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Abstract  

   This research aims at assessing the effect of the supporting sources  in the achievement of 

the students of The Institution of Teacher's Training in Arabic grammar. To achieve the aim 

of the research an experimental study has been   executed. Group A has been the experimental 

group and group and B hasbeen the controlling group (30) students each. The material is the 

book of the second year of The Institution of Teacher's Training in Arabic Grammar which 

has 48 behavioral goals. A plan of the subjects that have been thought in the experiment is 

approved by group of experts.  

 ملخص البحث

اللغة  في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعد اإلثرائييهدف البحث إلى تعَرف أثر المنهج  
اختار الباحثان عشوائيًا معهد إعداد المعلمين في النجف االشرف، وبالطريقة نفسها اختار  ،ولتحقي  هدف الدراسة ،العربية

لتمثل المجموعة الضابطة البالغ  (ب)وشعبة  ،طالباً  (30) البالغ عدد طالبها لتمثل المجموعة التجريبية ،أ()الباحثان شعبة 
التحصيل  ،العمر الزمني محسوبًا بالشهور) :كوفيء بين طالب المجموعتين في المتغيرات اآلتية .طالباً  (30)عدد طالبها 

وبعد تحديد المادة العلمية المتضمنة موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لطالب الصف (.الدراسي لألبوين
وأعد الباحثان  ،هدفًا سلوكياً  (48)فكانت  ،للموضوعات صاغ الباحثان األهداف السلوكية ،الثاني معهد إعداد المعلمين

وعرضت هذه اإلجراءات على مجموعة من الخبراء  ،خطة أنموذجية للموضوعات النحوية المقرر تدريسها في التجربة
 .لمعرفة صدقها ومالءمتها والمتخصصين

 ،لتجربة، وبعد انتهاء التجربةدَرس احد الباحثين بنفسه مجموعتي البحث خالل مدة ا ،ولغرض تطبي  التجربة
 .طّب  الباحثان اختبار التحصيل على طالب المجموعتين

ومعادلة سبيرمان  ،ومعامل ارتباط بيرسون ،T-Testاالختبار التائي  :الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية عملاست
د تحليل النتائج إحصائيًا توصل الباحث وبع ،ومعادلة معامل التمييز ،ومعادلة معامل الصعوبة (،2كا)ومربع كاي  ،بروان
  :إلى

تفو  طالب المجموعة التجريبية التي ُدّرست باستخدام المنهج االثرائي على طالب المجموعة الضابطة التي ُدّرست 
 وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بما (،0.05)وكان الفر  ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  ،بالطريقة التقليدية

ضرورة اهتمام المدرسين بالمنهج اإلثرائي وعده كمكمل للمنهج القائم وليس كونه ساعات إضافية. واقترح الباحثان  :يأتي
 .إجراء دراسة في مراحل دراسية أخرى
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أوال: مشكلة البحث
اللغــة العربيــة بصــورة عامــة وقواعــد اللغــة العربيــة الحــظ الباحثــان تــدنيًا واضــحًا وكبيــرًا فــي مســتوى الطــالب فــي مــادة 

بصورة خاصة وجاءت هذه المالحظة من خالل عملهما في التدريس، كمـا الحظـا أن هنـاك قسـمًا مـن الطـالب يتهربـون مـن 
ويــة دروس اللغــة العربيــة وال يحبــذونها وأّكــد ذلــك عــدد مــن المشــرفين االختصاصــيين الــذين رأوا تــدنيًا واضــحًا فــي النســب المئ

للنجاح في المدارس في مادة اللغة العربيـة مقارنـًة مـع المـواد الدراسـية األخـرى ممـا أعطـى للبـاحثين الدافعيـة فـي البحـث عـن 
أسباب هذا النفور والضعف الذي قد يرجع في بعض جوانبه إلى سوء اسـتعمال طرائـ  التـدريس. لـذا أراد الباحثـان أن يوظفـا 

في نتائجها إلى جعل دروس اللغة العربية من الدروس المحببة إلى نفوس الطـالب فكـان  طريقة حديثة في التدريس قد تؤدي
اختيارهما المنهج اإلثرائي كونه إستراتيجية حديثة في التدريس ووسيلة ناجعة قد تسـاعد الطـالب فـي زيـادة تحسـين تحصـيلهم 

 في قواعد اللغة العربية.
  أهمية البحث :ثانياً 

العربيــة خيــر اللغــات واأللســنة واإلقبــال علــى تفهمهــا مــن ه(: "430ربيــة فــي قــول الثعــالبي )عتتجلــى أهميــة اللغــة ال 
هــ( بأّنهـا: " أمـتن  821)القلقشـندي  وقـد وصـفها ،(2: 1938 ،الثعـالبي) إذ هي أداة العلم ومفتـاح التفقـه فـي الـدين" .الديانة

وقـــد ارتبطــت اللغـــة العربيـــة  ،(183ا مـــذاقًا " )القلقشــندي،د.ت:اللغــات وأوضـــحها بيانــًا، وأذلقهـــا لســانًا، وأمـــّدها رواقـــًا وأعــذبه
ّنــه َلَتْنِزيــُل َربِّ العــاَلِمينَ بالــدين منــذ ظهــور اإلســالم، بســبب نــزول القــرآن الكــريم بهــا، قــال تعــالى:  وُح األمــيُن  *َوا  َنــَزَل ِبــِه الــرُّ

بِـ *ِمَن الُمْنِذرينَ  َعلى َقْلِبَك ِلَتُكونَ * فعـزز ذلـك مـن مكانتهـا لـيس بـين العـــرب  (195 - 192 :)الشـعراء ين ٍ بِلساٍن َعَربـيٍّ مُّ
ـــا جــاء اإلســالم وعــمَّ الجزيــرة العربيــة  ،(2003:12فحســب، بــل بــين مــن اعتنــ  اإلســالم مــن الشــعوب اأُلخر.)ســلمان،  ولمـ

فاختلطــت لهجــات  ،ســالمأخــذت اللغــة العربيــة تنتشــر باآلفــا  ؛ فــامتزج اللســان العربــي بغيــره ممــن دخــل اإل ،وتوســع خارجهــا
العـرب بعضـها بـبعض وباللغـات األخـرى فكثـر اللحـن فـي اللغـة العربيــة ممـا دفـع إلـى وضـع القواعـد التـي تعصـم اللسـان مــن 
الخطأ. لذلك أول شيء احتاج إليه العرب في ضبط القراءة هو )النحو( وقد بعثهم على اإلسراع في وضـعه، وضـبط قواعـده 

قراءة القرآن، فوجه اإلمام علي )عليـه السـالم( أبـا األسـود الـدؤلي عنـدما سـمع رجـاًل يقـرأ قولـه  ما شاهدوه من لحن الناس في
ــِريٌء ِمــَن اْلُمْشــِرِكيَن َوَرُســوَلهُ  :تعــالى بخفــض رســوله وهــي منصــوبة فوضــع بــاب  ،.(3منتصــف اآليــة / :)التوبــة َإنَّ اللَّــَه َب

(. ويعد اإلثـراء فـي المنـاهج مـن األسـاليب الرئيسـة التـي 31: 1982،العطف، والنعت، وهو من أسس علم النحو )السامرائي
إذ يمكن تطبي  هذا األسلوب في الصفوف على اختالف مسـتوياتها وفـي الموضـوعات الدراسـية  ،يمكن استعمالها في التعليم

إذ يقــوم هــذا المــنهج  (،161: 1985جميعهــا ويتضــمن اإلثــراء قيــام الطالــب بالبحــث واالبتكــار وزيــادة المعلومــات )الجبــوري،
على الفرض القائل بأن الوظائف العقلية اإلدراكيـة يمكـن تنميتهـا مـن خـالل التحـدي العقلـي المـنظم المنسـ  الـذي يؤكـد علـى 

أو نشــاطات تفــو  مــا يعطــي فــي منهــاج  ويقصــد بــاإلثراء تزويــد الطلبــة بخبــرات متنوعــة ومتعمقــة فــي موضــوعات ،التأمــل
 إضافية تثري حصيلتهم بطريقة منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلمين لك الخبرات، مناهجالمدرسة العادية، وتتضمن ت

شرافهم، وليس بأسلوب عشوائي.   (Anita, C., 1997, 373) وا 
ويتبلـــور الهـــدف األساســـي لهـــذا المـــنهج فـــي مســـاعدة المتعلمـــين علـــى الـــتعلم وزيـــادة قـــدرتهم علـــى التكيـــف مـــع البيئـــة 

تلــك المهــارات فــي فهــم المشــكالت التــي  عمالتلقــين للمعلومــات إلــى تنميــة المهــارات العقليــة لــديهم واســتوتحويــل التــدريس مــن 
 فـيإلى إمداد المعلـم بمجموعـة مـن التـدريبات يقـوم بتوظيفهـا  ، فضال عن أنه يسعىتواجههم حاضرًا ومستقباًل والتغلب عليها

تقـديم المعلومـات أو المهـارات بطـر  مختلفـة، مثـل األنشـطة  كثيـفالـدرس لمسـاعدة المـتعلم علـى التفكيـر النشـط، وزيـادة أو ت
اعتمـادًا علـى  التعليميـة التـي يؤديهـا الطالـب داخـل الفصـل الدراسـي بمـا يعـزز لـدى الطالـب اكتسـابها التدريبيـة والممارسـات

 ( 87-2000:54 ،البنا)مي.عوامل عديدة منها أساليب التعلم لدى الطلبة وطرائ  التدريس المختلفة وطبيعة المحتوى التعلي
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وقد اختار الباحثان معهد إعداد المعلمين ميدانا للبحث لما يضطلع به من مهمـة إعـداد الكـوادر البشـرية التـي يعـول  
ورسـم مسـتقبلها ؛ لـذلك يقتضـي اإلعـداد األكـاديمي للمعلـم  ،عليها مستقبال في تأسيس اللبنـات األولـى لصـنع الحيـاة وتشـكيلها

فــالمعلم هــو العامــل  ،يم والحقــائ  والمبــادئ الخاصــة بتخصصــه الــذي يعــد لتدريســه فــي المــدارس بشــكل فاعــلتزويــده بالمفــاه
المهم جدًا في عملية التربية وعليه يتوقف نجاحها وبلوغ تاياتها وله دور أساس في تشجيع المتعلمين على ممارسة األنشطة 

ضوء مـا تقـدم ارتـأى الباحثـان تجريـب المـنهج اإلثرائـي فـي مـادة  وفي.(291: 1999،التصاله بهم اتصااًل مباشرًا. )الرشدان
آملــين أن يحقــ  زيــادة متواضــعة فــي  .قواعــد اللغــة العربيــة لعلــه يســهم فــي رفــع مســتوى تحصــيل طلبــة معهــد إعــداد المعلمــين

 :وتوسيع آفا  البحث العلمي في هذا المجال. وتتجلى أهمية البحث الحالي فيما يأتي ،مجال التدريس
 .همية اللغة العربية بشكل خاص بوصفها لغة القرآن الكريم ولغة األمة اإلسالميةأ .1
 .أهمية قواعد اللغة العربية بوصفها مقياس التمكن من اللغة .2
 أهمية الطريقة إليصال المادة .3
 .أهمية المنهج اإلثرائي في إثراء البنى المعرفية للطلبة .4
 .ي ترفد المجتمع بمعلمي المستقبلأهمية معهد إعداد المعلمين بوصفه المؤسسة الت .5
 هدف البحث  :ثالثاً 

 .يرمي البحث إلى تعرف أثر المنهج اإلثرائي في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعد اللغة العربية 
 فرضية البحث :رابعا

 لتحقي  هدف البحث صاغ الباحثان الفرضية الصفرية اآلتية:
.,.( بـين متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين 5ة عند مستوى داللة )داللة إحصائي وال يوجد فر  ذ 

المــنهج اإلثرائــي ومتوســط درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة الــذين يدرســون قواعــد  عماليدرســون قواعــد اللغــة العربيــة باســت
 .اللغة العربية بالطريقة االعتيادية في التحصيل

 :حالي بـيتحدد البحث ال ثحدود البح :خامسا
 .معهد إعداد المعلمين في مركز محافظة النجف األشرف -1
-2011عينة من طالب الصف الثاني في معهد إعداد المعلمين في محافظة النجف األشرف للعام الدراسي  -2

 م.2012
 تحديد المصطلحات  :سادسا

  -:عرفه كل من :المنهج اإلثرائي - 1 
المتميزين يدخل في إطار الصفوف النظامية، ويتكون من  ( بأنه: "برنامج للموهوبين أوGOOD:1973)كود - أ

 محتويات متنوعة ومقصودة للمنهج وفعاليات للطلبة ذوي المستوى العالي في الصف المتميز"
(GOOD,1973:212.) 

