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المياراتلدى تنمية مكانية مفتشويؽوا  ليا الصؼالمقموبلما عمىبيئة المعتمدة الحديثة
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الصؼالمقموبحتىيتمكنوامفتطبيقوعمىطبلبيـ.
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Abstract 
 

Objective of the study: 

To identify the effectiveness of an educational environment based on 

the flipped classroom in the development of grammar and attitude to grammar 

of the ninth primary grade students in Gaza. 

Study tool: The researcher designed the grammar skills test and a scale 

attitude to grammar. 

Sample of the study: The sample of the study consisted of (67) female 

students of the ninth grade in Ain Jalout Primary School (A) in the Directorate 

of Education in Gaza. 

Study Methodology: The researcher used the experimental approach as well 

as the descriptive analytical approach. 

Main findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between 

the mean scores of the experimental group and the mean scores of the 

female students in the control group in the post-test of grammar skills. 

2. There are no statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the experimental group and the mean scores 

of the female students in the control group on scale attitude to grammar. 

3. The flipped classroom environment achieves efficiency more than 1.2 

according to Blake’s modified gain ratio in developing the grammar skills 

of the ninth grade students in Gaza 

The main recommendations of the study: 

In light of above findings, the study recommended the replacement of the 

traditional methods used in teaching grammar by modern methods based on 

the environment of the flipped classroom because of the suspense it makes and 

its possibility of developing the skills of the students. There is a need to hold 

training workshops for teachers to train them on how to deal with the 

environment of flipped classroom so that they can apply to their students. 

Keywords: 

(Educational environment, flipped classroom, grammar skills, ninth primary 

grade) 
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 اإلىداء
 

اقتعينػػػػػػػػػػػػػػاهلرؤيػػػػػػػػػػػػػػةحممػػػػػػػػػػػػػػييغػػػػػػػػػػػػػػدوحقيقػػػػػػػػػػػػػػةإلػػػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػػػػفاشػػػػػػػػػػػػػػت
.اًزدادافتخػػػػػػػػػػػػػػػػارأاسػػػػػػػػػػػػػػػػموإلػػػػػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػػػػػػفدفعنػػػػػػػػػػػػػػػػيإلػػػػػػػػػػػػػػػػىالعمػػػػػػػػػػػػػػػػـوب

تاجإلىالجدوالعزيمةوالمثابرةإلىمفعممنيأفصعودسمـالمجديح
حنانػػػػػػػػػػػػػػػًاسػػػػػػػػػػػػػػػقينيإلػػػػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػػػػػفتجػػػػػػػػػػػػػػػرعكػػػػػػػػػػػػػػػأسالشػػػػػػػػػػػػػػػقاءمػػػػػػػػػػػػػػػرًالي

.إلػػػػػػػىصػػػػػػػاحبالجميػػػػػػػؿالػػػػػػػذياليػػػػػػػرد..يػػػػػػػاصػػػػػػػاحبكػػػػػػػؿجميػػػػػػػؿ
 إليػػػػػػػػؾ كالػػػػػػػػدم الحبيػػػػػػػػب سػػػػػػػػائمة ا  أف يػػػػػػػػديـ نب ػػػػػػػػؾ الغػػػػػػػػالي 
 كيػػػػػػػػػػػػديـ عميػػػػػػػػػػػػؾ العافيػػػػػػػػػػػػة كيبعػػػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػػػركه.

 

*** 
إلػػػػػىأمػػػػػيبصػػػػػمت..ألفالصػػػػػمتأبمػػػػػ مػػػػػفضػػػػػجيجالكممػػػػػاتأمػػػػػاـ

لقمػػػػػوب..بحػػػػػرفضػػػػػميا،فقوامسػػػػػيناالتحمػػػػػؿكممػػػػػةتقػػػػػديرعمػػػػػافػػػػػيا
ولكػػػػفلعػػػػػؿدعػػػػػواتيتطػػػػػرؽأبػػػػػوابالسػػػػماءفتكػػػػػوفأبمػػػػػ مػػػػػفكممػػػػػاتي
التائيػػػػػػػةفػػػػػػػيىػػػػػػػذهالمحظػػػػػػػة...إليػػػػػػػؾأمػػػػػػػيالغاليػػػػػػػةسػػػػػػػائمةالمػػػػػػػولى

أفيجازييػػػػػػػػػػػػػػػػاخيػػػػػػػػػػػػػػػػرًاعػػػػػػػػػػػػػػػػفكػػػػػػػػػػػػػػػػؿتنييػػػػػػػػػػػػػػػػدٍةكانػػػػػػػػػػػػػػػػتألجمػػػػػػػػػػػػػػػػي.


*** 
إلػػػػػػػػػػػػػػػىالعمػػػػػػػػػػػػػػػرالجميػػػػػػػػػػػػػػػؿرفيػػػػػػػػػػػػػػػؽدربػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػػػيرحمػػػػػػػػػػػػػػػةالحيػػػػػػػػػػػػػػػاة
.زكجػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػالي  سػػػػػػػػػػامر  حفظػػػػػػػػػػو ا  مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػر



*** 
إلىمفأتمنػى..إلىطبيباتالمستقبؿ...إلىنبضاتالعمرالجميؿ.

.نػبض قمبػي ابنتػيو جػكدم كماسػةأفأراىمايومًامافيمكانيىػذا...


*** 
نديومػػػػػػبلذيومصػػػػػػدرقػػػػػػوتيبعػػػػػػدا سػػػػػػبحانووتعػػػػػػالى...ىسػػػػػػإلػػػػػػ

إلىمػػفأتػػذوؽمعيػػـأجمػػؿالمحظػػات..إلػػىمػػفأرىالحيػػاةبعيػػونيـ...
.كرعايتػػػػػػػػو وفػػػػػػػي حفظػػػػػػػا  تي أدامكػػػػػػػػـ اخػػػػػػػك تي كأإخػػػػػػػك إلػػػػػػػيكـ 

 

لهيم مجيعًا ... أ هدي هذإ إلبحث إملتوإضع  إ 
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 شكر كتقدير
أوؿمفيشكرويحمدآناءالميؿوأطراؼالنيارىوا الموفؽوالميسرلنا،الحمد مؿء

سيؿالصعب،ـي،وزنةعرشو،ومدادكمماتو،أفجعؿفيالقمبحبًاوشوقًاإلىالعمأرضووواتوسم
الحمد أفوفقناوأليمناالصبرعمىالمشاؽالتيواجيتناإلنجازىذاالعمؿالمتواضع،وأفضؿ
الذيبم األمانةوأدىالرسالةونصحاألمةفزاؿالضبلؿ التسميـعمىسيدنامحمد وأتـ الصبلة

وأشرؽاليدى.
والشكرموصوؿإلىك المحظة،البحثؿمفأفادنابعممومفأولىمراحؿىذا إلىىذه

أستاذيالفاضؿالدكتور/مجديسعيدعقؿالمشرؼعمىدراستيالذيلـأجدبالتقديروأخص
الكثيروالمتابعةوالتحفيزمنوإالرحابةالصدروالنصحالسديد ،فكافنعـالموجوالذيسيؿعميَّ

  السماء، في كالطير حر،الب في الحكت إف" : ا  رسكؿ قكؿ : بشراؾوأقوؿلومفالعقبات،
 "الخير الناس معمـ عمى ليصمكف

:كماوأتقدـبجزيؿالشكروالعرفافإلىعضويلجنةالمناقشةكؿمف
نجوىصالح./ةالفاضمةوالدكتورصبلحالناقة،الفاضؿ/األستاذالدكتور

 ليضعا الرسالة، ىذه مناقشة بقبوؿ ىلمتميزةابصماتيمالتكرميما وتحسف تغني العمؿ،التي ذا
فجزاىماا عنيخيرالجزاء.

أدوات بتحكيـ الذيفتكرموا بخالصشكريوتقديريإلىاألساتذة أتقدـ بالجميؿ واعترافًا
بوقتيـ عميَّ يبخموا لـ فيـ حقيـ تفييـ لف كمماتالشكر فكؿ المطموب، لتخرجبالشكؿ الدراسة

يـالشكرإلىالعمةالحبيبةد.رندةشريرلماوعمميـفجزاىـا عنيخيرالجزاء.كماأتقدـبعظ
بجزيؿ أتقدـ كما الجزاء. ا عنيخير فجزاىا أدواتالدراسة فيتحكيـ ليمفمساعدة قدمتو

جالوت عيف مدرسة مديرة إلى ليالشكر لمساعدتيما قرماف تماـ والمعممة/ اليور، كفاح )أ(/
وتسييؿإجراءالدراسة.

 كمماتيعجزتأكما أف جميعًا عائمتي ألفراد والعرفاف الجميؿ مدى عف تعبر عمىف
و ليفإفدعميـ ودعائيـ مشكورًا،السعيفكافسعواحقاًييـ،يفلففشكريشكراًقمتتحفيزىـ

أداميـا ليوجزاىـعنيخيرالجزاء.
ماأجيؿوأحتا لكؿمفعممنيجديدوأضاؼإليَّ كرستمرار،فالشجلئلوفيالختاـشكرًا

مفرضىعفالنفسونجاح. عميو أنا مبم كؿالشكرلمفساعدنيحتىأصؿلما ىذا الميـ
فكافغيرذلؾفمنيوحديوأعوذبا مف الخيرإالمفعندا ،وا  وما الجيدفإفكافخيرًا
تقصيريوحسبيأننيجاىدتواجتيدت،وا وحدهيعمـأفجيديفيماأممؾوالحيمةليفيماال
أممؾ،فالميـعممنابماينفعناوانفعنابماعممتنا،الميـاجعمناممفيستمعوفالقوؿفيتبعوفأحسنو.
 الباحثة/ ميسر ناصر شرير



 د

 قائمة المحتكيات
أ..............................................................................................إقػػػػرار

ب......................................................................................نتيجةالحكـ

ت..................................................................................ممخػصالدراسػة

Abstract.......................................................................................ث

ح...........................................................................................اإلىداء

خ......................................................................................شكروتقدير

د..................................................................................قائمةالمحتويات

س....................................................................................قائمةالجداوؿ

ش....................................................................................قائمةاألشكاؿ

ص..................................................................................قائمةالمبلحؽ

1..............................................................الفصػؿ األكؿ:  اإلطار العاـ لمدراسة

2....................................................................................مقدمةالدراسة:

7....................................................................................أسئمةالدراسة:

7.................................................................................فرضياتالدراسة:

8...................................................................................أىداؼالدراسة:

8....................................................................................أىميةالدراسة:

9....................................................................................حدودالدراسة:

9..............................................................................مصطمحاتالدراسة:

10.................................................................الفصؿ الثاني:  اإلطػار النظػرم

11...............................................المحوراألوؿ:التعمـاإللكترونيوالصؼالمقموب

12.......................................................................تعريؼالتعمـاإللكتروني:

13........................................................................مبادئالتعمـاإللكتروني:

14.........................................................................أنواعالتعمـاإللكتروني:



 ذ

15.....................................................................مشكبلتالتعمـاإللكتروني:

15..........................................................(Blended Learningالتعمـالمدمج)

18............................................................................نماذجالتعمـالمدمج:

18..........................................................................مميزاتالتعمـالمدمج:

19.........................................................................مشكبلتالتعمـالمدمج:

20................................................................................الصؼالمقموب:

