الخطوةإلى تحفيز الطلبة وإثارة فضولهم واهتمامهم بمو وع
التعلم أو بالمفهوق عندما يطرحون بعا األسئلة  ,وإليصال الطلبة إلى هزه المرحلة
البد من القياق بنعاط أوأكثر يتعلق بتعلم المو وع أو المفهوق  ,أما دور المعلم في
هزه المرحلة فيتمث في خلق اإلثارة  ,وتوليد الفضول ,وإثارةاألسئلة ,وتعجيع التنبل,
وتنعيط الطالب  ( .زيتون ) 246 : 4116 ,
المرحلة الثانية  :مرحلة االستكشاف :في هزه المرحلة يتمث دور الطلبة باستخداق
التقصي والبحث لتحقيق فضوله وإر ائه محو المفهوق والتفمير بحرية في حدود
النعاط الزي يقوق به  ,و يامة الفر يات والتنبلات التفسيرية الجديدة  ,وتبادل
المناقعات مع زمالئه في مجموعات التعلم التعاومية ,وتسجي المالح ات واألفمار.
أما دور المعلم فيتمث في تعجيع الطلبة وتوجيههم للعم سوية وبالحد األدمى
مناإل راف والتوجيه ( .زيتون ) 246 : 4116 ,
المرحلة الثالثة  :مرحلة التفسير (الشرح أو التوضيح) :
وتهدف هزه المرحلة إلى رح وتو يح المفهوق المراد تعلمه وتعريف المصطلحات
 ,وفيها يمون دور الطالع ( المتعلم ) الرجوع إلى مختلف مصادر المعرفة ومنها
جلسات المناقعة  ,والتفاع مع المعلم ؛ للو ول إلى التعريفات والتفسيرات للمفهوق
المراد بحثه ودراسته  .وفي هزا يتمث دور المعلم في تعجيع الطلبة على تو يح
المفاهيم والتعريفات و رح المالح ات وتفسيرها(.المصدر السابق مفسه)246 :
المرحلة الرابعة  :مرحلة التوسيع :
وتهدف إلى اكتعاف تطبيقات جديدة للمفهوق .وفيها يمتعف الطالع (المتعلم )
تطبيقات جديدة للمفهوق ويستخدق ألفاظ مفاهيم أخرى  ,ويطرح األسئلة موظفا ً هزه
إلى استنتاجات مقبولة ,ويتمث دور المعلم بتعجيع الطلبة على
األلفاظ ويتو
تطبيق المفاهيم والمهارات وتوسيعها في مواقف جديدة  ,والطلع من الطلبة
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تو يحالدلي والبيامات وسلالهم عما يعرفون بالفع ,ولماذا هزا التفمير ,وكيف تم
توظيفه في مواقف جديدة  ( .زيتون ) 241 : 4116 ,
المرحلة الخامسة  :مرحلة التمديد :
وتهدف إلى تو يح العالقة بين المفهوق والمفاهيم األخرى ,وفيها يتم تمديد المفهوق
إلى مو وعات جديدة في مواد وفروع دراسية أخرى  .وفي هزا يتطلع من الطالع
عم االتصاالت ورؤية العالقات بين المفهوق والمفاهيم األخرىو يامة الفهم الموسع
للمفاهيم أو المو وعات األ لية ,أما دور المعلم فيتمث في البحث عن اتصال
المفهوق مع المفاهيم والمو وعات الدراسية األخرى.
المرحلة السادسة :مرحلة التبادل (تبادل المعلومات):
وتهدف إلى تبادل األفمارأو الخبرات أو تغييرها .وفيها ينعر الطالع حصيلة جهوده
,ومتائج بحوثه وتفسيراته بعم منفرد أو مع فريق العماللجماعي الزي عم معه
؛وهزا بالطبع يتطلع إتاحة الفر ة للطلبة لعر متائجهم على بعضهم بعضًا تبادليا ً
بين الفرق أو جماعيا ً أماق الصف .أما دور المعلم فيتمث بربط المعلومات عن
المفهوق أو المو وع بالمفاهيم والمو وعات األخرى.
المرحلة السابعة  :مرحلة االختبار (أو االمتحان):
وتهدف إلى تقييم تعلم فهم الطلبة للمفاهيم والمهارات والعمليات التي تم تعلمها ,
فيمون دور الطالع هو االستجابة لألسئلةالمفتوحة النهاية باستخداق المالح ات
واألدلة والتفسيرات السابقة المقبولة  ,أما دور المعلم فيتمث بمالح ة(التقييم من
خ الل المالح ة ) الطلبة في تطبيق المفاهيم والمهارات والعمليات الجديدة  ,وتقييم
معرفة الطالب ومهاراتهم والبحث عن األدلة التي يقدمها الطلبة ومدى تممنهم من
تغيير أفمارهم أو سلوكهم  ,والسماح لهم بتقييم معرفتهم ومهاراتهم العملية والجماعية
سواء بسواء  ( .زيتون ) 248 : 4116 ,
ومن خالل إطالع الباحثة على بعا المصادر والمراجع ممت مخططا ً
يبين المراح  ,ودور ك من المعلم والمتعلم في دورة التعلم السباعية المع ّدلة  ,م
( )0يو ح ذلو.
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اإلثارة
الطالب :االنشغال في موضوع
التعلم .
المعلم :خلق اإلثارة ،توليد
الفضول ،إثارة أسئلة ،تشجيع
التنبؤ،تنشيط الطالب .

االستكشاف

االختبار(االمتحان)

الطالب :التفاعل مع زمالئه
باستعمال التقصي والبحث
وتسجيل المالحظات واألفكار .
المعلم  :تقسيم الطلبة الى مجاميع
تعاونية ،تشجيع الطلبة
وتوجيههم ومالحظة الطلبة
واالستماع إليهم .