(بأنه:"إضافة موضوعات تعليمية إلى المنهج االعتيادي،فيتعلم هؤالء الطلبة المعلومات 1995)الزوبعي وآخرون - ب
ت التي يتعلمها أقرانهم االعتياديون مضافا إليها موضوعات لتوسيع معلوماتهم وتعمي  خبراتهم أكثر من والخبرا

 (.9: 1995االعتياديين )الزوبعي وآخرون،
 التعريف اإلجرائي للمنهج اإلثرائي: 

لثـاني فـي معهـد الصـف ا بأنـه إضـافة معلومـات جديـدة لطـالب :في ضـوء التعريفـات السـابقة يعرفـه الباحثـان إجرائيـاً  
الذين يدرسون مادة قواعد اللغة العربية باستخدام المنهج اإلثرائـي مـن أجـل إحـاطتهم بكـل تفاصـيل الموضـوع  اعداد المعلمين

 .المدروس مما يؤدي إلى إثراء معلوماتهم في تلك المادة
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 ،والتحصيل: تمييز ما يحصل ،وذَهَب ما سواه ،َحَصَل: الحاصل من كل شيء: ما بقي، وثََبتَ :لغــةً  :التحصيل - 2
َل َما ِفي ومحصوله: َبقَّيُته قال الفّراء في قوله تعالى:  ،وحاصل الشيء ،البقايا :والحصائل ،واالسم الحصيلة َوُحصِّ

ُدورِ  ل الشيء ،وقال قسٌم: ُجِمع ،ُمـيَّز :أي بيَّن وقال تيره ،(10)العاديات: الصُّ  )ابن منظور، .وثبت ،تجمَّع :وتحصَّ
 (.153: 1956 ،11ج

 -:فعرفه كل من :أما اصطالحاً 
ويمكن قياسه بالدرجة التي  ،" محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور فترة زمنية معينة -( بأنه:2003أبو جادو ) - أ

وذلك لمعرفة مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعها ويخطط لها  ،يحصل عليها الطالب في اختبار تحصيلي
 (. 425: 2003 ،ما يصل إليه الطالب من معرفة تترجم إلى درجات" )أبو جادوالمدرس لتحقي  أهدافه و 

فهو يمثل اكتساب  ،" درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه الطالب في مجال دراسي واحد-( بأنه:2006عالم ) - ب
 ،عالم)" المعارف والمهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية وهو الناتج النهائي للتعلم

2006 :123 .) 
" هو المستوى الذي يصل إليه طالب عينة البحث في مادة قواعد اللغة العربية في  -:وعرفه الباحثان إجرائيًا بأنه

 االختبار النهائي المعد لهذه الدراسة ويعبر عنه بالدرجات".
المعلمين  الدراسة المتوسطة، ومهمتها إعدادتقبل فيها الطلبة الذين انهوا  وهي المعاهد التي :معاهد إعداد المعلمين - 3

 ومنحهم شهادة )الدبلوم( في التربية، ومدة الدراسة فيها خمس سنوات ويكون التخصص بعد السنة الثالثة. ،والمعلمات
 -:عرفها كل من :قواعد اللغة العربية - 4

لجمل وعملها في حالة االستعمال "عملية تقنين للقواعد والتعليمات التي تصف تركيب ا :بأنها 1989 (الدليمي) - أ
 .(48 :1989كما تقنن القواعد والتعميمات التي تتعل  بضبط أواخر الكلمات" )الدليمي، 

"علم أصول تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء  :بأنها 2000 (سليمان وآخرون) - ب
 .(2000:11 ،")سليمان وآخرون

 – 2011معهد إعداد المعلمين للعام الدراسي في  الثانيالنحوية المقرر تدريسها لطلبة الموضوعات  :التعريف اإلجرائي
ورفع الفعل المضارع ونصبه وجزمه باألدوات التي تجزم فعاًل واحدًا والتي تجزم  ،وهي )بناء الفعل الماضي .م2012
 فعلين(

 
 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

ة ذات الصلة بموضوع البحث والتي أفادت البحث من جوانب عدة يتضمن هذا الفصل عرضا للدراسات السابق 
منهج البحث المتبع، والتصميم التجريبي، والعينة وكيفية اختيارها، والوسائل اإلحصائية والحسابية المناسبة، والنتائج  :منها

 :التي توصلت إليها، والمصادر التي اعتمدتها ومن هذه الدراسات هي
 (1995دراسة صنبر ) -1

 ر المنهج اإلثرائي في القدرات المعرفية لدى طلبة ثانوية المتميزين(أث)
هدفت هذه الدراسة تعرف أثر استعمال المنهج اإلثرائي في القدرات المعرفية لدى طلبة ثانوية المتميزين في مادة 

اإلثرائي في قدرة  األحياء للصف الثاني المتوسط. وتضمنت الدراسة أربعة أهداف فرعية تهدف إلى معرفة أثر المنهج
واختارت الباحثة متوسطتين في محافظة نينوى للعام  التقويم(،التركيب،)التطبي ،التحليل الطالب المعرفية في مجاالت

هما ثانوية المتميزين للبنين كمجموعة تجريبية ومتوسطة دار السالم كمجموعة ضابطة واختارت  1995-1994الدراسي 
( منهم في ثانوية المتميزين 24( طالبا )53كعينة للبحث حيث بلغ عدد الطلبة ) الباحثة صف دراسي من كل مدرسة
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( منهم في متوسطة دار السالم، وقد استخدمت الباحثة تصميم المجموعتين ذا االختبار البعدي فقط باإلضافة إلى 29و)
لك اختبار تحصيلي في مادة األحياء استخدامها اختبار تحصيلي في مادة العلوم ألتراض التكافؤ في القدرات المعرفية وكذ

معامل  -للصف الثاني المتوسط لقياس قدرات الطلبة المعرفية، واعتمدت الدراسة على الوسائل اإلحصائية اآلتية وهي:
 (.15-14: 1995ارتباط بيرسون واالختبار التائي ومعامل صعوبة الفقرة ومعامل تمييز الفقرة )صنبر،

 (2002دراسة الجبوري ) - 2
 فاعلية المنهج اإلثرائي في تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة ثانوية المتميزين في الموصل()

ورمت تعرف فاعلية المنهج اإلثرائي في تنمية  ،أجريت هذه الدراسة في العرا  / جامعة الموصل/ كلية التربية 
لبنين ولتحقي  هدف البحث وضع الباحث أربع المتميزين ل ثانويةالتفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الثاني المتوسط في 

في ثانوية  ا( طالب93( طالبًا من طلبة الصف الثاني المتوسط بواقع )187فرضيات صفرية. وتكونت عينة البحث من )
وتم إجراء التكافؤ بين كال المجموعتين  2002-2001في متوسطة دار السالم وللعام الدراسي  ا( طالب94المتميزين و)

ة والضابطة في متغيرات )العمر الزمني، التحصيل الدراسي للوالدين، التحصيل الدراسي لسنوات سابقة، واختبار التجريبي
المعرفة المسبقة(. واعتمد الباحث اختبار القدرة على التفكير االبتكاري أداًة للبحث كما قام ببناء اختبار للمعرفة المسبقة 

د الباحث على عدد من الوسائل اإلحصائية وهي: االختبار الزائي لعينتين ألتراض التكافؤ بين مجموعتي البحث. اعتم
 مستقلتين و معامل ارتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان _ براون التصحيحية. وأظهرت نتائج البحث ما يأتي:

  بتكاري.عدم وجود فر  ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى الطالقة للتفكير اال -1
وجود فر  ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى المرونة للتفكير االبتكاري، ولصالح  -2

  المجموعة الضابطة.
وجود فر  ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى األصالة للتفكير االبتكاري، ولصالح  -3

  ية.المجموعة التجريب
 الكلية للتفكير االبتكاري. عدم وجود فر  ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى الدرجة -4

 (. 86-8: 2002 ،الجبوري)
  تينالسابق تينالحالي مع الدراس البحثموازنة 

 :بهذه الدراسةلبيان مدى اتفاقها واختالفها وعالقتها  قتينالساب تينفيما يأتي موازنة للدراس
 مكان الدراسة  -1

( في 2002 ،( و)الجبوري1995 ،فقد أجريت دراسة كل من )صنبر ،الدراسات السابقة في أماكن إجرائها اتفقت 
 أما الدراسة الحالية ستجرى في العرا  في النجف األشرف. ،العرا 

 هدف الدراسة  -2
أثر المنهج اإلثرائي في القدرات ( إلى معرفة 1995 ،تباينت الدراسات السابقة في أهدافها فقد هدفت دراسة )صنبر 
أما الدراسة ،فاعلية المنهج اإلثرائي في تنمية التفكير االبتكاري( فهدفت إلى تعرف 2002 ،الجبوري)أما دراسة ،المعرفية

  .الحالية فقد هدفت إلى تعرف أثر المنهج اإلثرائي في التحصيل في مادة قواعد اللغة العربية
 ة حجم العين -3

 ،فقد بلغ حجم العينة في دراسة )صنبر ،تباينت الدراسات السابقة في حجم العينة التي طبقت عليها التجربة 
( 60أما الدراسة الحالية فقد بلغت عينتها)،( طالباً 187( بلغت العينة )2002،وفي دراسة )الجبوري ،( طالباً 53( )1995
 طالبا.

 
 



 م2015/نيسان           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        20العدد/

670 

 التصميم التجريبي -4
أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع  ،السابقة على استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعتيناتفقت الدراسات  

 الدراسات السابقة إذ استخدمت التصميم التجريبي ذي المجموعتين أيضًا.
 الوسائل اإلحصائية -5

فيها الوسائل اإلحصائية إذ استخدمت  ،في الدراسات السابقة انلقد تعددت الوسائل اإلحصائية التي استعملها الباحث 
 :اآلتية

االختبار الزائي لعينتين  ،ومعامل تمييز الفقرة،ومعامل صعوبة الفقرة،واالختبار التائي ،بيرسون ارتباطمعامل )
. أما الدراسة الحالية فيستخدم الباحثان الوسائل (والنسبة المئوية ،براون التصحيحية -ومعادلة سبيرمان  ،مستقلتين

 ناسبة.اإلحصائية الم
أثبتت الدراستان السابقتان فاعلية المنهج اإلثرائي في التحصيل، أما نتيجة البحث الحالي فستعرض في الفصل الرابع  -6

 .من هذا البحث
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

  -:منهج البحث :أوالً 
ل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة اثر المنهج اإلثرائي في تحصي) :اتبع الباحثان المنهج التجريبي لتعّرف 

وُيمّثل أحد مناهج البحث العلمي  ،وقد اعتمدته دراسات عّدة ،ألّنه المنهج المناسب لطبيعة البحث (قواعد اللغة العربية
 المستعملة في البحوث التربوية والنفسية.

 التصميم التجريبي: :ثانيا
 زئي، ألنه أكثر مالئمة إلجراءات بحثهما، وكما مبين في الجدولاختار الباحثان التصميم التجريبي ذي الضبط الج 

(1.)  
 (1الجدول )

 التصميم التجريبي
 نوع االختبار المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 اختبار تحصيلي التحصيل المنهج اإلثرائي التجريبية
 اختبار تحصيلي التحصيل الطريقة التقليدية الضابطة

جموعة التجريبية في هذا التصميم هي التي يتعرض طالبها إلى المتغير المستقل )المنهج اإلثرائي(، يقصد بالم  
والمجموعة الضابطة التي يدرس طالبها بالطريقة التقليدية المتبعة في تدريس مادة قواعد اللغة العربية. في حين يقصد 

عدي يعده الباحثان بنفسهما، لمعرفة أثر المتغير المستقل بالتحصيل المتغير التابع الذي يقاس بواسطة اختبار تحصيلي ب
 المستعمل في الدراسة.
 ثالثا: مجتمع البحث: 

يمثل مجتمع البحث الحالي طالب الصف الثاني في معهد إعداد المعلمين في مركز النجف األشرف للسنة  
ية العامة لتربية محافظة النجف األشرف لمعرفة ( وألجل اختيار عينة المدارس زار الباحثان المدير 2012ـ  2011)الدراسية 

فكانت المعاهد كما مبين في ، أسماء المعاهد النهارية للبنين فقط التابعة لها والتي تقع ضمن محافظة النجف األشرف
 (.2)الجدول 
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  (2)جدول 
 النجف األشرف المعاهد النهارية للبنين في محافظة

 الموقع اسم المعهد ت
 الكوفة. حي كندة لمعلمينمعهد إعداد ا 1
 المناذرة. حي العسكري معهد إعداد المعلمين 2
 العباسية معهد إعداد المعلمين 3
 النجف األشرف. حي الغدير معهد إعداد المعلمين 4

  عينة البحث :رابعا
 :عينة المعاهدـ  1

 .افظة النجفيتطلب البحث الحالي اختيار معهد من بين المعاهد التابعة لمديرية تربية مح 
للبنين الواقع في مركز محافظة النجف بطريقة عشوائية، من بين المعاهد التي  المعلمين إعداداختار الباحثان معهد 

 .تتوافر فيه شعبتان أو أكثر ضمن مجتمع البحث
 :ـ عينة الطالب 2

ومن خالل  ،النجف األشرف وهو معهد إعداد المعلمين في ،بعد أن حدد الباحثان المعهد الذي ستطب  فيه التجربة 
 (أ)يضم ثالث شعب للصف األول، وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحثان شعبة  الذيعمل أحد الباحثين في المعهد 

لتمثل المجموعة  (ب)وشعبة  (،المنهج اإلثرائي)لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة قواعد اللغة العربية باستخدام 
( طالبًا في 33طالبًا بواقع ) (65وبلغ عدد طالب المجموعتين ) (،التقليدية)تدرس المادة نفسها بالطريقة الضابطة التي س

أصبح عدد أفراد العينة  ،( طالب5طالبًا في شعبة )ب( وبعد استبعاد الطالب المخفقين البالغ عددهم ) (32و ) (أ)شعبة 
وكما مبين في  ،( طالبًا في المجموعة الضابطة30و) ،التجريبيةفي المجموعة  ا( طالب30طالبًا بواقع ) (60النهائي )
 (3)الجدول