21...........................................................................نشأةالصؼالمقموب:

الصؼالمقموب: 22.........................................................................مفيـو

23............................................................خطواتتصميـبيئةالصؼالمقموب:

24........................................................................مبرراتالصؼالمقموب:

25.....................................................................اليدؼمفالصؼالمقموب:

26....................................................................:مراحؿتنفيذالتعميـالمقموب

28......................................................................خصائصالصؼالمقموب:

30.......................................................................مرتكزاتالصؼالمقموب:

31.............................................رنةبيفالتعميـالتقميديوالتعميـبالصؼالمقموب:مقا

32................................................................مميزاتالتعميـبالصؼالمقموب:

33..........................................................................سمبياتالتعمـالمقموب:

35.....................................................المحورالثاني:مياراتالنحوواالتجاهنحوه

35....................................................................مكانةالمغةالعربيةوأىميتيا:

35.........................................................................خصائصالمغةالعربية:

36...........................................................................وظائؼالمغةالعربية:

37..........................................................................النحو:مفيومووأىدافو

38...............................................................الضعؼفيتعمـالنحووممارستو:

40...........................................................عبلجضعؼالطبلبفيمادةالنحو:



 ر

41........................................................................تعريؼالمياراتالنحوية:

44...................................................................أسستعميـالمياراتالنحوية:

45..............................................................................االتجاهنحوالنحو:

45.................................................................................تعريؼاالتجاه:

45...........................................................................خصائصاالتجاىات:

46.............................................................................مكوناتاالتجاىات:

46...............................................................................أنواعاالتجاىات:

47................................................................تعقيبعاـعمىاإلطارالنظري:

48...............................................................الفصؿ الثالث:  الدراسات السابقة

49..........................................المحوراألوؿ:دراساتتناولتفاعميةالصؼالمقموب

55................................................لدراساتالمتعمقةبالصؼالمقموب:التعقيبعمىا

57............................................................أوجواالستفادةمفالدراساتالسابقة:

58...........................................................المحورالثاني:دراساتتناولتالنحو

62.................................................ساتالمتعمقةبالنحوومياراتو:التعقيبعمىالدرا

64............................................................أوجواالستفادةمفالدراساتالسابقة:

65.................................................................أوجوالتميزفيالدراسةالحالية:

65........................................................تعقيبعاـعمىفصؿالدراساتالسابقة:

66.......................................................الفصؿ الرابع:  إجراءات كمنيجية الدراسة

67..................................................................................منيجالدراسة:

67................................................................................متغيراتالدراسة:

67...................................................................................عينةالدراسة:

68........................................................................إجراءاتتطبيؽالدراسة:

69............................................................................أدواتوموادالدراسة:

جراءاتالدراسة: 83......................................................................خطواتوا 



 ز

84..........................................................................:اإلحصائية المعالجات

86..................الفصؿ الخامس:  تحميؿ نتائج الدراسة كتفسيرىا كك ع التكصيات كالمقترحات

87.............................................................أواًل:النتائجالمتعمقةبأسئمةالدراسة:

87.................................................النتائجالمتعمقةبالسؤاؿاألوؿومناقشتووتفسيره:

88.................................................النتائجالمتعمقةبالسؤاؿالثانيومناقشتووتفسيره:

89.................................................النتائجالمتعمقةبالسؤاؿالثالثومناقشتووتفسيره:

93.................................................تائجالمتعمقةبالسؤاؿالرابعومناقشتووتفسيره:الن

95...............................................النتائجالمتعمقةبالسؤاؿالخامسومناقشتووتفسيره:

98................................................................................ثانيًا:التوصيات:

99.........................................................................ثالثًا:مقترحاتالدراسة:

100.............................................................................المصادر كالمراجع

101............................................................................أواًل:المراجعالعربية

110..........................................................................ثانيًا:المراجعاألجنبية

112................................................................................مالحؽ الدراسة




 

 

 
  



 س

 الجداكؿ قائمة
68...............................................................(:توزيععينةالدراسة4.1جدوؿ)

70......................................................يلمياراتالنحو(:الوزفالنسب4.2جدوؿ)

73..............................................(:يوضحمعامبلتالصعوبةوالتمييز4.3جدوؿ)

75...........(:يوضحمعامبلتاالرتباطلكؿفقرةمفالفقراتمعدرجةالكميةلبلختبار.4.4جدوؿ)

76...............................لو الكمية الدرجة مع االختبار أبعاد ارتباطات (:يوضح4.5جدوؿ)

77....................................(:معامؿالثبات)طريقةألفاكرونباخ(لبلختبار.4.6جدوؿ)

78.........................االختبار(:يوضحنتائجطريقةالتجزئةالنصفيةلقياسثبات4.7جدوؿ)

79..........(:يوضحمعامبلتاالرتباطلكؿفقرةمفالفقراتمعدرجةالكميةلممقياس.4.8جدوؿ)

(لمفروؽبيفمتوسطدرجاتالطالباتفيالمجموعةالتجريبيةT(:نتائجاختبار)4.9جدوؿ)
81..............................................................والمجموعةالضابطةقبؿالتطبيؽ.

(لمفروؽبيفمتوسطدرجاتالطالباتفيالمجموعةالتجريبيةT(:نتائجاختبار)4.10جدوؿ)
82..............................................................والمجموعةالضابطةقبؿالتطبيؽ.

88............................................(:قائمةبمياراتالنحووداللتياالمفظية1،5جدوؿ)

(لمفروؽبيفمتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةومتوسطT(:نتائجاختبار)5.2جدوؿ)
90.........................درجاتطالباتالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلمياراتالنحو.

92.....................................................(:يوضحمستوياتحجـالتأثير5.3جدوؿ)

(:يوضحقيمةمربعإيتا)5.4جدوؿ)
2(وحجـاألثر)d).......................................92

ؽبيفمتوسطتقديراتطالباتالمجموعةالتجريبيةومتوسط(لمفروT(:نتائجاختبار)5.5جدوؿ)
94...............................درجاتطالباتالمجموعةالضابطةفيمقياساالتجاهنحوالنحو.

(لمفروؽبيفمتوسطدرجاتالطالباتفيمياراتالنحوقبؿوبعدTئجاختبار)(:نتا5.6جدوؿ)
96..................تطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالصؼالتاسعاالساسيبمحافظةغزة

98..................................................(:يوضحنتائجمعدؿالكسبببلؾ5.7جدوؿ)

 

 



 ش

 

 قائمة األشكاؿ
31..................................................(:األركافاألساسيةلمتعمـالمقموب.2.1شكؿ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ص

 قائمة المالحؽ
113.............................................(:الصورةاألوليةالختبارمياراتالنحػػػو1ممحؽ)

122........................................(:قائمةبأسماءالسادةمحكميأدواتالدراسة2ممحؽ)

123.............................................(:اختبارمياراتالنحوبصورتوالنيائية3ؽ)ممح

131.........................................(:قائمةبأسماءالسادةمحكميمقياساالتجاه4ممحؽ)

132.....................................................(:الصورةالنيائيةلمقياساالتجاه5ممحؽ)

(:دليؿالمعمـفيتدريس)الفاعؿ_المفعوؿبو_نائبالفاعؿ_المفعوؿالمطمؽ(مفكتاب6ممحؽ)
المغويةلمصؼالتاسعاألساسيوفقًالبيئةالصؼالمقموب 136.................................العمـو

149......................................................................(:أوراؽالعمؿ7ممحؽ)

152..............................................................خطابتسييؿميمة(:8ممحؽ)

153.......................................................(:صورلبيئةالصؼالمقموب9ممحؽ)
 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 : األكؿ الفصػؿ
 لمدراسة العاـ اإلطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 الفصػؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة الدراسة:
التكنولوجياإفَّ عالـ إلى الدخوؿ ىو العصر ىذا في الذييواجينا الحقيقي التحدي

مطمبًا أشكاليا بجميع تصبح أف إلى أدى األخيرة األعواـ في التكنولوجيا فتسارع المتقدمة،
تدخؿفيكؿالمجاالت،فكافلمتعميـالحظالوفيرمفمطالبىذاالعصر،فأصبحتاًأساسي

ىتماـبالتكنولوجيالمدورالكبيرالذيظؿىذاالتطورالسريع،وازداداالفيالتطوروالتقدـفي
تمعبوفيتطويرالتعميـوتسييؿاكتسابووديمومتوإلىأقصىوقتممكف.

ؿالحاسوبشتىمناحيالحياةفقددخ،يمثؿالحاسوبقمةماأنتجتوالتقنيةالحديثةو
نمفالمنزؿوبدءاً تياءبالفضاءالخارجي،وأصبحيؤثرفيحياةالناسبشكؿمباشرأوغيرا 

مباشر،لمايتمتعبومفمميزاتالتوجدفيغيرهمفالوسائؿالتعميميةفقداتسعاستخداموفي
(109ـ،ص2008العمميةالتعميمية.)نبياف،

و تأثيركبيريعيشالعالـكما كافليا ثورةعمميةوتكنولوجيةكبيرة األخيرة فيالفترة
جديدة بالبحثعفأساليبونماذجتعميمية مطالبًا وأصبحالتعميـ عمىجميعجوانبالحياة،
لمواجيةالعديدمفالتحدياتعمىالمستوىالعالمي،منيازيادةالطمبعمىالتعميـمعنقص

التعمـوزيادةالكـالمعموماتيفيجميعفروعالمعرفة،فظيرنموذجعددالمؤسساتالتعميمية،
لتزاـريدوفيالوقتالذييفضمودوفاإلليساعدالمتعمـفيالتعمـفيالمكافالذييلكترونياإل

وذلؾمفخبلؿمحتوىعمميمختمؼعما بالحضورإلىقاعاتالدراسةفيأوقاتمحددة،
حي المدرسية، الكتب في نصوص،يقدـ المتعددة) الوسائط عمى الجديد المحتوى يعتمد ث

 وسائط خبلؿ مف ويقدـ صوت( فيديو، صور، الحاسوبإلكترونيرسومات، مثؿ حديثة ة
اإل والبريد الممغنطة واألقراص والتمفاز واإلذاعة االصطناعية واألقمار لكترونيواالنترنت

(.279ـ،ص2007سرحاف،وومؤتمراتالفيديو.)استيتة،

تماشىوفيظؿكؿالتغيراتوالتطوراتالسريعةلـيعدفيوسعميدافالتربيةإالأفي
تيارالتكنولوجياالمتقدـ.مع

التعمـولعؿمفأبرزالمظاىرالدالةعمىذلؾفياألنظمةالتعميميةظيورمصطمح
عمـ،حيثيعرَّؼالذييعتمدعمىتقديـالموادالتعميميةعبرالحاسوبوشبكاتولممتلكترونياإل

اإل اإللكترونيالتعمـ الوسائط عبر التدريبية والدورات التعميمية المناىج "تقديـ ةلكترونيأنو:
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غير أو أسموبمتزامف في بأدواتيا االنترنت وشبكة األقراصبأنواعيا تشمؿ التي المتنوعة
ـ،2007متعمـ.)بسيوني،متزامفوباعتمادالتعمـالذاتيأوالتعمـبمساعدةالمعمـمعتقييـال

(216ص

عمىأساسأنوطريقةإبداعيةلتقديـبيئةتفاعمية،لكترونيويمكفالنظرإلىالتعمـاإل
وأي وفيأيمكاف، بشكؿجيد،وميسرةأليفرد، حوؿالمتعمميف،ومصممةمسبقًا متمركزة