الطالب :اإلجابة على األسئلة الموجهة
،وتقييم إجابات زمالئه .
المعلم :تقييم الطلبة من خالل المالحظة
بطرح األسئلة الخاصة بالمفهوم
،والسماح لهم بتقييم أنفسهم .

التفسير

التبادل

الطالب :التفاعل مع زمالئه
والمعلم لتقديم تفسير واضح
للمفهوم المراد دراسته .
المعلم :تشجيع الطلبة على
توضيح المفاهيم والتعريفات .

الطالب  :تبادل أفكاره مع فريق
العمل الجماعي او أمام الصف .
المعلم :ربط المفهوم بالمفاهيم
األخرى ،وتشجيع المشاركة
والتعاون .

التوسيع

التمديد

الطالب :يكتشف تطبيقات جديدة
للمفهوم ويطرح أسئلة موظفا
هذه األلفاظ .
المعلم  :تشجيع الطلبة على
تطبيق المفاهيم وتوسيعها في
مواقف جديدة .

الطالب :الربط بين المفهوم
والمفاهيم األخرى .
المعلم :طرح األسئلة المثيرة
لمساعدة الطلبة على رؤية
العالقات بين المفهوم والمفاهيم
األخرى .
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شكل ()2مراحل دورة التعلم المعدّلة ))7 E'S
 : 1دراسات سابقة :
دراسة تتعلق بدورة التعلم ):)7 E'S
دراسة الجوعاني (1121م).
 -0سعت هزه الدراسة إلى تعرف اثراستخداق دورة التعلم المع ّدلة ((7E'Sعلى
التحصي ومستوى الطموح لدى طالب الصف الثامي المتوسط في مادة الريا يات .
 -4اجريت هزه الدراسة في كلية التربية – ابن الهيثم \ جامعة بغداد .
 -2بلغ حجم العينة ( )84طالبا موزعين على مجموعة تجريبية ومجموعة
ابطة وكافئة بينهم من خالل العمر الزمني وتحصي الوالدين.
 -2استعم الباحث الوسائ اإلحصائية اآلتية (:االختبار التائي لعينتين مستقلتين
– معام ارتباط بيرسون – مربع كاي )
 -4اعد الباحث اختباراً تحصيليا ً يتميز بصدقه وثباته  ,ومقياس مستوى الطموح .
 -6أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة .
دراسة تتعلق باكتساب المفاهيم النحوية:دراسة العزاوي(1122م).
 -0سعت هزه الدراسة إلى تعرف اثر استخداق ممطين من االستمعاف في اكتساب
المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الخامة العلمي .
 -4اجريت هزه الدراسة في كلية التربية األساسية –جامعة ديالى ,وبلغ حجم
العينة ( )010طالبة موزعات على مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ابطة .
 -2كافأت الباحثة بين أفراد المجموعات الثالث في العمر الزمني وتحصي
الوالدين.
 -2استعملت الباحثة الوسائ اإلحصائية اآلتية (:االختبار التائي لعينتين مستقلتين
– معام ارتباط بيرسون – مربع كاي – معام الفاكرومباخ -طريقة توكي )
 -4اظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية االولى والثامية على المجموعة
الضابطة .
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:أفادت الباحثة من اطالعها على الدراسات
السابقة في جوامع منها :
 -0اختيار متغيرات الدراسة والعوام الملثرة فيها ,و بطها .
 -4تحديد أهمية البحث ,وعيّنته  ,ومرماه  ,التي تروق إليها الباحثة في دراستها.
 -2البدء بالتجربة الرئيسة وخطوات إجرائها والمستلزمات التي تحتاجها .
 -2اإلفادة من الوسائ اإلحصائية المعتمدة في الدراسات السابقة والمعابهة
لوسائ هزه الدراسة في تحلي البيامات ومعالجة النتائج .
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
أوال  :منهج البحث:
ستستخدق الباحثة المنهج التجريبري وذلرو لمالءمتره ل رروف البحرث ومتطلباتره " ,إن
البحررث التجريبرري هررو أحررد أمررواع البحررث وأكثرهررا دقررة  ,وإن مهمررة الباحررث التجريبرري
يتعرردى الو ررف أو تحديررد حالررة  ,وال يقتصررر معرراطه علررى مالح ررة مررا هررو موجررود
وو فه ب يقوق بمعالجرة عوامر بحثره تحرت رروط مضربوطة ربطا ً دقيقرا ً ليتحقرق
من كيفية حدوث حادثة معينة  ( .العزاوي ) 018 : 4111,
ثانيا :التصميم التجريبي:
يعد اختيار التصميم التجريبي من أولى المهاق التي تقع على عاتق الباحث عند قيامه
بتجربة علمية  ,إذ أن سالمة التصميم و حته هي الضمان األساسي للو ول إلى
متائج موثوق بها ( .الزوبعي والغناق ) 84- 82 : 0810 ,
قامت الباحثةباختيار التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة
واالختبار البعدي  ,وهو تصميم ذو بط جزئي اختارته الباحثة كومه مناسبا ً لطبيعة
البحث ول روفه ,م ( )4يو ح ذلو .
شكل ( )1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتغير التابع
اكتساب المفاهيم
النحوية لقواعد اللغة
العربية