 (3)جدول 
 عدد طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده

 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب المخفقين عدد الطالب قبل االستبعاد الشعبة المجموعة
 30 3 33 أ التجريبية
 30 2 32 ب الضابطة

 60 5 65 المجموع
 ،إن سبب استبعاد الطالب المخفقين كونهم يمتلكون خبرة سابقة عن الموضوعات التي ستدرس في إثناء التجربة 

وهذا ما جعل الباحثان يستبعدونهم من النتائج  ،وهذه الخبرات قد تؤثر في دقة نتائج البحث أو في السالمة الداخلية للتجربة
 .يهم في داخل الصف حفاظا على النظام الدراسيإذ ابقي عل ،فقط

 -:خامسا / تكافؤ مجموعتي البحث
حرص الباحثان قبل الشروع ببدء التجربة على تكافؤ طالب مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات التي  

لجنس نفسه وهذه المتغيرات ومن ا ،يعتقدان أنها تؤثر في سالمة التجربة على الرتم من أّن طالب العّينة من منطقة واحدة
 :هي

العمر الزمني للطالب.  
 .التحصيل الدراسي لآلباء 
التحصيل الدراسي لألمهات. 
  -تم الحصول على المعلومات الخاصة للطالب بالنسبة إلى المتغيرات السابقة عن طري : 
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 (. 1)تنظيم استمارة معلومات خاصة وزعت على الطالب ملح   
 .الخاصة بإدارة المعهد درجاتاالستعانة بسجالت ال 
 .االستعانة بالبطاقة المدرسية 

 :ـ العمر الزمني محسوبًا بالشهور 1
على أعمار الطالب من البطاقة المدرسية الخاصة بكل طالب ومن استمارة المعلومات )ملح   الباحثانحصل  

( شهرًا، في 207,7ة التجريبية )إذ بلغ متوسط أعمار طالب المجموع ،وتم حساب أعمار طالب مجموعي البحث ،(4
( لعينتين T-Test) ( شهرًا، وعند استعمال االختبار التائي206,9حين بلغ متوسط أعمار طالب المجموعة الضابطة )

مستقلتين لمعرفة داللة الفر  اإلحصائي بين أعمار طالب المجموعتين، اتضح أّن الفر  ليس بذي داللة إحصائية عند 
( بدرجة حريـة 2( وهي أصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )0,28انت القيمة التائية المحسوبة )(، إذ ك0,05مستوى )

  ( يبّين ذلك.4وهذا يدل على أّن المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائيا في العمر الزمني والجدول ) ،(58)
 (4الجدول )
 حث في العمر الزمني محسوبا بالشهورنتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي الب

 المجموعة
عدد أفراد 
 العّينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 83,07 9,1 207,7 30 التجريبية
58 0,28 2 

ليست بذي داللة 
 146,2 12,09 206,9 30 الضابطة إحصائية

  (1)ـ التحصيل الدراسي لآلباء2
كافأ الباحثان في التحصيل الدراسي لآلباء بين مجموعتي البحث باستعمال مربع كاي فكانت النتائج بحسب ما  

  (5مبين في جدول )
 (5جدول )

 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا

إذ أظهرت نتائج  ،إن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا في التحصيل الدراسي لإلباء (5)ن جدول يبدو م  
عند مستوى داللة  (7,81( الجدولية )2كا)( أصغر من قيمة1,42( المحسوبة )2كا)أن قيمة  ،البيانات باستعمال مربع كاي

 .ذا المتغيرمما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث في ه (،3( وبدرجة حرية )0,05)
  )*( (2)التحصيل الدراسي لألمهات -3

                                                           
( وكذلك خلية )معهد 5أقل من ) (في خلية واحدة لكون التكرار المتوقع في خلية )يقرأ و يكتب (يقرأ ويكتب وابتدائية)دمجت الخليتان ( 1)

 (.3( وبذلك أصبحت درجة الحرية )5أقل من ) (واحدة لكون التكرار المتوقع في خلية )معهددمجت في خلية  (وبكالوريوس

 (إعدادية ومعهد)( وكذلك خلية 5أقل من ) (في خلية واحدة لكون التكرار المتوقع في خلية )يقرأ و يكتب (يقرأ ويكتب وابتدائية)دمجت الخليتان ( 2)

 (.3( وبذلك أصبحت درجة الحرية )5أقل من ) (ع في خلية )معهددمجت في خلية واحدة لكون التكرار المتوق
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 القيمة المحسوبة

 

 القيمة الجدولية

 7 6 7 10 30 التجريبية

 غير دالة إحصائياً  7,81 1,42 3
 11 6 5 8 30 الضابطة
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كافأ الباحثان في التحصيل الدراسي لألمهات بيين مجميوعتي البحيث باسيتعمال مربيع كياي فكانيت النتيائج بحسيب ميا 

  (6)مبين في جدول 

 ( 6جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا

إذ أظهرت نتائج  ،أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيًا في التحصيل الدراسي لألمهات (6)جدول يبدو من  
عند مستوى داللة  (7,81)( الجدولية 2كا)( اصغر من قيمة 1,04( المحسوبة )2كا)أن قيمة  ،البيانات باستعمال مربع كاي

  .هذا المتغير مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث في (،3)وبدرجة حرية  ،(0,05)
  :ضبط المتغيرات الدخيلة :سادسا

تاحة المجال للمتغير   يتأثر المتغير التابع بعوامل متعددة تير العامل التجريبي لذلك البد من ضبط هذه العوامل وا 
ثان حاول الباح ،ولغرض الحفاظ على سالمة التجربة(. 198 ،2009 ،عطوي،)التجريبي وحده بالتأثير على المتغير التابع

وعلى الرتم مما قام به الباحثان من إجراء التكافؤ اإلحصائي  ،الدخيلة التي قد تؤثر في دقة النتائج المتغيراتضبط بعض 
وفيما يأتي  ،إال إنهما حاوال قدر اإلمكان السيطرة على بعض المتغيرات الدخيلة ،بين مجموعتي البحث في بعض المتغيرات

 -هذه المتغيرات وكيفية ضبطها:
 الحوادث المصاحبة: - 1

مثل الحوادث الطبيعية  ،لم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي ظرف طارئ أو حادث يعرقل سيرها 
لذا لم يكن اثر لذلك في المتغير التابع بجانب المتغير  ،وتير الطبيعية مثل اإلدارية (واألعاصير ،والفيضانات ،الزالزل)

 .هذه العواملالمستقل، وبهذا أمكن تفادي أثر 
 أداة القياس:-2

  .استعمل الباحثان اختبار ألتحصيل أداة لقياس تحصيل طالب مجموعتي البحث 
 اإلجراءات التجريبية:-3

 :لقد حرص الباحثان على جعل هذا العامل تير مؤثر في سير التجربة وتمثل ذلك من خالل ما يأتي 
 . الباحثين كان مدرسا في المعهد تمتع البحث بسرية كاملة إذ أن احد :سرية البحث -أ
الن تكليف مدرس  ،وهذا يعطي التجربة درجة من الدقة والموضوعية ،درس أحد الباحثين مجموعتي البحثالمدرس:  -ب

فقد يمتلك أحد المدرسيين معلومات عن المادة أكثر من  ،لكل مجموعة يجعل من الصعب السيطرة على سير التجربة
 .أو تير ذلك من العوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة ،فضلأو صفات شخصية أ ،األخر

إذ بدأت التجربة في يوم  ،وهي فصل دراسي كامل ،كانت مدة التجربة متساوية لطالب المجموعتين:مدة التجربة -ج
 .5/2012/ 6وانتهت يوم األحد المواف   ،28/3/2012األربعاء المواف  
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القيمة 

 المحسوبة
 القيمة الجدولية

 8 8 9 5 30 التجريبية
 غير دالة إحصائياً  7,81 1,04 3

 8 5 10 7 30 الضابطة
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 تحديد المادة العلمية  -سابعًا 
حدد الباحثان قبل بدء التجربة المادة العلمية التي ستدرسها مجموعتي البحث، وقد تضمنت الموضوعات اآلتية  

من كتاب (.ورفع الفعل المضارع ونصبه وجزمه باألدوات التي تجزم فعاًل واحدًا والتي تجزم فعلين ،بناء الفعل الماضي)
 . م2012/  2011 لمين المقرر تدريسه للعام الدراسيللصف األول معهد إعداد المع قواعد اللغة العربية

 ثامنا: صياغة األهداف العامة والسلوكية: 
 :تكمن أهمية األهداف التربوية العامة في أنها تساعد في اختيار المحتوى التعليمي، وتنظيمه   تحديد األهداف العامة

. لذا راجع ،(2002:116فيته الدراسية واالجتماعية.)الحيلة،وترتيبه، بطريقة تتف  واستعداد المتعلم، ودوافعه وقدراته، وخل
لعربية للعام الباحثان مديرية المناهج العامة في وزارة التربية، وحصال على نسخة من األهداف العامة لكتاب قواعد اللغة ا

 ( يبين ذلك.2م والملح  )2012- 2011الدراسي 
 :سلوكية واختيارها أمرًا يجعل عملية التعليم والتعلم أكثر فاعلية، إذ يعد تحديد األهداف ال صياغة األهداف السلوكية

يكون واضحًا في ذهن المدرس الهدف الذي يحاول أن يحققه ويكون قد فكر بالمواد والوسائل الضرورية واألساليب المناسبة 
 ( يبين عدد األهداف السلوكية7وجدول ) (1982:162لتحقيقه )أبو لبدة،

 ( 7جدول )
 وعدد األهداف السلوكية لكل موضوع،وعات التي ستدرس في أثناء مدة التجربةالموض 

 األهداف السلوكية الموضوعات
 بناء الفعل الماضي.
 رفع الفعل المضارع.
 نصب الفعل المضارع.

جزم الفعل المضارع )األدوات التي تجزم فعاًل واحدًا( جزم الفعل المضارع 
 )أدوات الشرط الجازمة(

10 
10 
9 
8 
11 

 48 المجموع
موزعة بحسب الموضوعات المقرر  ،هدفاً  (48)أن العدد الكلي لألهداف السلوكية بلغ  (،7)يتضح من الجدول 
رفع الفعل )أهداف لموضوع  (10)و  (،بناء الفعل الماضي)أهداف لموضوع  (10)فكانت  ،تدريسها في أثناء مدة التجربة

األدوات التي  –جزم الفعل المضارع )أهداف لموضوع  (8)و  (،المضارعنصب الفعل )أهداف لموضوع  (9)و (،المضارع
 (.3ملح ()أدوات الشرط الجازمة –جزم الفعل المضارع )( هدفًا لموضوع 11)و(،تجزم فعاًل واحداً 

 تاسعًا: إعداد الخطط التدريسية:
 ،لمدرس مسبقا قبل تنفيذ الدرسيقصد بالتخطيط الدراسي هو مجموع الخطوات واإلجراءات والتدابير التي يتخذها ا 

وقد اعد الباحثان الخطط  (9 :2007وسهيلة،  وتعلم أفضل )عبيدات ،ويتدرب عليها من اجل ضمان تحقي  تدريس أفضل
 (المنهج اإلثرائي)بمجموعتي البحث للموضوعات التي ستدرس في التجربة في ضوء المتغير المستقل  الخاصةالتدريسية 

وعرضت نماذج من هذه الخطط على مجموعة من  ،في المجموعة الضابطة (الطريقة التقليدية)و ،ةفي المجموعة التجريبي
لبيان آرائهم ومالحظاتهم  (4)ملح   طرائ  تدريس اللغة العربية والعلوم التربوية والنفسية ومدرسي المادة المتخصصين في

 . (5)ملح  ديالت الالزمة عليها،وفي ضوء ما أبداه الخبراء من مالحظات أجريت التع ،تعديلاللغرض 
يتطلب البحث الحالي إعداد اختبار تحصيل لقياس تحصيل طالب مجموعتي البحث و  : عاشرا: إعداد اختبار التحصيل

عند نهاية التجربة لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع. ولعدم وجود اختبار تحصيلي جاهز يتصف 
الموضوعات المحددة في مادة قواعد اللغة العربية الحديث والمعاصر، لذا صمم الباحثان اختبارًا بالصد  والثبات يغطي 

تحصيليًا معتمدًا في ذلك على األهداف السلوكية المحددة ومحتوى المادة الدراسية، متسمًا بالصد  والثبات والموضوعية، 
 سبقت تطبيقه منها:ويتالءم مع مستوى عينة البحث. وقد مر هذا االختبار بخطوات 
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تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي ينبغي على مصمم االختبار التفكير بها. فعند  أ ـ تحديد الهدف من االختبار:
تصميم أي اختبار تحصيلي يجب على مصممه النظر مسبقًا إلى الهدف الذي يسعى إليه من بناء اختباره ومن ثم صياتته 

 .(210: 2000ءم والهدف الذي صمم من أجله )ملحم،وتصميم أسئلة االختبار، لتتال
يرمي اختبار التحصيل إلى قياس أثر المتغير المستقل في المتغير التابع )التحصيل النهائي في مادة قواعد اللغة العربية  

 .الثاني في معهد إعداد المعلمينالحديث والمعاصر( لطالب الصف 
( للمجال المعرفي Bloomقياس المستويات الستة من تصنيف بلوم )التزم الباحثان ب ب ـ مستويات االختبار:

 .)المعرفة،الفهم، التطبي ، التحليل، التركيب، التقويم( لمالءمتها للمرحلة اإلعدادية
تعرف الخارطة االختبارية:بأنها عبارة عن مخطط تفصيلي يحدد  :(ت ـ إعداد الخارطة االختبارية )جدول المواصفات