بالتطابؽمع اإلنترنتوالتقنياتالرقمية باستعماؿخصائصومصادر مبادئالتصميـوقت،
(18ـ،ص2005التعميميالمناسبةلبيئةالتعمـالمفتوحة،والمرنة،والموزعة.)الخاف،

دور تنمية ومنيا: التطوير عممية عمييا تقوـ التي الميمة بعضاالتجاىات وىناؾ
الطالباإليجابيوقدرتوعمىالمشاركةوالبحثواالعتمادعمىالنفس،وضرورةتطويرأساليب

فيالت الحديثة التقنيات توظيؼ عمى تعتمد استراتيجياتحديثة واستخداـ واستراتيجياتو، عميـ
(172ـ،ص2015العمميةالتعميمية.)الزيف،

النستطيعإنكارأفأفضؿأنواعالتعميـىوالذييولدالتشويؽلممعرفةويركزعمى
يةالتعميمية.المتعمـباعتبارهعنصرنشطوفعاؿوذادورإيجابيفيالعمم

العد الحديثةوىناؾ التقنيات استخداـ عمى تعتمد التي الحديثة االستراتيجيات مف يد
واستراتيجية،واستراتيجيةالتعمـالمدمج،لكترونيلتفعيؿالتعمـالرقمي،مثؿ:استراتيجيةالتعمـاإل

.المقموبالرحبلتالمعرفية)الويبككويست(،واستراتيجيةالتعميـ

دف فيوقد التقدـ جانب إلى النشط، لمتعميـ التربوية األصوؿ في التطورات عت
التكنولوجياالتعميمية،دفعتبعضالمعمميفلتنفيذنموذججوىري،ولكنوبدييي،يسمىالتعميـ

أوالفصوؿالدراسيةالمعكوسة.قموبالم

الفعالة الحموؿالحديثة أىـ القائـعمىالصؼالمقموبأحد القائمةعمىيعتبرالتعمـ
عند الميارات وتنمية التقميدي التعميـ في العاـ الضعؼ لعبلج الحديثة التقنيات استخداـ
المتعمميف،حيثأفالتعمـبالصؼالمقموبيقوـعمىاستثمارالتقنيةلبلستفادةمنيافيالعممية

المتعمميفف لمناقشة مفوقتالحصة االستفادة بحيثيمكفلممعمـ يالدروسبعدالتعميمية،
الحصة وقت مف يوفر بدوره وىذا القصيرة، الفيديوىات خبلؿ مف لشرحيا مشاىدتيـ

 (Brame,2013)المدرسية.

ال التعمـ الذييستخدـ(Flipped Learning)مقموبويعد المدمج التعمـ أنواع أحد
يالفكرةالرائجةىمقموبالتقنيةلنقؿالمحاضراتخارجالفصؿالدراسي،واستراتيجيةالتعميـال
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غيتس" بيؿ مف" ابتداًء الجميع بيا ينادي والتي األياـ الرئيسBill Gates"ىذه المؤسس
مثااًل التعميـ مف النوع ىذا في يرى حيث مايكروسوفت، العمبلقة لمشركة السابؽ التنفيذي

(173ـ،ص2015لبلبتكارالتعميميالمثيرالواعد.)الزيف،

الفصو نموذج في كؿوالميـ الطالب، عمى وتركيزىا محورىا أف المقموبة الدراسية ؿ
لممتعمـ بحيثيمكف لممادة، األساسي الفيـ مع الفصؿ إلى المجئ عف المسؤوؿ طالبىو
المشاركةالكاممةفيالمناقشةداخؿالفصؿويقوـالطالببدراسةالموضوعمفتمقاءنفسو،مما

محتوىالذييريده.يتيحلمطبلبالتحكـفيمتىوكـكميةال

ولتسييؿالتعمـيقوـالمعمموفبتوجيوالطبلبإلىالمحتوى،وتنظيـالخبراتالتفاعمية،
الدراسية الفصوؿ في عرضيا يتـ التي القيمة الخبرات وتتيح كما والمرجعية، الخبرة وتوفير

عاوف.لمطبلبالنجاحمفخبلؿتعزيزالتنميةالمعرفيةوتشجيعاالبتكارمفخبلؿالت
(McLaughlin, , Roth, , Glatt, Gharkholonarehe, , Davidson., 

Griffin,.&Mumper, 2014,PP.237) 

وفيالتعميـالمعكوسأوالمقموبيتـالقياـباألموربشكؿمختمؼ،حيثيقوـالمعمـ
عطاءالمحاضرةقبؿوقتالمحاضرةع ويقضيمىشكؿأشرطةفيديومسجمةمسبقًا،بتقديـوا 

تتضمفا التي التعميـ أنشطة في شراكيـ وا  الطبلب مع التفاعؿ في المحاضرة وقت لمعمـ
إلىخارج االتجاه المحاضراتأحادية فعاؿمثؿ الغير التعمـ أنشطة دفع حيثيتـ التعاوف،

((Mok, 2014, pp7المحاضرةلتحؿمحمياأنشطةالتعميـالفعاؿفيوقتالمحاضرة.

ال سبؽمف ما المقموبيكوفأفممكفومفخبلؿ المناسبىوالتعميـ لعبلجالحؿ
فيوالمعمـبتدريسالمقررفيوقتمحددبغضالنظرعف ضعؼالتعميـالتقميديالذييمتـز
التعميـالمقموبفإنويساعدالمتعمـعمىالتعمـبسرعتو مدىاستفادةواستيعابالمطموب،أما

قتالحصةالمدرسيةفيحؿالتماريفوالمناقشاتالتيالذاتية،ويساعدالمعمـعمىاستثمارو
تعززمافيموالمتعمـخبلؿمشاىدةالدروسفيالبيت.

وىناؾالعديدمفالدراساتالسابقة،والتيمفخبلؿظيرتأىميةالتعمـالمقموبفي
ةأبولدراسات:دراسالعمميةالتعميميةمفخبلؿتطبيقوفيمراحؿتعميميةمختمفة،ومفىذها

( 2017عيشة )ـ(، الكرد )،ـ(2017ودراسة قشطة ودراسة،ـ(2016ودراسة
Saunders(2014)،ودراسةJohnson (2013)،ودراسةCare (2012).
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لمغةقيمةثمينةفيحياةاألمـ،فييوسيمةالتواصؿالتيتحمؿاألفكاروالرابطكماأف
المنيعحصفمااختمفتبيئاتيـ،والمغةىيالالقويالموحدالذييربطويوحدأفرادالمجتمعمي

خرى.الذييحفظىويةاألمةمفالضياعوالذوباففياألمـاأل

ل وأجمؿ أرقى الضاد لغة ىي العربية لغتنا أف فيو شؾ ال عمىغومما العالـ في ة
 أيلغة فبلتضاىييا فييبحرزاخرأاإلطبلؽ، األلفاظوالمعانيبخرىفيالرقيوالجماؿ،

البشريةو الذيخاطببو العزيز كتابو لغة جعميا بأف ا  كرميا التي المغة فيي التراكيب،
جمعاء.

إّفماأصابالمغةالعربيةعمىأيديأبنائياأمريدعولمحسرةواأللـ،فييغريبةفي
أفضعؼالمستوىالمغويبيفالمعمميفوالمتعمميففيديار ديارىـمنكمشةبيفأىميا،كما

عروبةعمىحدسواءدفعقوـممفأخذتيـالغيرةوالحميةعمىلغتيـإلىالبحثالمستفيضال
الجادة الذيتتجمى؛والدراسة العربية وراءضعؼالطبلبفيالمغة لتعرؼاألسبابالكامنة

حديث مف المغوي النشاط مجاؿ في المتعمموف يرتكبيا التي المتعددة األخطاء في مظاىره
(158ـ،ص2013وت،)زقوكتابة.

مفمظاىررقيالمغةودليبًلتعدالقواعد بماتمثمومفقوانيفوضوابطلغوية،مظيرًا
عمىحضارتيا،وبموغيامرحمةالنضجواالكتماؿ،وىذايعنيأفأيلغةاليمكفأفتصؿإلى

كانتعمىدرجةمفالرقيالحضاريوالتكامؿ قواعدوضوابطإالإذا التيمستوىيكوفليا
(159ـ،ص2006يجعمياقادرةعمىأفتمبيحاجاتالناطقيفبيافيميدافحياتيـ.)زايد،

أ في وتعميمو النحو تعمـ أىمية ووتظير العربية المغة تعمـ يمكف ال اإلا نو دوف لماـجادتيا
و الكتابة، وسبلمة األداء، وصحة المساف، تكفؿ التي والممارسفَّا بقواعدىا التدريب، ةكثرة

لؤلساليبالمغويةالصحيحة،والتراكيبالسميمةتكسبالمتعمميفعاداتلغويةسميمة،وتزيدمف
(153ـ،ص2013ثروتيـالمغوية.)زقوت،

تعقيدًا الدراسية المواد أكثر مف يعتبر أنو إال العربي لمنحو البالغة األىمية ورغـ
تراكمياً ليصبح الضعؼفييا يتزايد حيث الفيـ، في السنواتوصعوبة بدارسيا تقدمت كمما

ىتماـبتعممياوتعميمياواعتبارىاامميففيالحقؿالتربويضرورةاإلالدراسية،ممايحتـعمىالع
مشكمةمفأعقدالمشكبلتالتيتواجوالكثيرمفالمعمميفوالمتعمميفعمىحدسواء.)كرواف،

(19ـ،ص2012
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مرا شتى في أجريت التي الدراسات أكدت عمرةوقد أبو دراسة منيا التعميـ، حؿ
أفأسبابالضعؼتكمف،ـ(2003ودراسةدحبلف)،ـ(2009ودراسةأبوىداؼ)،ـ(2010)

فيأساليبوطرؽالتدريس.

فالتعميـعمىأففيالنحوئوبالدرسالنحويوالقائموفعمىشوقدأجمعالمشتغموف
يحوؿدوفتعممياتع سميمًا،وىذاماأوضحتوأبوعمرة،العربيواإلعرابصعوبةوجفافًا ميمًا

لـ إالأنيا لتيسيرالنحووتذليؿصعوباتو مفالمحاوالتالمستمرة عمىالرغـ حيثذكرت"
ميمةمفبينيا تركزتعمىحفظالقواعدالنحويةوأىممتجوانبًا ما غالبًا تؤِتثمارىا،ألنيا

(3ـ،ص2010طرائؽالتدريس".)أبوعمرة،

ىوالذييستخدـاألسموبالمناسبفينقؿالمعموماتوالمعارؼإلىأذىاف"والمعمـ
المتيموف يؤكد ولذلؾ طمبتو، تعميـ في والمبلئمة المناسبة الطريقة يختار الذي وىو الطمبة،
بطرائؽالتدريسبقوليـ:"المعمـالناجحىوفيحقيقتوطريقةناجحةتوصؿالدرسإلىطمبتو

(26ـ،ص2004بأيسرالسبؿ".)حمس،

معكممةالنحويضطربأفمشكمةالنحوالعربيمشكمةعامةفعندمانسالباحثةوترى
بسبباعتقادالجميعمنذالصغرصعوبةفيمووجموده،لكفالعيبليسفيالنحو؛القمبخوفاً

تيافبطرؽتخفؼوعدـمحاولةالمعمميفاإل،ةفيميافعمىصعوبيالمتعممةالعربيبؿفيتربي
بحفظ تيتـ التي التقميدية الطريقة عمى ترتكز التدريس طرؽ فمعظـ وجموده، جفافو مف

المعموماتوتفريغيافيورقةاالمتحاف.