المتغير المستقل
دورة التعلم المعدلة ()7 E' s
_________

األداة
اختبار بعدي

ثالثاً :مجتمع البحث وعينته:
مجتمع البحث " :المجتمع هو جميع المفردات (الوحدات ) التي تعترك بصفة واحدة
أو عدة فات وهزه الوحدات قد تمون أجزاء أو أ ياء أو قياسات"( .العتبي والهيتي
) 16 :4100 ,يمث مجتمع البحث الحالي جميع طالبات الصف األول المتوسط في
المدارس المتوسطة والثاموية الحمومية النهارية للبنات في محاف ة ديالى للعاق
الدراسي ( . ) 4102-4102
عينـة البحـث :
يتطلع البحث الحالي اختيار مدرسة من بين المدارس المتوسطة والثاموية
الحمومية  ,النهارية للبنات في محاف ة ديالى  ,فاختارت الباحثة قصديا ً ( متوسطة
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الجواهر للبنات ) التابعة لمديرية تربية ديالى  ,كون الباحثة إحدى ُمدَرسات مادة
اللغة العربية فيها  ,وقد احتوت المدرسة على عبتين للصف االول( 64طالبة ) ,وتم
اختيار عينة الب حث وتحديد المجموعتين وبعدهاتم استبعاد الطالبات الراسبات والبالغ
عددهن (  )1طالبة من عينة البحث  ,حيث بلغ عدد أفراد العينة النهائي ( )42طالبة
 ,بواقع ( )46طالبة في المجموعة التجريبية و( )46طالبة في المجموعة الضابطة.
رابعا  :التكافؤ بين المجموعتين:
قامت ا لباحثة بالتمافل بين مجموعتي البحث إحصائيا بمتغير العمر الزمني للعهور
للطالبات ودرجاتهن للعاق السابق (السادس االبتدائي)والجدول ()0و( )4يبين ذلو
إ افة الى ذلو إن أفراد العينة هم من بيئة اجتماعية واحدة .
جدول ( ) 0
متائج االختبار التائي للعمر الزمني لطالبات
مجموعتي البحث محسوبا ً بالعهور
المجموعة

عدد أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

التجريبية

12

211،21

21،21

01

الضابطة

12

212،2

22،12

القيمة التائية
المحسوبة
1,223

الجدولية
1،12

الداللة
اإلحصائية
عند(,10
)1
ليس بذي
داللة
إحصائية

جدول () 4
متائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في
درجات اللغة العربية النهائية للعاق السابق
المجموعة

عدد
أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

التجريبية

12

12،00

1،12

01

الضابطة

12

13،22

21،01

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

1,011

1,12

الداللة
اإلحصائية
عند()1,10
ليس بذي
داللة
إحصائية

خامساً :متطلبات البحث .
 -2تحديد المفاهيم النحوية:
حددت الباحثة المفاهيم النحوية الواردة في مو وعات كتاب قواعد اللغة العربية
للصف األول المتوسط للعاق ( )4102-4102والتي ستدرس في الفص األول من
هزا العاق .
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 -1إعداد الخطط التدريسية:أعدت الباحثة خططا ً تدريسية قب العروع بالتجربة
لمو وعات قواعد اللغة العربي ة التي ستدرس في التجربة  ,في وء محتوى
المتاب  ,واألهداف السلوكية المصامة من خالل االطالع على األهداف العامة ,على
وفق طبيعة المتغير المستق  ,دورة التعلم المع ّدلة) )7 E'sمع المجموعة التجريبية
والطريقة االعتيادية مع المجموعة الضابطة ,وعر ت الباحثة أمموذجا ً من ك موع
من الخطط ملحق ( )0على مجموعة من الخبراء والمتخصصين باللغة العربية
وطرائق تدريسها ملحق ( , )4الستطالع آرائهم ومالح اتهم ومقترحاتهم ,
وأجريت التعديالت الالزمة بناء على مالح ات الخبراء  ,واستقرت الخطط
التدريسية األمموذجين بصيغتها النهائية وقامت بتطبيقها في تجربتها التي بدأت يوق
األحد  ,4102/01/42وامتهت يوق األحد .4102/ 0 / 04
 –1أداة البحث  :ان من متطلبات البحث الحالي إعداد اختبار في مادة قواعد اللغة
العربية لطالبات الصف األول المتوسط لقياس مدى اكتسابهن للمفاهيم النحوية  ,لزا
أعدت الباحثة اختباراً الكتساب المفاهيم النحوية ملحق ( )2على وفق خطوات بناء
االختبار وتم عر ه على الخبراء ملحق ( )4ثم قامت بتطبيق التجربة االستطالعية
بتاريخ .4102\0\6
سادسا :تطبيق التجربة
 -0با رررت الباحثررة بتطبيررق التجربررة علررى أفررراد مجمرروعتي البحررث فرري متوسررطة
الجرررررواهر يررررروق االثنرررررين الموافرررررق  4102/01/40ولغايرررررة يررررروق األحرررررد الموافرررررق
.4102/0/04
-4طبقت الباحثة االختبار البعدي على طالبرات مجمروعتي البحرث يروق األحرد الموافرق
 4104/0/04وفررري السررراعة الثامنرررة رررباحا بعرررد إعرررالق او اخبرررار الطالبرررات بموعرررد
االختبار قب أسبوع من إجرائه لمي يتهيئن ألدائه  ,وسراعدت الباحثرة علرى اإل رراف
وتطبيق االختبار بعا مدرسات اللغة العربية في المدرسة مفسها.
سادسا ً  :الوسائل اإلحصائية
استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية (  ( ) SPSSالمنامي .) 4118 ,

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها:
ستتناول الباحثة في هزا الفص عر ا ً للنتائج التي تو لت إليها وتفسريرها علرى
وفررق مرمررى البحررث وفر رريته عررن طريررق الموازمررة بررين متوسررط درجررات طالبررات
مجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم النحوية .
أوالً :عرض النتائج:
النتائج المتعلقة بالفر ية الصفرية:
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لالستدالل على مدى التباين بينطالبرات مجمروعتي البحرث التجريبيرة والضرابطة فري
اكتسابهن المفاهيم النحوية مجتمعة والتحقق من حة الفر ية الصرفرية التري مصرت
علررى أمرره  ( :ال يوجررد فرررق ذو داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ( )1,14بررين متوسررط
درجررات طالبررات المجموعررة التجريبيررة  ,الالئرري يدرسررن مررادة قواعررد اللغررة العربيررة
للصررف االول المتوسررط باسررتعمال دورة الررتعلم المع ّدلررة (  ) 7 E' sوبررين متوسررط
درجرررات طالبرررات المجموعرررة الضرررابطة ,الالئررري يدرسرررن المرررادة مفسرررها بالطريقرررة
االعتيادية ترفا الفر ية الصفرية ؛ ل هور فررق ذي داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى
داللررة ( )1,14بررين متوسررطي درجررات المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة  ,لمصررلحة
طالبررات المجموعررة التجريبيررة الالئرري درسررن المفرراهيم النحويررة باسررتعمالدورة الررتعلم
المع ّدلرة (  ,) 7 E' sألن القيمرة التائيرة المحسروبة ( )3،112أكبرر مرن القيمرة التائيرة
الجدولية (  , )4 ,10بدرجة حرية ( , )44والجدول ( )2يبين ذلو .
الجدول ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات المفاهيم النحوية المكتسبة مجتمعة لطالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة.
المجموعة