ويبين الوزن النسبي الذي يعطيه المدرس لكل  ،ويربط محتوى المادة الدراسية باألهداف التعليمية السلوكية ،محتوى االختبار
وتعد الخارطة  (.127 :2007 ،النور)موضوع من الموضوعات المختلفة واألوزان السلوكية في مستوياتها المختلفة 

بارات التحصيلية، ألنها تضمن توزيع فقرات االختبار على االختبارية من المتطلبات األولى واألساسية في إعداد االخت
 ,Chisell,1975المفاهيم األساسية للمادة وعلى األهداف السلوكية التي يسعى االختبار لقياسها وحسب أوزان كل منها. )

P: 44لعربية المقرر (. لذلك أعد الباحثان خارطة اختباريه اشتملت على الفصول األربعة األخيرة لمادة قواعد اللغة ا
واألهداف السلوكية للمستويات الستة من المجال المعرفي لتصنيف  ،لطلبة الصف الثاني في معهد إعداد المعلمينتدريسها 
( فقرة، وزعت على تلك المستويات، وقد تم تحضير 24وحدد الباحثان عدد الفقرات االختبارية إذ بلغت ) ،(Bloomبلوم )

 جدول للمواصفات.
 دلة التالية:وحسب المعا

 %100×  عدد الصفحات للموضوع الواحد = نسبة أهمية المحتوى 
 عدد الصفحات الكلية للمادة الدراسية    

 بعد إخراج أهمية المحتوى نستخرج النسبة المئوية لكل مستوى حسب المعادلة اآلتية:
 %100×  مستوىكل مجموع األهداف السلوكية ل نسبة أهمية كل مستوى = 
 ع األهداف السلوكية الكليمجمو     

 يوضح ذلك (8)وجدول 
 (8الجدول )

 (طة االختباريةيالخر) 

عدد صفحات كل موضوع واألهمية النسبية للموضوعات وعدد الفقرات االختبارية في كل مستوى من المستويات 

  (، التركيب، التقويمالتحليل ،التطبيق ،الفهم ،المعرفة)

 الموضوعات
عدد 

 الصفحات
األهمية 
 النسبية

 مستويات األهداف

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبي  فهم معرفة
 5 1 1  1 1 1 18 6 الفعل الماضي

 4  1 1 1 1  12 4 رفع الفعل المضارع
 5 1 1  1 1 1 24 8 نصب الفعل المضارع
 6 1 1 1 1 1 1 27 9 جزم الفعل المضارع
 4 1 1 1 1   18 6 جزم الفعل المضارع

 24 4 5 3 5 4 3 100 33 لمجموعا
 %100 %12 %12 %10 %22 %20 %20 النسبة المئوية للمستويات
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هناك عدد من االختبارات التي تستخدم في قياس تحصيل الطالب، منها على سبيل  ث ـ تحديد نوع فقرات االختبار:
شرط إجادة اختيارها وصياتتها وتصميمها، وهي المثال: االختبارات المقالية وهي أفضل أنواع األسئلة في نظر التربويين، ب

صالحة لقياس القدرات العليا من الجانب المعرفي للطلبة وخاصة التركيب والتقويم، وهي بهذه تمتاز عن تيرها من 
أما االختبارات الموضوعية فهي أكثرها شيوعًا واستعمااًل في االختبارات الخاصة  .(175:2001)أبو الهيجاء، االختبارات

التحصيل الدراسي، وتسمى باالختبارات الحديثة مقارنة باالختبارات المقالية، وقد أخذت أسم الموضوعية من طريقة ب
تصحيحها، فهي موضوعية لعدم تأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية للمصحح. ويمتاز هذا النوع من االختبارات بثبات وصد  

اختار (.1999:62،اء أهداف المادة الدراسية )الظاهر وآخرونعاليين ـ إذا وضعت بشكل جيد ـ وشمولها لجميع أجز 
من أكثر االختبارات الموضوعية فعالية، ويمكن عن طريقها قياس قدرات عقلية  فقرات االختبار من متعدد ألنها الباحثان

قصير  عليا يصعب على تيرها من االختبارات الموضوعية قياسها، فهي تساعد المدرس على تغطية المادة في وقت
  .(2000:181،والسيطرة على العملية التعليمية )جامل

  -:صدق االختبار
ويقصد بصد  االختبار هو أن يقيس اختبار التحصيل ما وضع  ،االختبار الجيد أن يكون صادقاً  صفاتمن  
اضحة لمقدرة بحيث يعطي صورة كاملة وو  (.194 :2007 ،النور) وأال يقيس أي أهداف أخرى تير أهداف المقرر ،لقياسه

ومن اجل التحق  من صد  االختبار عمد الباحثان إلى  .(212: 2010 ،الطالب على الخاصية المراد قياسها )العبسي
  -:التحق  من نوعين من أنواع الصد  هما الصد  الظاهري وصد  المحتوى

 -:أ ـ الصدق الظاهري
تها ويتناول تعليمات االختبار ودقتها ودرجة هو المظهر العام لالختبار من حيث نوع المفردات وكيفية صيات 

ولغرض التثبت من الصد   (195 :2007 ،الكبيسي. )وخواص ومدى مناسبة االختبار للغرض الذي وضع من اجله
عرض الباحثان فقرات االختبار مع األهداف السلوكية  ،وتحقيقه لألهداف التي وضع من اجلها ،الظاهري لالختبار

( لبيان مدى مالئمة كل 5)ملح  المختصين في طرائ  التدريس والقياس والتقويم ومدرسي المادة( على عدد من 4ملح )
وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم عدلت بعض الفقرات التي لم  ،فقرة للهدف السلوكي الذي وضعت لقياسه وسالمة صياتتها

( فقرة ملح  24تطبي  بفقراته البالغة )فأصبح االختبار جاهزا لل ،%( من مجموع الخبراء80تحصل على نسبة موافقة )
(4).  

 -:صدق المحتوى ب ـ
ومن ثم اختيار  ،المراد قياسها ،تعد فقراته عينة ممثلة لنطا  السلوك ،إن االختبار الذي يتصف بصد  المحتوى 

حققه الباحثان وهذا ما  (2000:75 ،الدليمي وعدنان) عدد من األسئلة يفترض بها أن تمثل هذا النطا  تمثياًل صحيحاً 
عن طري  االهتمام  ،عن طري  إعداد جدول المواصفات الذي يعطي صورة صادقة لبناء فقرات اختبار التحصيل للطالب

 (. 8بالموضوعات جميعها ومستويات األهداف كافة كما موضحة في جدول رقم )
 التطبيق االستطالعي لالختبار 

( طالبًا من طالب معهد 40على عينة استطالعية مؤلفة من ) طب  الباحثان اختبار التحصيل بصيغته النهائية
من إكمال طالب العينة االستطالعية الموضوعات المشمولة باالختبار  الباحثانإعداد المعلمين في الكوفة، بعد أن تأكد 

  :ىوقد هدف الباحثان من تطبي  االختبار على العينة االستطالعية إل ،التي درساها لطالب مجموعتي البحث
 تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار. 
 تحليل فقرات االختبار من حيث:       

 .أ. مستوى الصعوبة 
 .ب. قوة التمييز 
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 حساب معامل ثبات االختبار. 
 . تحديد الزمن المناسب الذي يستغرقه االختبار 1

 ،دقيقة (36)أسرع طالب أكمل اإلجابة بـوجد الباحثان إن  ،بعد تطبي  اختبار التحصيل على العينة االستطالعية
  :ثم حسب متوسط زمن االختبار باستخدام المعادلة اآلتية ،دقيقة (42)وأبطأ طالب استغر  

                       36  +42             78 
  .دقيقة 39=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ =زمن االختبار = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          2                    2 
 دقيقة. (39)أن متوسط الوقت الذي استغرقه الطالب لإلجابة عن االختبار كان  للباحثينفأتضح 

 ل فقرات االختبار . تحلي2
فيما  ،ومدى مراعاتها الفرو  الفردية ،يتطلب بناء االختبار إجراء تحليل لفقراته لمعرفة صعوبة كل فقرة وسهولتها

وذلك  ،وبعد تصحيح إجابات طالب العينة االستطالعية(106 :1990 ،اإلمام وآخرون) ،يخص الصفة المراد قياسها
والفقرات التي وضع لها أكثر  ،وعوملت الفقرات المتروكة ،وصفر لإلجابة الخطأ ،بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة

النصف  ،ثم قسمت الدرجات على نصفين ،وبعدها رتبت درجات الطالب تنازلياً  ،معاملة اإلجابات الخطأ ،من عالمة
ورقة إجابة من  (20)يشمل والنصف األسفل  ،ورقة إجابة من األورا  الحاصلة على أعلى الدرجات (20)ويشمل  ،العلوي

أخذها الباحث بكاملها بداًل من  (،50أقل من )ولكون العينة االستطالعية صغيرة  .األورا  الحاصلة على أوطأ الدرجات
وكانت أعلى درجة من بين درجات المجموعة العليا  (،108 :1990 ،)اإلمام وآخرون وأعالها (%27)اعتماد أعلى وأوطأ 

 ،ثم حسب الباحثان متوسط الصعوبة ،درجات (6)ت أوطأ درجة من بين درجات المجموعة الدنيا فيما كان ،درجة (16)
  :وكما يأتي ،وقوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 يقصد بصعوبة الفقرة نسبة الطالب الذين يجيبون إجابة صحيحة عن الفقرة )اإلمام وآخرون :مستوى الصعوبة، 
إذا كان  ،لدراسات أن االختبار يمكن أن يميز إلى أقصى حد ممكن بين الطالب المختبرينوقد بينت ا (،109: 1990

منهم على كل فقرة من  (%50)أي يستطيع أن يجيب  ،تقريباً  (%50)متوسط صعوبة الفقرات التي يشتمل عليها 
ري  حساب النسبة المئوية عن ط ،وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار(.286 :2000 ،عالم)فقراته

وذلك باستخدام معادلة معامل  ،لعدد الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرات بالنسبة إلى مجموع الطالب المختبرين
وهذا يعني أن فقرات  (،%0.50) وبمتوسط مقداره (،%0.73 -% 0.30وجد الباحثان إنها تتراوح بين ) ،الصعوبة

،أن فقرات االختبار ُتعد مقبولة إذا كان (Bloom) ويرى بلوم ،صعبة جدًا وال سهلة جداً إذ أنها ليست  ،االختبار مقبولة
  .(:Bloom, 1971 66) (%0.80 -% 0.20)معامل صعوبتها يتراوح بين 

 قدرة الفقرة على تمييز الفرو  الفردية بين الطالب الذين يعرفون اإلجابة الصحيحة ،يقصد بقوة التمييز :قوة التمييز، 
باستخدام  وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار (،114 :1990 ،طالب الذين ال يعرفونها )اإلمام وآخرونوال

%( 0.30والفقرة التي يزيد معامل تميزها عن ) (،%0.95 -% 0.30)وجد أنها تتراوح بين،معادلة معامل تمييز الفقرة
و  ،لذلك أبقى الباحثان على فقرات االختبار جميعها (،116 :1990 ،فإنها جيدة التمييز وتستخدم بثقة )اإلمام وآخرون

 .يبين ذلك (7ملح  )
 . حساب معامل الثبات 3

ُيقصد بثبات االختبار إن يعطي االختبار النتائج نفسها إذا ما استخدم أكثر من مرة تحت ظروف متماثلة وهو يشير 
طر  عديدة لحساب معامل ثبات االختبار منها طريقة إعادة وهناك  ،إلى الثقة في تقدير االختبار لدرجات الطالب

وقد استعمل الباحثان  (،136 – 134 :2000 ،عطوي)وطريقة الصور المتكافئة  ،وطريقة التجزئة النصفية ،االختبار
 ويعود ذلك إلى أنها تتالفى عيوب بعض الطر  ،ألنها من أكثر طر  حساب الثبات شيوعاً  ،طريقة التجزئة النصفية
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النصف األول يضم درجات الطالب عن  ،تّم تقسيمه على نصفين ،وبعد تصحيح إجابات الطالب عن االختبار ،األخرى
استخرج  ،وباستخدام معامل ارتباط بيرسون ،والنصف الثاني يضم درجات الطالب عن الفقرات الزوجية ،الفقرات الفردية

تقسيم االختبار إلى نصفين يفقده مجموعة من الخصائص التي  وبما أن (،0.84)وقد بلغ  ،معامل الثبات بين النصفين
فبلغ  (،337 :1990 ،العمر)براون  –باستخدام معادلة سبيرمان  ،لذلك تّم تعديل هذا الوضع ،تؤثر في معامل االرتباط

 (،0.67)مل ثباتها التي إذا بلغ معا ،وهو معامل ثبات جيد وعاٍل بالنسبة لالختبارات تير المقننة (،0.91)معامل الثبات 
  (.9ملح  )وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبي   ،فإنها ُتعد جيدة

 تطبيق االختبار النهائي 
وقبل أسبوع من إجراء االختبار النهائي أخبر الباحثان طالب مجموعتي  ،رةر بعد االنتهاء من تدريس المادة المق 
الباحثان بتطبي  اختبار التحصيل  طب ثم  ،الخمس التي درسوهاإن هنالك اختبارًا سيجرى لهم في الموضوعات  ،البحث

 :وقد روعي عند تطبي  االختبار ما يأتي ،( صباحاً 9.45) في الساعة ،على طالب مجموعتي البحث يوم األحد المواف 
إشراف الباحثان على تطبي  اختبار التحصيل بمساعدة اثنين من المدرسين. 
 باالختبارشرح وتوضيح التعليمات الخاصة. 
إجراء االختبار في وقت واحد. 
إجراء االختبار في قاعتين متجاورتين ليسهل السيطرة عليها. 