زاءمشكمةالضعؼفإفطريقةالتدريستعدعن فيالعمميةالتدريسيةوا  ميمًا إذ،صرًا
نتدنياأـبعيدةالمدى،أنياخطواتمنطقيةيمكفمفخبللياتحقيؽاألىداؼالتربويةسواءكا

تعميمي. موقؼ أفضؿ في المتعمـ يضع الذي العممي التخطيط عمى خطواتيا وتعتمد
(9ـ،ص2009)أبوىداؼ،

الضعؼالواضح،فقدأجريتالعديدمفالدراساتلتنميةمياراتالنحو، ونتيجةليذا
ـ(2008دراسةالعنزي)و،ـ(2008ودراسةالشمري)ـ(،2012ذهالدراسات:دراسةكرواف)ومفى

ـ(.2007ودراسةرضواف)،
أىـك عف وسؤاليـ العربية المغة ومعممي مشرفي مف لعدد الباحثة مقابمة خبلؿ مف

دييـغمبيـعمىوجودمشكبلتلالمشكبلتالتيتواجوالطالباتفيمادةالمغةالعربية،فأجمعأ
األنشطةوأوراؽالعمؿوالتماريفدةعددفيمادةالنحو،واتفقواعمىأفالعبلجقديكمففيزيا
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التييجبأفيناقشياالطبلبفيغرفةالصؼإالأفضيؽالوقتاليسمحبذلؾ،وبالرجوع
إلىالدراساتالسابقة،حيثأكدتبعضالدراساتعمىضرورةاستخداـالتكنولوجيافيتدريس

الريش) أبو كدراسة العربي، شتات،ـ(2013النحو أبو توصمت2005)ودراسة ومفىنا ـ(،
لدى مدىفاعميتو مياراتالنحوومعرفة تفعيؿالصؼالمقموبفيتنمية إلىأىمية الباحثة
المقموب الصؼ بيئة استخداـ أف الباحثة وترى كما بغزة، األساسي التاسع الصؼ طالبات

استثماروقتستنمي_بإذفا _مياراتالنحووخاصةأفبيئةالصؼالمقموبتسمحلممتعمـب
تقافالمياراتالنحوية.إالحصةفيحؿالمزيدمفالتماريفالتيتساعدعمى

 أسئمة الدراسة:
 كتحدد أسئمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:

"مافاعميةبيئةتعميميةقائمةعمىالصؼالمقموبفيتنميةمياراتالنحوواالتجاهنحوهلدى
األساسيبغزة؟"طالباتالصؼالتاسع

التالية:األسئمة الفرعيةويتفرعمفالسؤاؿالرئيس

تنميتيالدىطالباتالصؼالتاسعاألساسيبمحافظةغزة؟جبمامياراتالنحوالتيي .1

 المقموبالمرادتوظيفيافيتنميةمياراتالنحو؟التعميميةلمصؼبيئةالما .2

3. ( إحصائية دالة فروؽ توجد المجموعة05.0ىؿ طالبات درجات متوسط بيف )
لميارات البعدي االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية

 ؟.النحو

4. ( إحصائية دالة فروؽ توجد المجموعة05.0ىؿ طالبات تقديرات متوسط بيف )
؟فيمقياساالتجاهنحوالنحوالتجريبيةومتوسطتقديراتطالباتالمجموعةالضابطة

لمعدؿالكسبالببلؾ1.2ىؿتحقؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةفاعميةتزيدعف .5 وفقًا
فيتنميةمياراتالنحولدىطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزة؟

 فر يات الدراسة:
ت(بيفمتوسطدرجاتطالباα≤05.0حصائيةعندمستوى)إالتوجدفروؽذاتداللة .1

البعدي االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية المجموعة
لمياراتالنحو.
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(بيفمتوسطتقديراتطالباتالمجموعةالتجريبية05.0التوجدفروؽدالةإحصائية) .2
 ومتوسطتقديراتطالباتالمجموعةالضابطةفيمقياساالتجاهنحوالنحو.

وفقًالمعدؿالكسبالببلؾفي1.2تحقؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةفاعميةتزيدعفال .3
 .تنميةمياراتالنحولدىطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزة

 

 أىداؼ الدراسة:
تيدؼالدراسةإلى:

التعرؼإلىالصورةالعامةلبيئةالصؼالمقموبالتعميمية. .1

 نبغيتنميتيالطالباتالصؼالتاسعاألساسي.التعرؼإلىمياراتالنحوالتيي .2

3.  دالة فروؽ وجود مدى عمى المجموعةإالوقوؼ طالبات درجات متوسط بيف حصائيًا
 التجريبيةومتوسطدرجاتالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلمياراتالنحو.

4. ( عف تزيد فاعمية التعميمية المقموب الصؼ بيئة تحقؽ كانت إذا ما وفقًا2.1تحديد )
 لمكسبالمعدؿببلؾفياالتجاهنحوالنحو.

 

 أىمية الدراسة:
تكمفأىميةالدراسةفيمايمي:

قدتفيدالطالباتفيتنميةمياراتالنحو. .1

 يقياعمىمتعمميفآخريف.بقدتفيدالمتعمميففيتط .2

 قدتفتحىذهالدراسةاألفؽلدراساتآخرىفيالنحو. .3

ا .4 فاعمية زيادة في تسيـ بعضقد وتذليؿ العربي النحو تعمـ في الطالبات لدى لدافعية
 الصعوباتلدييـ.

قدتنبوالباحثيفإلىضرورةإجراءدراساتتربويةتوظؼالصؼالمقموبفيباقيفروع .5
 المغةالعربية.

قدتساعدمعمميومعمماتالمغةالعربيةلمصؼالتاسعوالمشرفيففيكيفيةتنظيـتعميـ .6
 لمغةالعربيةبفاعمية.وتعمـمياراتا
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 حدكد الدراسة:
تقتصرنتائجالدراسةعمىالحدودالتالية:

ـ.2017_2016طبقتالدراسةفيالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـ .1

اقتصرتالدراسةعمىطالباتالصؼالتاسعاألساسيفيمدرسةعيفجالوت)أ(التابعة .2
لوزارةالتربيةوالتعميـ.

ب .3 عمى الدراسة التاسعاقتصرت لمصؼ المغوية العموـ كتاب مف النحو دروس عض
مف سيتـ والتي المطمؽ( المفعوؿ الفاعؿ، نائب بو، المفعوؿ )الفاعؿ، وىي: األساسي

خبللياتنميةالمياراتالتالية:)التذكر،الفيـ،التطبيؽ،التحميؿ،التكويف(.



 مصطمحات الدراسة:
كالتالي:تعرؼالباحثةمصطمحاتالدراسةإجرائياً

 صؼ المقمكب:البيئة التعميمية لم 

تقديـالشرحلمياراتالنحوعبرفيديوىاتتعميميةعمىيى بيئةتعميميةيتـمفخبلليا
."وحؿالتدريباتواألنشطةداخؿالفصؿالويبوبعدىايتـمناقشةالطمبةفييا

 :ميارات النحػك 

،تحميؿ،تكويف(والتيتتوفرفيتعرؼ،فيـ،تطبيؽ  تتضمفمعرفيةىيمجموعةأداءات
"سي.مغةالعربيةلمصؼالتاسعاألسامنياجال

 :االتجاه 

 تعمـمياراتالنحو.ىواستعدادعقميونفسيلطالباتالصؼالتاسعاألساسينحو

 

























 : الفصؿ الثاني
 ماإلطػار النظػر 
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 : الفصؿ الثاني
اإلطػار النظػرم



الدراسة مياراتالنحوتسعىىذه الصؼالمقموب،إلىتنمية العربيمفخبلؿبيئة
لذلؾفإفىذاالفصؿييدؼإلىتحديددوربيئةالصؼالمقموبفيتنميةمياراتالنحووذلؾ

كيفيةتنميتيا،ولتحقيؽومفخبلؿتوضيحطبيعةبيئةالصؼالمقموب،وتحديدمياراتالنحو
يسييفعمىالنحوالتالي:ذلؾتـتقسيـالفصؿإلىمحوريفرئ

المحوراألوؿ:الصؼالمقموب.

المحورالثاني:مياراتالنحو.

وفيمايميسيتـعرضىذهالمحاوربشيءمفالتفصيؿ:



 المحكر األكؿ: 
 الصؼ المقمكبك  لكتركنياإل التعمـ 

فالشؾأفالعصرالذينعيشفيويتميزبالتطورالسريع،فالمعرفةوالتكنولوجياتتميزا
،لذاأصبحتطويرالتعميـمطمبًاضروريَالمحاؽبركبالتطوروالتقدـ.يائؿبالتقدـال

نولـيعدمقتصرًاعمىقياـالمعمـبحشوالمعموماتفيأفمفأىـسماتتطويرالتعميـ
نماأصبحتعمميةتفاعميةتتشارؾفيياعناصرالعمميةالتعميمية.ا أدمغةطبلبوو

(أنوفيالعصرالحاضريواجوالتعميـالتقميديبعض121ـ،ص2005يشيرفرج)
أعداد قمة المتعمميف، أعداد مفزيادة نتجعنيا وما اليائمة السكانية الزيادة المشكبلتمثؿ:
المعمميفالمؤىميفتربويًا،التطورالمعرفيالكبيرومانتجعنومفتشعبالتعميـ،عدـمراعاتو

نياءالمقررالدراسيفيالفترةالزمنيةالمحددةمماالإميففالمعمـيريدلمفروؽالفرديةبيفالمتعم
يمكفبعضالمتعمميفمفمتابعتوبنفسالسرعة.

الخاف اإل18ـ،ص2005)ويشير التعمـ إلى ينظر أف يمكف أساسأنولكتروني( عمى
تعمـأليفرد،فيأيطريقةإبداعيةتقدـبيئةتشاركيةتفاعميةتتمحورحوؿالمتعمميفوتيسرال

مكاف،باستخداـمصادراإلنترنتوالتقنياتالرقمية.
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 :لكتركنياإل  ـتعريؼ التعم
( عزمي ب95ـ،ص2008عرفو التعميـ:نوأ( فييا يحدث منظمة تعميمية عممية أي

بحيثيكوفالمعمـوالمتعمـغيرمتواجديففينفسالمكاف،وبحيثتستخدـتقنياتاإلنترنت
االتصاؿبيفالمعمـوالمتعمميف.فيإحداث
عامر عرفو ص2007)كما ب20ـ، ):نوأ( تعميمي محتوى عبرإلكترونيتقديـ )

الوسائطالمعتمدةعمىالكمبيوتروشبكاتوإلىالمتعمـبشكؿيتيحإمكانيةالتفاعؿالنشطمعىذا
متزامنةأـغيرمت إمكانيةالمحتوىومعالمعمـومعأقرانوسواءأكافذلؾبصورة زامنةوكذا

التعمـفيالوقتوالمكافوبالسرعةالتي ناسبظروفووقدراتو،فضبًلعفإمكانيةتإتماـىذا
إدارةىذاالتعمـأيضًامفخبلؿتمؾالوسائط.

