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اثر استعمال طريقة التعلم التعاوني في تحصيل قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به لدى 
 الصف الخامس االبتدائي تلميذات
 رائــدة حســين حمــيدم.م 

 المسيب /الكلية التقنية
 (التعريف بالبحث) األولالفصل 

 : مشكلة البحثأوال
ين التالميذ من لغتهم إلجادة التعبيـر والبيان،ودراسـة إن قواعد اللغة العربية وسيلة لضبط الكالم ،وتمك    

نمـامقاصد علمية مجردة، إلىالنحو ليست غاية تقصد لذاتها وترمي   واألقـالمهـي وسـيلة تعصـم انلسـنة  وا 
( ،لـــذلا فـــان كتـــرة التـــدري  111،ص1977دمعـــة،بصـــورة جيـــدة   واإلفهـــاممـــن اللحـــن وتمكـــن مـــن ال هـــم 

ق تدريســية مناســبة تعــد مواقـ  لغويــة حيــة تمكــن الطلبـة مــن فهــم القواعــد والمـران ومالحةــة اســتعمائ طرا ـ
ـــــــى وفـــــــق هـــــــذ  القواعـــــــد بســـــــهولة ويســـــــر  نبهـــــــا وا واإلحســـــــا  أبـــــــو نطـــــــالق فـــــــي الكـــــــالم والكتابـــــــة عل

بقــدر مــا  إنالنحــو فــال تقــغئ قلــ  الصــبي بــ   وأمــاالجاحة:" رأي(،وهــذا يت ــق مــ  59،ص1986مغلــي،
 إنانقـد  وقـي   إنكتب ،وقـعر  إنلحن،ومن مقدار جهئ العوام في كتـا  السالمة من فاحش ال إلىيؤدي  

( ،ورغــم ذلــا نجــد التالميــذ يقــكون مــن صــعوبة تعلــم مــادة قواعــد اللغــة 167،صالحريــري،د توصــ  "  
وتعد مقكلة صعوبة القواعد التي يعاني منها الطلبـة انخ اض مستوى تحصيلهم فيها، إلى أدىالعربية،مما 

بالغــا فــي حصــيلتهم  أتــراراســية المختل ــة مــن ابــرت مقــكالت تعلــم اللغــة العربيــة ،ممــا تــرا فــي المراحــئ الد
 ( 55،ص1973الطعمة،اللغوية واستيعابهم للمعرفة  

 إتبـــا الكامنـــة وراع ضـــع  التالميـــذ فـــي القواعـــد هـــو انســـتمرار فـــي  األســـبا مـــن  أنوتـــرى الباحتـــة     
حديتـة تسـاعد التالميـذ  تاستراتيجيااللغة العربية،وعدم استخدام  في تدري  قواعد الطرا ق التقليدية القديمة

،وتتيـــــــــد مـــــــــن دافعيـــــــــتهم نحـــــــــو الـــــــــتعلم،وتجعلهم يقـــــــــعرون بقيمـــــــــة مـــــــــا يقـــــــــرؤون نال هـــــــــم واإلتقاعلـــــــــى 
 ( 5،ص2006التميمي، 
يـة تتير اهتمام التالميذ وتدخئ الحيوية للمـادة العلم وأسالي استعمائ وسا ئ وتقنيات تعليمية لذا تطل     

  ( 165-164،ص1990األمين،المادة وفهمها   إدرااالدر  وتساعد على  أتناعفي 
ـــة منهـــا دراســـة  الجبـــوري، إلـــىدراســـات عـــدة  أقـــارتوقـــد     ـــة فـــي القواعـــد النحوي  (2003ضـــع  الطلب

 (.1999ودراسة)االزيرجاوي،
العربيــة ،مقــكلة كبيــرة  مقــكلة ضــع  التالميــذ فــي مــادة قواعــد اللغــة أنوممــا تقــدم تجــد الباحتــة           

ـــة ن تكمـــن فـــي القواعـــد ن ســـها، نماتواجـــ  المـــربين،نن صـــعوبة قواعـــد اللغـــة العربي ـــة  وا  ـــى طريق تعتمـــد عل
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يكــون  اللغــة العربيــة قواعــدعةــم حــانت ن ــور التالميــذ مــن در  م إن إذالمعلمــة، أوالتــدري  وقــدرة المعلــم 
أبو التالميـذ  أذهـان إلـىلناجحـة لتوصـيئ تلـا القواعـد الطريقـة ا إتبـا السب  فيـ  هـو قلـة مهـارة المعلـم فـي 

(،هذا وان انتجاهات الحديتة في التربيـة تؤكـد موقـ  التالميـذ انيجـابي فـي العمليـة 59،ص1986مغلي،
 دافعيتهم وتتويدهم بخبرات تعليمية جديدة  إتارة إلىالتعليمية ،وتدعو 

تـدري  مـادة  أهـدا لتـي يمكـن اسـتخدامها لتحقيـق السـبئ ا أفضـئ إيجاد إلىومن هنا تبرت الحاجة        
الباحتة استعمائ طريقة التعلم التعاوني عند تدري  مادة قواعـد اللغـة العربيـة  ارتأتقواعد اللغة العربية،لذا 

  في التحصيئ وانحت اة ب  لدى تلميذات الص  الخام  انبتدا ي  أتر لتعر  
 

 البحث أهميةثانيا : 
يتعلم بوساطتها من تجربة غير ،وعليها يعوئ في تعليم  فاإلنسانلتحصيئ العلم وتوسي  التجربة، داةأ ةتعد اللغ      

(،ولغتنا العربية لغة 188،ص1992السعدي،  مختل ة في مراحئ الدراسة جميعهاالتالميذ المواد التعليمية ال
جعلها لغة حية قوية،عاقت واستمرت عبقرية،تحددت بها النماذج العليا لل صاحة والبالغة ولها من الخصا ص ما 

قرانا عربيا لعلكم  أنتلنا  إنا،قائ تعالى:"اإلسالملغة القران الكريم ولغة  ألنها(،12،ص1960العقاد،  في تطور ونماع
  1تعقلون"
وجدت وتكاملت ،قبئ وجود القواعد التي وضعت بعدها،فالحة الذين عنوا بوض  القواعد  واللغة      

وا لها القواعد والتعري ات وبعدها وجدت القواعد لح ة اللغة عا وم رداتها وخصا صها،فوضاللغة وتراكيبه
 يست يدالقواعد وسيلة لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة،ودراستها وسيلة  إن(،أي 180،ص1975فايد، 

ليمة بلغة س أفكار منها الطال  حتى يقرا سليما ويكت  صحيحا،ويتكلم وهو قادر على التعبير عن 
فرو  اللغة اعتمادا على الت كير ومنها ينطلق  أكتر،وهي (168،ص1962الجومرد،واضحة م هومة  

يتوافر لهم بذلا ح  لغوي يمكنهم من هضم اللغة واستيعابها  إذفنون الكالم وفروع  ، بقية إلىالمتعلمون 
ن والمعلمات سلوا اقر  (، لذا ينبغي على المعلمي255،ص1999اللبدي،والتعبير عنها واننطالق منها 

الطرا ق وانسبها وانبتعاد عن التعقيد  أفضئلتعليم القواعد النحوية،واختيار  وأيسرهاالسبئ 
المادة الدراسية  أهميةن تقئ عن  أهميةلطريقة التدري   أن إذ(،111،ص1997الرحيم،وانلتواع 

مت  للموق  عمال والمعلم،نن نجاح التعليم وتقدم  يرتبط بانسلو  التعليمي ومدى
تلميذ التبين العالقة بين اللغة والقواعد بحيث يعر   أن(،وعلى الطريقة 252،ص2003الجبوري،التعليمي 

  (89،ص1986محجو ،ت سير للةاهرة اللغوية التي نمارسها ونكت  بها   إلىالقاعدة ما هي  أن
يدة تحقق أفضئ تعلم ممكن،لذلا جد وأسالي طرا ق  إتبا  إلىالنةرة التربوية الحديتة  واتجهت     

والذي ، التعلم الذاتي والتعلم بانستكقا  ،وانستقصاع،والتعلم التعاوني أسالي استخدام  إلىكانت الدعوة 
                                                 

(2سورة يوسف)اآلية 
1
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حديتة  أسالي ،والى استخدام (80،ص1984قري ،هو دور المعلم والتلميذ   واألسالي يميت هذ  الطرا ق 
التدري   أسالي بوي الحديث،وتتيح للتلميذ ال رصة لالقتراا في علم الن   التر  إلىفي التدري  تستند 

في العمئ التعاوني وتحمئ المسؤولية ال ردية  إقراكهمبدن من الطرا ق التقليدية،وذلا من خالئ 
 ( 21،ص1971ريان،والجماعية  

م البقر ميت التعاون بوص   صورة من صور األل ة والتعاضد انجتماعي،وقيمة من قي ألهميةونةرا      
،ونحن  1"بقول  :"وتعاونوا على البر والتقوى ون تعاونوا على اإلتم والعدوان ،بها اهلل سبحان  وتعالى البقر

 ن واإلنسانفي عصر نحتاج في  الى تنمية روح التعاون والمسؤولية انجتماعية،بسب  تعقد الحياة ،
عاتق اننسان،لذا القي العبى  على  بأخي انة يحصئ على ما يحتاج  بن س  فالبد من انستع أن ستطي ي

المدرسة،بوص ها مؤسسة تعليمية تخدم المجتم  الذي توجد في ،فهي تستمد فلس تها من فلس ة المجتم  
المجتم   إتاعالذي تنتمي إلي ،وتبني مناهجها وتصوغ طرا قها التربوية بحيث تنجح في رسالتها 

 ( 39،ص1986ابراهيم، 
التدري  بحد ذات   إن إذالبحث الحالي في خلق الت اعئ بين المعلم والمتعلم داخئ الص  وخارج ، ةأهميوتكمن      

 إلىووجهات النةر حتى الوصوئ  اآلراعمتبادلة بينهما تحدث داخئ الص  من خالئ قرح  إنسانيةنقاط وعالقة 
 ( 80،ص2004الموسو ،العملية التعليمية   إلنجاحالمطلوبة  األهدا 

يؤدي  إذوال عاليات التي تجعئ التلميذ محورا لعملية التعليم والتعلم، األنقطةد التعلم التعاوني من ويع    
استخدام التعلم التعاوني الى مساعدة التالميذ في تنمية ميولهم واتجاهاتهم انيجابية نحو المادة 

  يعتت الناحيتين العلمية ،كما ان كافة الدراسية،وان  يصلح للموضوعات جميعها وفي المراحئ الدراسية
 للتعلم التعاوني فوا د عدة منها : أنوقد دلت البحوث على  ،(Cook,1990,p:139 وانجتماعية  

بقكئ حر،والتعبير عن  األس لةوتوجي   األفكارالتواصئ انجتماعي ،ويسمح بتبادئ  آلياتيوفر   1
 المقاعر 

 ينمي لدى التالميذ التقة بالن     2

 قركاع في النجاح  بأنهمذ يقعر جمي  التالمي  3

 يذكي لدى التالميذ روح اننتماع للجماعة   4

 يطور العالقة انيجابية بين التالميذ   5

 انستما  والتحدث،وحئ المقكالت ،واتخاذ القرارات  مهاراتينمي في التالميذ   6

 يتيد من دافعية التالميذ نحو التعلم   7

 يطور مهارات التعاون والمهارات انجتماعية   8

                                                 
(2سورة المائدة)اآلية 

1
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( 43ص،2001القيا ، وتيادة القدرة على التذكر  ا  معدنت تحصيئ الطلبة،ارت   9
    (4،ص2000العمر،، 
ترى الباحتة أن هذ  الطريقة مناسبة لتالميذ المرحلة انبتدا ية،ألنها مرحلة إعداد للتلميذ ولحيات  و    

ساسية للتلميذ، والمرحلة المناسبة الدراسية ال علية،وفيها تق  المدة الحاسمة التي تتكون خاللها الم اهيم ان
نكتسا  المهارات المختل ة،إذ إن التلميذ في هذ  المرحلة يتميت بقدرت  على انحت اة ببعض المعلومات 

 ( 27،ص1994عوي ،الخبرات  واكتسا  
في اختارت الباحتة طريقة التعلم التعاوني ،نن غالبية طرا ق التدري  التقليدية ن تقج  التالميذ    

ع اإلقبائ على تعلم قواعد لغتهم،ألنها نتلبي حاجاتهم واتجاهاتهم،إذ يقتصر دور التلميذ على اإلصغا
من طرا ق التدري   أنها،فضال عن  (385،ص1984الحلي،والتلقي والح ة لما يلقى علي   

ة قواعد ضع  التالميذ في ماد أسبا تسهم نتا ج بحتها في معالجة بعض  أنالباحتة  وتأمئالحديتة،
تارةاللغة العربية،عن طريق الت اعئ انيجابي ، دافعية التالميذ ورغبتهم في ممارسة النقاطات التي  وا 