عدد
أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

التباين

درجة
الحرية

التجريبية

12

21،01

11،01

01

الضابطة

12

20،33

12،11

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
3،112

1،12

مستوى
الداللة عند
()1،10
دالة إحصائيا

ثانياً :تفسير النتائج:
أظهرت متائج البحث تفوق طالبات المجموعة التجريبيرة  ,الالئري درسرن المفراهيم
النحوية على وفرق اسرتراتيجيه دورة الرتعلم المع ّدلرة ( ) 7E'sعلرى طالبرات المجموعرة
الضابطة  ,الالئي درسن المفاهيم النحوية بالطريقرة االعتياديرة فري اكتسرابهن للمفراهيم
النحويررة مجتمعررة  ,وترررى الباحثررة أن التو ر إلررى هررزه النتيجررة يممررن أن يعررزى إلررى
األسباب اآلتية -:
فاعلية استراتيجيه دورة التعلم المع ّدلة ( ) 7E'sفي تدرية المفاهيم النحوية
.0
بو فها إستراتيجية بنائية تلبي جامبا ً مهما ً من دعوات المختصين بضرورة التطور
التربوي واستعمال االستراتيجيات البنائية الحديثة في التدرية .
 .4إان التدرية على وفق استراتيجيه دورة التعلم المع ّدلة () 7E'sساعد الطالبة
على إعادة تن يم المفاهيم في البنية المعرفية ,من خالل ربط المفاهيم السابقة
بالمفاهيم الجديدة المتعلمة .

الفصل الخامس
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االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
االستنتاجات:
اليها البحث الحالي يممن للباحثة ان تستنتج اآلتي-:
في وء النتيجة التي تو
 -0ان اسررتراتيجيه دورة الررتعلم المع ّدلررة () 7E'sاثبتررت فاعليتهررا  -ررمن الحرردود
التي اجري فيها البحث الحالي – في اكتساب طالبات الصف األول المتوسرط للمفراهيم
النحوية موازمة مع الطريقة التقليدية.
 -4ان المو رروعات الترري درسررتها الباحثررة خررالل مرردة تجربةهررزا البحررث وهرري -:
(المعرف باإل افة,المبتدأ والخبر.كان وأخواتهرا ,ان وأخواتهرا ,الفعر المضرارع)من
المو رروعات الترري يصررلح تدريسررها باسررتراتيجيه دورة الررتعلم المع ّدلررة ( ) 7E'sفرري
اكتساب المفاهيم النحوية اكثر مرن الطريقرة االعتياديرة.وترى الباحثرة أن مترائج البحرث
جاءت متفقة مع مرا تنرادي بره األدبيرات التربويرة فري جعر المرتعلم محروراً أساسريا ً فري
العملية التعليميرة ألن العمليرة التعليميرة الناجحرة هري التري تبردأ بالطالرع وتنتهري إليره ,
وعلررى الرررمم مررن اخررتالف الدراسررة السررابقة مررن حيررث البيئررة  ,والمرحلررة الدراسررية ,
والمادة العلمية  ,والعمر ومير ذلو من المتغيرات  ,فأن متائج البحث جاءت متفقة في
تفوق اسرتراتيجيه دورة الرتعلم المعدلرة ( ) 7E'sعلرى ميرهرا  ,مرع دراسرة الجوعرامي
(. )4101
التوصيات:
 -0إقامة دورات تدريبية من قب وزارة التربية للمعلمين والمدرسين للتدريع
واإللماق باستعمال الطرائق الحديثة في التعليم والسيما التعلم البنائي.
 -4االهتماق بالطرائق الحديثة في التدرية ومنها استراتيجيه دورة التعلم المع ّدلة
()7 E' sفي مناهج تدرية اللغة العربية في كليات التربية والتربية األساسية .
 -2رورةعناية مدرسي اللغةالعربيـة ومدرساتها باكتساب المفاهيم النحوية
,وتنميتها لدى الطلبة ,ألهميتها في تحقيقأهدافتدريساللغةالعربيةفيالمرحلةالمتوسطة.
المقترحات :استمماالً للبحث الحالي تقترح الباحثة األتي:
 -0إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على داللة الفرق بين الزكور
واإلماث في اكتساب المفاهيم النحوية.
 -4إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراح دراسية أخرى.
 -2إجراء دراسة مماثلة لموازمة بين استراتيجيه دورة التعلم المع ّدلة ()7 E' sمع
طرائق واستراتيجيات تدريسية حديثة في متغيرات مختلفة.
 -2إجراء دراسة باستعمال استراتيجيه دورة التعلم المع ّدلة ( )7 E' sفي فروع
اللغة العربية االخرى .
المصادر والمراجع
أبن من ور  ,أبو الفض جمال الدين محمد بن ممرق  ,لسان العرب ,
مجلد( , )02دار ادر للطباعة والنعر  ,بيروت  ,لبنان  4114,ق.
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أبو حلتم  ,مبي وآخرون ,موسوعة علوق اللغة العربية [قواعد,
بالمة ,إمالء ] ,دار أسامة للنعر والتوزيع ,عمان ,األردن4118 ,ق.
األحمد  ,ردينة وحزاق عثمان ,طرق التدريس منهج اسلوب وسيلة ,دار
المناهج للطباعة والنعر,عمان ,األردن 4110 ,ق
إسماعي ,بليغ حمدي ,استراتيجيات تدريس اللغة العربية ,اطر م رية
وتطبيقات عملية ,ط, ,0دار المناهج للنعر والتوزيع ,عمان ,األردن 4102 ,ق.
رف,