بسيوني بأنو217ـ،ص2007)ويعرفو كطريقة:( عفبعد شكؿمفأشكاؿالتعمـ
الحديثة االتصاؿ آليات باستخداـ وبواباتلمتعميـ المتعددة والوسائط والشبكات كالحاسب

العممية تيسرإدارة وبطريقة االنترنتلتوصيؿالمعموماتلممتعمميفبأسرعوقتوبأقؿتكمفة،
التعميميةوالتحكـوينحصرقياسوتقييـأداءالمتعمميف.

 بإالباحثةوتعرفو باأجرائيًا لممتعمـ يسمح عفبعد التعمـ شكؿمفأشكاؿ لتفاعؿنو:
النشطمعالمحتوىالتعميميفيأيوقتوفيأيمكافوبالسرعةالتيتناسبو.

مزاياالتييتميزبياإلىعددمفالخصائصوالالباحثة ومفخبلؿالتعريفاتالسابقةتوصمت
ومنيا:لكترونيالتعمـاإل

1.  بالمشاركة يقوـ التعميمية العممية في مشاركًا أنو حيث المتعمـ دور المادةإبتعزيز عداد
 عمىتمقيالمعمومةفحسب.اًالتعميميةويعمؽعمىمايقدموزمبلئوولـيعددورهمقتصر

بزمافإ .2 الطالب يتقيد فبل مكاف أي وقتوفي أي في المعمومات عمى الحصوؿ مكانية
اليحتاجلكترونيومكافمحدديفوىوبمثابةحبًللزيادةأعدادالطبلب،حيثأفالتعمـاإل

 فصوؿدراسية.لىإ

وسرعتو .3 قدراتو حسب يتعمـ طالب كؿ أف حيث المتعمميف، بيف الفردية الفروؽ مراعاة
 الذاتية.

لموقتوالتكاليؼ،حيثأنويساعدعمىاختزاؿالوقتالذيلكترونييعتبرالتعمـاإل .4 موفرًا
برتكاليفويقضيوالطالبفيقاعاتالدراسةواستغبللوفيالتركيزعمىدراستو،وأيضًاتعت

 ماـتكمفةالسفرلمدراسةفيالخارج.أغيرباىظة
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فرصةالتعمـلمطبلبالذيفالتسمحليـالظروؼبااللتحاؽبالتعميـلكترونيالتعمـاإليوفر .5
 التقميدي.

 :لكتركنيالتعمـ اإل مبادئ 
الم مف مجموعة ىناؾ عمييا يقوـ التي اإلبادئ )لكترونيالتعمـ العزيز وذكرىا ،ـ2008،

 (31ص
 Interactivityالتفاعؿ:  .9

عمىمبدأالتفاعؿ،وأوؿأنواعالتفاعؿىوتفاعؿالمتعمـالنشطمعلكترونيالتعمـاإليقوـ
المحتوىحيثأنويمارسعدةأنشطةأثناءالتفاعؿمعالمحتوىكحؿالتماريف.

بطرحوالنوعالثانيىوالتفاعؿاالجتماعيمعالمعمـواألقراف،حيثيمكفلممتع مـأفيقـو
األسئمةوالمناقشة.

  : Learner Centerالتمركز حكؿ المتعمـ  .7

األدواتالبلزمةلمساعدةالمتعمميففيالتحكـفيعمميةالتعمـوفقًالكترونيالتعمـاإليوفر
إلعادة المعمومات استرجاع بإعادة لمطالب وتسمح كما بيـ الخاصة وقدراتيـ لسرعتيـ

مايجعمويتفوؽعمىنظـالتعميـالتقميدية.التفاعؿمعياوىذا
 التكامؿ  الدمج : .4

أصبحتاألدواتالتقميديةالتياعتادالمدرسييفاستخدامياداخؿالقاعاتالدراسيةمختمفة
مكاناتيا،حيثتحولتمفعالـالماكروإلىعالـالميكروإلىعالـ فيأشكالياوا  تمامًا

أدىإلىتضاؤؿالمسافاتالزمنيةوالمكانيةالنانوميكرو،وتكامؿواندمجمع ظميا،مما
بيفالحدودإلىدرجةلـتكفموجودةمفقبؿ.

 المركنة كالمساكاة: .3

يتيحالفرصةلممتعمـأفيتعمـفيالوقتوالمكافوالسرعةالتيتناسبولكترونيالتعمـاإلف
معموماتالمفيدة.وأيضًايستطيعأفيتنقؿبيفالصفحاتبحريةتامةلمتنقيبعفال

 المكثكقية: .5

وأيضًافرصة،لممتعمـفرصةالتخاطبمعالخبراءالمتخصصيفلكترونيالتعمـاإليعطي
ممايجعؿعمميةالتعمـأكثرمصداقيةلممتعمـ.؛الوصوؿإلىقواعدبياناتحقيقية
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 التعمـ الجماعي: .6

د،وبإمكافالمعمـأفحيثيعمؿالمتعمموفسويًامفخبلؿالمشروعاتوالتماريفعفبع
التعمـالجماعيمثؿ:العصؼ يستخدـعدةاستراتيجياتتدريستساعدعمىتحقيؽمبدأ

الذىنيعبرالمناقشاتالمتواصمة.
 جرائية:الحداثة كاإل .7

بالموضوعالذي ارتباطًا الحصوؿعمىأحدثالمعموماتوأكثرىا كؿمتعمـ حيثبمقدرة
األمرالذيلكترونيالتعمـاإلاتسيزيدمفمصداقيةيدرسووالحصوؿعمىأحدثالمعموم

يجعموأكثراجرائية.
حيثأفالباحثةوترى الصؼالمقموب، فيبيئة المبادئمتوافرة أفالكثيرمفىذه

التعميـبالصؼالمقموبيسمحلممتعمـبالتعمـحسبسرعتوالذاتيةوفيالوقتالمناسببالنسبة
المتعمـومرف.لوممايجعمومتمركزًاحوؿ

و يكسبيكما مما يريد عما وسؤالو مباشر بشكؿ معممو بمخاطبة لممتعمـ سمح
كماوتسمحبيئةالصؼالمقموببالعمؿالجماعيمفخبلؿتقسيـغرفةالمعموماتالموثوقية.

الصؼإلىمجموعاتوحؿاألنشطةوالتدريباتبشكؿجماعي.

 :لكتركنيـ اإل أنكاع التعم
إلىنوعافىما:(232ـ،ص2007أنواععدة،وقدصنفوبسيوني)رونيلكتلمتعمـاإل

ـالذييحتاجإلىتواجدالمتعمـوالمعمـفيآفواحدىوالتعمالمتزامف: لكتركنياإل  ـالتعم .1
تمقي أو النقاش منتديات أو الفورية المحادثة مثؿ آليات باستخداـ مباشرة ويتواصموف

 الدروسعبرفصوؿافتراضية.

المعمـوالمتعمـفيـالذياليتطمبأفيتواجدىوالتعمغير المتزامف: لكتركنياإل  ـمالتع .2
األماكفنمايحصؿالمتعمـعمىالدروسوفؽبرنامجدراسيفياألوقاتوا و،نفسالوقت

 ،أشرطةالفيديو.لكترونيالتيتناسبوعفطريؽبعضالتقنياتمثؿ:البريداإل

 التعمالباحثةوترى اإلأف تمكفلكترونيـ التي الحديثة التقنيات استخداـ عمى يقوـ
ومكاف زماف أي في المعمومات عمى الحصوؿ مف لتحقيؽالمتعمـ تناسبو التي وبالسرعة

ىداؼالتعميميةبكفاءة.األ
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 :لكتركنيالتعمـ اإل  مشكالت
 انتشار مف اإلبالرغـ يعانيمفمشكبلتوعوائؽعدةإاللكترونيالتعمـ وحصأنو رىا،

(بالنقاطالتالية:71ـ،ص2007)عامر

1.  اإلارتفاعكمفة التعميـلكترونيالتعمـ مقابؿ الدراسية فيكؿمقررمفمقرراتالفصوؿ
 التقميدي.

 انتفاءالعبلقةالحميمةوعبلقةالتممذةبيفاألستاذوالطالب. .2

 اـالحاسوب.األضرارالبدنيةوالذىنيةالتييمكفأفتصيبالطالبمفكثرةالجموسأم .3

 قداليكوفكؿطالبقادرعمىالتعامؿمعالحاسوب. .4

 عاداتومياراتالقراءةوىيقيمةتربوية.لكترونيالتعمـاإلقديمغي .5

التعايشالوجدانيالذييحدثبالنسبةلمكتابالورقيحيثأفلكترونيالتعمـاإلقديمغي .6
 الكتابالورقييساعدالقارئأفيقرأمابيفالسطور.

اآلثارالسمبيةاآلتية:لكترونيأفلمتعميـاإلالباحثةكماوتضيؼ

 تنميةاالنطوائيةوضعؼالشخصيةعندالمتعمميف. .7

 وعدـاعتمادهعمىنفسو.،اعتمادالطالبعمىالحاسوبفياجراءالعممياتالتعميمية .8

لطبلباليجيدوفألفالكثيرمفا؛غيرمناسبلممراحؿالتعميميةالدنيالكترونيالتعمـاإل .9
 التعامؿمعالحاسوب،وقداليكونواممتمكيفأجيزةحاسوبخاصةبيـ.

 اليناسبالمناىجوالمقرراتالتيتحتاجممارسةالطبلبلممياراتالعممية. .10

اإل والتعمـ التقميدية الطريقة منيا تعاني التي لمعيوب التيوالمميزلكترونيونظرًا ات
كبلالطريقتيف الكثيرمفالتربوييفالىاحداثدمجبيني،تتميزبيا لتبلفيعيوبكبللجأ ما

ستفادةمفميزاتكؿطريقةفظيرمايسمىبالتعمـالمدمج.إلالطريقتيفوا


  Blended Learning  التعمـ المدمج
والتطورالتكنولوجياليغنيعفالطرؽالتقميدية بم التقدـ والتعمـ،ميما فيالتعميـ

اإل التقميديلكترونيفالتعمـ التعميـ عف بديبل يكوف اإل،لف المعمـ عف الفصؿ،نسافوال وال
.التعمـالمدمجالدراسيومفىناظير
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 عمى أطمؽ المدمجوقد التعمـ منيا: المسميات مف المدمجالعديد والتعميـالتعمـ ،
 ال mixed learningالممزوج التعميـ المخمط، التعميـ التوليفي، التعمـ ،  Hybridيجيف

learning،(51ـ،ص2015.)حمزة
 :التعمـ المدمجتعريؼ 

الممؾ عبد ص2010)يرى التعمـ156ـ، بيف يخمط تعمـ ىو المدمج: التعمـ أف )
النشط،المعتمدعمىالحاسوبوتطبيقاتولكترونياإل التقميديالمعتمدعمىالتعمـ وبيفالتعمـ

بالشكؿالذييتيحالتواصؿو وطبلبووتطبيقاتو بيفالمعمـ لوجو وبيفالطبلببعضيـ،جيًا
البعض.

(بأنو:األسموبالذييشترؾبصورةتكامميةكؿمف122ـ،ص2010)ويعرفوزغموؿ
اإل متصمةلكترونيالتعمـ نماذج خبلؿ متصمةأوonlineمف غير فيofflineخرى والتعميـ

 Face المعمـمعالطبلبوجيًالوجوتجمعيالت traditional class roomالفصوؿالتقميدية

To Face.