 تنسجم وميولهم وحاجاتهم ،مما يؤدي الى رف  مستوا  التعليمي 
 هدف البحث :ثالثا : 
العربية وانحت اة ب   واعد اللغةيرمي البحث الحالي الى تعر  اتر طريقة التعلم التعاوني في تحصيئ ق  

 لدى تلميذات الص  الخام  انبتدا ي  
 رابعا : فرضيتا البحث :

 لتحقيق هد  البحث وضعت الباحتة ال رضيتين الص ريتين اآلتيتين:  
(بين متوسط درجات تحصيئ التلميذات 0و05ن يوجد فرق ذو دنلة احصا ية عند مستوى دنلة   - 1

لعربية باسلو  التعلم التعاوني،ومتوسط درجات تحصيئ التلميذات الال ي الال ي يدرسن قواعد اللغة ا
 يدرسن قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية 

(بين متوسط درجات انحت اة  لتحصيئ 0و05ن يوجد فرق ذو دنلة احصا ية عند مستوى دنلة   -2
التعاوني،ومتوسط درجات انحت اة لتحصيئ التلميذات الال ي يدرسن قواعد اللغة العربية باسلو  التعلم 
 التلميذات الال ي يدرسن قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية 

 خامسا : حدود البحث :
 يتحدد البحث الحالي بـ :  
 ( 2010-2009مدرسة الجمهورية للبنات في مركت محافةة بابئ للعام الدراسي  -1
 من مدرسة الجمهورية للبنات دا ي عينة من تلميذات الص  الخام  انبت -2
موضــــــوعات مــــــن كتــــــا  قواعــــــد اللغــــــة العربيــــــة للصــــــ  الخــــــام  انبتــــــدا ي،المقرر تدريســــــ  للعــــــام  -3
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 ( 2010 – 2009الدراسي 
 : سادسا :تحديد المصطلحات

 التعلم -1
 ( :1989يعرفه الزيود واخرون )

والمهـارات انتجاهات والميوئ والمدركات  هو  كئ ما يكتسب  ال رد عن طريق الممارسة والخبرة ، كاكتسا 
 ( 9 ، ص1989التيود،                                      جتماعية والحركية والعقلية ( ان

 ( بأنه:2000ويعرفه العمايرة )
 ( 318،ص2000العمايرة،           الخبرة ينجم عن النقاط الذاتي لل رد( أو  تغير تابت نسبيًا في السلوا 

 : إجرائيا ةعرفه الباحثتو 
الخبرة في  نناجمة عن اكتسابه يالخام  انبتدا الص  تلميذات التعلم :عملية تؤدي الى تغير سلوا 

 قواعد اللغة العربية مادة 
 التعاون -2

 ( : 1966عرفه جالل )
 (  781،ص1966جالئ،مقتركة (    أهدا في سلوكهم الى تحقيق  األفرادبأن   سعي 
 (:1977رداش  ويعرف  الدم

 بأهميتها واإليمان التعاون مهارة يقوم اكتسابها على الممارسة الناجحة والتوجي  السليم والقدوة الحسنة 
 (  60،ص1977الدمرداش،                                           وتقدير نتا جها ( 

 : إجرائيا ةعرفه الباحثتو 
من اجئ انجات  اآلخرللبعض بعضهن انيجابي ومساندة  يالخام  انبتدا الص   تلميذاتتعاضد هو  

  خطة مقتركة لدر  التعلم التعاوني 
 التحصيئ :  -3
 في قاموس التربية بأنه : 1960عرفه نجار   
  (15، ص  1960نجار،    (إنجات عمئ ما أو إحرات الت وق في مهارة أو مجموعة من المعلومات   

 :،بأنه1988عرفه عاقل 
يتوصئ إلي  المتعلم في تعلم  المدرسي أو سوا ، مقدرًا عن طريق المعلم أو بانختبارات مستوى ما 

    المقننة 
                                                       

 (11، ص 1988  عاقئ،                                              التعريف اإلجرائي للتحصيل :
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أعدتــ    عينــة البحــث ( فــي انختبــار التحصــيلي البعــدي الــذي  تعليهــا تلميــذا  ئحصــالتــي تهــو الدرجــة 
 البحث الحالي بعد إنهاع دراسة الموضوعات المحددة في التجربة   إلغراض ةالباحت

 انحت اة : -4
 :بأنه ، 1981عرفه عاقل 

 (  333، ص 1981،عاقئ" بقاع فعئ المتعلم ، أو خبرة خالئ مدة ن يجري فيها أي تدري  "      
 ه :ن( بأ1989عّرفُه )قطامي : 

وانسترجا ، ويطلق عليها أيضًا عملية التختين  انكتسا "عملية انحت اة التي تتخلئ ما بين عملية 
 (107ص ،1989قطامي،                                                كتس  " االتي تتضمن ما 

 :بأنه ،1999زاير  عرفه    
دار المعلومات التي يحت ة بها الطلبة  عينة البحث( للموضوعات التي درست خالئ مدة التجربة، مق  

 يقدر بدرجات انختبار التحصيلي الذي يعاد تطبيق  بصورة مكاف ة للصورة األولى بعد تالتة أسابي ، 
  من دون تعريض الطلبة ألية خبرات بين اختباري التحصيئ وانحت اة "  

                         ( 34، ص1999تاير،                                                                            
 عينة  تلميذات الص  الخام  انبتدا يم لدى التعري  اإلجرا ي لالحت اة : هو كئ ما يستبقى من تعل  

عادة تطبيق إبعد  تلميذةي تحصئ عليها كئ البحث ( في مادة قواعد اللغة العربية متمتاًل بالدرجات الت
ألية خبرات في موضو  البحث في المدة التمنية  التلميذاتانختبار ن س  ب اصئ تمني من غير تعريض 

 ال اصلة  

 قواعد اللغة العربية : -5
 :بأنها ،1979عرفها عبدة       

فالقوانين التي تتصئ بل ة الكلمة أو  " مجموعة القوانين التي يترك  الكالم بموجبها من أجتاع مختل ة، 
مجموعة الكلمات تسمى القوانين الصوتية والقوانين التي تتصئ بصياغة الكلمة ووتنها تسمى القوانين 
الصرفية، والقوانين التي تتصئ بتنةيم الجملة وحركاتها اإلعرابية تسمى القوانين النحوية "   

 (52، ص 1979عبد ، 
 ها :بأنّ  ،(1984ي ، عّرفها ) ظافر و الحماد

دد الدنلة يقتمئ على قواعد النحو والصر  ، فتنةيم هندسة الجملة ومواق  الكلمات فيها "مصطلح مح  
ووةا  ها من ناحية المعنى وما يرتبط ذلا من أوضا  إعرابية تسمى علم النحو ، ومجموعة القواعد التي 

ةافر   فيها تسمى علم الصر " ية الصرفيةتتصئ ببنية الكلمة وصياغتها ووتنها والناح
 ( 281ص ،1984والحمادي،
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 التعريف اإلجرائي لقواعد اللغة العربية:
-2009مجموعة القواعد النحوية المقرر تدريسها لتلميذات الص  الخام  انبتدا ي للعام الدراسي  

 في كتا  قواعد اللغة العربية  ( 2010
 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة
 ربيةأوال : دراسات ع

 :  1995دراسة عثمان ،    -1 
  اتر طريقة التعلم التعاوني في تحصيئ طلبة الص  التاس  األساسي الى تعر  ةسعت هذ  الدراس    

 في مادة قواعد اللغة العربية( 
المنهج التجريبي ، وتكونت عينة  ث،واتب   الباحأجريت هذ  الدراسة في كلية التربية،جامعة اليرموا   

(قع  تجريبية تدر  وفق 6( طال  وطالبة قسمت على  331( قعبة بلغ عدد طلبتها  12من  الدراسة 
(قع  ضابطة تدر  بالطريقة انعتيادية 6طريقة التعلم التعاوني وحس  إستراتيجية التعلم معًا،و  

 ( طال  وطالبات 6-4 المتبعة(، وكئ مجموعة تضم  
التجريبية والضابطة ( من حيث التحصيئ القبلي والمتغيرات  وبعد إن كافأ الباحث بين المجامي          

 انجتماعية وانقتصادية 
(، ولمدة أربعة أسابي  6درَّ  المجامي  مدرسو المادة في كئ مدرسة، وبذلا يكون عدد المدرسين     

 ساسي دراسيين هما  التوكيد والبدئ ( من كتا  قواعد اللغة العربية للص  التاس  األ قملت موضوعين
 التعلم معًا ( وأخرى بالطريقة انعتيادية لكئ موضو   بإستراتيجيةوض  الباحث خطة للتعلم التعاوني     

 ( خطط  4وبذلا يكون عددها  
اعد الباحث اختبارًا تحصيليًا من نو  انختيار من متعدد وبأربعة بدا ئ ، قمئ  مستويات التذكر    

 ( فقرة  وقد غطى انختبار الوحدتين الدراسيتين المذكورتين 30  وال هم والتطبيق، بلغت عدد فقرات
 استعمئ الباحث الوسا ئ اإلحصا ية اآلتية: انختبار التا ي، و تحليئ التباين التالتي  

( في التحصيئ تعتى لطريقة التعلم 0.05أةهرت النتا ج وجود فروق ذات دنلة إحصا ية عند مستوى    
الباحث بضرورة إدخائ طريقة التعلم التعاوني  ىوقد أوص   جامي  التجريبية  التعاوني ولمصلحة  الم

ضمن المناهج الدراسية ، واستعمائ طريقة التعلم التعاوني في تدري  مادة قواعد اللغة العربية لما لها من 
     دراسات أخرى في مجانت مختل ة على ن   المتغير  إجراعفوا د ملموسة، وعلى ضرورة 

 ا( -،ص ي1995عتمان،                                                            
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 2003دراسة قاضي ، -2
سعت الدراسة الى تعر "اتر استخدام طريقة التعلم التعاوني على تحصيئ طالبات التانوي في        

 اللغة اننكليتية" 
السعودية،وهدفت الى التعر  على ال روق بين أجريت الدراسة في كلية التربية في المملكة العربية     

وهي :مرت    التحصيئ التالثالطالبات عند استخدام طريقة التعلم التعاوني ،من حيث مستويات 
العامة ،والم ردات،والقواعد،والتعبير،وكذلا  تالمعلوماللغة وهي : أربعة،ومتوسط،ومنخ ض ،ونماذج 

 معرفي المنخ ض،والمستوى المعرفي المرت   وهي :المستوى ال لألس لةمستويين ر يسيين 
التانوي في المدينة المنورة بالمملكة  األوئ( طالبة من طالبات الص  93تكونت عينة الدراسة من     

التانوي بطريقة عقوا ية ليمتئ احدهما المجموعة  األوئالعربية السعودية،وتم اختيار ص ين من الص  
المجموعة التجريبية  وتم تدريسها بطريقة  واألخرىدري  التقليدية(،الضابطة  وتم تدريسها بطريقة الت

التعلم التعاوني(،وتم قيا  تحصيئ الطالبات في مادة اللغة اننكليتية من خالئ انختبار التحصيلي 
  قبلي وبعدي( ،ومن تصميم الباحتة 

 أظهرت نتائج البحث اآلتي:   
اوني في تحسين مستوى تحصيئ الطالبات في مادة اللغة دنلة احصا ية لصالح طريقة التعلم التع -1

  اننكليتية ،بالنسبة لمستويات التحصيئ التالث
 فا دة التعلم التعاوني لجمي  مستويات الطالبات وخاصة للطالبات ضعي ات المستوى التحصيلي  -2
د ارت ا  مستوى تحصيئ الطالبات في جمي  نماذج اللغة األربعة وخاصة في القواع -3

  تاللغوية،والم ردا

ت وق طريقة التعلم التعاوني في رف  مستوى تحصيئ الطالبات في كال المستوين المعرفيين لألس لة  -4
 وخاصة المستوى المعرفي المرت   لألس لة  

 اننترنت(من ،2003قاضي،                                                                         
 :2004ة حكيم ،دراس -3

سعت الدراسة الى تعر  "اتر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية القدرات اإلبداعية       
 وانتجا  نحو التربية ال نية لطالبات الص  التالث المتوسط"،من خالئ اإلجابة على األس لة اآلتية:

تنمية القدرات اإلبداعية المتمتلة في  ما اتر تدري  التربية ال نية باستخدام التعلم التعاوني في
  الطالقة،المرونة،األصالة،الت اصيئ( ،لطالبات الص  التالث المتوسط؟

ما اتر تدري  التربية ال نية باستخدام التعلم التعاوني في اتجا  طالبات الص  التالث المتوسط نحو 
 التربية ال نية؟
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 سعود بالمملكة العربية السعودية  أجريت الدراسة في كلية التربية،جامعة الملا    
تكونت عينة البحث من طالبات أربعة ص و  من الص  التالث المتوسط،ص ين للمجموعة     

الطريقة  مالتجريبية تدر  باستخدام التعلم التعاوني،وص ين للمجموعة الضابطة تدر  باستخدا
عداد مواضي  لتدري  خطتي ا لرسم واألقغائ بطريقة التعلم التعاوني التقليدية،وقامت الباحتة باقتراح وا 