 طريقة تصحيح االختبار 
بإعطاء درجة واحدة  ،فحص الباحثان إجابات طالب مجموعتي البحث ،بعد تطبي  اختبار التحصيل البعدي

رات المتروكة والفقرات التي وضع لها أكثر من إشارة معاملة وعوملت الفق ،وصفر لإلجابة الخطأ ،لإلجابة الصحيحة
وقد وجد  ،(صفراً )والدرجة الدنيا  ،درجة (24)كانت الدرجة العليا لالختبار  ،وعلى هذا ،الفقرات الخطأ بإعطائها صفراً 

 (.6ملح  ) درجات (3)وأوطأ درجة كانت  ،درجة (22)الباحثان أن أعلى درجة حصل عليها طالب المجموعتين كانت 
 :استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية: حادي عشر: الوسائل اإلحصائية

 ذا النهايتين لعينيتين مستقلتين  (T-Test). االختبار التائي 1
اختبار  ،العمر الزمني للطالب) :استخدم في التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات اآلتية

 (.ديالتحصيل البع
 

 = (1-)نت 
 
 
 
 

  :إذ تمثل
 .الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة – (1-س)
  .الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية - (2-س)
  .عدد أفراد المجموعة الضابطة – (1ن)
 .عدد أفراد المجموعة التجريبية – (2ن)
2ع)

  .التباين للمجموعة الضابطة – (1
2ع)

  .التباين للمجموعة التجريبية - (2

 

 2ن

 

 1ن
 

 2 - 2ن + 1ن

  

1( ع1-1)ن
2( ع1-2+ )ن 2

2 

 

 2َس    -     1َس

1 1 
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 (Dennis, 2000: 133)  
 ( لحساب ثبات االختبار Bearson. معامل ارتباط بيرسون )2
 )مج س( )مج ص( – ن مج س ص                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]2)مج ص( -2ن مج ص [ ]2)مج س(  - 2ن مج س) [                   

 
  :إذ تمثل

 .معامل ارتباط بيرسون :ر() 
 .عدد أفراد العينة :)ن(
 .درجات المجموعة التجريبية :)س(
 ( 145 :1990 ،فيركسون) .لضابطةدرجات المجموعة ا :)ص(

 براون  –. معادلة سبيرمان 3
بعد أن استخرج  (،درجات الفقرات الفردية والزوجية)استخدمت لتصحيح معامل االرتباط بين نصفي االختبار

 .بمعامل ارتباط بيرسون
  ر            

 رث = ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 + ر1           

 .معامل االرتباط الكلي (رث) :إذ تمثل
 . االختبار الذي استخرج بمعادلة بيرسون معامل االرتباط بين النصف األول والنصف الثاني من (ر) 

  (2كا). مربع كاي 4
 .استخدم في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لألبوين

  2(ق –ل )                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مج 2كا

 ق                       
 :إذ تمثل

 التكرار المالحظ  – (ل)
 (Dennis, 2000 :147) التكرار المتوقع – ( )

 . معادلة معامل الصعوبة 5
 استخدمت في حساب مستوى صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار التحصيل.

 م               
  ـــ= ــــــــــــــــــــــــــ ص 

 ك                    
  :إذ تمثل

 .صعوبة الفقرة (ص) 
 .مجموعة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيا (م) 
 (75 :1981 ،الزوبعي) .مجموع األفراد في المجموعتين العليا والدنيا (ك) 
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 . معادلة معامل تمييز الفقرة 6
 .اب قوة تمييز كل فقرة من فقرات اختبار التحصيلاستخدمت لحس

 ص د - ص ع           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص + د() 1/2          
 

   :إذ تمثل
 .مجموعة اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا (مج ص ع)
 .حيحة في المجموعة الدنيامجموعة اإلجابات الص (مج ص د) 
 ( نصف مجموع الطالب في كل من المجموعتين (ع + د) 1/2) 
 (115 :1990 ،اإلمام وآخرون) .العليا والدنيا 
 

 الفصل الرابع
 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات عرض النتائج وتفسيرها

 -:عرض النتائج :أوال
ليس هناك فر  ذو داللة إحصائية ) :أنهرية التي تنص على للوصول إلى هدف البحث والتحق  من الفرضية الصف 

( بــين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة الــذين يدرســون مــادة قواعــد اللغــة العربيــة باســتخدام المــنهج 0,05)عنــد مســتوى 
 .(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية االثرائي
الختبار داللة الفر  بين الوسط الحسـابي لـدرجات  ،لعينتين مستقلتين (T- Test)احثان االختبار التائي الب عملاست 

بلـغ  التحصيلتحصيل طالب المجموعة التجريبية والوسط الحسابي لدرجات تحصيل طالب المجموعة الضابطة في اختبار 
وبلغــــت القيمــــة التائيــــة  (.65,3)موعــــة الضــــابطة والوســــط الحســــابي للمج (71,8)الوســــط الحســــابي للمجموعــــة التجريبيــــة 

ولمـا كانـت  (.58)( وبدرجـة حريـة 0,05)( عنـد مسـتوى داللـة 2)في حين بلغت القيمـة التائيـة الجدوليـة  (2,82)المحسوبة 
ذو  أي يوجــد فــر  ،القيمــة التائيــة المحســوبة اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة لــذا تــرفض الفرضــية الصــفرية وتقبــل الفرضــية البديلــة

( 9)والجـــدول  داللــة إحصـــائية بـــين مجمـــوعتي البحــث لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســت باســـتخدام المـــنهج االثرائـــي
 .يوضح ذلك

 (9)جدول 
 لتحصيلانتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين الختبار 

 المجموعة
عدد إفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 

 لحريةا
مستوى الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة 0,05عند 
 87,09 9,33 71,8 30 التجريبية

 دالة إحصائيا 2 2,82 58
 73,46 8,57 65,3 30 الضابطة

 :تفسير النتائج :ثانياً 
علــى  اإلثرائــيتخدام المــنهج أظهــرت النتــائج تفــو  المجموعــة التجريبيــة التــي درســت مــادة قواعــد اللغــة العربيــة باســ 

الذي تم إجـراؤه بعـد إنهـاء مـدة  التحصيلالمجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها باستخدام الطريقة التقليدية في اختبار 
 -:ويرى الباحثان ان هذا التفو  يعزى ألسباب عدة منها ما يأتي ،التجربة

ــ إن 1 وخلــ   الب المعرفــة الالزمــة والمشــاركة الفاعلــة فــي ترفــة الــدرس،، ســاعد فــي إكســاب الطــاإلثرائــيالمــنهج  عمالاســتـ
 اتجاهات ايجابية نحو المادة.
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 يساعد الطالب على فهم المادة بشكل أوسع مما يؤدي إلى زيادة في الحصيلة المعرفية  اإلثرائيالمنهج  عمالـ إن است 2
 ن خالل زيادة معلوماتهم. يجعل مشاركة الطالب بشكل أوسع م اإلثرائيالمنهج  عمالإن است ـ 3
، إذ يكـون الطـالب اإلثرائـيإنَّ المرحلة األولى من معهد إعداد المعلمين من المراحل الدراسـية المالئمـة السـتخدام المـنهج  ـ4

 .في هذه المرحلة قد بلغوا مرحلة من النضج العقلي واالنفعالي مما أّهلهم إلى تقبل هذا األسلوب
 االستنتاجات:ثالثا: 

 وء نتائج البحث استنتج الباحثان اآلتي:في ض 
 فاعلية المنهج اإلثرائي في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في ماد قواعد اللغة العربية.  -1
  .المنهج اإلثرائي وسع مدارك الطلبة مما انعكس ذلك على تحصيلهم -2
 التوصيات:رابعا: 

 :.باآلتيفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان  
 تمام المدرسين بالمنهج اإلثرائي وعده كمكمل للمنهج القائم وليس كونه ساعات إضافية.ضرورة اه -1
 تعزيز المنهج اإلثرائي بالحاسوب والبرامجيات الجاهزة عن الموضوعات العلمية. -2

 المقترحات:خامسا: 
 استكمااًل للبحث الحالي يقترح الباحثان إجراء البحوث المستقبلية اآلتية: 

 .اسة مماثلة للدراسة الحالية على فروع اللغة العربية األخرىإجراء در  -1
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية أخرى -2
 أثر المنهج اإلثرائي في التفكير الناقد. إجراء دراسة لمعرفة -3

 

 المصادر العربية 
 * القرآن الكريم

دار بيررروت  ،( لررزء، بيررروت15) ،لسااان العاارب(. 1956رم)أبررو الفضررل لمررا  الرردين محمررد بررن مكرر  ،ابررن منظررور  -1

 .للطباعة

دار المنراهج للنشرر    ،طرق تدريس القرآنيات واإلسالميات وإعدادها باألهاداف السالوكية  (، 2001أبو الهيجاء، فؤاد ) -2

 عمان.، والتوزيع
 .عمان ،زيعدار المسيرة للنشر والتو ،3  ،علم النفس التربوي .(2003)صالح محمد علي  ،أبو لادو -3
يررة عمررا  المطررابع التعاونيررة،  لمع ،2  ،مبااادا القياااس النفسااي والتقااويم التربااوي  (،1982)أبررو لبرردة، سرربع محمررد  -4

 عمان.

 ، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد.القياس والتقويم(. 1990اإلمام، مصطفى محمود وآخرون ) -5

ي التحصـيل وتعـديل أنمـاط التفضـيل المعرفـي للتالميـذ المتفـوقين ذوى (. فعالية اإلثـراء الوسـيلي فـ2002البنا،حمدي عبد العظيم ) -6
 (50-3(، مايو، ص )43،جامعة المنصورة، العدد )مجلة كلية التربيةصعوبات تعلم العلوم بالمرحلة اإلعدادية، 

ق تحقير  ،1  ،وأسارار عربياة   فقاه اللغاة  (. 1938ه()430أبرو منصرور عبرد الملرك برن محمرد برن إسرماعيل)         ،الثعالبي -7

 مطبعة بابي الحلبي. ،مصطفى السقا
دار ، 2 ،طرق تدريس العاماة ومهاارات تنفياذ وتخطايل عملياة التادريس      (. 2000لامل، عبد الرحمن عبد السالم ) -8

 .المناهج للنشر والتوزيع،عمان
العربي ، مكتب التربية مجلة رسالة الخليج العربي(. من هم الموهوبون ولماذا نرعاهم، 1985الجبوري، محمود شكر ) -9

 (.163-151(، )ص14لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية السعودية، العدد )
 لامعة الموصل.  ،1  ،سالمة اللغة العربية .(1985عبد العزيز عبد اهلل ) ،حمدص -10
 .،دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت3  ،معجم األدباء (.1980شهاب الدين ياقوت) ،الحموص -11
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، العرين: اإلمرارات العربيرة    2، دار الكتراب الجرامعي،   طرق التدريس وإساتراتيجياته  .(2002الحيلة، محمد محمود ) -12

 .المتحدة
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 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بغداد.1، لامعة بغداد، كلية التربية، تالخطأ النحوي لطلبة المرحلة اإلعدادية
 عمان. ،زيعدار الشرو: للنشر والتو ،2 ،المدخل إلى التربية والتعليم(. 1999عبد اهلل وآخرون) ،الرشدان -15
 .الموصل ،دار الكتب للنشر والتوزيع ،االختبارات والمقاييس النفسية (.1981وآخرون) عبد الجليل ،الزوبعي -16

الطلبـــة المتميـــزون فـــي العـــراق بعـــض خصائصـــهم األســـرية والنفســـية (. 1995، عبـــد الجليـــل وآخـــرون )الزوبعررري -17
 ، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد.واألكاديمية

 بغداد. ،منشورات دار الجاحق ،العربية تواجه العصر(. 1982إبراهيم) ،السامرائي -18
 عمان.  ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،موسوعة األخطاء اللغوية الشائعة(. 2003علي لاسم) ،سلمان -19
  زيع، عمان.دار الصفاء للنشر والتو، 1،  مستويات اللغة العربية )الثقافة العامة((. 2000سليمان، نايف وآخرون) -20
، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، تربية المتفـوقين عقليـًا فـي الـبالد العربيـة(. 1982، خالد محمـد )الطحان -21

 تونس.
منشررورات الفرراتح   ،طاارق التاادريس الخاصااة فااي اللغااة العربيااة والتربيااة اإلسااالمية      (. 1992فخررر الرردين )  ،عررامر -22

 الجماهيرية الليبية. 