(بأنو:أسموبتعميمييتـمفخبللواستخداـالتقنية185ـ،ص2011أحمد)ويعرفو
الحديثةفيالتدريسدوفالتخميعفالواقعالتعميميالمعتادوالحضورفيغرفةالصؼ،ويتـ

تصاؿالحديثةاـآلياتاإلةالصؼعفطريؽاستخدالتركيزعمىالتفاعؿالمباشرداخؿغرف
االنترنت،والشبكات،كالحاسوب المتعمميف؛وبوابات خصائص تناسب جديدة نوعية لتقديـ

خرى.أاؼالتيتسعىلتحقيقيامفناحيةواحتياجاتيـمفناحيةوتناسبالمقررالدراسيواألىد

( الرنتيسي ال191ـ،ص2015يعرفو التعميـ مف كؿ بيف يمزج نموذج بأنو صفي(:
و لوجو، وجيًا اإلالتقميدي معلكترونيالتعمـ متكامؿ نموذج في الفائقة الوسائط باستخداـ

االستفادةمفأقصىالتقنياتالمتاحةلكؿمفالنموذجيف،مفأجؿتحقيؽاألىداؼالتعميمية
المرجوة.

(:أنومنظومةتعميميةتجمعبيفالطريقةالتقميدية14ـ،ص2016)كماوتعرفوقشطة
لتصميـمواقؼتعميميةتمزج؛واالستفادةالقصوىمفالتطبيقاتالتكنولوجيةالحديثة،فيالتعمـ

بيف بيفالتدريسداخؿالصفوؼالدراسيةوالتدريسعبراالنترنت.وذلؾإلحداثالتفاعؿالبلـز
المعمـوالمتعمـداخؿالمدرسةأوخارجيا.
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( عيشة أبو ص2017ويرى ال16ـ، التعمـ أف تعممية( تعميمية منظومة ىو: مدمج
بيفالطريقةالتقميديةالتييتولىالمعمـزماـأمورىا الذيلكترونيالتعمـاإلو،شاممةتخمطما

ةالمختمفة.لكترونييستخدـاألدواتاإل

( الغامدي ص2007وتعرفو مع37ـ، التقميدي الفصؿ في المعمـ أدوار مزج بأنو )
اإل لكترونيالتعمـ أنو أي و، التقميدية بالطريقة التعميـ بيف ما يجمع اإلتعميـ ،لكترونيالتعمـ

تكمفة. وبأقؿ إنتاجية أعمى عمى لمحصوؿ طرؽ عدة بيف يجمع الذي ىو التعميـ وأفضؿ
(37ـ،ص2007)الغامدي،

 التعميـجرائياًإالباحثةوتعرفو طريقة بيف تجمع حديثة طريقة داخؿأنو: التقميدية
لتحقيؽالتكامؿبيف؛والطريقةالمعتمدةعمىتكنولوجياالتعميـعبراالنترنت،ةالفصوؿالدراسي

الطريقتيفواالستفادةالقصوىمفمميزاتيـلتحقيؽاألىداؼالتعميمية.

ىمعمـمفنوعخاصبحيثيكوفممتمؾلمياراتوقدرةعمىإلالتعمـالمدمجيحتاج
أفيشرحالدرسبالطريقةاالعتياديةالتقميديةثـالتعامؿمعالتقنياتالحديثة،بحيثيستطيع

البحث فيعممية المتعمـ ويشارؾ الموضوع في جديد ىو الحاسبويبحثعما يطبؽعمى
بحيثيكوفمشاركًا.

فمفصفاتالمعمـأفيكوفلديوالقدرةعمى:أ(403ـ،ص2012)وذكرأبوبكر

 .لكترونيالجمعبيفالتدريسالتقميديواإل .1

 االختباراتوالتعامؿمعالوسائطالمتعددة.تصميـ .2

 خمؽروحالمشاركةوالتفاعميةداخؿالفصؿ. .3

 استيعاباليدؼالعاـمفالتعميـ. .4

)وذكرتأحم فيظؿ(189ـ،ص2011د يتصؼبصفاتخاصة أف الطالبالبد أف
التعمـالمدمجومنيا:

 البدأفيشعرأنومشارؾوليسمتمقي. .1

 ادثةعبرالشبكة.يجبأفيتدربعمىالمح .2

 .لكترونيلديوالقدرةعمىالتعامؿمعالبريداإل .3

 يجبأفيشعرأفدورهىاـلكييتفاعؿمعالمعمـلموصوؿإلىاليدؼ. .4
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أفطرفيالعمميةالتعميمية)المعمـوالمتعمـ(البدأفالباحثةمفخبلؿماسبؽترى
 طبيعة مع تتناسب خاصة بصفات المدمجيتصفوا فبلالتعمـ ، مف بأنيـإبد الطرفيف يماف

والبدمفامتبلكيـمياراتالتعامؿمعالتقنياتالحديثة.،مشاركيففيالعمميةالتعميمية

 :التعمـ المدمجنماذج 
المعمـ .1 ودعـ الذاتي الخطو ذو التعمـ بيف يجمع الذي الميارة تقوده الذي التعمـ نموذج

ةودعمًامنتظمًامفالمعمـحيثيدمجلتطويرمعارؼومياراتمحددةتتطمبتغذيةراجع
اإل البريد خبلؿ المعمـ مع بوجولكترونيالتفاعؿ وجيًا واالجتماعات المناقشة ومنتديات

 بالتعمـذوالخطوالذاتي،مثؿالكتبالمقرراتالقائمةعمىاالنترنت.

يرسموكياتنموذجالتعمـالذييقودهاالتجاهالذييدمجأحداثووسائؿتقديـمتنوعةلتطو .2
 محددةتتطمبتفاعؿالمتعمميفمعبعضيـوتتطمببيئةخاليةمفالمخاطر.

األداءمفمصادر .3 الذييدمجأدواتدعـ الكفاءة الذيتقوده المعرفةإدارةنموذجالتعمـ
تفاعؿ تتطمب التي المتضمنة المعرفة ونقؿ اللتقاط محددة كفاءات لتطوير واستشارات

 (29ـ،ص2011التخصص.)الفقي،المتعمميفمعخبراء

البا الدراسةوقامت ىذه في السابقة النماذج جميع بيف بالدمج شرححثة قدمت حيث ،
بالغرفة فييا ومناقشتو البيت في بنفسو الطالب يشاىدىا فيديوىات خبلؿ مف الميارات

 الصفيةوالسماحلممتعمميفبالمناقشةوالعمؿالجماعي.

 مميزات التعمـ المدمج:
ـ،2011)أحمدياذكرتبالعديدمفالمزاياالتيفوائدجمة؛المتيازهالتعمـالمدمجؽيحق

 فيالنقاطالتالية:(Gray,2006) و(530ـ،ص2012)الموسويو(190ص

اإل .1 بعضيـتوفير والطبلب والمعمـ الطالب بيف التفاعؿ مف يزيد مما لوجو وجيًا تصاؿ
 البعضوالطبلبوالمحتوى.

 اإلنسانية،وتوطيدالعبلقاتبيفالمعمـوطبلبو.تعزيزالجوانب .2

باختبلؼ .3 المتعمميف لدى التعمـ وأنماط الفردية االحتياجات كافة لمقابمة الكافية المرونة
 مستوياتيـوأعمارىـوأوقاتيـ.

االنتقاؿمفالتعمـالجماعيإلىالتعمـالمتمركزحوؿالطبلبوالذييصبحفيوالطبلب .4
 .فينشيط
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 تكامؿنظـالتقويـالتكوينيوالنيائيلمطبلبوالمعمميف.يعمؿعمى .5

ًاإلكترونييعتبرالتعمـالمدمجبمثابةحؿلتدريسالموضوعاتالعمميةالتييصعبتدريسيا .6
 بشكؿكامؿ.

 نسانيةورفعجودةالعمميةالتعميمية.المعرفةاإلثراءإ .7

 يسمحلمطالبالتعمـفيحاؿعدـتمكنومفحضورالدرس. .8

 يدرقعةالتعمـليشمؿالعالـوعدـاالقتصارعمىالغرفةالصفية.يز .9

يركزعمىالجوانبالمعرفيةوالمياريةوالوجدانيةدوفتأثيرواحدةعمىاألخرى. .10

كانتالمحاضرةىيتوفيربيئةتعميم .11 ذا حدىطرؽالتدريسالمعتمدةعمىإيةجذابةوا 
التقنيةإ الوسائط استخداـ فاف المعمومات عمىلقاء يساعد معيا، باالشتراؾ األخرى

التخمصمفالمظاىرالسمبيةلمتعميـالتقميديالذييعتمدعمىالقاءالمعمومةبالقراءةمف
 قبؿالمحاضر.

واإليساع .12 التفكير عمى المدمج التعمـ بيفد الفعالة المشاركة خبلؿ مف واالبتكار بداع
 الطالبوالمعمـباستخداـالوسائطالتقنية.

 الت التعمـ المدمج:مشك
التعمـالمدمجإالأنولوالعديدمفالعيوب،ذكرتيا التييمتازبيا بالرغـمفالمزايا

(كمايمي:19-18ـ،ص2014عبدا )

لتطوير .1 تسعى جديدة استراتيجية باعتباره المدمج التعمـ موضوع إلى بجدية النظر عدـ
 العمميةالتعميميةالتعممية.

م .2 التحوؿ لممعمـ،صعوبة بالنسبة المحاضرة عمى تقوـ التي التقميدية التعميـ طريقة ف
 والحصوؿعمىالمعموماتبالنسبةلممتعمـإلىطريقةتعمـجديدة.

 معيقاتمادية،كنقصالحواسيبوالبرمجياتوالشبكات،وارتفاعأسعارىانوعًاما. .3

تحويمي .4 ينبغي لذا ورقيًا، مطبوعة الدراسية المناىج تزاؿ ممفاتال إلى يسيؿإلكترونيا ة
 التعامؿمعيا.

 عدـوجودالكفاءةفيالحواسيبالتييتدربوفعمييافيمنازليـ. .5
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 صعوبةالتقويـونظاـالمراقبةوالتصحيح. .6

 عدـتوفرالخدماتالفنيةفيالمختبرات،وغياببرامجالتأىيؿوالتدريبلمطمبة. .7

يؽاستخداـالتعمـالمدمجإالأفمميزاتووترىالباحثةأنوبالرغـمفالعيوبالتيتع
ألنيا التعميمية، العممية والتقميديفي التكنولوجي الجانبيف استثمار مف بد وال عمييا، تطغى

 تختزؿوقتالحصةلمتدريبوالمناقشة،كماأنياتعتبرمواكبةلمغةطالبىذاالعصر.

خداـالتعمـالمدمجفيستفيأفتطبيؽا(23ـ،ص2017)محمدوتتفؽالباحثةمع
امدارسنا فترة إلى مجاؿيحتاج في اختصاصييف قبؿ مف جيد تدريب بمثابة تكوف نتقالية

 الحاسوب،لتعميـاتكنولوجيا مع التعامؿ لكيفية تدريبية دورات وعمؿ والمتعمميف، لممعمميف
ولكفاليكوفذلؾعمىحسابتيميشدورالطرائؽا البرامجالتعميمية فيوتصميـ لتقميدية

العمميةالتعميمية،كماالبدمفاالستفادةمفتجاربالبمدافاألخرى.