جمهورية العراق  ,وزارة التربية  ,منهج الدراسة المتوسطة  ,مطبعة
وزارة التربية  ,بغداد  ,العراق 0881 ,ق .
الجوعامي ,مجب حماد",اثر استخدام دورة التعلم المعدّلة  7 E' sعلى
التحصيل ومستوى الطموح لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة
الرياضيات",جامعة بغداد  ,كلية التربية -ابن الهيثم( ,بحث منعور,مجلة ديالى,
عدد4101 ,)28ق.
الدليمي ,طه علي حسين وسعاد عبد المريم عباس الوائلي ,اللغة العربية
مناهجها وطرائق تدريسها ,دار العروق للنعر والتوزيع ,عمان  ,األردن ,
4114ق.
الرازي ,محمد بن أبي بمر بن عبد القادر ,مختار الصحاح ,دار الحديث,
القاهرة4111 ,ق.
الربيعي ,جمعة ر يد كضا ",صعوبات تدريس قواعد اللغة العربية لطلبة
الفرع العلمي في المدارس الثانوية واإلعدادية "( ,رسالة ماجستير مير منعورة)
,جامعة بغداد  ,كلية التربية ,ابن ر د0818,ق.
الزوبعي ,عبد الجلي ومحمد احمد الغناق ,مناهج البحث في التربية ,إ,0
مطبعة العامي ,بغداد,العراق0810 ,ق.
زيتون ,عايش محمود ,النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم,
ط,0دار العروق للنعر والتوزيع ,عمان  ,األردن 4116,ق.
الساموك ,سعدون محمود وهدى علي جواد العمري ,مناهج اللغة العربية
وطرق تدريسها ,ط ,0دار وائ للنعر,عمان  ,األردن 4114 ,ق.
الطاهر  ,علي جواد,أصول تدريس اللغة العربية  ,ط ,4دار الرائد العربي,
بيروت  ,لبنان0812,ق.
العتبي ,سامي عزيز عباس و محمد يوسف حاجم الهيتي ,منهج البحث
العلمي المفاهيم واألساليب والتحليل والكتابة ,دار المتع والوثائق العراقية  ,بغداد ,
العراق4100,ق.
العزاوي ,فا سالم محمد" ,اثر استخدام نمطين من االستكشاف في
اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الخامس العلمي",جامعة ديالى ,كلية
التربية األساسية  ( ,رسالة ماجستير مير منعورة )4100,ق.
العزاوي,رحيم يومة كرو ,مقدمة في منهج البحث العلمي ,ط ,0دار دجلة ,
عمان  ,األردن 4111 ,ق.
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وآخرون,المفاهيم العلمية واستراتيجيات
علوان ,يوسف فا
تعليمها,ط,0دار المتع العلمية للطباعة والنعر والتوزيع,عمان  ,األردن4102 ,ق.
كبة  ,مجاح هادي جواد ",المشكالت التي تعيق تحقيق تدريس قواعد اللغة
العربية في المرحلة المتوسطة  ،وإيجاد الحلول لتلك المشكالت"( ,رسالة ماجستير
مير منعورة) ,جامعة بغداد  ,كلية التربية 0811 ,ق.
المنامي ,عايد كريم ,مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات , spssط,0دار الضياء
للطباعة والتصميم ,النجف,العراق4118,ق.
مدكور ,علي احمد ,طرق تدريس اللغة العربية,ط,4دار المسيرة للنعر
والتوزيع والطباعة ,عمان  ,األردن 4101 ,ق.
معواتي ,عبد المجيد ,علم النفس التربوي  ,ط ,0ملسسة الرسالة  ,بيروت ,
لبنان 4100 ,ق.
المالحق
ملحق ( )2الخطط التدريسية
خطة أمموذجية لتدرية مفهوق (المعرف باإل افة) على وفق دورة التعلم المع ّدلة ( 7
. ) E' s
الصف:ــ األول متوسط
المادة :ــ قواعد اللغة العربية
اليوق والتاريخ :ــ
المو وع :ــ المعرف باإل افة
األهداف العامة :ــ
 -0تنمية قدرة المتعلم على معرفة الفروق الموجودة بين تركيع واخر ,وتممينه من
فهم الجملة ومعرفة اثر يامتها في تحديد معناها .
 -4تممين المتعلم من التعبير الدقيق ,ومن استعمال التراكيع الجميلة المالئمة ,لما
يروق ايصاله من معان  ,وافمار .
 -2تممين المتعلم التمييز الداللي بين الصيغ المختلفة للملمة الواحدة .
(جمهورية العراق )24 :0881 ,
األهداف السلوكية :ــ جع الطالبة قادرة على ان :ــ
 -0تعرف المعرف باإل افة .
 -4تزكر عالمة إعراب المعرف باإل افة .
 -2تميز المعرف باإل افة عن المعرف بـ (أل) .
 -2تمم جملة ماقصة بملمة مناسبة .
 -4تتممن من إعراب الملمات في الجم التي تعر عليها .
الوسائ التعليمية  :المتاب المقرر  ,السبورة  ,أقالق الفلوماستر .
خطوات الدرس
0ــالتمهيد (دقيقتان)
عزيزاتي الطالبات في الدرس السابق تعرفنا على المعرفة والنمرة  ,من تأتيني
بجملة فيها ممرة ؟ وعلمنا جميعنا بان المعرف بـ (أل) موع من أمواع المعارف ,
من تاتيني بجملة فيها معرف بـ (أل) ؟ واليوق عزيزاتي الطالبات متعرف موعا ً
11
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آخر من المعارف وهو المعرف باإل افة  .واكتبه في أعلى السبورة بعد أن تسبقني
المراقبة قب دخولي الصف إلى كتابة اليوق والتاريخ والصف .
 -4العر ( 21دقيقة)
( 2دقيقة)
المرحلة األولى  :اإلثارة (التنعيط)
الباحثة :اسأل إحدى الطالبات لمن هزا المتاب؟
طالبة اخرى  :كتاب هند.
الطالبة :كتاب مريم.
طالبة :مبتدأ مرفوع
الباحثة  :ماذا معرب (كتاب).
الطالبة :ممرة
الباحثة :ه هو معرفة أق ممرة؟
الباحثة  :إذن كيف أعرب مبتدأ ؟ الطالبة :عرف بعد إ افته إلى معرفة وهو اسم
ت .وهزا مو وعنا لهزا الدرس.
العلم (هند).
الباحثة :احسن ا
( 4دقيقة )
المرحلة الثامية  :االستمعاف
اقسم الطالبات إلى مجموعات  ,ويتم توزيع ورقة عم على ك طالبة من
المجموعات والتي كتبت فيها مجموعة من االمثلة واطلع منهن ان يميزن بين المثال
والالمثال فيما تحته خط مع تعيين النمرة التي اكتسبت التعريف وموع المعرفة مع
إعطاء تعريف للمعرف باإل افة وكما يأتي:
هزا كتابُ البالم اة .
العراق.
جنوب
تق ُع مدينةُ البصر اة
َ
ا
المتابُ مفي ُد.
حض َر أبو محم ٍد.
أتيح الفر ة للطالبات كي يتناقعن حول اإلجابات التي قمن بتسجيلها.
(2دقيقة)
المرحلة الثالثة  :التفسير
أماقش مع الطالبات النتائج التي تو لن إليها من حيث تمييز المثال من الالمثال
وتصحيح األ خطاء التي وردت في أوراق العم  ,ثم أقوق بتو يح مفهوق المعرف
باإل افة من خالل االمثلة السابقة كتعريفه وتحديد النمرات مع تو يح المعارف
الواردة وأمواعها.