 .عمان ،دار المسيرة ،طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة (،2010)مصطفى  محمد ،العبسي -23
 ،دار الفكـر للنشـر والتوزيـع ،إسـتراتيجية التـدريس فـي القـرن الحـادي والعشـرين. (2007)وسهيلة أبو السـميد  ذوقان ،عبيدات -24
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دار الثقافررة للنشررر  ،طرقااه اإلحصااائية ،أدواتااه ،مفاهيمااه ،أساااليب البحااث العلمااي .(2000لررودت عررزت ) ،عطرروص -26

 .عمان ،والتوزيع

دار  ،1  ،معلم المستقبل التربية العملية وتطبيقاتها في إعداد(. 2008محسن علي وعبد الرحمن الهاشمي ) ،عطية -27
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 .كلية التربية ،لامعة الكويت ،1   ،المتعلم في علم النفس التربوي(. 1990بدر عمر) ،العمر -31
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 المالحق
 (1ملحق )

 أعمار طالب مجموعتي البحث بالشهور
 المجموعة الضابطة تجريبيةالمجموعة ال

 العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت العمر بالشهور ت
1 233 16 204 1 195 16 201 
2 220 17 203 2 213 17 214 
3 195 18 192 3 199 18 215 
4 221 19 210 4 198 19 209 
5 207 20 205 5 215 20 212 
6 214 21 205 6 194 21 197 
7 217 22 196 7 197 22 225 
8 211 23 193 8 228 23 195 
9 218 24 200 9 197 24 230 
10 205 25 204 10 195 25 227 
11 197 26 207 11 224 26 215 
12 207 27 204 12 202 27 223 
13 213 28 205 13 197 28 211 
14 219 29 216 14 198 29 192 
15 207 30 203 15 194 30 195 

 6207 المجموع 6231 موعالمج
 206,9 الوسط الحسابي 207,7 الوسط الحسابي

 146,22 التباين 83,07 التباين
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 (2ملحق ) 
 األهداف العامة لتدريس مادة القواعد للصف األول معهد إعداد المعلمين

، ومعرفـة أثـر صـياتتها تنمية قدرة المتعلم على معرفة الفرو  المعنوية بين تركيب وآخـر، وتمكينـه مـن فهـم الجملـة .1
 في تحديد معناها.

 تمكين المتعلم من التعبير الدقي ، ومن استعمال التراكيب الجملية المالئمة لما يروم إيصاله من معاٍن وأفكار. .2
 تمكين المتعلم من التمييز الداللي بين الصيغ المختلفة للكلمة الواحدة. .3
 (3ملحق )

 العربية للصف األول معهد إعداد المعلمين األهداف السلوكية لموضوعات قواعد اللغة
 األستاذ الفاضل................................. المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يدرس الباحثان )أثر المنهج االثرائي في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعد اللغة العربية(، ولّما كـان  

صـــياتة األهـــداف الســـلوكية المطلـــوب تحقيقهـــا فـــي ضـــوء محتـــوى موضـــوعات قواعـــد اللغـــة العربيـــة  البحـــث الحـــالي يتطلـــب
 المحددة، اشت  الباحثان تلك األهداف من محتوى المادة، ومتطلبات القواعد النحوية الخاصة بكل موضوع.

األهــداف الســلوكية، راجيــًا  ولمــا يعهــده فــيكم مــن دقــٍة، وأمانــة علميــة، وســعة إطــالع فــي هــذا المجــال، يضــع بــين أيــديكم 
التفضــل بإبـــداء مالحظـــاتكم القيمـــة فــي الحكـــم علـــى صـــالحيتها وســـالمة صــياتتها، وتغطيتهـــا محتـــوى موضـــوعات الكتـــاب، 

 ومقتضيات القواعد النحوية وكل موضوع. 
 ولكم الشكر الجزيل واالمتنان. 

 الباحثان  
 يدة تحتوي أفعااًل مضارعة منصوبةيعطي أمثلة جد جعل الطالب قادرًا على أن: الفعل الماضي

 يعرب جماًل تحتوي أفعااًل مضارعة منصوبة إعرابًا صحيحاً  ُيعّرف الفعل الماضي بأسلوبه الخاص.
 يحدد اإلجابة الصحيحة حول صيغة الفعل المضارع المنصوب ُيّبين عالمات بناء الفعل الماضي

 تعمل أدوات النصب استعمااًل صحيحًا بحسب معانيهايس يرسم مخططًا يوضح فيه عالمات بناء الفعل الماضي
 ُيميز الفعل المضارع المنصوب من أفعال أخرى في جمل جديدة تعرض عليه. يضبط بالشكل أواخر أفعال ماضية تعرض عليه في جمل جديدة

 جعل الطالب على أن: فعاًل واحدًا(:جزم الفعل المضارع )األدوات التي تجزم  يعطي أمثلة جديدة بحاالت بناء الفعل الماضي المختلفة
 يعرف الفعل المضارع المجزوم بأسلوبه الخاص يعرب جماًل تحتوي أفعاال ماضية إعرابا صحيحاً 

 يذكر عالمات جزم الفعل المضارع يميز الفعل الماضي من تيره من األفعال في جمٍل تعرض عليه.
 يذكر األدوات التي تجزم فعاًل واحدًا. اء التأنيث الساكنةيضبط أفعاال ماضية بعد إسنادها إلى ضمائر الرفع وت

 يحدد المعنى الذي تفيده كل أداة من األدوات التي تجزم فعاًل واحداً  يفسر سبب بناء الفعل الماضي على الفتح، أو السكون، أو الضم.
 عااًل مضارعة مجزومة.يعطي أمثلة جديدة تحتوي اف يعطي صيغة الفعل الماضي من أفعال مضارعة وأفعال أمر

 يعرب جماًل تحتوي افعااًل مجزومة إعرابًا صحيحاً  جعل الطالب على أن:رفع الفعل المضارع 
 يضبط بالشكل اواخر أفعال مضارعة مجزومة يعرف الفعل المضارع بأسلوبه الخاص.
 دوات التي تنصبهيمييز بين األدوات التي تجزم الفعل المضارع، واأل يذكر عالمات رفع الفعل المضارع

 جعل الطالب قادرًا على أن: )األدوات التي تجزم فعلين( يرسم مخططًا يوضح فيه عالمات رفع الفعل المضارع
 يعرف أدوات الشرط الجازمة باسلوبه الخاص يعطي أمثلة جديدة تحتوي أفعاال مضارعة مرفوعة

 وات الشرط الجازمةيحدد أد يضبط بالشكل أواخر أفعال مضارعة مرفوعة تعرض عليه
 يحدد المعنى الذي تفيده كل أداة من أدوات الشرط الجازمة. يعرب جماًل تحتوي افعااًل مضارعة مرفوعة إعرابًا صحيحاً 
 يستخرج أدوات الشرط الجازمة في جمل جديدة تعرض عليه. يستخرج األفعال المضارعة المرفوعة ويبين عالمات إعرابها.

 يعطي أمثلة جديدة عن أدوات الشرط الجازمة. المرفوع من تيره من األفعال.ُيميز الفعل المضارع 
 يميز بين أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، واألدوات التي تجزم فعاًل واحداً  يسند الفعل المضارع إلى ألف االثنين , أو واو الجماعة , أو ياء المخاطبة.

 يعين فعل الشرط في جمل جديدة تعرض عليه. ل المضارعة المرفوعة , أو تقديرها.يفسر سبب ظهور الضمة على أواخر األفعا
 يعين جواب الشرط في جمل جديدة تعرض عليه جعل الطالب على أن: نصب الفعل المضارع:
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 صحيحًا.يعرب جماًل تحتوي افعااًل مضارعة مسبوقة بأدوات شرط جازمة إعرابا  يعرف الفعل المضارع المنصوب بأسلوبه الخاص
 يحدد اإلجابة من بين إجابات عدة حول صيغة الفعل المضارع المجزوم. يذكر عالمات نصب الفعل المضارع

 يحدد حاالت وجود اقتران جواب الشرط بالفاء. يحدد كل أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، وأثرها
  يضبط بالشكل أواخر أفعال مضارعة منصوبة

 (4ملحق )
 لاختبار التحصي

 األستاذ الفاضل................................ المحترم.
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يدرس الباحث )أثر المنهج االثرائي في تحصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعـد اللغـة العربيـة(، ولّمـا كـان  
ثرائــي فــي تحصــيل طــالب الصــف الثــاني معهــد إعــداد البحــث الحــالي يتطلــب بنــاء اختبــار تحصــيلي لقيــاس أثــر المــنهج اال

المعلمين، لمجموعتي البحث في مادة قواعد اللغة العربية في الموضوعات )الفعل الماضي، الفعل المضارع، رفعه، ونصبه، 
فيما يأتي، راجيًا  وجزمه باألدوات التي تجزم فعاًل واحدًا، والتي تجزم فعلين(.أعّد الباحثان فقرات هذا االختبار بالشكل المبين

 التفضل في إبداء مالحظاتكم في صياتتها وصالحيتها ومالءمتها لقياس ما وضعت له.
 ولكم الشكر الجزيل واالمتنان.

 الباحثان 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 عزيزي الطالب....
اها صحيحة من بـين ( فقرة اختباريه، المطلوب وضع دائرة حول الحرف الذي يسب  اإلجابة التي تر 24بين يديك )

 أربع إجابات، وال تترك أية فقرة من دون إجابة:
 االسم: الصف والشعبة: التاريخ: الوقت:

 مالحظة: اإلجابة على ورقة األسئلة نفسها. 
 يبنى الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة على: .1

 أ. الضم. ب. الفتح. ج. السكون. د. الكسر.
 اآلخر باأللف , إذا لم يسب  بناصب , تكون عالمة رفعه: الفعل المضارع المعتل .2
 أ. الضمة المقدرة للتعذر. ب. الضمة المقدرة للثقل. 
 ج. الضمة الظاهرة. د. حذف حرف العلة. 
 الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف , إذا سب  بأداة نصب , تكون عالمة نصبه: .3

 قل. ب. الفتحة المقدرة للث   أ. الفتحة الظاهرة. 
 ج. الفتحة المقدرة للتعذر. د. األلف.

 أداة الشرط التي تفيد الزمان هي: .4
 أ. أيان. ب. حينما. ج. كيفما. د. إذما.

 اآلية القرآنية الكريمة التي اشتملت على الم الجحود هي، قال تعالى: .5
 (.52( )يوسف: َذِلَك ِلَيْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُه ِباْلَغْيبِ أ. )
 (.33( )األنفال: اَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهمْ َوَما كَ ب. )
 (. 2( )طـه: طه * َما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقىج. )
 ( 51( )إبراهيم:ِلَيْجِزَي اللَُّه ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَسابِ د. )

 (.123( )النساء: ِبهِ  ُيْجزَ  ُسوًءا َيْعَملْ  َمنقال تعالى: ) .6
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 ُيعرب الفعل )يجز( في اآلية الكريمة:  
 أ. فعاًل مضارعًا منصوبًا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 

 ب. فعاًل مضارعًا منصوبًا وعالمة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. 
 ج. فعاًل مضارعًا مجزومًا وعالمة جزمه حذف حرف العلة. 

 مًا وعالمة جزمه السكون. د. فعاًل مضارعًا مجزو 
 . إذا سبقت )لن( الفعل المضارع )يخشى( فأن صيغته تكون:7

 أ. لن يخَش. ب. لن يخِش. ج. لن يخشى. د. لن يخْش. 
 . يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان: 8

 ب. مسبوقًا بأداة نصب من تير )لن(.   أ. محلى بـ )أل(.
 بوٍ  بـ )قد(. د. تير مس  ج. مسبوقًا بـ )قد(. 

 . قال الشاعر: 9
 نداماي من نجران أن ال تالقيا   فيا راكبًا أما عرضت فبلغن  

 يعرب الفعالن )عرضت( و)بلغن(  
 ب. الفعل األول معربًا والثاني مبنيًا.    أ. فعالن مبنيان. 

 د. الفعل األول مبنيًا والثاني معربًا.   ج. فعالن معربان. 
 م فعاًل واحدًا هي: . األداة التي تجز 10

 د. ما. ج. لّما.   ب. إن.  أ. أّي.  
 . إذا سبقت )لم( الفعل المضارع )يدعو( تكون صيغتة: 11 

 ج. لم يدْع. د. لم يدعَو. أ. لم يدُع. ب. لم يدعُو.  
 . )سأخلص في عملي........ تفلح في مسعاك(: األداة المناسبة للفراغ 12 
 الساب  هي: 

 د. أينما.  ذن. ج. من.ب. إ أ. مهما.  
 ( َأمَّا الَِّذيَن اْستَْنَكُفوا َواْسَتْكَبُروا َفُيَعذُِّبُهْم َعَذابًا َأِليماً . قال تعالى: )13
 (173)النساء:  
 يعرب الفعل )استنكفوا( في اآلية الكريمة:  

 أ. فعاًل ماضيًا مبنيًا على الفتح.
 ب. فعاًل ماضيًا مبنيًا على حذف حرف العلة.

 . فعاًل ماضيًا مبنيًا على حذف النون. ج 
 د. فعاًل ماضيًا مبنيًا على الضم.  