يسمحلمطبلبفيالفصوؿيثولمتعمـالمدمجأشكاؿعديدةومنياالصؼالمقموبح
قراءةالمقاالتومشاىدةأشرطةالفيديوفيالمنزؿومفثـالعمؿمعأقرانيـبالدراسيةالمعكوسة
عمىعكسمايحدثفيالفصوؿالدراسيةالتقميديةمف،ؿساعاتالمدرسةعمىالمشاريعخبل

ويمكفزيادةاتقافالمياراتيعمؿعمىاإلصغاءلمدرسثـحؿالواجباتفيالمنزؿ،لذلؾفيو
يحتاجوفإلىمساعدةإضافية.دراسةفيالعمؿمعالطبلبالذيفلممدرسقضاءوقتال

 الصؼ المقمكب:
كنولوجياليائؿلـتعدالطرؽالتقميديةالمعتمدةعمىالتمقيفتمقىقبواًلفيظؿالتقدـالت

مفتفكير فييتحد مفآثارسمبية ليا لما التعميمية القائميفعمىالعممية مفقبؿ واىتمامًا
وابداعالطالبوالتشوقولمتعمـ،فماكافمفخبراءالمناىجوطرؽالتدريسسوىالبحثعف

ثةتواكبالتطورالتكنولوجيوتستفيدمنوفيالعمميةالتعميمية،فكافأحدأىـاستراتيجياتحدي
ىذهاالستراتيجياتالتيظيرتمؤخرًاىيبيئةالصؼالمقموب.

يالعمميةالتعميمية،االعمىالرغـمفالتأثيرالكبيرالذييمكفأفتحققوالتكنولوجياف
ال الفصؿأنو بيفالمعمـيمكفتجاىؿالدورالذييحققو لوجو التقميديحيثالتفاعؿوجيًا

القائـعمىالتكنولوجيا.والمتعمـ،لذلؾيأتيالصؼالمقموبلمجمعبيفالفصؿالتقميديوالتعمـ
(61ـ،ص2014،)متولي
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ويعدالتعمـالمقموبأحدالحموؿالتقنيةالحديثةلعبلجضعؼالتعمـالتقميدي،فالتعمـ
دورالبيتوالمدرسةفيأخذكؿمنيمادوراآلخر،ففيالتعميـالتقميدييقوـعمىقمبالمقموب

في عمييا لمتدرب أسئمة الطبلب يعطي ثـ المدرسية الحصة في الدرس بشرح المعمـ يقوـ
أوعدـ لنسيانيـشرحالمعمـ اما المنزؿ،وفياألغمبيكوفالطبلبغيرقادريفعمىحميا

ميفغالبًامامايقوموابالشرحلجميعالطبلببنفسالطريقة،أمااستيعابيـلممعموماتألفالمعم
الوقتوالسرعة في الفيديو يشاىدوف المتعمميف العكسحيثأف الصؼالمقموبفيكوف في
ومف يفيميا، حتى معينة نقطة مشاىدة لمطالبإعادة يمكف أنو كما ليـ، بالنسبة المناسبيف

ا الطالببتسجيؿ يقـو الفيديو جميعخبلؿ الطالبإتقاف مف يتوقع وال لمبلحظاتواألسئمة،
 ((Holley,et all,2010,pp 287المياراتولكفعميوأفيفيـالمفاىيـاألساسيةفيالمادة.

المقموبيعنيببساطةأفيفعؿالمتعمـفيالبيتكؿماكافيفعموفيالفصؿلصؼفا
كافيفعموفيالفصؿفيالبيت،فالمتع مـفيالفصؿالتقميدييستمعالىشرحويفعؿكؿما

وأمثمةالمعمـفيالمدرسةثـيحؿالتدريباتفيالبيت،أمافي الفصؿالمقوبفافالمعمـيقـو
ةلكترونيعدادالفيديوىاتلشرحالدروسويشاىدىاالطالبفيبيتوثـيحؿبعضالتدريباتاإلإب

مفالحاسبويأتيالىالمدرسةلممناقشةوحؿفيالبيتويتمقىعميياالتغذيةالراجعةالفورية
(254ـ،ص2015ا ،التدريباتفيغرفةالصؼ)عبد

لوجو ويتضحمماسبؽأفالطالبفيالصؼالمقموبيستطيعأفيرىمعممووجيًا
المعمـبكتابتو ويناقشوويستفسرمنوحوؿأيغموضفيالمادةالتعميميةكماويرىكؿمايقـو

السبور أعمى التقميدية في لمدرسكما شرحو الفصؿثناء في تعممو المتعمـ يمكف ما فكؿ ،
المدرسيسيتعممومفخبلؿالفيديوفيالتعمـالمقموب.

 نشأة الصؼ المقمكب: 
(Bergman & Sams, 2014يعتبربرجمافوسامز الكيمياء( معممافلمادة وىما

الصؼ األوائؿالمستخدميفلطريقة حاوالأفيساعداالمقمفالرواد عندما موبفيالتدريس،
الطبلبالغائبيفعفدروسيـبسببالمرضأوأعذارأخرىفيالتواصؿمعالدروسالمدرسية

طالبغائب تعويضالدروسلكؿ الممكف غير مف أنو يصنعوابما أف قررا لذلؾ بمفرده،
يعوفالقدوـإلىالمدرسةتسجيبلتفيديولمجموعةمفالدروسلمساعدةالطبلبالذيفاليستط

لمشاىدتيافيمنازليـ.ومفثـانتشرتىذهالفيديوىاتلمساعدةالطبلبالذيفيحضروفإلى
ثـ ومف وفاعمية. بكفاءة المنزلية واجباتيـ فيحؿ والتوضيح الفيـ مف لمزيد ايضا المدرسة
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 ,Darkeؽالمختمفة)انتشرتطريقةاستخداـبثالفيديوىاتبيفالمعمميفوالطبلبفيالمناط

Kayser, Jacobowiz, 2016, p2.)

،قاـالباحثوففيتطبيؽنظاـالتعميـالمعكوسعمىطبلبالمستوى2012فيعاـ
( لمصيدلة إشمماف مدرسة الشمالية كارولينا جامعة في الصيدلة كمية مف  Northاألوؿ

Carolina Eshelmanإلى المحاضرات جميع بتفري  قاموا حيث عمى(، الفيديو أشرطة
 االنترنتفيحيفانيـاستغمواوقتالمحاضرةفيإشراؾالطبلبفيأنشطةالتعميـالنشط.

(McLaughlin, Roth, Glatt, Gharkholonarehe , Davidson., Griffin, & 

Mumper. 2014,PP.236) 
 مفيـك الصؼ المقمكب:

سفيوالمحاضرةوالواجباتنو:"نموذجتربويتنعكأ(ب14ـ،ص2016)عرفتوعثماف
التكنولوجيا المزيجالذييشمؿاستخداـ مفأشكاؿالتعميـ شكبًل ويعد أشكاليا، بكافة المنزلية

لبلستفادةمفالتعمـفيالفصوؿالدراسية".
( ماؿ ص2012وعرؼ المقموب14ـ، الصؼ لمطبلببأنو( توفر "استراتيجية :

لمحددةكأشرطةالفيديوالمسجمةوالتعييناتالمختمفة.مصادرتعمـمتنوعةخارجوقتالحصةا
االستعداد أتـ عمى العقمية العمميات وتكوف السابقة والخبرات العممية الخمفية تنفعؿ ثـ ومف
لممناقشةوالنقدوالتحميؿفيداخؿالغرفةالصفيةالفعميةوذلؾيوفرلمطبلبفرصةأكبرلتطبيؽ

الدراسيممايزيدمفانتاجيةالتعميـ".ماتعمموهمفخبراتداخؿالصؼ
(بأنو"استراتيجيةترفعمستوىكفاءةMilman, 2014, pp.9_10وعرفتوميؿماف)

وفاعميةالعمميةالتعميميةداخؿالغرفةالصفيةعفطريؽتركيزىاعمىاالنشطةالمتنوعةتحت
المعموماتوشرحالدروسيكوف القاء أما واشراؼالمعمـ، منزليتوجيو مفخبلؿبثفيديو

يحضرهالطبلب".
والش) روزينبيرج، فيريرا، نواسيسي، أيد  ,Nwasisi, Ferreira, Rosenbergكما

&Walsh, 2016, p.348ذلؾوعرفوااستراتيجيةالفصؿالمقموببأنيا"استراتيجيةتستثمر)
ذاتي،التعمـالتعاوني،وقتالحصةبشكؿفعاؿبتوظيؼالعديدمفاالستراتيجياتكالتساؤؿال

المعمـبدورهبتوضيحاالفكارالمبيمةفقط". حؿالمشكبلت،المناقشةوالحوار،ومفثـيقـو
"عبارةعفاستراتيجيةتدريسحديثةتقوـفكرتيابأنو:(18ـ،ص2016)وتعرفوقشطة

فيالبيتو يخصصعمىقمبإجراءاتالتدريسبحيثيتـاالطبلععمىالدروسومحتواىا
وقتالحصةلمتطبيؽواجراءاألنشطةبإشراؼالمعممة".
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الدواريتـالتعمـالمدمجنو:"نموذجمفنماذجأ(ب11ـ،ص2014)كماوتعرفومتولي
خارجالفصؿ، التكنولوجيا فيالفصؿوالمنزؿمفخبلؿاستخداـ ممارستو يتـ عكسما فيو

لتركيزعمىالمستوياتاألعمىمفالعمؿحيثيتـاكتسابالمعرفةالضرورية،وذلؾبيدؼا
المعرفيداخؿالفصؿ".

نو:"أسموبأونمطلمتعميـالمدمجلوسماتمعينةأ(ب12ـ،ص2016وتعرفوالدريبي)
وأبرزخصائصواعتمادهعمىأدواتتفاعميةسمعيةوبصريةقبؿوخارجالمحاضرةيتـخبلليا

ستغناءعنياوىوأسموبتعميمييعتمدعمىعددعرضالمعموماتاألساسيةالتياليمكفاال
مختمؼمفاستراتيجياتالتدريس،مثؿ:التعمـالمدمج،التعمـالنشط،التعمـبالمشروعات،التعمـ

المتمايز،ويعتمدأيضًاعمىالتعمـالذاتي)المبرمج(فيالفصؿ."

مدمجتقمبفيو"نموذجمفنماذجالتعمـال:(أنو22ـ،ص2017كماوأكدأبوعيشة)
فيالمنزؿبداًلمفالقاعةالصفية اإلجراءاتالتعميميةبحيثيتمقىالطبلبالمفاىيـالجديدة
مفخبلؿفيديوتعميمييشاىدهالطالبفيمنزلومفخبلؿالتقنياتالحديثةكاليواتؼالذكية

وكؿذلؾيك التماريفواألنشطة، لحؿ الصفية وتصبحالحصة وفبإشراؼوالحواسيبوغيرىا
المعمـ".