( للت كير اإلبداعي،واعدت مقيا  لالتجا  نحو مادة Torrance،واستخدمت الباحتة اختبار توران   
 التربية ال نية 

( ،ومقيا  انتجا  نحو المادة على مجموعتي البحث قبئ Torranceوتم تطبيق اختبار توران       
 البدع بالدراسة وبعدها 

   n)2واستخدمت الباحتة اختبار  ت( ، ومرب  ايتا      
 وتوصلت الدراسة الى:   

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة 0و05ن توجد فروق ذات دنلة احصا ية عند مستوى  
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في القيا  القبلي للقدرات اإلبداعية المتمتلة في  الطالقة ، 

 األصالة ، الت اصيئ( المرونة ، 
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة 0و05توجد فروق ذات دنلة احصا ية عند مستوى 

التجريبية،وطالبات المجموعة الضابطة في القيا  البعدي للقدرات اإلبداعية،لصالح المجموعة 
 التجريبية 

لبات المجموعة (بين متوسطي درجات طا0و05توجد فروق ذات دنلة احصا ية عند مستوى 
 ،في القيا  القبلي والبعدي لالتجاهات لصالح القيا  البعدي ةالتجريبي

( بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة 0و05دنلة احصا ية عند مستوى  تن توجد فروق ذا
 في القيا  البعدي والقبلي لالتجاهات ما عدا المحور الراب  

 ،من اننترنت(2004حكيم،                                                                       
  : 2004دراسة الموسوي،  -4 

اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني في التحصيئ وانستبقاع لدى طلبة قسم سعت الدراسة الى تعر  "    
  التربية األساسية في مادة العروض"اللغة العربية في كلية 

 في جامعة البصرة / كلية التربية األساسية وهدفت إلى : أجريت هذ  الدراسة     
 -قسم اللغة العربية -اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني في تحصيئ طلبة المرحلة التالتة تعر -1 

 بكلية التربية األساسية / جامعة البصرة 
لومات وبقاع إترها( لدى اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني ،في انستبقاع   انحت اة بالمع تعر  -2
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بكلية التربية األساسية / جامعة البصرة، واحت اةهم  -قسم اللغة العربية -طلبة المرحلة التالتة
 ( في التدري    المتبعةبالمعلومات، في مادة العروض قياسًا للطريقة انعتيادية  

 الص ريتين اآلتيتين : نال رضيتيولتحقيق هدفي البحث ، صاغ الباحث     
(، بين متوسط درجات تحصيئ طلبة المجموعة 0.01ن يوجد فرق ذو دنلة إحصا ية عند مستوى  -1

التجريبية، الذين يدرسون مادة العروض بطريقة التعلم التعاوني، ومتوسط درجات تحصيئ طلبة المجموعة 
 ( المتبعةالضابطة ،الذين يدرسون المادة ن سها بالطريقة انعتيادية  

(، بين متوسط درجات انستبقاع  انحت اة 0.01فرق ذو دنلة إحصا ية عند مستوى  ن يوجد  -2
بالمعلومات وبقاع إترها (، لدى طلبة المجموعة التجريبية، الذين يدرسون مادة العروض بطريقة التعلم 
 التعاوني ، ومتوسط درجات انستبقاع، لدى طلبة المجموعة الضابطة، الذين يدرسون المادة ن سها

 بالطريقة انعتيادية  
تكونت عينة الدراسة من الضبط الجت ي لعينتين مستقلتين ،و  استعمئ الباحث التصميم التجريبي ذا     

 الى( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة التالتة في قسم اللغة العربية ، قسم الباحث عينة بحت  26 
( طالبًا وطالبة  وكئ مجموعة 14تضم   ( طالبًا وطالبة و ضابطة12تجريبية وتضم  ،مجموعتين 
 ( طال  وطالبات وباستراتيجية التعلم معًا 4صغيرة تضم 

وقد كافأ الباحث مجموعتي البحث  في  المعلومات السابقة والعمر التمني والجن  وال ر  الذي تخرج    
 (  يفي  الطلبة في الدراسة اإلعدادية العلمي أو األدب

،  ةموضو  بالطريقة التعاونية وخطة أخرى لكئ موضو   بالطريقة انعتيادياعد الباحث خطة لكئ    
اقتق و للمواضي  الخمسة التي درست في أتناع مدة التجربة   خطط(10وبذلا يكون مجمو  الخطط  

اختبارًا تحصيليًا  داع كما( هدفًا سلوكيًا من خالئ محتوى المادة واألهدا  العامة، 145الباحث  
( فقرة من نو  انختيار من متعدد وضع  الباحث في ضوع محتوى المادة 30 ًا من  موضوعيًا مؤل

واألهدا  السلوكية ولغرض التأكد من صدق المحتوى فقد عرض  واألهدا  السلوكية على مجموعة من 
استغرقت و (، 0.96باستعمائ طريقة إعادة انختبار إذ بلغ التبات   وتحقق من تبات انختبارالمختصين، 

طبق الباحث انختبار لقيا  التحصيئ وبعد و ( أسابي  در  فيها مدر  المادة ن س ،10جربة البحث ت
 مرور أسبوعين تم إعادة انختبار ن س  لقيا  انستبقاع  

إما الوسا ئ اإلحصا ية فقد استعمئ الباحث انختبار التا ي، ومرب  كآي، ومعامئ ارتباط بيرسون      
 وسيبرمان 

اننتهاع من معالجة البيانات إحصا يًا  أس ر البحث عن ت وق المجموعة التجريبية على وبعد      
 المجموعة الضابطة في التحصيئ وانستبقاع 
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وفي ضوع نتا ج البحث أوصى الباحث  بضرورة استعمائ طريقة التعلم التعاوني في تدري  مادة      
ية وضرورة تدري  أعضاع الهي ة التدريسية المختصين العروض لطلبة المرحلة التالتة في قسم اللغة العرب

 بالمادة عليها لما لها من أهمية كبيرة في رف  المستوى العلمي والمعرفي للطلبة                                
 هـ( -، ص د2004الموسوي،                                                                      

 راسة أجنبيةثانيا: د
 (   Slavin & Karweit , 1981دراسة سالفين وكارويت ) 

م التعاوني في النتاجات المعرفية وانن عالية عند لاتر استخدام التع "تعر  الدراسة الى هدفت  
    "طلبة الص ين الراب  والخام  انبتدا يين

  -: اآلتية األس لةالدراسة على  أجابتوقد 
 لم التعاوني في تنمية العالقات انجتماعية ؟ ما أتر استخدام التع

 ما أتر استخدام التعلم التعاوني في مقاومة القلق ؟ 
 ما أتر استخدام التعلم التعاوني في اتجاهات الطال  نحو المدرسة ؟ 

( طالبًا من  456تكونت عينة الدراسة من   ،و  األمريكيةهذ  الدراسة في الونيات المتحدة  أجريت
 17  قام بتدري  المجموعات    1980/1981 ين الراب  والخام  انبتدا يين للعام الدراسي طال  الص

( مدار  ، قسم الباحتان العينة عقوا يًا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ، وطل  من 5( معلمًا من  
ين درسوا المعلمين الذين درسوا المجموعة الضابطة  التدري  بالطريقة انعتيادية ، والمعلمين الذ

المجموعة التجريبية باستخدام التعلم التعاوني وتدري  الطلبة بقكئ مجموعات تعاونية   قملت التجربة 
وبعد اننتهاع من التجربة  ،: اللغات ، والرياضيات ، والدراسات انجتماعية  اآلتيةالموضوعات الدراسية 

بقة ، واختبارًا لقيا  انتجاهات حس  طبقت المجموعتين اختبارًا لقيا  التحصيئ في المجانت السا
 تدرج ليكرت الخماسي   

المجموعات التعاونية التي تعلمت بطريقة التعلم التعاوني أةهرت ت وقًا  أنأةهرت نتا ج التجربة 
على المجموعة الضابطة في الوسط العام في انختبار الذي عد لقيا  النتاجات انن عالية في النواحي 

جانت العالقات انجتماعية ومقاومة القلق ، واتجاهات الطلبة نحو المدرسة ، وت وق انن عالية في م
 المجموعة التجريبية في المجانت المعرفية والتحصيئ على المجموعة الضابطة   

                                                            1981,p:29-31) Slavin$Karweit,) 
  بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية موازنةثالثا : 

 أوج ري مواتنة بين هذ  الدراسات من حيث تج أن الباحتة بعد عرض الدراسات السابقة يمكن
 القب  وانختال  بينها:
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 منهج البحث -1

 حالية اتبعت منهج البحث التجريبي اتبعت الدراسات السابقة منهج البحث التجريبي، والدراسة ال  

 دافاأله -2

كدراسة  هدفت بعض الدراسات السابقة الى تعر  اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني في التحصيئ ،  
(،تمنها ما هدفت الى تعر  اتر استعمائ طريقة التعلم 2003(،ودراسة قاضي،1995كئ من  عتمان،

ى تعر  اتر (هدفت ال2004(،ودراسة حكيم،2003التعاوني في التحصيئ وانستبقاع كدراسة الموسوي،
 Slavin & Karweitودراسة وانتجا  نحو المادة، اإلبداعيةالتعلم التعاوني في تنمية القدرات  إستراتيجية

  م التعاوني في النتاجات المعرفية وانن عاليةلاتر استخدام التع  هدفت الى تعر  (  1981 ,
 التعاوني في التحصيئ وانحت اة ب  أما الدراسة الحالية هدفت الى تعر  اتر استعمائ طريقة التعلم   
 العينة -3

 ودراسة ، ( طالبا وطالبة331(بلغ عددها 1995 عتمان، تباينت الدراسات السابقة في عدد عينتها ،ف ي دراسة   
( لم يذكر عدد 2004طالبا وطالبة،ودراسة  حكيم،  (26(  2004، ودراسة الموسوي، (طالبة93(  2003 قاضي،

 , Slavin & Karweitأربعة ص و  من ص و  التالث متوسط، ودراسة   تاكت ى بذكر طالباأفراد العينة ، و 

 (طالبا وطالبة 654   (1981
 ( تلميذة 80أما الدراسة الحالية بلغ عدد أفراد عينتها    

 أداة الدراسة -4

 ( ،ودراسة2003ضي،( ،ودراسة  قا1995استخدمت بعض الدراسات السابقة انختبار التحصيلي كدراسة  عتمان،  
( للت كير اإلبداعي، ومقيا  Torranceاستخدم اختبار توران    ( 2004(،اما دراسة حكيم،2004 الموسوي،

(انختبار التحصيلي،واختبار لقيا  Slavin & Karweit , 1981 لالتجا  نحو مادة التربية ال نية،ودراسة 
 الية فقد استخدمت انختبار التحصيلياما الدراسة الح انتجاهات حس  تدرج ليكرت الخماسي 

 

 الجنس -5 

كدراسة  معا ، واإلناثفمنها ما در  الذكور  ، تباينت الدراسات السابقة في متغير الجن   
 ( ودراسة2003 قاضي، (، ومنها ما در  اإلناث فقط كدراسة2004 الموسوي، ،ودراسة (1995 عتمان،

 (    Slavin & Karweit , 1981 دراسة ( ، ومنها ما در  الذكور فقط ك2004 حكيم،
 الدراسة الحالية أجريت على اإلناث فقط  إما  

 المرحلة الدراسية -6 

( 2003( ،ودراسة  قاضي،1995طبقت بعض الدراسات السابقة في المرحلة التانوية كدراسة  عتمان،
 & Slavinسة  (طبقت في الكلية،وطبقت درا2004( ،اما دراسة  الموسوي،2004،ودراسة  حكيم،
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Karweit , 1981 في المرحلة انبتدا ية ) 
 اما الدراسة الحلية طبقت على المرحلة انبتدا ية   

 مكان الدراسة -7  

( في المملكة العربية 2004( ودراسة حكيم،2003دراسة  قاضي، أجريت إذالدراسات السابقة، إجراع أماكنتباينت    
 , Slavin & Karweit(في العراق،ودراسة 2004،ودراسة الموسوي،ردناأل( في 1995السعودية،ودراسة عتمان،

 في العراق  أجريت ، والدراسة الحاليةاألمريكيةفي الونيات المتحدة (  1981

 المادة الدراسية -8

 كدراسة ،تناولت مادة قواعد اللغة العربيةتنوعت الدراسات السابقة في مادتها العلمية،فمنها ما     
 (،ودراسة2003 قاضي، ما تناوئ مادة اللغة اننكليتية،كدراسة ومنها ، (1995 عتمان،

 Slavinاما دراسة مادة التربية ال نية، ( 2004 حكيم، مادة العروض،ودراسةتناولت  (2004 الموسوي،

& Karweit , 1981) ) اللغات،الرياضيات،الدراسات انجتماعية(  تناولت المواد  
 د تناولت مادة قواعد اللغة العربية اما الدراسة الحالية فق 