ْن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَّهِ . قال تعالى: )14   ( 3( )التوبة: َواِ 
 ما نوع الفاء في )فاعلموا( ؟  

 ية.أ. عاطفة. ب. سببية. ج. واقعة في جواب الشرط. د. استئناف
 . إذا اسند الفعل الماضي إلى ألف االثنين فإنه يبنى على: 15 

 أ. الضم. ب. السكون. ج. الفتح الظاهر. د. الفتح المقدر على األلف.
 . األداة التي تفيد نفي وقوع الفعل في الزمن المستقبل هي:16 
 أ. لم. ب. لن. ج. ما. د. ال. 
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 ي:. الجملة التي وردت فيها )ما( الشرطية ه17 
 أ. ما تفعل من خير ُتحمد عليه. 
 ب. حب ألخيك ما ُتحب لنفسك. 
 ج. ما كان العراقي ليقصر في الدفاع عن وطنه. 
 د. ما بالمال وحده يسعد اإلنسان. 
 . عالمة نصب الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو, أو الياء هي: 18 

 المقدرة للتعذر. د. حذف حرف العلةأ. الفتحة الظاهرة. ب. الفتحة المقدرة للثقل ج. الفتحة 
 . قال الشاعر:19 
 وأقبل...... في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
 الفعل المالئم للفراغ الساب  هو: 
 أ. يمْش. ب. يمشي. ج. يمِش د. يمَش. 
 . إذا اتصلت نون النسوة بالفعل الماضي فانه يبنى على:20 
 فتح. ج. الضم. د. حذف الحرف العلة.أ. السكون. ب. ال 
 . الالم التي يكون ما بعدها علة وسببًا لما قبلها هي:21 
 أ. الم الجحود. ب. الم األمر. ج. الم التعليل. د. الم التوكيد. 
 . حرف الجزم الذي يطلب به الكف عن الفعل هو:22 
 أ. ال النافية. ب. ال الناهية. ج. الم األمر. د. لّما. 
 الجملة التي ال تحوي الفاء الناصبة هي:. 23 
 أ. ليت أخاك يدرس فينجح في االمتحان. 
 ب. عندما أذهب إلى المدرسة أحيي زمالئي فيردون علّي التحية. 
 ج. هال تطالع فتستفيد. 
 د. ال تسيء معاملة الناس فتشجعهم على اإلساءة إليك. 
 . أداة الجزم التي تجزم فعلين هي:24 
 ّما. ج. الم األمر. د. َمْن.أ. لم. ب. ل 

 (5ملحق )
 خطة أنموذجية لتدريس موضوع رفع الفعل المضارع على وفق الطريقة التقليدية

 )للمجموعة الضابطة(
 األستاذ الفاضل.................................... المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
حصيل طالب معهد إعداد المعلمين في مادة قواعـد اللغـة العربيـة(، ولمـا كـان يدرس الباحث )أثر المنهج االثرائي في ت 

البحث الحالي يتطلب إعداد خطط تدريسية، لتدريس موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر للصف األول معهد إعداد 
ـــدريس موضـــوع رفـــع الفعـــل ـــان خطـــة أنموذجيـــة لت المضـــارع لطـــالب  المعلمـــين، توضـــح خطـــوات ســـير الـــدرس، اعـــد الباحث

المجموعة الضـابطة التـي سـتدرس بالطريقـة التقليديـة.ونظرًا لمـا يعهـده فـيكم مـن دقـة وأمانـة علميـة، فضـاًل عمـا تمتلكونـه مـن 
خبــرة علميــة فــي هــذا المجــال ؛ يضــع بــين أيــديكم الخطــة األنموذجيــة، راجيــًا التفضــل بإبــداء آرائكــم، ومالحظــاتكم فــي مــدى 

 ولكم الشكر الجزيل واالمتنان.          ى الموضوع.صالحيتها وتغطيتها محتو 
 الباحثان
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 خطة أنموذجية لتدريس موضوع رفع الفعل المضارع على وفق الطريقة التقليدية )للمجموعةالضابطة(
 اليوم والتاريخ: المادة: قواعد اللغة العربية

 الموضوع: رفع الفعل المضارع شعبة)ب(الصف: األول معهد المعلمين 
 اف العامة:األهد 
 :األهداف السلوكية  
 .)الوسائل التعليمية: )الكتاب المقرر، والسبورة، القلم الزيتي 

 خطوات الدرس 
 . التمهيد 1

أبدأ الدرس مع الطالب بالحـديث عـن الموضـوع السـاب ، لتهيئـة أذهـانهم للـدرس الجديـد وعلـى النحـو اآلتي:عزيـزي 
الماضــي، عالماتــه، وحــاالت بنائــه، وعرفنــا أن للفعــل الماضــي عالمتــين الطالــب: درســنا فــي الــدرس الســاب  موضــوع الفعــل 

هما: قبوله تاء التأنيث الساكنة، وتاء الفاعل، ويأتي بناءه على ثالث حاالت هي: البناء على الفتح إذا لـم يتصـل بـه شـيء، 
اء علــى الســكون إذا اتصــلت بالفعــل أو اتصــلت بــه تــاء التأنيــث الســاكنة، أو أســند إلــى ألــف االثنــين، والحالــة الثانيــة هــي البنــ

الماضــي ضــمائر الرفــع المتحركــة، وهــي يــاء المتكلمــين، نــون النســوة، تــاء الفاعــل، والحالــة الثالثــة هــي البنــاء علــى الضــم إذا 
 اتصلت بالفعل الماضي واو الجماعة.

 . العرض 2
مــات رفــع الفعــل المضــارع، يــتم فــي هــذه الخطــوة عــرض أمثلــة تتضــمن أفعــااًل مضــارعة مرفوعــة مختلفــة، تمثــل عال

 بتدوينها على السبورة ووضع خط تحت كل فعل مضارع مرفوع.
 (.49( )النحل: َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ . قال تعالى: )1
 . قال الشاعر: كالبحر يقذُف للقريب جواهرًا جودًا ويبعُث للبعيد سحائبا2
 (.11( )الطال : اآلية اًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللَِّه ُمَبيَِّناتٍ َرُسو . قال تعالى: )3
 . المؤمن يدعو الناس إلى فعل الخير.4
 (.12( )الصف: اآليةَجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهارُ . قال تعالى: )5
 . قال الشاعر:6
 اقباكالبدر من حيث التفتَّ رأيَته ُيهدي إلى عينيَك نورًا ث   
 (. 20( )طـه: َفَأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى. قال تعالى: )7
 (.33( )القيامة: ِإَلى َأْهِلِه َيَتَمطَّى ثُمَّ َذَهبَ . قال تعالى: )8
 . قال الشاعر: ال يسألون أخاهم حين يندُبهم في النائباِت على ما قال برهانا9

 (.18( )الرحمن: ُكَما ُتَكذَِّبانِ َفِبَأيِّ آالِء َربِّ . قال تعالى: )10
 . الربط والموازنة3
بعد كتابة األمثلة على السبورة، أبدأ بقراءتها قراءة جيدًة، وأطلب من الطالب االستماع إليها، وبعد االنتهاء من القراءة أقول  

 لهم:
فـي المثـال األول نجـد الفعـل )يسـُجد(، لو نظرنا إلى األمثلة المكتوبة على السبورة لوجدنا في كل منهـا فعـاًل مضـارعًا، ف 

وفـي المثــال الثــاني )يقــذُف(، و )يبعــُث(، وفــي المثـال الثالــث الفعــل )يتلــو(، وهكــذا مــع بقيـة األمثلــة، إذ أضــع تحــت كــل فعــل 
 خطًا بلون آخر ثم أقول لهم.
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ا كـاًل منهـا صـحيح اآلخـر، أي يبعـُث(، لرأينـ –يقـذُف  –لو تأملنا األفعال التي وردت في المثالين األولـين وهـي )يسـجُد  
أن آخرها ليس ألفًا وال واوًا وال ياًء، وهي األحرف التي تسمى )أحـرف العلـة(، وتـرى فـي آخـر هـذه األفعـال الضـمة، والضـمة 

 عالمة رفع كما تعلم.
 ثم أسأل: لماذا ظهرت الضمة على آخر هذه األفعال ؟

ذه الضمة ليسـت مالزمـة للفعـل المضـارع، فلـو أدخلنـا علـى هـذه فأجيب: ظهرت الن هذه األفعال صحيحة اآلخر، كما أن ه
ذا أدخلنــا عليهــا حــرف جــزم لظهــر  األفعــال أداة نصــب لتحــرك الفعــل المضــارع بــالفتح نحــو )لــن يســجد المــؤمن لغيــر اهلل(، وا 

ــر الحركــة علــى آخــر الفعــل الم ــم يســجْد المــؤمن لغيــر اهلل(، ثــم أقــول لهــم: إن تغّي ضــارع يســمى علــى آخرهــا ســكون نحــو )ل
)إعرابـًا(، ويسـمى الفعـل المضـارع فـي هـذه الحـال ُمعربـًا ثـم انتقـل إلـى المثـالين الثالـث والرابـع، وأقـول: لـو نظرنـا إلـى الفعلـين 

يدعو(، نجدهما تير مسبوقين بأداة نصب وال بأداة جزم، فحقهما أن ُيرفعـا، ثـم أسـأل: مـا عالمـة رفعهمـا ؟ فأجيـب:  –)يتلو 
هــل ظهــرت هــذه الضــمة ؟ أجيــب: لــم تظهــر. ثــم أقــول: إن هــذين الفعلــين معــتال اآلخــر بــالواو، ونطــ  الضــمة. ثــم أســأل: و 

الضــمة علــى الــواو ثقيــٌل، لــذا تقــّدر الضــمة علــى الــواو، ونقــول فــي هــذه الحــال: )يتلــو( فعــل مضــارع مرفــوع ألنــه لــم يســب  
قــول لهــم: كــذلك الحــال بالنســبة لألفعــال المضــارعة بناصــب، وال بجــازم، وعالمــة رفعــه الضــمة المقــدرة علــى الــواو للثقــل، ثــم أ

تهــدي(، فــإن الضــمة تكــون مقــدرة علــى  –المعتلــة باليــاء، كــالفعلين اللــذين وردا فــي المثــالين الخــامس والســادس وهمــا )تجــري 
 الياء للثقل.

هــذين الفعلــين لــم يســبقا يتمطــى(، تــروا إن  –ثــم انتقــل إلــى المثــالين الســابع والثــامن، وأقــول لهــم: تــأملوا الفعلــين )تســعى  
بأداة نصب وال جزم، فحقهما أن يرفعا وعالمة الرفـع الضـمة، ولكـن هـذان الفعـالن معتلـي اآلخـر قُـدّرت الضـمة، وألن حـرف 
العلة هو األلف تعذر نط  الفتحة عليه، كـذا نقـول: )تسـعى( فعـل مضـارع مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة المقـدرة علـى األلـف 

 للتعذر.
ى المثالين اآلخـرين، وأقـول لهـم: لـو نظرنـا إلـى الفعـل )يسـألون( الـذي ورد فـي المثـال التاسـع لرأينـاه قـد أسـند ثم انتقل إل 

 إلــى واو الجماعــة التـــي تــدل علـــى جماعــة الغـــائبين، وقــد ُيســـند إلــى واو الجماعـــة التــي تـــدل علــى جماعـــة المخــاطبين نحـــو 
ثنــين، كمــا فــي المثــال العاشــر )تكــذبان( للمخــاطبين، و )يكــذبان( )تســألون(، وكــذلك قــد ُيســند الفعــل المضــارع إلــى ألــف اال

للغــائبين، وقــد ُيســند الفعــل المضــارع إلــى يــاء المخاطــب نحــو )تكــذبين(، هــذه الصــيغ الخمــس تســمى )األفعــال الخمســة( التــي 
راب )يسـألون(: فعـل نالحظ ثبوت النون في آخرهـا فـي حالـة الرفـع، ويعـرب كـل مـن األلـف، والـواو، واليـاء فـاعاًل، فيكـون إعـ

 مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
 في هذه الخطوة، أقوم باستنتاج القاعدة الرئيسة مع الطالب، ثم اكتبها على السبورة، وكما يأتي:. استنتاج القاعدة: 4

 ي تتغير حركة آخره.. الفعل المضارع المعرب هو الذ1
 . يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب، وال جازم.2
 . عالمات رفع الفعل المضارع:3
 أ. إذا كان صحيح اآلخر فعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 
 ب. إذا كان معتل اآلخر بالواو، أو الياء فعالمة رفعه الفتحة المقدرة للثقل. 
 المة رفعه الضمة المقدرة  للتعذر.ج. إذا كان معتل اآلخر باأللف، فع 
 د. إذا كان من األفعال الخمسة، فعالمة رفعه ثبوت النون. 

 ثم ارسم مخططًا على السبورة يوضح عالمات رفع الفعل المضارع 
 . التطبي 5

 في هذه الخطوة أتأكد من فهم الطالب للقاعدة، وذلك من خالل توجيه بعض األسئلة لهم وعلى النحو اآلتي:
 من منكم يعرف الفعل المضارع المرفوع ؟. 1
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 . ما هي عالمات رفع الفعل المضارع ؟2
 . ما عالمة رفع الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة، أو ألف االثنين، أو ياء المخاطبة ؟3
 . أعرب الفعل المضارع الوارد في اآلية الكريمة: 4
 (.4. 3( )الغاشية: ًا َحاِمَيةً َعاِمَلٌة َناِصَبٌة * َتْصَلى َنار قال تعالى: ) 
 . من منكم يعطي مثااًل لفعل مضارع مرفوع معتل اآلخر باأللف ؟5
 . من منكم يعطي مثااًل لفعل مضارع مرفوع معتل اآلخر بالواو، أو الياء ؟6
 . الواجب البيتي 6

 المقرر تدريسه. في هذه الخطوة أطلب من الطالب مراجعة الموضوع، وحل التمرينات الموجودة في الكتاب
 خطة أنموذجية لتدريس موضوع رفع الفعل المضارع على وفق المنهج االثرائي )للمجموعةالتجريبية(

 اليوم والتاريخ: المادة: قواعد اللغة العربية
 الموضوع: رفع الفعل المضارع الشعبة)أ(الصف: االول معهد المعلمين 

 :األهداف العامة 
 :األهداف السلوكية  
 تعليمية: )الكتاب المقرر، والسبورة، القلم الزيتي(.الوسائل ال 

 خطوات الدرس 
 . التمهيد 1

 أبدأ الدرس مع الطالب بالحديث عن الموضوع الساب ، لتهيئة أذهانهم للدرس الجديد وعلى النحو اآلتي:
ن للفعــل عزيــزي الطالــب: درســنا فــي الــدرس الســاب  موضــوع الفعــل الماضــي، عالماتــه، وحــاالت بنائــه، وعرفنــا أ

الماضي عالمتين هما: قبوله تاء التأنيث الساكنة، وتـاء الفاعـل، ويـأتي بنـاءه علـى ثـالث حـاالت هـي: البنـاء علـى الفـتح إذا 
لم يتصل به شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو أسند إلى ألف االثنين، والحالة الثانية هي البناء على السكون إذا 

مائر الرفــع المتحركــة، وهــي يــاء المتكلمــين، نــون النســوة، تــاء الفاعــل، والحالــة الثالثــة هــي البنــاء اتصــلت بالفعــل الماضــي ضــ
 على الضم إذا اتصلت بالفعل الماضي واو الجماعة.