الباحثة  :إذن تو لنا إلى أن المعرف باإل افة هو اسم ممرة اكتسع التعريف من
إ افته إلى احدى المعارف  ,ويعرب بحسع موقعه في الجملة  ,أما المضاف اليه
فيمون مجرورا باإل افة دائما.
(6دقيقة)
المرحلة الرابعة  :التوسيع
أقوق بالتوسيع بمفهوق المعرف باإل افة بإعطاء مثال مغاير عن االمثلة السابقة
ويتضمن إحدى خصائصه.ثم اكتع المثال على السبورة:
جا َء ربُّ عائل ٍة.
الباحثة :إذا أ يف االسم النمرة إلى ممرة يبقى ممرة وال يمون معرفة ويسمى (ممرة
مخصصة) من تعطي مثاال معابها؟
ُ
قابلت مدي َر مدرس ٍة .
الطالبة:
فيو.
ت بار َ
ك هللا ا
الباحثة  :احسن ا
10
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(04دقيقة)
المرحلة الخامسة  :التمديد
أقوق بتو يح المعارف التي تضاف إليها النمرات وأمواعها من خالل أمثلة الطالبات.
(4دقيقة)
المرحلة السادسة  :التبادل
أقوق بتفعي تبادل المعلومات بين الطالبات والتي تخص المفهوق  ,وبعد التأكد من
أن الطالبات اكتسبن المفهوق  ,استمع إلى بعا أمثلة الطالبات مع تحديد النمرات
المعرفة باإل افة وموع المعرفة .
الطالبات:
هزا كتابُ البالم اة (...كتاب) النمرة التي اكتسبت التعريف من (البالمة) وهي معرف
بال
كتابي جديد( ...كتاب) االسم النمرة والضمير الياء هو المعرفة .
حماية هزا الرج ممتعةٌ(...حماية ) االسم النمرة و(هزا )هو المعرفة
الباحثة :ممتاز  ,بارك هللا فيمن.
ثالثا :الخاتمة
(4دقيقة)
المرحلة السابعة  :التقويم
في هزه المرح لة يتم تقييم مستوى اكتساب الطالبات للمفهوق من خالل أسئلة متنوعة
من قب الباحثة وعلى محو مما يأتي-:
 -0ما مفهوق المعرف باإل افة ؟
 -4ما عالمة إعراب المعرف باإل افة ؟
 -2ما المعارف التي تمتسع منها النمرة التعريف؟
 -2متى تبقى النمرة دون تعريف؟
 -4من تعرب جملة تتضمن المعرف باإل افة؟
(4دقيقة)
الواجع البيتي :
اكلف الطالبات بح تمرينات المفهوق الموجودة في المتاب المقرر ف.44
خطة أمموذجية لتدرية مفهوق (المعرف باإل افة) بالطريقة االعتيادية (االستقرائية)
الصف  :األول المتوسط
المادة قواعد اللغة العربية
اليوق والتاريخ
المو وع المعرف باإل افة
األهداف العامة  -:األهداف الواردة في الخطة السابقة مفسها.
األهداف السلوكية  -:جع الطالبة قادرة على أن :ـ
 -0تعرف المعرف باإل افة.
-4تزكر عالمة إعراب المعرف باإل افة.
 -2تميز المعرف باإل افة عن المعرف بأل.
 -2تمم جملة ماقصة بملمة مناسبة.
 -4تتممن من الضبط للمعرف باإل افة.
 -6تتممن من إعراب الملمات في الجم التي تعر عليها.
الوسائ التعليمية -:المتاب المقرر  ,السبورة  ,أقالق الفلوماستر.
خطوات الدرس :
14
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أوال  -:التمهيد والمقدمة ( دقيقتان)
عزيزاتي الطالبات في الدرس السابق تعرفنا المعرفة والنمرة  ,من تأتيني بجملة فيها
ممرة ؟ وعلمنا جميعنا بان المعرف بـ (أل) موع من أمواع المعارف  ,من تاتيني
بجملة فيها معرف بـ (أل) ؟ واليوق عزيزاتي الطالبات متعرف موعا ً اخر من
المعارف وهو المعرف باإل افة  .واكتبه في أعلى السبورة بعد أن تسبقني المراقبة
قب دخولي الصف إلى كتابة اليوق والتاريخ والصف .
ثاميا  -:العر والربط والموازمة ( )44دقيقة
األمثلةاآلتية عن مفهوق (المعرف باإل افة) على
في هزه الخطوة اعر
السبورة  ,وا ع خطا ً بلون مختلف تحت المعرف باإل افة :
األمثلة -:
الثرثار -2.كتابُوَ جدي ٌد.
 -0حديقةُ محم ٍد رائعةٌ -4.زرما معرو َع
ا
ق جدي ٌد6.جا َء ربُّ أُسر ٍة.
 -2مصبا ُح هزه الغرف اة جمي ٌ -4.كتابُ الزي تفو َ
بعد ذلو اقرأ األمثلة المدومة على السبورة واطلع من الطالبات حسن االستماع
واإلمصات وبعد االمتهاء من قراءتها ا ير إلى المعرف باإل افة الزي تحته خط في
األمثلة السابقة واجري المناقعات اآلتية -:
المدرسة  -:ما موقع االسم الزي تحته خط من اإلعراب ؟ وا ير إلى االسم الزي تحته
خط في الجملة األولى (حديقة محمد رائعة) ؟
الباحثة  -:مضاف إلى ماذا ؟
الطالبة  -:مبتدأ مرفوع وهو مضاف.
الباحثة -:ما موقع كلمة (محمد ) من اإلعراب.
الطالبة  -:إلى محمد.
الطالبة  -:مضاف إليه مجرور
طالبة اخرى  -:معرفة  ,وكلمة حديقة كامت ممرة أ بحت معرفة بعد إ افتهاإلى
المعرفة.
وعند اإلجابة اثني على إجابات الطالبات بملمات طيبة لتحفيزهن فمثال ذلو
(احسنت  ,مرا  ,بارك هللا فيو )...
الجم على هزه الصيغة  ,وبعدها أطلع من الطالبات أن
وأستمر في عر
ين رن إلى الجم  ,والى الملمات التي تحتها خطوط  ,وأسألهن ماذا تالح ن فيهن ؟
الطالبة :ـ إن الملمات التي تحتها خطوط ( أسماء ) طالبة اخرى:ـ (كلهن ممرات)
طالبة اخرى:ـ جميعهن اكتسبن التعريف من إ افتهنإلىإحدى المعارف  ,ماعدا
الجملة السادسة ؛ ألمها ممرة ا يفت إلى ممرة  ,وتسمى ممرة مخصصة .
ثالثا  -:استنتاإ القاعدة -:
في هزه الخطوة اطلع من الطالبات باسلوبهن الخاف تعريفا للمعرف باإل افة,
واراعي تقديم التعزيز المناسع,فاثني على اإلجابات الصحيحة  ,وا حح االجابات
مير الصحيحة  ,وثم ادون تعريفا للمعرف باإل افة على السبورة بعم وا ح.
المعرف باإل افة  -:اسم ممرة اكتسع التعريف من إ افتهإلى احدى المعارف مث :
المضاف إلى العلم محو (حديقة محمد رائعة)  ,والمضاف إلى المعرف (بأل) محو
(زرما معروع الثرثار),والمضاف إلى الضمير محو (كتابو جديد)  ,والمضاف إلى
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اسم إ ارة محو (مصباح هزه الغرفة جمي ) والمضاف إلى االسم المو ول محو
(كتابو الزي تفوق جديد).
بعد ذلو اثبت القاعدة على السبورة بعم وا ح وخط جمي .
رابعا  -:التطبيق ما تبقى من الوقت.
بعد التثبت من إن الطالبات قداكتسبن مفهوق المعرف باإل افة  ,ابدأ بالتطبيق
العفهي أو ال ألمه يعين على استيعاب المو وع  ,ومن مماذإ االسئلة االختبارية ما
يأتي -:
ما مفهوق المعرف باإل افة ؟