 التكافؤ -9

 أفرادفي عدد من المتغيرات بين  اإلحصا يالتكافؤ  أجرت أنهاذكرت بعض الدراسات السابقة   
( 2003(،ولم تذكر دراسة قاضي،2004( ودراسة الموسوي،1995مجموعاتها كدراسة عتمان،

ذا اإلجراع،نن غالبية الملخصات المنقورة ( هSlavin & Karweit , 1981 ودراسة حكيم، ( ،ودراسة
 ن تذكر هذا األجراع حس  رأي الباحتة( 

اآلتية: العمر التمني  تاما الدراسة الحالية فقد أجرت الباحتة التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرا  
 ،درجات مادة قواعد اللغة العربية لنص  السنة،التحصيئ الدراسي للوالدين( 

 

 اإلحصائيةائل الوس -10

(استخدم 1995ف ي دراسة  عتمان، التي استخدمتها، اإلحصا يةتنوعت الدراسات السابقة في الوسا ئ   
(استخدم انختبار التا ي،ومرب  2004وتحليئ التباين التالتي،ودراسة  الموسوي، يانختبار التا 

، (اختبار  ت( ، ومرب  ايتا ، واستخدمت دراسة حكيمكاي،ومعامئ ارتباط بيرسون،ومعادلة سبيرمان 
 n)2    
: انختبار التا ي،ومعامئ ارتباط اآلتية اإلحصا يةوفي الدراسة الحالية استخدمت الباحتة الوسا ئ  

 براون،ومرب  كاي( –بيرسون،ومعادلة سبيرمان 

 نتا ج الدراسة -11

على المجموعة الضابطة  ةيتقابهت الدراسات السابقة في نتا جها،إذ أةهرت ت وق المجموعة التجريب   
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 لصالح طريقة التعلم التعاوني 

 اما نتيجة الدراسة الحالية ستةهر في ال صئ الراب  "عرض النتا ج وت سيرها"     

 
 

 الفصل الثالث
جراءات  همنهجية البحث وا 

 أوال : التصميم التجريبي :
تن يذها،إذ إن سالمة التصميم ودقت  يعد اختيار التصميم التجريبي اولى الخطوات التي على الباحث      

(،ويتوق  تحديد نو  التصميم 95-94،ص1981التوبعي،أمران أساسيان للوصوئ الى نتا ج موتوق بها  
البحوث التربوية لم تصئ بعد الى تصميم  أنالتجريبي على طبيعة المقكلة،وعلى ةرو  العينة،علما 

جة عالية من ضبط المتغيرات أمر بالغ نن توافر در  ، تجريبي يبلغ حد الكمائ من الضبط
 ( 381،ص1985فاندالين،  الصعوبة،بحكم طبيعة الةواهر التربوية المعقدة

لذا اعتمدت الباحتة تصميما تجريبيا من التصاميم ذات الضبط الجت ي،مال ما لةرو  البحث     
 الحالي 

 
 

 المتغير التاب  ئالمتغير المستق المجموعة
 التحصيئ + انحت اة ب  لتعاونيالتعلم ا التجريبية
 التحصيئ + انحت اة ب  الطريقة التقليدية الضابطة

  
     وفي هذا التصميم تدر  المجموعة التجريبية بطريقة التعلم التعاوني،والمجموعة الضابطة تدر   

 بالطريقة التقليدية 
 
 
 
 

 ثانيا :مجتمع البحث وعينته
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  البحث الحالي المدار  انبتدا ية في مركت محافةة يمتئ مجتم مجتمع المدارس وعينته :
( ،واختارت الباحتة مدرسة الجمهورية للبنات بطريقة السح  2010-2009بابئ،للعام الدراسي 

 لتطبيق تجربة البحث الحالي 1العقوا ي
 : مجتمع التلميذات وعينته

المديرية العامة لتربية بابئ لتسهيئ تارت الباحتة المدرسة التي ستطبق فيها التجربة،بعد إصدار أمر من  
(قع  للص  الخام  انبتدا ي، هي  أ، ،ج ( واختارت الباحتة 3مهمتها،ووجدت أن المدرسة تضم  

 قعبة  ج( لتمتئ المجموعة التجريبية،وقعبة  أ( لتمتئ المجموعة الضابطة  2بطريقة السح  العقوا ي
( تلميذة 42(تلميذة في المجموعة التجريبية، و 42،بواق    ة(تلميذ84وبلغ عدد التلميذات في القعبتين    

(تلميذة في المجموعة التجريبية 2(تلميذات،بواق   4في المجموعة الضابطة،وعدد التلميذات الراسبات  
(تلميذة 40( تلميذة،بواق   80(تلميذة في المجموعة الضابطة،وبذلا أصبح عدد أفراد العينة النها ي 2،و 

 ( 1(تلميذة في المجموعة الضابطة،جدوئ   40لتجريبية،و في المجموعة ا
 (1جدول )

 عدد تلميذات مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده
 

واستبعدت الباحثة التلميذات الراسبات من عينة البحث العتقادها أنهن يمتلكن خبرات سابقة عن      

موضوعات قواعد اللغة العربية،التي ستدرس خالل مدة التجربة،ألنهن درسن هذه المادة في العام 

ختبار التحصيلي ،م  الماضي،مما قد يؤثر في سالمة التجربة،وسيكون استبعادها احصائيا من نتائج اال

 إبقائهن في الصف حفاظا على النظام المدرسي وسرية البحث.
  ثالثا : تكافؤ مجموعتي البحث

                                                 
1
تم اختيار مدرسة الجمهورية للبنات بطريقة السحب العشوائي البسيط ،إذ كتبت الباحثة أسماء المدارس على أوراق صغيرة ووضعتها في  

 ،فكانت مدرسة الجمهورية للبنات.كيس،وتم سحب واحدة منها
2
اختارت الباحثة الشعبتان بطريقة السحب العشوائي البسيط،على أن تكون الورقة المسحوبة األولى المجموعة التجريبية،والثانية المجموعة  

 الضابطة.

عدد  القعبة المجموعة
 التلميذات
قبئ 

 انستبعاد

 عدد التلميذات
 الراسبات

 عدد التلميذات
 بعد انستبعاد

 40 2 42 ج التجريبية

 40 2 42 أ الضابطة

 80 4 84 المجمو 
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حرصت الباحتة قبئ القرو  بالتجربة على تكافؤ مجموعتي البحث  التجريبية والضابطة(،في بعض    
 -المتغيرات التي قد تؤتر في نتا ج التجربة،ومن هذ  المتغيرات :

 ر التمني محسوبا بالقهور العم -1
  2010-2009درجات مادة قواعد اللغة العربية لنص  السنة للعام الدراسي  -2

 التحصيئ الدراسي لآلباع  -3

 التحصيئ الدراسي لألمهات  -4

من استمارة المعلومات الموتعة على التلميذات ،والبطاقة  أعال الباحتة حصلت على المعلومات  أنعلما 
،فضال عن استمارة المعلومات التي وتعتها الباحتة إدارتهالمدرسة بالتعاون م  المدرسية،وسجئ درجات ا
 ( 1على التلميذات،ملحق  

 بين مجموعتي البحث : أعال في المتغيرات  اإلحصا يتوضيح للتكافؤ  يأتيوفيما  
 العمر الزمني محسوبا بالشهور -1
تلميذات  أعماروبلغ متوسط  (قهرا،124و533تلميذات المجموعة التجريبية  أعمار بلغ متوسط        

ال رق لي  أن ،وباستعمائ انختبار التا ي لعينتين مستقلتين ،اتضح  (قهرا 122و1ة المجموعة الضابط
اصغر من القيمة التا ية  (1و356 القيمة التا ية المحسوبة إن إذ(،0و05بذي دنلة احصا ية عند مستوى 

مجموعتي البحث متكاف تان احصا يا في العمر  أن،وهذا يعني (78عند درجة حرية (2الجدولية البالغة  
 (  2التمني،جدوئ   

 (2جدول )
 تلميذات ألعمارالوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية 

 مجموعتي البحث محسوبا بالشهور 

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

اننحرا   التباين
 المعياري

درجة 
 ةالحري

الدنلة عند  القيمة التا ية
 الجدولية المحسوبة (0و05مستوى 

غير دالة  2 1و356 78 8و962 80و309 124و533 40 التجريبية
 6و963 48و49 122و1 40 الضابطة احصا يا

 

 

 

 

 : 2010-2009عام الدراسي درجات مادة قواعد اللغة العربية لنصف السنة لل -2
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ات تالميذ المجموعة التجريبية في مادة قواعد اللغة العربية لنص  السنة للعام بلغ متوسط درج   
،ملحق ( 6و775( ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة    17و65(،  2010-2009الدراسي 

( 1و428،وباستعمائ انختبار التا ي لعينتين مستقلتين،اتضح أن القيمة التا ية المحسوبة بلغت   (2 
(،وهذا يدئ على 78( ودرجة حرية  0و05( ،عند مستوى   2لقيمة الجدولية البالغة   ،وهي اصغر من ا

 ( 3أن المجموعتين متكاف تان احصا يا في درجات مادة قواعد اللغة العربية لنص  السنة ،جدوئ  
 
 (3جدول )

ت مجموعتي الوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجا
امتحان نصف السنةالبحث في مادة قواعد اللغة العربية في   

(2010-2009للعام الدراسي )   

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

اننحرا   التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

الدنلة عند  القيمة التا ية
المحسو  (0و05مستوى 

 بة
 الجدولية

غير دالة  2 1و36 78 2و499 6و248 17و95 40 التجريبية
 2و264 5و124 17و225 40 الضابطة احصا يا

 التحصيل الدراسي لآلباء : -3
( ، وهي  0و55،أن قيمة كاي المحسوبة بلغت   2أةهرت نتا ج البيانات باستعمائ مرب  كاي كا(      

( ،وهذا يدئ على 4حرية   ( وبدرجة0و05( ،عند مستوى دنلة  9و49اصغر من القيمة الجدولية البالغة  
 ( 4في التحصيئ الدراسي لآلباع،جدوئ   إحصا ياأن مجموعتي البحث متكاف تان 

 (4جدول )
 ي( المحسوبة والجدوليةاالتحصيل الدراسي آلباء تلميذات مجموعتي البحث وقيمة )ك

 المجموعة

ينة
 الع

جم
 ح

 ية
بتدا
ا

قرا 
+ي ت 
ويك

 

طة
وس
مت

دية 
عدا

 إ

عهد
 م

ريو 
الو
بك

وق  
ما ف

 ف

رية
الح
جة 
2قيمة كا در مستوى  

الدنلة 
 الجدولية المحسوبة 0.05

0و55 4 10 14 8 6 2 40 التجريبية غير  9.49 
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 التحصيل الدراسي لألمهات : -4
( ،وهي 0و56بة بلغت  ،أن قيمة كاي المحسو  2أةهرت نتا ج البيانات باستعمائ مرب  كاي كا(         

( ،وهذا يدئ 4( وبدرجة حرية  0و05( ،عند مستوى دنلة  9و49اصغر من القيمة الجدولية البالغة  
 ( 5على أن مجموعتي البحث متكاف تان احصا يا في التحصيئ الدراسي لألمهات،جدوئ  

 (5جدول )
 وبة والجدوليةي( المحساالتحصيل الدراسي ألمهات تلميذات مجموعتي البحث وقيمة )ك

 التحصيئ

ينة
 الع

جم
 ح

 ية
بتدا
 ا

طة
وس
مت

دية 
عدا

 إ
عهد

 م

ريو 
الو
بك

وق  
ما ف

 ف

رية
الح
جة 
2قيمة كا در مستوى  

الدنلة 
 الجدولية المحسوبة المجموعة 0.05

1 7 7 3 40 التجريبية

1 
0و56 4 12 لي  بذي  9.49 

1 9 6 4 40 الضابطة دنلة

0 
11 

 ات الدخيلة:: ضبط المتغير  رابعا
حاولت الباحتة ت ادي تأتير تداخئ بعض المتغيرات الدخيلة في سير التجربة،ومن تم في نتا جها،وفيما  

 يأتي هذ  المتغيرات الدخيلة وكي ية ضبطها:
 ال روق في اختيار تالميذ العينة: -1

دالة  11 12 9 5 3 40 الضابطة
  إحصا يا
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قوا ي لعينة حاولت الباحتة ت ادي تأتير هذا المتغير في نتا ج البحث،وذلا بانختيار الع      
جراع عمليات التكافؤ احصا يا بين أفراد مجموعتي البحث،والتي يمكن أن يكون لتداخلها م   البحث،وا 

 المتغير المستقئ اتر في المتغير التاب  
 انندتار التجريبي: -2
ويقصد ب  انندتار المتولد عن ترا أو انقطا  عدد من التلميذات الخاضعات للتجربة، مما يترت      
لم يحدث في التجربة  ا، وهذ(62-61، ص1968التوبعي،هذا اننقطا  والترا تأتير في النتا ج  على

 تكون متساوية لمجموعتي البحث  دسوى حانت الغيا  الض يلة، وتكا
 القيا : أداة -3
استعملت الباحتة أداة قيا  واحدة لقيا  التحصيئ لدى مجموعتي البحث،وهو انختبار التحصيلي      