 . العرض 2
يــتم فــي هــذه الخطــوة عــرض أمثلــة تتضــمن أفعــااًل مضــارعة مرفوعــة مختلفــة، تمثــل عالمــات رفــع الفعــل المضــارع، 

 سبورة ووضع خط تحت كل فعل مضارع مرفوع.بتدوينها على ال
 (.49( )النحل: َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ . قال تعالى: )1
 . قال الشاعر2
 كالبحر يقذُف للقريب جواهرًا جودًا ويبعُث للبعيد سحائبا   
 (.11( )الطال : اآلية ُمَبيَِّناتٍ  َرُسواًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اللَّهِ . قال تعالى: )3
 . المؤمن يدعو الناس إلى فعل الخير.4
 (.12( )الصف: اآليةَجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهارُ . قال تعالى: )5
 . قال الشاعر:6
 كالبدر من حيث التفتَّ رأيَته ُيهدي إلى عينيَك نورًا ثاقبا   
 (. 20( )طـه: َذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعىَفَأْلَقاَها َفإِ . قال تعالى: )7
 (.33( )القيامة: ِإَلى َأْهِلِه َيَتَمطَّى ثُمَّ َذَهبَ . قال تعالى: )8
 . قال الشاعر:9
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 ال يسألون أخاهم حين يندُبهم في النائباِت على ما قال برهانا   
 (.18( )الرحمن: َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبانِ . قال تعالى: )10
 الربط والموازنة. 3
 استخدم االثراء في الموضوع 
 بعد كتابة األمثلة على السبورة، أبدأ بقراءتها قراءة جيدة، وأطلب من الطالب االستماع إليها، وبعد االنتهاء من القراءة أقول لهم: 
ل األول نجـد الفعـل )يسـجُد(، لو نظرنا إلى األمثلة المكتوبة على السبورة لوجدنا في كل منهـا فعـاًل مضـارعًا، ففـي المثـا 

وفـي المثــال الثــاني )يقــذُف(، و )يبعــُث(، وفــي المثـال الثالــث الفعــل )يتلــو(، وهكــذا مــع بقيـة األمثلــة، إذ أضــع تحــت كــل فعــل 
 خطًا بلون آخر ثم أقول لهم.

 يبعُث(،  –يقذُف  –لو تأملنا األفعال التي وردت في المثالين األولين وهي )يسجُد  
 سمي هذه االفعال ؟ن المدرس: ما

 طالب: مضارعة.
 طالب آخر: مرفوعة. 

 المدرس: نعم أحسنتم , هذه افعال مضارعة مرفوعة , ولماذا رفعت ؟
 طالب: آخرها صحيح. 

لم تسب  بناصب أو جازم , وسميت مضارعة ألنهـا شـابهت االسـم , ثـم اطلـب مـن الطـالب  ألنهاالمدرس: أحسنتم , ورفعت 
 ي دفاترهم.تدوين هذه المعلومات ف

 المدرس: وهل لهذه االفعال اسمًا آخر ؟
 طالب: نعم أفعال صحيحة اآلخر.
 المدرس: وما تعني بأنها صحيحة ؟

 طالب آخر: أي آخرها حرف صحيح وليس حرف علة.
 المدرس: من يضيف ؟

 الياء(.  فيها حرف علة وهي في اللغة )االلف , الواو , دال يوجطالب آخر: نعم يا استاذ إن هذه االفعال 
 المدرس: احسنت , إنها افعال مضارعة صحيحة ومرفوعة بالضمة الظاهرة , وهذه الضمة ليست ثابتة

ذا أدخلنـا عليهـا  فلو أدخلنا على هذه األفعال أداة نصب لتحرك الفعل المضارع بـالفتح نحـو )لـن يسـجَد المـؤمن لغيـر اهلل(، وا 
ؤمن لغيــر اهلل(، ثــم أقــول لهــم إن تغّيــر الحركــة علــى آخــر الفعــل حــرف جــزم لظهــر علــى آخرهــا ســكون نحــو )لــم يســجْد المــ

المضارع يسمى )إعرابًا(، ويسمى الفعل المضارع في هذه الحال ُمعربًا , وهو من األفعال المعربة وسمي معربا لتغير حركته 
 اإلعرابية بحسب العوامل الداخلة عليه.

يـدعو(، نجـدهما تيـر مسـبوقين بـأداة نصـب  –نظرنا إلى الفعلـين )يتلـو  ثم انتقل إلى المثالين الثالث والرابع، وأقول: لو 
 وال بأداة جزم، فحقهما أن ُيرفعا، ثم أسأل: ما عالمة رفعهما ؟

 طالب: الضمة.
 المدرس: اين هي ؟
 طالب آخر: مقدرة.

الــواو لــذلك تكــون المــدرس: جيــد لــم تظهــر الضــمة الن الفعــل معتــل بحــرف علــة هــو )الــواو( فــال يمكــن النطــ  بالضــمة مــع 
 الضمة مقدرة على الواو للثقل ,أما إذا كان الفعل معتاًل باإللف فما عالمته ؟

 طالب: الضمة المقدرة أيضا.
 المدرس: احسنت , من يعطي مثاال على الفعل المعتل ب)االلف( ؟
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 يتمطى(. –طالب: الفعلين في المثال )تسعى 
فــإن الضــمة تكــون مقــدرة علــى اليــاء للثقــل. ثــم  ،فعلــين معــتال اآلخــر باليــاءالمــدرس: لــم تظهــر الضــمة. ثــم أقــول: إن هــذين ال

يتمطى(، تروا إن هذين الفعلين لـم يسـبقا بـأداة نصـب  –انتقل إلى المثالين السابع والثامن، وأقول لهم: تأملوا الفعلين )تسعى 
اإللف قُـدّرت الضـمة، وألن حـرف العلـة هـو وهـذان الفعـالن معتلـي اآلخـر بـ وال جزم، فحقهما أن يرفعا وعالمة الرفع الضمة،

 األلف تعذر نط  الفتحة عليه، كذا نقول: )تسعى( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر.
ثم انتقل إلى المثالين اآلخـرين، وأقـول لهـم: لـو نظرنـا إلـى الفعـل )يسـألون( الـذي ورد فـي المثـال التاسـع لرأينـاه قـد أسـند  

 إلــى واو الجماعــة التـــي تــدل علـــى جماعــة الغـــائبين، وقــد ُيســـند إلــى واو الجماعـــة التــي تـــدل علــى جماعـــة المخــاطبين نحـــو 
)تســألون(، وكــذلك قــد ُيســند الفعــل المضــارع إلــى ألــف االثنــين، كمــا فــي المثــال العاشــر )تكــذبان( للمخــاطبين، و )يكــذبان( 

لمخاطــب نحــو )تكــذبين(، هــذه الصــيغ الخمــس تســمى )األفعــال الخمســة( التــي للغــائبين، وقــد ُيســند الفعــل المضــارع إلــى يــاء ا
نالحظ ثبوت النون في آخرهـا فـي حالـة الرفـع، ويعـرب كـل مـن األلـف، والـواو، واليـاء فـاعاًل، فيكـون إعـراب )يسـألون(: فعـل 

 محل رفع فاعل. مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في
 في هذه الخطوة، أقوم باستنتاج القاعدة الرئيسة مع الطالب، ثم اكتبها على السبورة، وكما يأتي:استنتاج القاعدة:  .4

 . الفعل المضارع المعرب هو الذي تتغير حركة آخره.1
 . يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب، وال جازم.2
 . عالمات رفع الفعل المضارع:3
 . إذا كان صحيح اآلخر فعالمة رفعه الضمة الظاهرة.أ 
 ب. إذا كان معتل اآلخر بالواو، أو الياء فعالمة رفعه الفتحة المقدرة للثقل. 
 ج. إذا كان معتل اآلخر باأللف، فعالمة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. 
 د. إذا كان من األفعال الخمسة، فعالمة رفعه ثبوت النون. 

 على السبورة يوضح عالمات رفع الفعل المضارع ثم ارسم مخططاً  
 . التطبي 5

 في هذه الخطوة أتأكد من فهم الطالب للقاعدة، وذلك من خالل توجيه بعض األسئلة لهم وعلى النحو اآلتي:
 . ما هي عالمات رفع الفعل المضارع ؟2. من منكم يعرف الفعل المضارع المرفوع ؟1
 المسند إلى واو الجماعة، أو ألف االثنين، أو ياء المخاطبة ؟. ما عالمة رفع الفعل المضارع 3
. مــن مـنكم يعطــي مثــااًل لفعـل مضــارع مرفــوع معتـل اآلخــر بــاأللف ؟ 5. أعـرب الفعــل المضـارع الــوارد فــي اآليـة الكريمــة: 4
 (.4. 3( )الغاشية: َعاِمَلٌة َناِصَبٌة * َتْصَلى َنارًا َحاِمَيةً قال تعالى: ) -5

 ي مثااًل لفعل مضارع مرفوع معتل اآلخر بالواو، أو الياء ؟من منكم يعط
فــي هــذه الخطــوة أطلــب مــن الطــالب مراجعــة الموضــوع، وحــل التمرينــات الموجــودة فــي الكتــاب المقــرر . الواجــب البيتــي 6

 تدريسه.
 (6ملحق )

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي البعدي وقوة تمييزها
اإلجابات الصحيحة  الفقرة

 لمجموعة العليال
اإلجابات الصحيحة 
 قوة تميز الفقرة صعوبة الفقرة للمجموعة الدنيا

1 9 3 0.30 0.30 
2 11 3 0.35 0.40 
3 12 4 0.40 0.40 
4 11 2 0.33 0.45 
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5 17 9 0.65 0.40 
6 14 5 0.48 0.45 
7 14 5 0.48 0.45 
8 9 2 0.28 0.35 
9 9 2 0.28 0.35 
10 13 6 0.48 0.35 
11 10 3 0.33 0.35 
12 12 4 0.40 0.40 
13 12 5 0.43 0.35 
14 20 9 0.73 0.55 
15 11 4 0.38 0.30 
16 9 3 0.30 0.30 
17 15 6 0.53 0.45 
18 13 7 0.50 0.35 
19 12 3 0.38 0.45 
20 17 8 0.63 0.45 
21 20 6 0.65 0.70 
22 17 8 0.63 0.45 
23 26 7 0.83 0.95 
24 11 3 0.35 0.40 

 
 (7ملحق )

 درجات العينة االستطالعية التي استخدمت لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية

درجة  ت
 الطالب

درجات اإلجابات على 
 الفقرات الفردية

درجات اإلجابات على 
 الفقرات الزوجية

درجة  ت
 الطالب

الفقرات 
 الفردية

الفقرات 
 الزوجية

1 8 4 4 21 12 6 6 
2 10 5 5 22 9 4 5 
3 11 5 6 23 15 7 8 
4 9 4 5 24 12 5 7 
5 8 5 3 25 9 5 4 
6 9 5 4 26 13 6 7 
7 10 5 5 27 8 4 4 
8 13 7 6 28 10 5 5 
9 16 8 8 29 13 7 6 
10 7 4 3 30 11 5 6 
11 14 7 7 31 10 4 6 
12 11 5 6 32 13 7 6 
13 9 4 5 33 10 4 6 
14 14 6 8 34 8 5 3 
15 6 3 3 35 6 3 3 
16 8 4 4 36 8 5 3 
17 15 8 7 37 11 6 5 
18 10 6 4 38 11 5 6 
19 7 4 3 39 8 4 4 
20 9 5 4 40 10 5 5 
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  1099=  2مج س 206مج س = 
 1139=  2مج ص 205مج ص = 

  1105مج س. ص = 
 (8ملحق )

 درجات مجموعتي البحث في اختبار التحصيل
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 100الدرجة من  ت 100الدرجة من  ت 100الدرجة من  ت 100الدرجة من  ت
1 77 16 59 1 52 16 70 
2 72 17 65 2 41 17 68 
3 73 18 82 3 46 18 68 
4 76 19 72 4 70 19 64 
5 83 20 84 5 67 20 66 
6 91 21 82 6 67 21 69 
7 73 22 75 7 65 22 70 
8 64 23 84 8 66 23 71 
9 56 24 72 9 59 24 65 
10 70 25 82 10 65 25 74 
11 47 26 73 11 58 26 66 
12 66 27 71 12 65 27 79 
13 72 28 72 13 59 28 66 
14 65 29 70 14 60 29 87 
15 57 30 69 15 70 30 71 

 1959مج =  2154مج = 
 65,3المتوسط الحسابي =  71,8المتوسط الحسابي = 

 73,47=  التباين 87,09التباين = 
 8,57االنحراف المعياري =  9,33االنحراف المعياري = 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