ما عالمة إعراب المعرف باإل افة ؟

ما المعارف التي تمتسع منها النمرة التعريف؟

متى تبقى النمرة دون تعريف؟

من تعرب جملة تتضمن المعرف باإل افة؟

الواجع البيتي  -:أكلف بح التمرينات الموجودة في المتاب المقرر ف . 44
ملحق ( ) 1
قائمة بأسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في إجراءات
البحث مرتبة بحسب األلقاب العلمية والحروف الهجائية
ت

أسم الخبير

التخصص

1

أ.د .ريففففففاض حسففففففين
علي

طرائق تدريس
اللغة العربية

3

أ.د .سعد علي زاير

طرائق تدريس
اللغة العربية

2

أ.د .محمفففففففففد علفففففففففي
غناوي

فقه اللغة

0

أ.م.د.زينفففففففففب عبفففففففففد
الحسن حمدان

طرائق تدريس
اللغة العربية

بغداد /ديالى /التربية بغداد /التربية ديالى  /التربية المستنصرية
كلية التربية
األساسية
أبن رشد
التربية أبن األساسية
رشد

2

أ.د حسففففففففففن علففففففففففي طرائق تدريس
اللغة العربية
العزاوي

الجامعة والكلية

12

صالحية
الخطتان
التدريسيتان

صالحية
االختبار

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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قياس وتقويم
تربوي