 بق على مجموعتي البحث في الوقت ن س  الذي ط
 الحوادث المصاحبة : -4
 لم تتعرض التجربة الى أي ةر  طاري  أو حادث يعرقئ سيرها،ويؤتر في المتغير التاب      

 اتر اإلجراعات التجريبية : -5
سرية البحث : حرصت الباحتة على سرية البحث،بانت اق م  إدارة المدرسة،على عدم إخبار  –أ    
 ميذات ،كي ن يتغير نقاطهن أو تعاملهن م  التجربة،مما قد يؤتر في سالمة التجربة ونتا جها التل
المعلمة : درست الباحتة مجموعتي البحث بن سها،وهذا يض ي على نتا ج التجربة درجة من  -    

 درجات الدقة والموضوعية 
 ( 6،جدوئ  توتي  الحصص : اتبعت الباحتة الجدوئ المطبق في المدرسة  -ج   
 
 
 
 

 
 (6جدوئ  

 توتي  درو  مادة القواعد على تلميذات مجموعتي البحث

 الحصة اليوم المجموعة



 
    
 2011تموز /            ألساسية / جامعة بابل          التربية ا كليةمجلة                         5العدد /     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 - 538 - 

 
 الوسا ئ التعليمية : -د   
ة ن سها التي اعتمدتها في التجربة الى تلميذات حرصت الباحتة على استعمائ الوسا ئ التعليمي   

مجموعتي البحث،من حيث السبورة واستعمائ الطباقير الملون فضال عن كتا  قواعد اللغة العربية 
 المقرر للص  الخام  انبتدا ي 

 

 مدة التجربة :  -هـ  
وانتهت   15/2/2010انتنين كانت مدة التجربة متساوية لتلميذات مجموعتي البحث،إذ بدأت يوم    
    2/5/2010الموافق  األحديوم 

 

 
 خامسا : متطلبات البحث :

،وهي ةالتجربمدة  أتناع: حددت الباحتة المادة العلمية التي ستدرسها في  تحديد المادة العلمية –أ  
-2009ي  موضوعات كتا  مادة قواعد اللغة العربية المقررة للص  الخام  انبتدا ي للعام الدراس

 ( 7موضوعات،جدوئ  (5  ،والبالغ عددها  (2010
 
 
 

 (7جدول )
 موضوعات التجربة

 الموضو  ت
 الجار والمجرور 1

 األولى التالتاع التجريبية

 التانية الخمي 

 التانية التالتاع الضابطة

 األولى الخمي 
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عراب  2  المتنى وا 
عراب  3  جم  المذكر السالم وا 
 جم  المؤنث السالم 4
 العط  5

 
 :  السلوكية األهدافصياغة  - 
بدقة لوص  الطريقة التي سيتعر  بها الطلبة في توبة جمئ مك أوالسلوكية هي عبارات  األهدا      

وهي تعين (،32،ص1984توق،ما يتوق  من التلميذات انجات     أنها تصنهاية الوحدة الدراسية،أي 
لذا قامت الباحتة المعلمة على اختيار الطريقة أو انسلو  أو الوسيلة المال مة لتحقيق ذلا الهد ،

وع انهدا  العامة لقواعد اللغة العربية الخاصة بالص  الخام  بصياغة انهدا  السلوكية في ض
 األولىانبتدا ي،معتمدة على تصني  بلوم المعرفي،ومقتصرة على المستويات التالتة 

هذ   أنوالنمو الجسمي والعقلي لعينة البحث،فضال عن  تتالعم ألنهاوهي التذكر،وال هم،والتطبيق(،
 ا بسهولة مما ييسر عملية تقويم نمو المتعلمالمستويات يمكن مالحةتها وقياسه

وقد بلغ عدد انهدا  السلوكية في ضوع (،37،ص2004،السعدي،  (314،ص1993خيري، 
المادة المقررة ،ولبيان صالحية انهدا  ُعرضت على  تسلوكيا غط(هدفا 45المستويات التالتة 

سها،والعلوم التربوية والن سية،وفي ضوع مجموعة من الخبراع والمتخصصين في اللغة العربية وطرا ق تدري
 أصبحمن موافقة الخبراع،وبذلا  فأكتر(٪80مالحةاتهم اعتمدت الباحتة انهدا  التي نالت نسبة ات اق 

هدفا (16 ،والتذكرلمستوى أهدا  (7(هدفا سلوكيا،بواق  45عدد انهدا  السلوكية بقكلها النها ي 
 (  8ق،جدوئ  (هدفا لمستوى التطبي22لمستوى ال هم،و 

 
 
 

 (8جدول )
 يمادة قواعد اللغة العربية للصف الخامس االبتدائالسلوكية لموضوعات  األهداف

 المجمو  عدد األهدا  السلوكية الموضو  ت
 التطبيق ال هم  المعرفة
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 9 4 3 2 الجار والمجرور 1
عراب المتنى  2  8 4 3 1 وا 
عراب جم  المذكر السالم  3  10 5 4 1 وا 
 9 5 3 1 جم  المؤنث السالم 4
 9 4 3 2 العط  5

 45 22 16 7 المجمو  

 
 :إعداد الخطط الدراسية -ج

الدراسية التي يقوم بها المعلم وتالميذ   واإلجراعاتالدراسية تصورات مسبقة للموق   طيقصد بالخط    
را ق التي تساعد على وتضم هذ  العملية تحديد انهدا  واختيار الطتعليمية معينة، أهدا لتحقيق 
  (133،ص1992األمين،تحقيقها 

تتيد  أنهايسير في تدريس  على نحو سليم ومنةم،فضال عن  أنوالخطة الدراسية تساعد المعلم على    
لذا أعدت الباحتة خططا تدريسية (،90،ص1994عبد اهلل،من قدرت  على مواجهة المواق  الص ية بتقة 

ا طوائ مدة التجربة،في ضوع الكتا  المقرر واألهدا  السلوكية،لكئ أنموذجية للموضوعات التي درسته
من مجموعتي البحث،وعرضت الباحتة الخطط على مجموعة من المتخصصين في طرا ق تدري  اللغة 
العربية،وعلم الن   لإلفادة من آرا هم ومقترحاتهم،ولتحسين الخطط وجعلها سليمة بما يضمن نجاح 

 أجريت التصحيحات الالتمة،وأصبحت الخطط جاهتة للتن يذ التجربة،وفي ضوع آرا هم 
 
 
 الجزئية على التلميذات: متوزيع المها -د
ى لبها في تدري  المجموعة التجريبية،هي توتي  الموضوعات الدراسية ع األخذالتي ينبغي  األمورمن   

كئ  أن،أي (تلميذة40،البالغ عددهن ةيبيالتجر لميذات المجموعة التلميذات،لذلا وتعت الباحتة المادة الدراسية بين ت
والعضو (،4(،والعضو 3(،والعضو 2(،والعضو 1العضو  أقسامموضو  من مادة قواعد اللغة العربية يوت  بين 

 ( 3ن سها،الملحق  ةالمهموللمجموعات كافة يكون لها (5 
 : )صحائف العمل(إعداد أوراق العمل -هـ 
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يذات المجموعة التجريبية،التي تدر  باسلو  التعلم أعدت الباحتة أوراق عمئ خاصة لتلم  
التعاوني،وتكونت كئ ورقة عمئ من مجموعة من التمرينات والواجبات الخاصة بكئ موضو  دراسي 

تقي  مجموعة من انهدا  السلوكية المتوق  تحقيقها عند مرور التلميذات بالخبرات المتعلقة  يوالت
من المجموعات صحي ة عمئ بعد مناققة  أصليةعة تعاونية يتم تسليم كئ مجمو بموضو  الدر ،إذ 

بمناققة صحي ة العمئ الخاصة بها  أصليةومداولة المجموعات ال رعية ، وتقوم كئ مجموعة تعاونية 
الواجبات وفقًا لمجموعاتهم وبعد اننتهاع من مناققة صحا   العمئ للمجموعات  أو األدواربتوتي  

لالمتحان اليومي الذي تمارس  المجموعات بصورة فردية  اإلجابةم  ورقة  التعاونية تسلم هذ  الصحا  
 ( 1المعلمة،قكئ  عند اننتهاع من مادة الدر  إلى 

 

 (1شكل )
 أنموذج لورقة عمل المجموعة التعاونية

  المدرسة  المجموعة أسماء
  الموضو  -2 -1
  التاريخ -4 -3
5-     

  األنقطة  الهد 
    األس لة:

 1   2  
 3   4  

 
 سادسا :أداة البحث

 االختبار التحصيلي:   
التي  األداةان   إذالوسا ئ المستخدمة في تقويم تحصيئ التالميذ، أكتريعد انختبار التحصيلي من     

(،فضال عن ان  من الوسا ئ 222،ص1993التبيدي،المرسومة لها   لألهدا تبين مدى تحقيق المادة 
 ( 51،ص1998ابراهيم،في قيا  تحصيئ التلميذات وتقويمهن  المهمة المستعملة
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البحث اختبار تحصيلي لقيا  تحصيئ تلميذات مجموعتي  إعدادولما كان البحث الحالي يتطل      
ستدر  خالئ مدة التجربة،ونةرا لعدم توافر اختبار تحصيلي جاهت يتص  الصدق والتبات ويغطي  يالت

الباحتة اختبارا تحصيليا موضوعيا  أعدتللص  الخام  انبتدا ي،لذا موضوعات قواعد اللغة العربية 
 -:اآلتية اإلجراعاتمن نو  انختيار من متعدد وفق 

 الخريطة االختبارية : إعداد -1
(،فهي تمتئ جان  59،ص1990انمام وآخرون،  انختبارات التحصيلية إلعداد األسا تعد الخريطة انختبارية المحا    

كئ هد  منها،مما يمكن الباحتة من توتي  فقرات  وأهمية أوتانجان  انهدا  السلوكية التي تمت صياغتها بحس  المحتوى و 
 ةكبير  ةوعلى نسب(،ولكي يكون انختبار صادقا 194ص،1989تورندايا وهيجين،ي  المحتوى  انختبار على الموضوعات لجم

   (238،ص2001الصادق،  موص ات انختبار جدوئ إعدادمن القموئ والتمتيئ الجيد للمحتوي ينبغي 

،قملت موضوعات التجربة في ضوع انهدا  السلوكية للمستويات اختباري الباحتة خريطة  أعدتوقد   
من المجائ المعرفي لتصني  بلوم وهي المعرفة،ال هم،التطبيق(،وحددت الباحتة نسبة  األولىالتالتة 

مستويات انهدا  فقد حددت في  أهميةا نسبة الموضوعات في ضوع عدد ص حات كئ موضو ،ام
وحددت الباحتة عدد فقرات انختبار  ي كئ مستوى من المستويات التالتة،ضوع عدد انهدا  السلوكية ف
 ( فقرة موتعة على مستويات المجائ المعرفي التالتة،30  األوليةالتحصيلي البعدي بصيغت  

 :اآلتية،على وفق العالقة (9جدوئ 
 عدد ص حات الموضو  الواحد                                      
 Х 100محتوى الموضوعات = ـــــــــــــــــ    أهميةنسبة 

 مجمو  ص حات الموضوعات                                       
 مجمو  انهدا  السلوكية للمستوى الواحد                                          

 Х 100مستويات انهدا  السلوكية = ــــــــــــــــــــــــ  أهمية
 مجمو  انهدا  السلوكية الكلي                                           

 (86-84،ص1985عودة،                                                                         
 (9جدول)

 الخريطة االختبارية
اتالموضوع عدد  

الصفحا

 ت

السلوكية األهـــــداف   

 

أهمية 

المحتو

 ى

 

عدد  عدد الفقرات 

الفقرات 

معر الكلي 

 فة

 فهم

36٪  

 تطبيق

48٪  

 تطبيق فهم معرفة
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16٪  

٪15 4 3 2 6 الجار والمجرور  1 2 2 5 

٪23 4 3 1 9 المثنى وإعرابه  1 3 3 7 

جم  المذكر 

بهالسالم وإعرا  

9 1 4 5 23٪  1 3 3 7 

م  المؤنث ج

 السالم

8 1 3 5 21٪  1 2 3 6 

٪18 4 3 2 7 العطف  1 2 2 5 

٪100 22 16 7 39 المجموع  5 12 13 30 

 صياغة فقرات االختبار : -2
وذلا بوص   أفضئ أنوا   من متعدد، راعتمدت الباحتة عند صياغة فقرات انختبار انختيا    

قلها تأترا بعامئ التخمين،فضال عن ان  يمكن تقدير إجابتها انختبارات الموضوعية وأكترها مرونة وتباتا،وا
وسهولة تحليئ نتا جها احصا يا،وقدرتها على الحد  ،(87،ص1990انمام وآخرون،  بموضوعية كاملة

 (8،ص1968التوبعي،  من اتر الحد  والتخمين
حتويات مادة قواعد مموتعة على (،4ملحق (فقرة،30 األوليةوقد بلغ عدد فقرات انختبار بصيغتها    

اللغة العربية،ومغطية لألهدا  السلوكية التي أعدتها الباحتة ،وبانعتماد على الخريطة انختبارية التي 
 أعدتها لهذا الغرض  

 :صدق االختبار -3
 البحث،وانختبار الصادق هو انختبار الذي يقي  أداةيعد الصدق من القروط انساسية التي ينبغي تتوافر في     

 ( 23،ص1996فيصئ،نتجا  الذي وض  انختبار لقياس   أوالسمة  أوفعال القدرة 
ومن اجئ التحقق من صدق انختبار، استعملت الباحتة الصدق الةاهري لمعرفة صالحية فقرات انختبار،وهو     
عرضت  ( ،لذاEble,1972,p:437يقدر عدد من المتخصصين مدى تمتيئ ال قرات للص ة المراد قياسها  أن

الباحتة انختبار على عدد من المتخصصين في اللغة العربية وطرا ق تدريسها والعلوم التربوية والن سية،وفي ضوع 
٪(من مجمو   80الباحتة نسبة الموافقة   ت،واعتمدصياغة بعضها وأعادتعدلت بعض ال قرات، وآرا هممالحةاتهم 

 تحصيلي الخبراع الكلي،وبذلا قبلت جمي  فقرات انختبار ال
 التطبيق االستطالعي لالختبار: -4
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طبقت الباحتة انختبار على عينة استطالعية تم اختيارها عقوا يا من تلميذات الص  الخام  انبتدا ي،في     
المادة الدراسية المقمولة  إكمالهن(تلميذة ،بعد أن تأكدت الباحتة من 35مدرسة خولة بنت انتور،بلغ عددها  

 (دقيقة 40هو  اإلجابةفي  قالمستغر ال قرات كانت واضحة لدى التلميذات ،وان متوسط الوقت  نأبالبحث،فاتضح 
 ثبات االختبار : -5
 ويقصد ب  التوصئ الى النتا ج ن سها عند تطبيق انختبار في مدتين مختل تين،وفي ةرو  مقابهة    
 ( 122،ص1990داود،وانور، 

الطرا ق  أكترمن  ألنهاارت الباحتة طريقة التجت ة النص ية،ولغرض حسا  معامئ تبات انختبار،اخت   
المستخدمة في قيا  تبات  األخرىتتالفى عيو  الطرا ق  إنها إذقيوعا في حسا  تبات انختبار،

 ( 152،ص1990انمام،وآخرون،  وأسر  أيسر أنهاانختبار،فضال عن 
(تلميذة،لحسا  انختبار بطريقة التجت ة 35ة العينة انستطالعية البالغ إجاباتالباحتة  تلذا اختار    

درجات ال قرات  واآلخرقسمت انختبار على نص ين،ضم احدهما درجات ال قرات ال ردية، إذالنص ية،
(،تم صحح 0و77معامئ ارتباط بيرسون ،كان معامئ انرتباط بين فقرات انختبار  ئالتوجية،وباستعما
كان معامئ تبات   إذايعد انختبار جيدا  إذو معامئ تبات جيد،(وه0و87براون،فبلغ   -بمعادلة سبيرمان

  ( 58،ص1974عيسوي،، (0و90-0و70يتراوح بين 
 تطبيق التجربة : -سابعا
 :يأتيتطبيق التجربة ما  أتناعاتبعت الباحتة في     

لغاية   15/2/2010انتنين طبقت الباحتة التجربة على تلميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،يوم   -1
   2/5/2010 األحديوم 

التدري  لكئ  وضحت بداية التجربة وقبئ البدع بالتدري  لتلميذات مجموعتي البحث،كي ية التعامئ م  طريقة  -2
 مجموعة 

   25/4/2010األحد الموافق طبقت انختبار التحصيلي على تلميذات مجموعتي البحث في وقت واحد ،يوم  -3
  ا،لغرض قيا  التحصيئصباح 8و30الساعة 

تطبيق انختبار التحصيلي على تلميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،يوم  الباحتة أعادت -4
   صباحا،لغرض قيا  احت اةهن بالتحصيئ  8و30الساعة 2010/ 2/5فق االمو  األحد

 ثامنا :الوسائل اإلحصائية :
 راعات البحث،وتحليئ نتا ج :استعملت الباحتة الوسا ئ اإلحصا ية اآلتية في إج

 معامئ ارتباط بيرسون   -1
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معامئ ارتباط بيرسون لحسا  معامئ التبات لالختبار: -    
( مج  (  مج ص –ن مج   ص                                                                   

ر=                        
(183،ص1974عيسوي،       [  2)مج ص ( – 2ن مج ص ]   [ 2)مج س(  – 2ن مج س ]                                 

       
 براون-معادلة سبيرمان -6

استخدمت في تصحيح معامئ انرتباط بـين نصـ ي انختبـار   درجـات ال قـرات ال رديـة والتوجيـة( 
 استخراج  بمعامئ ارتباط بيرسون  بعد

 ر2                           
 ــــــــ    =ر ث ت     

 + ر  1                       
 إذ تمتئ :

    الكلي لالختبار انرتباطمعامئ     رث ت ( :
ارتبــاط  انرتبــاط بــين النصــ  األوئ والنصــ  التــاني مــن انختبــار الــذي اســتخرج بمعامــئمعامــئ    ر ( :
 (254،ص2000أبو صالح،                                                               بيرسون

           انختبار التا ي لعينتين مستقلتين  -3
استعملت هذ  الوسيلة لحسا  التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات   درجات مادة اللغة      

 العربية لنص  السنة ،و العمر التمني( وكذلا نختبار فرضية البحث  
                                                       1   -      2  

( = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2_  2ن+  1ت ن  

                         
2(   1 – 1+   ن 21(  1 – 1 ن                       

2            1           1          
ـــــ      ـــ   +  ــــــــــــــــــ                        

2ن         1ن                            2- 2+ ن 1ن                               

 

 

-حيث إن :  
= الوسط الحسابي للعينة األولى   1     
= الوسط الحسابي للعينة التانية  2     



 
    
 2011تموز /            ألساسية / جامعة بابل          التربية ا كليةمجلة                         5العدد /     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 - 546 - 

= عدد أفراد العينة األولى      1ن    

  = عدد أفراد العينة التانية 2ن  
  2

= التباين للعينة األولى  1  
                  2

( 260ص :  ،1977البياتي،وتكريا،                                = التباين للعينة التانية2  
                     

مرب  كاي : -4  
لآلبــــاع اســــتعملت هــــذ  الوســــيلة إلجــــراع التكــــافؤ بــــين المجمــــوعتين فــــي المتغيــــرات   المســــتوى التعليمــــي 
         واألمهات(  

2ق (  -  ئ                          

= مجـ  2كا   
ق                                

-إذ إن :  
    (  293ص  ،1977، البياتي،وتكريا       ق = التكرار الموق               ئ= التكرار المالحة  

                             
 الفصل الرابع

 تائج البحث وتفسيرهاعرض ن
يتضمن هذا ال صئ عرض النتا ج التي توصئ الباحث إليها , وت سيرها, لمعرفة أتــر استعمائ    

قواعد اللغة العربية وانحت اة ب  لدى تلميذات الص  الخام   طريقة التعلم التعاوني في تحصيئ
 وفق اآلتي:  انبتدا ي،

 أون : عرض النتا ج 
 ة بال رضية األولى:النتا ج المتعلق -1
(بين 0و05على ان  ن يوجد فرق ذو دنلة احصا ية عند مستوى دنلة   األولى تنص ال رضية     

التعلم التعاوني،ومتوسط  باسلو متوسط درجات تحصيئ التلميذات الال ي يدرسن قواعد اللغة العربية 
   ريقة التقليدية( يدرسن قواعد اللغة العربية بالطدرجات تحصيئ التلميذات الال ي 

(10جدوئ    

 

 

 الوسط الحسابي واننحرا  المعياري والتباين والقيمة التا ية المحسوبة والجدولية
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للمجموعة التجريبية والضابطة  انختبار التحصيلي البعديت لدرجا  

يلحة من الجدوئ أعال  أن متوسط درجات تحصيئ تلميذات المجموعة الضابطة     
(،وعند استخدام 20و4 غصيئ تلميذات المجموعة الضابطة بل(،ومتوسط درجات تح23و132بلغ 

(عند مستوى 3و101القيمة التا ية المحسوبة بلغت  أنانختبار التا ي لعينتين مستقلتين،ةهر 
(، وهذا يدئ على وجود 2،وهي اكبر من القيمة التا ية الجدولية البالغة (78(،وبدرجة حرية 0و05دنلة 

 ( 5يبية،وبذلا ترفض ال رضية الص رية،ملحق حة المجموعة التجر فرق ذي دنلة احصا ية لمصل
 قاضي ( ودراسة1995،  عتمانوجاعت هذ  الدراسة منسجمة م  دراسة كئ من دراسة  
 ( 2004 الموسوي ، ودراسة،(2003،

المجموعة  لتلميذات في التدري  ل  اتر واضح في تيادة التحصيئ  اسلو  التعلم التعاوني أنوهذا يعني 
 التجريبية مقارنة بتحصيئ المجموعة الضابطة  

 التانية: ةبال رضي ةالنتا ج المتعلق -2
(بين 0و05تنص ال رضية التانية على ان    ن يوجد فرق ذو دنلة احصا ية عند مستوى دنلة   

التعلم  باسلو متوسط درجات انحت اة  لتحصيئ التلميذات الال ي يدرسن قواعد اللغة العربية 
ني،ومتوسط درجات انحت اة لتحصيئ التلميذات الال ي يدرسن قواعد اللغة العربية بالطريقة التعاو 

 التقليدية( 
 

 (11جدوئ  
 الوسط الحسابي واننحرا  المعياري والتباين والقيمة التا ية المحسوبة والجدولية

 للمجموعة التجريبية والضابطة انحت اة للتحصيئ البعديت لدرجا

 المجموعة
أفراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

اننحرا  
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

ةالقيمة التا ي الدنلة  
اإلحصا ية 
 عنــد مستوى

  0.05)  

 الجدولية المحسوبة

و132 40 التجريبية
23 

4و182 17و488  3و101 78   دالة احصا يا 2 

20و4 40 الضابطة 3و686  13و59   

 المجموعة
الدنلة  القيمة التا يةدرجة  التبايناننحرا  الوسط د أفرا
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تحصيئ تلميذات المجموعة الضابطة ل انحت اة متوسط درجاتيلحة من الجدوئ أعال  أن     
(،وعند استخدام 21و5 غتحصيئ تلميذات المجموعة الضابطة بلل انحت اة (،ومتوسط درجات24و2بلغ 

(عند مستوى 3و222القيمة التا ية المحسوبة بلغت  أنانختبار التا ي لعينتين مستقلتين،ةهر 
(، وهذا يدئ على وجود 2اكبر من القيمة التا ية الجدولية البالغة  (،وهي78(،وبدرجة حرية 0و05دنلة 

 ( 6يبية،وبذلا ترفض ال رضية الص رية،ملحق  فرق ذي دنلة احصا ية لمصلحة المجموعة التجر 
 ( 2004 الموسوي،وجاعت هذ  الدراسة منسجمة م  دراسة 

لمجموعة ا تلميذاتي استبقاع تحصيئ في التدري  ل  اتر واضح ف اسلو  التعلم التعاوني أنوهذا يعني 
  في المجموعة الضابطة  ألقرانهمأطوئ قياسًا  لمدة التجريبية للمعلومات

 
 : تانيا : ت سير النتا ج

أفضئ،لما  ئإن اسلو  التعلم التعاوني في التدري  يساعد على استيعا  المادة الدراسية بقك -1
تبا  التلميذات وتقويقهن للدر ،مما يجعلهن تتمت  ب  هذ  الطريقة من متايا تساعد على جذ  ان

 أكتر فاعلية م  المادة الدراسية 
إن اسلو  التعلم التعاوني يح ت التلميذات على المقاركة في غرفة الص  وعلى التحضير  -2

 اليومي،مما يجعلهن أكتر فاعلية ويتيح جوا دراسيا علميا 

مدة ممكنة،لكون  يجعئ  أطوئات الدراسية إن اسلو  التعلم التعاوني يساعد على استبقاع المعلوم -3
 عملية التعلم تعاونية 

إن التعلم التعاوني يتيح للتلميذات ال رصة للتعبير عن آرا هن وأفكارهن عن طريق التعبير  -4
 الق هي 

إنها طريقة تقج  التلميذات على انعتماد على أن سهن ،نن التلميذة هي التي تبحث عن   -5
 المادة بن سها 

 الحرية المعياري الحسابي العينة
 الجدولية المحسوبة

اإلحصا ية 
 عنــد مستوى

  0.05)  

24و2 40 التجريبية 3و682  13و56  3و222 78   دالة احصا يا 2 

21و5 40 الضابطة 3و808  14و5   
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 اسلو  التعلم التعاوني يسهم في تيادة تحصيئ التلميذات  يويم المستمر فإن التق  -6

 طريقة التعلم التعاوني تنمي لدى التلميذات روح التعاون والمسؤولية  إن -7

 
 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 االستنتاجات :