المستنصرية
كلية التربية

أ.م.د .سففففففحر هاشففففففم
محمد
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ملحق ()3
اختبار اكتساب المفاهيم النحوية
-0اسم ممرة اكتسع التعريف من إ افته إلى اسم ظاهر هو
د -النمرة
إ -المعطوف
أ -المعرف باإل افة ب -المجرور
 -4إذا ا يف االسم النمرة إلى ممرة يبقى ممرة وال يمون معرفة ويسمى ممرة
د -مير مخصصة
أ -مخصصة ب -مجرورة إ -معرفة
 -2االسم الزي يمون مممال لمعنى الجملة هو-:
د  -ممرة
إ -المعرف بال
ب -مبتدأ ملخر
أ -خبر
 -2حركة إعراب المبتدأ هي-:
د -الجزق
إ -الجر
ب -النصع
أ -الرفع
 -4االسم الزي يبدأ به المالق يسمى-:
د -خبر
إ -مبتدأ
ب -مائع فاع
أ -فاع
 -6من أمواع الخبر-:
د -اسم معطوف
إ -مائع فاع
ب -فاع
أ -مفرد
 -6الريف هواؤه مق ُي  .ما موع الخبر؟
أ -جملة اسمية ب -جملة فعلية إ -به جملة جار مجرور د -به جملة ظرف
 -1عيني الجملة الصحيحة في حالة وقوع الخبر جملة.
أ -في الدار زي ٌد .ب -زي ٌد طالعٌ مجته ٌد .إ -زي ٌد قاق أبوه .د -العطلة ُ بعد االمتحان.
 -8المدرسة قاعتها واسعة .كلمة (قاعتها) تعرب؟
د -فاع سد مسد الخبر
أ -مبتدأ ملخر ب -مبتدأ ثان إ -خبر مقدق
 -01يقسم الخبر على مفرد و...
أ -وجملة ب -وجملة و به جملة إ -وجار ومجرور د -وجملة وجار ومجرور
 -00من أخوات كان  ..أ -لية  ,لع  ,ار ب -أ بح  ,كأن  ,لمن
إ -ظ  ,بات  ,ما فتيء -ما أمفو  ,أن  ,ليت
 -04ما زال العراق منتصراً .كلمة (العراق) تعرب
د -فاع
ب -مبتدأ إ -اسم ما زال
أ -خبر ما زال
 -02ا حى الجو معتدال كلمة (الجو) تاتي هنا
د -مجرور
أ -منصوبة ب -مرفوعة إ -مجزومة
 -02األفعال مير متصرفة من (كان وأخواتها) هي
د -ماداق وزال
إ -لية وماداق
أ -لية وزال ب -زال وبرح
 -04بات المج ُد يتقدق  .خبر بات في الجملة هو
د -به جملة
أ -جملة فعلية ب -جملة اسمية إ -مفرد
ب -ار  ,كأن  ,ليت
 -06من أخوات إن ..أ -كان  ,أمسى  ,كأن
14
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د -لمن  ,ليت  ,لع
إ -مازال  ,كأن  ,ليت
 -06ليت المغتربين عائدان  .ما اعراب كلمة (المغتربين)
د -مبتدأ وخبر
إ -اسم مجرور
ب -اسم ليت
أ -خبر ليت
 -01لع القمر يطلع الليلة  .كلمة (القمر) تأتي هنا
د -مجرورة
إ -ساكنة
ب -منصوبة
أ -مرفوعة
 -08يرفع الفع المضارع إذا لم تسبقه حروف
د -العطف
إ -الجر
ب -التعبيه
أ -النصع
 -41عالمات رفع الفع المضارع الصحيح هي
إ -ثبوت النون د -حزف النون
أ -الضمة ال اهرة ب -الضمة المقدرة
( -40فيها عينان تجريان) كلمة تجريان هي
ب -جمع ملمث سالم
أ -جمع مزكر سالم
د -من األفعال الخمسة
إ -من األسماء الخمسة
 -44يسعى المحسن إلى الخير  .إعراب كلمة (يسعى) هي
أ -فع مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعزر
ب-فع مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للثق
إ -فع مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ال اهرة على آخره
د -فع مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون
( -42كي والق التعلي ) من أدوات
د -العطف
إ -الجر
ب -النصع
أ -الجزق
 -42عالمة جزق الفع المضارع المعت األخر بالياء هي
ب -الفتحة ال اهرة إ -حزف النون د -حزف حرف العلة
أ -الفتحة المقدرة
 -44وهللا لن يصلوا إليو بجمعهم كلمة (يصلوا) تأتي هنا فع
أ -مضارع منصوب ب -مضارع مرفوع إ -مضارع مجرور د -مضارع مجزوق
(تقر)
( -46فرددماهُ إلى أُمه كي تق َر عينها) ما إعراب كلمة َ
أ -فع مضارع منصوب وعالمة مصبه الفتحة ال اهرة على آخره
ب-فع مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ال اهرة على آخره
إ -فع مضارع منصوب وعالمة مصبه الفتحة المقدرة على آخره
د -فع مضارع منصوب وعالمة مصبه حزف النون
 -46عالمة جزق الفع المضارع الصحيح هي
د -المسرة
إ -الفتحة
ب -الضمة
أ -السمون
 -41ليخش اإلمسان ربه في ك األوقات  .كلمة (ليخش ) تأتي هنا
أ -منصوبة وعالمة مصبها السمون .ب -مجزومة وعالمة جزمها حزف حرف العلة
إ -مجزومة وعالمة جزمها حزف النون .د -منصوبة وعالمة مصبها حزف النون.
 -48الق األمر تفيد ...
أ -النفي والجزق ب -طلع حصول الفع إ -طلع ترك الفع د -الجزق فقط
 -21يزهع الطالب إلى المدرسة ليتعلموا  .ما حمم (يتعلموا)
أ -مجزوق وعالمة جزمه حزف النون  .ب -مجزوق وعالمة جزمه حزف حرف العلة.
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منصوبة وعالمة مصبه حزف حرف العلة.
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د -منصوبة وعالمة مصبه حزف