انبتدا ي،ونقاطهن في مادة إن طريقة التعلم التعاوني تتيد من حيوية تلميذات الص  الخام   -1
 قواعد اللغة العربية 

 إن طريقة التعلم التعاوني تتيد من تحسين تحصيئ التلميذات،واحت اةهن ب   -2

 علم التعاوني تادت من قد انتبا  التلميذات للدر  تإن طريقة ال -3

 تحسن قدرات الت كير عند التلميذات  -4

 أطوئ   إن ما تتعلم  التلميذة بن سها يرسخ في ذهنها مدة -5
مما  أكترإن استخدام طريقة التعلم التعاوني في تدري  قواعد اللغة العربية يتطل  وقتا وجهدا  -6

 هو في الطريقة التقليدية 
 التوصيات :

 :يأتيفي ضوع نتا ج البحث توصي الباحتة بما 
لتعلم التنوي  في طرا ق التدري  المستعملة في تدري  قواعد اللغة العربية،وانهتمام باسلو  ا -1

 التعاوني 
وخطوات سير الدر    ومتاياباسلو  التعلم التعاوني، ومعلماتها تعري  معلمي اللغة العربية -2

 باسلو  التعلم التعاوني 

تهي ة الص و  ،واألتاث،واألجهتة،والوسا ئ التعليمية المناسبة،لمساعدة معلمي اللغة العربية  -3
 ني على التدري  وفق طريقة التعلم التعاو ومعلماتها 

  األخرىمن اسلو  التعلم التعاوني في تدري  فرو  اللغة العربية  اإلفادة -4

 ،لتتويدهم بأحدث األسالي  والطرا ق التدريسية والمعلمات إقامة دورات تدريبية للمعلمين -5
 المقترحات:
 اآلتية : تإجراع الدراساالبحث الحالي،تقترح الباحتة  إليهاالنتا ج التي توصئ في ضوع 
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 قة التعلم التعاوني في تدري  مادة المحادتة اتر طري -1
 اتر طريقة التعلم التعاوني في تنمية الت كير الناقد   -2

  أخرىة تدريسية قمقارنة طريقة التعلم التعاوني بطري -3

 
 المصادر

 القران الكريم
 

-،دار عمار،عمان1،طمبادي  القيا  والتقويم في التربية،عامر،واخرون،ابراهيم  1
 م 1998انردن،

،مكتبة الجامعة،مكة 2،طالمعاصرة جالمناه،الكلتة،فوتي ط ،ورج  احمد راهيماب  2
 م  1986المكرمة،المملكة العربية السعودية،

وتارة التربية والتعليم ، صنعاع ،  ، القيا  والتقويمأبو صالح ، محمد صبحي وآخرون   3
  م2000اليمن، ،

،النهضة 2،طعربيةاسالي  التدري  الحديتة لتدري  اللغة ال،سميح،مغلي أبو  4
 م 1986مصر، المصرية،القاهرة،

 ،دار مجدنوي،عمان،2،طالحديتة لتدري  اللغة العربية األسالي سميح،مغلي، أبو  5
 م  1986انردن،

النحوية لدى طلبة قسمي اللغة العربية في كلية  األخطاع،قهلة حسن هادي،"انتيرجاوي  6
 م 1999ابن رقد، -داد،كلية التربية"،جامعة بغجامعة بغداد-واآلدا  -التربية ابن رقد

  رسالة ماجستير غير منقورة(
،وتارة التعليم العالي والبحث العلمي،جامعة التقويم والقيا ،واخرون،مصط ى محمود اإلمام  7

 م 1990العراق،-بغداد،دار الحكمة للطباعة والنقر،بغداد
 والنقر،للطباعة دار الحكمة ، تدري  المواد انجتماعيةاصوئ  ، واخروناألمين،قاكر   8

    م1992 ، بغداد،العراق
طرق تدري  المواد انجتماعية للص ين الراب  ،واخرون،قاكر محمود ،انمين   9

،مديرية مطبعة وتارة 2،طتوالمعلما المعلمين إعدادوالخام ،معاهد 
 م  1990العراق،،بغداد،1التربية،رقم
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الوص ي وانستدنلي في  اإلحصاعالبياتي،عبد الجبار توفيق،وتكريا تكي اتناسيو ،  10
  م 1977العراق،، بغدادالجامعة المستنصرية،مطبعة التقافة العمالية ،،التربية وعلم الن  

اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني في تحصيئ طال  ،رافد صباح عبد الرضا،التميمي  11
تربية الجامعة المستنصرية،كلية ال،مادة قواعد اللغة العربية في األدبيالص  الخام  

  ، رسالة ماجستير غير منقورة(م 2006انساسية،
،الجامعة علم الن   التربوي أساسيات،محي الدين،وعبد الرحمن عد ،توق  12

 م 1984،انردن،وأوند ،مطبعة جون وايلي األردنية
،ترجمة عبد اهلل تيد الكيالني،وعبد الرحمن إليتابيث،روبرت ،وهيجين تورندايا  13

 م 1989انردن،-،عماناألردني،مركت المكت  الن   التربوي علمالقيا  والتقويم في عد ،
،فتحي ط  مقعئ،"اتر استعمائ طريقة التعلم التعاوني في اكتسا  الم اهيم الجبوري  14

كلية  أبحاثمجلة النحوية لدى تالميذ الص  الساد  انبتدا ي"، بحث منقور(،
 م 2003، ،الموصئ (1،العدد  (1  ،جامعة الموصئ،المجلدالمعلمين

 م . 1966دار المعارف بمصر ،  المرج  في علم النفس ،جالل ، سعد ،  .15

 م 1962،مطبعة الهد ،الموصئ،العراق،الطرق العملية لتدري  اللغة العربية،محمود،الجومرد
،دار مصر 1،طالطرق الخاصة لتدري  اللغة العربية والدين،حسن واخرون،الحريري  16

 للطباعة،القاهرة،د ت 
التعلم التعاوني في تنمية  إستراتيجية،"اتر استخدام العتيت درويش،رفي  عبد حكيم  17

جامعة الملا  "،التربية ال نية لطالبات الص  التالث المتوسط وانتجا  نحو اإلبداعيةالقدرات 
 ، من اننترنت( م 2004، المملكة العربية السعوديةكلية التربية ، سعود،

قومي بحوث ومناققات الندوة ال كرية التي اللغة العربية والوعي ال،احمد حقي،الحلي  18
 م 1984،بيروت،لبنان،1،طالعربية وطرا ق تدريسها نةمها مركت دراسات الوحدة

،دار ال كر 3،طفي البحوث الن سية والتربوية وانجتماعية اإلحصاع،السيد محمد،خيري  19
 م 1993،مصر، ،القاهرة للنقر والتوتي 

،وتارة التعليم العالي مناهج البحث التربوين،حسين عبد الرحم وأنور،عتيت حنا،داود  20
 م 1990والبحث العلمي،دار الحكمة للطباعة والنقر،جامعة بغداد،العراق،

 م   1977، مكتبة ال الح ،  1، ط المناهج المعاصرةالدمرداش ، عبد المجيد سرحان ،   21
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وتارة ،مديرية مطبعة 1،طتدريسها وأصوئاللغة العربية ،واخرون،إبراهيم،مجيد دمعة  22
 م  1977العراق  التربية،بغداد،

جمهورية العراق،وتارة ، 8ط ،طرا ق تعليم اللغة العربية،احمد حسن ،واخرون،الرحيم  23
 م 1997،مطبعة الص دي، التربية،

،عالم 2،ط،تقويم نتا ج  وتطبيقات أسس ،أهداف التدري  ،فكري حسن،ريان  24
 م 1971الكت ،القاهرة،مصر،

التقويم التكويني العالجية في تحصيئ طلبة المرحلة  ،"اتر اسالي تاير،سعد علي  25
ابن -"،جامعة بغداد،كلية التربية،اللغة العربية ب  في قواعد وانحت اة اإلعدادية

 م، اطروحة دكتورا  غير منقورة( 1999رقد،
،مطاب  الكتا  علم الن   التربوي،عبد القوي،واخرون،التبيدي  26

 م 1993المدرسي،صنعاع،اليمن،
،دار الكت  للطباعة انختبارات والمقايي  الن سيةعبد الجليئ إبراهيم،التوبعي،  27

 (1968والنقر،جامعة الموصئ،العراق، 

،مطبعة 2،ج،مناهج البحث والتربية،عبد الجليئ،ومحمد احمد الغنامالتوبعي  28
 م 1968العاني،بغداد،العراق،

،كطبعة 2و1ع،جت التربية يمناهج البحث فالتوبعي،عبد الجليئ،ومحمد احمد الغنام،  29
 م  1981 العراق،جامعة بغداد،

،عالم الكت ،المملكة العربية 2،ط1،ط،تصميم التدري ،حسن حسينتيتون  30
 م 2001السعودية،

-،دار ال كر للنقر والتوتي ،عمان1،طالتعلم والتعليم الص يالتيود،نادر فهمي واخرون،  31
 م 1989انردن،

،دار 1،طعربية،اسالي  تدري  اللغة ال،عماد توفيق،واخرونالسعدي  32
 م 1992،انردن،األمئ

مهارات التدري  والتدري  عليها"نماذج تدريبية على عبا  قنبر، السعدي،ساهرة  33
 م 2004انردن،–،الوراق،عمان 1ط"،المهارات

المجلة العربية للعلوم الن سية للتعلم في الجماعات الصغيرة، األس ،نادية محمود،قري   34
 م 1984،الكويت، (13،العدد  اإلنسانية
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،"اتر استخدام طريقة التعلم التعاوني وطريقة المناققة الجماعية ،فا ت محمد فنديالقيا   35
 اطروحة في مادة الجغرافية األساسيطالبات الص  العاقر  في تنمية الت كير الناقد لدى

 م 2001ابن رقد،-دكتورا  غير منقورة(،جامعة بغداد،كلية التربية
، 1(، طتدري  الرياضيات،  نةريات وتطبيقات طرق، أمينمحمد  إسماعيئلصادق، ا  36

  ( 2001مصر،دار ال كر العربي، القاهرة، 
،مؤسسة دار مقكالت تدري  اللغة العربية في المرحلة التانوية،صالح جواد،الطعمة  37

 م 1973، العراق ،الكت ،جامعة بغداد
المــريخ  ، دار التــدري  فــي اللغــة العربيــةةــافر ، محمــد إســماعيئ ، ويوســ  الحمــادي     38

 م 1984 المملكة العربية السعودية،للنقر ، الرياض،
 م 1981،دار العلم للماليين ،بيروت،لبنان،3،طالتربية قديمها وحديتها،فاخر،عاقئ  39

 م 1988،دار الرا د العربي،بيروت،لبنان،1،طمعجم العلوم الن سيةعاقئ ،فاخر،  40
 م 1994،انردن،1،ط1جيعة،المرج  في تدري  علوم القر عبد اهلل،عبد الرحمن صالح،  41
،مؤسسة دار العلوم،الكويت 1،طنحو تعليم اللغة العربية وةي ياً عبدة،داود عطية    42
،1979 ) 
،"اتر اسلو  التعلم التعاوني لتحصيئ طال  الص  التاس  ،محمد يوس  احمدعتمان  43

، رسالة ماجستير  م 1995،جامعة اليرموا،انردن،العربية" في مادة قواعد اللغة األساسي
 غير منقورة(

،مكت  احمد مبادي  القيا  والتقويم التربوي،صباح حسين،وآخرون،العجيلي  44
 م 2001الدباغ،بغداد،العراق،

،مديرية مطاب  وتارة من قضايا اللغة العربية رؤية جديدة(العتاوي،نعمة رحيم،  45
 م 1988،العراق،التربية،بغداد

 م 1960ة،مصر،،مطبعة مخيمير،القاهر اللغة القاعرة،عبا  محمود،العقاد  46
،  2، ط ، اصوئ التربية التاريخية وانجتماعية والن سية وال لس يةالعمايرة ، محمد حسن   47

 م   2000،  انردنعمان ،، دار المسيرة للنقر والتوتي  والطباعة
،عبد العتيت سعود،"اتر استخدام التعلم التعاوني على تحصيئ طال  العلوم في العمر  48

 م 2000 الرياض،كلية المعلمين، ،الخليج العربي رسالةالمرحلة الجامعية"،
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،المطبعة الوطنية دار القيا  والتقويم في العملية التدريسيةاحمد سليمان،،عودة  49
  1985انردن،-،اربداألمئ

،القاهرة،مكتبة ،علم،فن،موهبةاألط ائالتعامئ م  ،ع ا  احمد،عوي   50
 م 1994التهراع،القاهرة،مصر،

،دار النهضة يا  والتجري  في علم الن   والتربيةالق،عبد الرحمن محمد،عيسوي  51
 م 1974المصرية للطباعة والنقر،بيروت،لبنان،

،ترجمة نبيئ نوفئ ،منهاج البحث في التربية وعلم الن  ،ديوبولد فاندالين  52
 م 1985،مكتبة اننجلو المصرية،3،طوآخرون

تا  ،دار الك3،طالتدري  ئوالصو را د التربية العامة ،عبد الحميد،فايد  53
 م 1975اللبناني،بيروت،

جراعاتهاانختبارات الن سية وتقنياتها ،عبا ،فيصئ  54 ،دار ال كر 1،طوا 
 م 1996العربي،بيروت،لبنان،

،"اتر استخدام التعليم طريقة التعلم التعاوني على تحصيئ طالبات ،تهاني محمودقاضي  55
ة العربية ،كلية التربية،المدينة المنورة،المملكاننكليتية" التانوي في اللغة

 م، من اننترنت(2003السعودية،

 م 1989،األردن-،دار القروق،عمانسيكولوجية التعلم والتعليم الص يقطامي،يوس ،  56
(،معهد 3،4،العدد مجلة المعلم والطال ،محمد سمير،المتعلمون وقواعد النحو،اللبدي  57

 م 1999،األردنالتربية التاب  لالنروراليونسكو،دا رة التربية والتعليم،عمان ،
 م 1986،دار التقافة،قطر،الدوحة،1،طمقكالت تعليم اللغة العربية،عبا ،محجو   58
،جمهورية العراق،معهد التدري  والتطوير تدري  المناهج أس ،يعقو  حسين،الموسوي  59

 م 1999،بغداد،العراق، التربوية واألداةالتربوي 
ي في التحصيئ ،"اتر استعمائ طريقة التعلم التعاونالموسوي،نجم عبد اهلل غالي  60

 ةجامع العروض"،العربية في كلية التربية انساسية في مادة  وانستبقاع لدى طلبة قسم اللغة
  رسالة ماجستير غير منقورة(  م 2004البصرة،كلية التربية انساسية،

، بيروت ،  األمريكية، الجامعة  قامو  التربية وعلم الن  نجار ، فريد جبرا يئ     61
1960   
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 (1ملحق )
 استمارة المعلومات

 

 القعبة : الص  : اسم التلميذة:
 تاريخ الميالد : مهنة األم : مهنة األ  :

 
 

 (2ملحق )
 درجات مادة قواعد اللغة العربية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(لنصف السنة

 

 المجموعة الضابطة عة التجريبيةالمجمو 
1 15 21 20 1 19 21 15 
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2 15 22 19 2 16 22 20 
3 17 23 21 3 17 23 16 
4 14 24 15 4 15 24 19 
5 20 25 20 5 16 25 14 
6 15 26 17 6 16 26 12 
7 16 27 16 7 17 27 14 
8 15 28 17 8 19 28 16 
9 20 29 15 9 14 29 20 
10 16 30 20 10 18 30 17 
11 20 31 20 11 20 31 12 
12 14 32 15 12 15 32 19 
13 17 33 20 13 20 33 16 
14 15 34 20 14 19 34 17 
15 20 35 19 15 17 35 20 
16 20 36 20 16 18 36 17 
17 21 37 20 17 19 37 16 
18 22 38 22 18 20 38 21 
19 15 39 15 19 16 39 19 
20 20 40 20 20 18 40 20 
        

 17و95الوسط الحسابي : 
 6و248التباين : 

 2و499االنحراف المعياري : 

 17و225الوسط الحسابي : 
 5و124التباين : 

 2و264االنحراف المعياري : 
 

 

 (3ملحق )

)*(توزيع المهام الجزئية على طالب المجموعة التجريبية.  
 الدرس األول :-  الترحي  - توتي  استمارة المعلومات لغرض التكافؤ  

الدرس الثاني :- التعري  بطريقة التعلم التعاوني و توتي  المهام العلمية على التلميذات والواج  
 البيتي 

 الدرس الثالث :-   الموضو  الجار والمجرور 
                                                  المقدمة وتعري  الموضو   -1
أنوا  حرو  الجر -2  

                                                 
(.  156، ص2004)*( اعتمدت الباحثة في توزيع المهام الجزئية على )الموسوي ،   
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حرو  الجر  عمئ -3  
ماذا يسمى حر  الجر وانسم المجرور ب   -4  
عالمة أعرا  انسم المجرور بعد حر  الجر  -5  

 الدرس الرابع  :- الموضو  الجار والمجرور.
التمرين األوئ في الكتا   -2  
   التمرين التاني في الكتا  -3
التمرين التالث في الكتا   -4  
التمرين الراب  في الكتا   -(1-5   

عراب    الدرس الخامس  :- انسم المتنى وا 
   مقدمة الموضو  والتعري  بالدر  -2
تعري  المتنى  -3  
  عالمة رف  المتنى -4
  عالمة النص   -5
  عالمة الجر -1

عراب      الدرس السادس  :- انسم المتنى وا 
التمرين األوئ في الكتا    -4  
التمرين التاني في الكتا   -(1-2   
ين التالث في الكتا  التمر  -5  
التمرين الراب  في الكتا   -3  

عراب    الدرس السابع :- انسم المتنى وا 
التمرين الخام  في الكتا   -5  
في الكتا      الساد التمرين  -2  
في الكتا    الساب التمرين  -1  
التمرين التامن -(3-4   

عراب    الدرس الثامن :- جم  المذكر السالم وا 
والتعري  بالموضو  المقدمة  -3   
عالمة رف  جم  المذكر السالم  -4   
عالمة نص  جم  المذكر السالم  -5    
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جم  المذكر السالم  رعالمة ج  -1    
إعرا  جم  المذكر السالم  -2    

عراب     الدرس التاسع :- جم  المذكر السالم وا 
التمرين األوئ في الكتا   -3  
التمرين التاني في الكتا   -4  
تمرين التالث في الكتا  ال -1  
  التمرين الراب  في الكتا   -( 2-5 

عراب    الدرس العاشر :- جم  المذكر السالم وا 
التمرين الخام  في الكتا   -2   
التمرين الساد  في الكتا    -(1-4    
التمرين الساب  في الكتا    -(3-5    

 الدرس الحادي عشر :- جم  المؤنث السالم 
  ري  بالموضو  المقدمة والتع-4
عالمة رف  جم  المؤنث السالم  -5  
المؤنث السالم  جم  عالمة نص -1  
المؤنث السالم  جم  عالمة جر -2  
إعرا  جم  المؤنث السالم  -3  

   الدرس الثاني عشر :- جم  المؤنث السالم 
التمرين األوئ في الكتا   -2  
  التمرين التاني في الكتا   -3
الكتا   التمرين التالث في -4  
التمرين الراب  في الكتا   -5  
التمرين الخام  في الكتا   -1  

   الدرس الثالث عشر :-   جم  المؤنث السالم 
التمرين الساد  في الكتا   ( 1-3   
في الكتا    الساب التمرين  -5  
في الكتا     التامنالتمرين  - (2-4   

 الدرس الرابع عشر  :-  العط  
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   ي  بالدر المقدمة  والتعر  -5
   حرو  العط   -1
معرفة المعطو   -2  
  معرفة المعطو  علي   -3
إعرا  المعطو  والمعطو  علي   -4  

    الدرس الخامس عشر  :- العط  
   التمرين األوئ في الكتا  -1
   التمرين التاني في الكتا   -2
التمرين التالث في الكتا   – 3  
التمرين الخام  في الكتا   -(4-5   

مراجعة للجوان  المهمة في المواضي   الخمسة  ومناققات سريعة لكئ در   -:الدرس السادس عشر 
 و أس لة عامة 

 

 

 

 

 

 (4ملحق )

 االختبار التحصيلي

 

 السؤال األول 

 السؤال األول : ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: 
                                                                 األرض يستخرج الن ط من باطن  1

            
                 اسم مجرور   من(       -ج      اسم معطو  -            مبتدأ مرفو    -أ

       
أمسى ال ا تون فرحين                                                                             2

        
                 خبر مرفو     -ج        اسم امسى مرفو         -          مبتدأ مرفو     -أ
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نعتت بالطالبات المجدات                                                                          3
            

م عوئ ب   -ج        اسم مجرور بالكسرة        -ال تحة          اسم مجرور بالكسرة بدئ -أ
    منصو 

 تسود األمم بالعلم واألخالق  4
فاعئ -اسم مجرور                   ج -اسم معطو                -أ  

 قرأ التلميذ ص حتين من الكتا   5
خبر -ج م عوئ ب  منصو                -فاعئ                     -أ  

 الصديقان مخلصان   6
فاعئ مرفو            -ج         م عوئ ب  منصو   -                مبتدأ مرفو  -أ  

: يأتيالكلمات التي تحتها خطوط فيما  أواخرالسؤال الثاني : اضبط   
 إن المؤمنات صابرات  1

 بالعلم  و العمئ نبني الوطن 
 السا حون كتيرون 
 كأنَّ المعلم أ   

 ابتعد عن طريق السيارات 
المعلمات رحيمات                                                                                

        

2 
3 
4 
5 
6 

 السؤال الثالث : ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لما تحته خط فيما يأتي: 
سالم،وعالمة رفع  يرف  جم  المؤنث ال 1  

            األلف -جالفتحة                    -ب                   الضمة -أ
 

 المعطو  علي  والمعطو  كلمتان بينهما احد حرو   2
          العط  -جالنص               -               الجر -أ

أو ياع ونون  ـــــ اسم يدئ على اتنين أو اتنتين بتيادة ال  ونون 3  
             المتنى -ج     الجار والمجرور -               المبتدأ -أ

 عالمة نص  جم  المذكر السالم هي  4
                     الياع -جالكسرة           -                    ال تحة -أ

 عالمة نصب جم  المؤنث السالم  6

الكسرة -الفتحة                      ج -االلف                   ب -أ  
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:العمود )أ (في الحقل المناسب له في  خط ضع ما تحته :السؤال الرابع  
 

 أ  
 م عوئ ب  أتنيت على الكاتبين المجيدين  1
 خبر صار كان الطبيبان ماهرين  2
 حر  جر يح  المعلم المجتهدين  3
 حر  عط  تقج  المعلمات المت وقات  4
 فاعئ بذر ال الح الح  تم سقا   5
 اسم كان صار الطال  فخورين بنجاحهم  6

 السؤال الخامس : اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ :
 قرأت الكتا             فهمت   1

ال اع -تم              ج –الواو                   -أ  
 

 إن الناجحات            2
  مسرورتان  -مسرورات       ج - مسرورة          -أ

 يقدم          المساعدة إلى المحتاجين  3
المخلص -المخلصات      ج -المخلصون         -أ  

 ال الحان           4
مجدان -مجدين          ج -مجدون             -أ  

 توقد المصابيح        الليئ  5
الباع -ج  في          -إلى                   -أ  

 ان التالميذ              6
منتبهات -منتبهون               ج -منتبهين                  -أ  

 

 

 (5ملحق )

 درجات مادة قواعد اللغة العربية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة (في االختبار التحصيلي األول

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
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1 20 21 24 1 17 21 25 

2 23 22 25 2 17 22 20 

3 20 23 30 3 19 23 17 

4 28 24 24 4 25 24 18 

5 25 25 19 5 25 25 20 

6 23 26 21 6 20 26 25 

7 28 27 17 7 20 27 22 

8 23 28 15 8 27 28 20 

9 14 29 24 9 17 29 18 

10 25 30 28 10 17 30 12 

11 20 31 30 11 25 31 15 

12 21 32 30 12 15 32 20 

13 26 33 24 13 19 33 27 

14 29 34 20 14 20 34 17 

15 23 35 23 15 18 35 17 

16 22 36 20 16 21 36 19 

17 14 37 28 17 20 37 25 

18 19 38 25 18 24 38 25 

19 27 39 23 19 20 39 20 

20 22 40 28 20 28 40 20 

 23و132الوسط الحسابي= 

 17و488التباين= 

 4و182النحراف المعياري= ا

 20و4الوسط الحسابي= 

 13و59التباين= 

 3و686االنحراف المعياري= 

 

 

 (6) ملحق

 

درجات مادة قواعد اللغة العربية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة (في االختبار التحصيلي 

 الثاني

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

1 20 21 25 1 17 21 26 

2 25 22 27 2 18 22 22 

3 22 23 29 3 20 23 19 

4 30 24 26 4 26 24 17 

5 27 25 20 5 26 25 20 

6 25 26 22 6 22 26 27 

7 30 27 19 7 23 27 25 

8 24 28 17 8 26 28 25 
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9 16 29 25 9 18 29 18 

10 24 30 27 10 17 30 13 

11 22 31 30 11 25 31 15 

12 20 32 28 12 17 32 22 

13 27 33 26 13 19 33 25 

14 30 34 22 14 21 34 18 

15 25 35 25 15 19 35 17 

16 23 36 21 16 23 36 20 

17 16 37 25 17 22 37 25 

18 20 38 27 18 25 38 26 

19 25 39 25 19 21 39 24 

20 25 40 26 20 30 40 21 

 24و2الوسط الحسابي= 

 13و56التباين= 

 3و682االنحراف المعياري= 

 21و5الوسط الحسابي= 

 14و5التباين= 

 3و808االنحراف المعياري= 

 