بيئةتعميميةيتـمفخبللياجرائيًابأنو:"إالباحثةومفخبلؿالتعريفاتالسابقةتعرفو
تقديـالشرحلمياراتالنحوعبرفيديوىاتتعميميةعمىالويبوبعدىايتـمناقشةالطمبةوحؿ

."التدريباتواألنشطةداخؿالفصؿ

 خطكات تصميـ بيئة الصؼ المقمكب:
يمكفلممدرسيفاستخداـعمم يةالعكسىيعمميةسيمةمعقميؿمفالتفكيروالتخطيط،

التعميـالمعكوسفيخمؽتجربةتعميميةتعتمدعمىالمشاركةلطبلبيـ.وىذهالفقرةتشرحىذه
عكسالتعميـومشاركةاألفكارإلى مفيـو الطريقةبشكؿمفصؿمفعمؿالفيديوىاتوتقديـ

 يالفصؿبشكؿمختمؼ.استخداـالوقتف
 نشاء الفيديك:إ .9

التعميـالتقميدييبدأبأفيقوـالمعمـبشرحالمحتوىعمىأفضؿوجو،ماعدافيىذهالمرة
حيثيقوـالمعمـبالشرحولكفعمىالفيديو،امابالشرحأماـالكاميراأوباستخداـالشاشة

 عمى المحتوى شرح إف الصوت، عرضمع برنامج طريؽ عف عمىأو يحافظ الفيديو
 التواصؿووتيرةالتعميـالجيدوىناؾمجاالتكثيرةلممعمميفكييبتكرواأشياءجديدة.
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 نشر الفيديك كمشاركتو مع الطالب:  .7

حرية يعطييـ وىذا الفصؿ، إلى الذىاب قبؿ المنزؿ في الفيديو بمشاىدة التبلميذ يقوـ
الفيديواختيارالزمافوالمكافالذييتعمموفويشاىدوفف باالندماجمع–يو ويسمحليـ

المحتوىعمىالفيديوومشاىدتوبالطريقةاألفضؿليـ.حيثيمكنيـمشاىدتوعمىانفراداو
معأصدقائيـأواألىؿوعمىأيجيازيختارونومفأجيزةاليواتؼالمحمولةإلىأجيزة

و الفيديو إيقاؼ المشاىدة أثناء ويمكنيـ المنزلية. عادةالكمبيوتر وا  البداية مف عادتو ا 
مشاىدتووالقراءةحوؿموضوعالفيديو.وبذلؾيحضروفالطبلبإلىالفصؿوقداستعدوا
في فيالتعميـ ليـ التيستكوفداعـ والمبلحظاتواألفكار واألسئمة لممعموماتوالمعرفة

المرحؿالمقبمة.

 ق اء كقت الفصؿ بشكؿ مختمؼ: .4

المحتووأل شاىدوا الطبلبقد يصبحوقتالدرسفيف المنزؿ، في الفيديو ىمفخبلؿ
مستغؿبتطبيؽىذهالمعرفةبطريقوالمشاركاتوالمناقشاتبطرؽتعاونية.ويكوفالفصؿ

في والتحرؾ الطبلب حاجة حسب التعميمية بخبراتو الطبلب لتزويد أكبر فرصة لممعمـ
وبالتال مجموعات. في او منفرد بشكؿ الطبلب لمساعدة الجموسالفصؿ " تقميؿ ي

نتاجية واالستماع"وزيادة"الحركةوالتعمـ"فالتعميـالمعكوسيجعؿوقتالدرسأكثرمتعووا 
واندماجلكؿمفالتبلميذوالمعمميفعمىمستوىالعالـ.

(flippedinstitute website, 2017)

 مبررات الصؼ المقمكب:
بتغييرطريقةالتعميـ:ىناؾنوعافمفالمحركاتذاتالصمةالتيتتعمؽ

التطورالتكنولوجيالذينتجعنوزيادةىائمةفيكميةالمعموماتوازدواجيةىذهالمعمومات .1
 بتكمفةمنخفضةلمغاية

دوف .2 تحوؿ التي الحقيقية المادية الحواجز عمى التغمب عمى عمؿ التكنولوجي التطور
االنتشارالحروالمفتوحلممعمومات.

التط مف االيديولوجيةوعمىالرغـ الحواجز آفذاؾإالأف فيالتكنولوجيا الكبير ور
كانتتحوؿدوفالوصوؿالحرالىالمعموماتولـيتـالتغمبعمىىذهااليديولوجياتاالبعد
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أفتمكنتالبشريةمفالوصوؿالىطريقةتمكفالمستخدميفمفالوصوؿالحرإلىالمحتوى
ثمة،بدأنانرىتأثيرىذيفالمحركيفعمىالتعميـالعالي.الموسوعيلممعمومات،وبطريقةمما

حيثأفاالبحاثفيالمجاؿالتكنولوجيحققتكثيرامفالتقدـفيالتعميـالعاليفي
عمى قميبل تتفوؽ الفيديو محاضرات أف األبحاث ىذه أظيرت وقد التكنولوجي، المجاؿ

اتالمنتشرةعمىمواقعاالنترنتأفضؿ.المحاضراتالتقميدية،ويكوفالتفاعؿمعالفيديوى

وعمىالرغـمفىذهالتطورات،كافاعتمادالتعميـالمعكوسبطئ،حيثأفتطوير
نظـتعميميةجيدةيمكفأفيكوفباىظالتكمفة.ومعذلؾ،فإفالتطوراأليديولوجيالمقابؿ)أي

يةاالنتشارالواسعوالكبيرلممعمومات(تكسرىذهالحواجزالمال

  4).-(Bishop, Jacob &Matthew , 2013,pp.3 .

 اليدؼ مف الصؼ المقمكب:
ـ،2017ذكرأبوعيشة)لمصؼالمقموبالعديدمفاألىداؼالتييسعىلتحقيقيا،و

(األىداؼالتالية:23ص

ثارةدافعيتيـنحوالعمميةالتعميمية. .1  شحذىمـالطبلبوا 

إعادةالدرسأكثرمفمرةحسبالفروؽالفرديةيستطيعالمتعمـمفخبلؿالصؼالمقموب .2
 لكؿطالبممايساعدعمىزيادةالفيـوبالتاليزيادةالتحصيؿ.

تساؤالت .3 عف واإلجابة االستفسارات لتمقي الحصة داخؿ الوقت مف مزيدًا المعمـ يعطي
 الطبلب.

 خمؽعبلقةقويةبيفكؿمفالمعمـوالمتعمـ. .4

 يبيفالطبلب.زيادةفاعميةالتعمـالتعاون .5

 توفيرقدرًاكبيرًامفالوقتوالجيد. .6

 الفروؽالباحثةوترى مراعاة ىو المقموب الصؼ توظيؼ مف األساسي اليدؼ أف
الفرديةوتوفيرالمزيدمفوقتالحصةالدراسية.
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 :مراحؿ تنفيذ التعميـ المقمكب
 البد مف اختيار التكنكلكجيا التي سكؼ نستخدميا.:الخطكة األكلى .9

السؤاؿالفعميىوىؿتستخدـتكنولوجيامعقدهأـبسيطة؟

الستصبحىذه الطريقةصعبةومنيكةبالنسبةيجبأفتختارشيءسيؿاالستخداـوا 
بؿ،لؾ ذاتيا، ليستىدؼبحد الفيديوىاتىي أف المحتوىالذيبداخمياكما لتعميـ ،ىي

ولذلؾيجبعدـأخذوقتطويؿفيإعدادهوتحريره.

أفالتكنولوجياالبسيطةتستنفذوقتأقؿ،حيثيمكفأفتصورنفسؾعمىكاميراحيث
عاديةأوحتىمفكاميراالجواؿومفثـتحميؿالمحتوىعمىاليوتيوبأوعمىالقناةالخاصة

بؾ،وىيطريقةسيمةوبسيطةجدًا.

والذييسجؿ Camtasiaالتكنولوجياالمتقدمةتحتاجالىاستخداـبرامجمثؿ:برنامج
الصوتمعمايظيرعمىشاشةالكمبيوتروفيىذاالمفيوـأقوـبالظيورفيالفيديوفيأوؿ

المق وبعد والخاتمة دوفوآخرعشرثوانيلممقدمة فيالفيديو النقاطالموجودة بسرد ابدأ دمة
بتصويرالمحاضرة. الحاجةالختراعشيءجديدبكؿبساطةأنتتقـو

بيفالباحثة  وترى التواصؿ عمى يحافظ وصورتو لمدرسبصوتو المعمـ تسجيؿ أف
.المعمـوالمتعمـويعززموثوقيةالمعمومات

 :ع الفيديك لطالبؾحدد خادـ الفيديك الذم ستستخدمو لنشر مقاط .7

ويمكف كما معو، التعامؿ ممكف خادـ أسيؿ ىو ألنو اليوتيوب، استخداـ ويفضؿ
 أموررئيسيةالتييجبمراعاتياوىيكالتالي: بالتأكيداختيارأيخادـغيرذلؾ،وىناؾ

ماىوالخادـالتيسيكوفمفاألسيؿلطبلبيالوصوؿإليوفيالمنزؿ؟ ‒

اخ ‒ الذي الخادـ يسمح أجيزةىؿ عمى لي التابعة الفيديو مقاطع بمشاىدة لمطبلب ترتو
متعددة،مثؿاليواتؼالذكيةوأجيزةاأليباد؟

ىؿأريدأفتكوفمقاطعالفيديوالخاصةبيعامةأـخاصة؟)لدىيوتيوبىذاالخيار، ‒
(.واليزاؿمفالسيؿجدًامشاركةمقاطعالفيديوالتابعةلؾ

ليوتيوبىوأنومتوفرفيكؿمكافوعمىكؿجياز،ولفالسببالرئيسيالختيارا
ليـ يمكف وال لممعمـ، التابعة الفيديو مقاطع مشاىدة لعدـ الطبلب مف أيعذر ىناؾ يكف

http://download.cnet.com/Camtasia-Studio/3000-13633_4-10665109.html


27 

الشكوىمفالصعوباتالتكنولوجيةإذاتـاستخداـيوتيوبلنشرالفيديوواليمكفأفيدَّعواأنو
دةأشرطةالفيديوالخاصةبالمعمـعمىالجواالتالخاصةلـيكفلدييـالوقتألنويمكنيـمشاى

الطبلب بيـحتىوىـفيالحافبلت،أصبحتاآلفاليواتؼالمحمولةالمزعجةأسمحتناضد
الذيفيحاولواخمؽاألعذار.

أفاختيارالخادـسيؿاالستخداـمفاألمورالميمةجدًا،ألفاختيارالباحثة وترى
الصعباالستخد والخادـ سيكوفمنفر اـ يمثؿ ويجعؿطريقةإضافيعبء عمىالمتعمميف،

التدريسبالصؼالمقموبغيرمحبذةبالنسبةليـ
 قـ بإعداد الفيديك الخاص بؾ: .4

القيود عندمايحيفالوقتإلنشاءمقاطعالفيديوالخاصةبؾ،حددبعضالقيود،ىذه
أثناءمشاىدةالفيديو،ومفتمؾالقيود:لفتساعدؾفقطأثناءإعدادالفيديوبؿستساعدالطبلب

 تتجاوز ال القصوى الفيديو مدة 5أف مف أكثر تخصيص يتـ وال فيديو3دقائؽ، مقاطع
مشاىدة بذلؾ ويمكنيـ الطالب، إرىاؽ يتـ لف الطريقة وبيذه الواحدة، الميمة في لمشاىدتيا

نسيافاالطبلع فيحالة الفيديوفيالصباحقبؿالمدرسة توفرأشرطة عمىالفيديوأوعدـ
االنترنتفيالمنزؿ.

إذاكنتتتساءؿكيؼيمكفالمبلءمةبيفكميةمحتوىالمادةوبيفالوقتالمخصص
،ضعفي15لعرضالمادةعمىفيديوىاتبحيثالتتجاوزىذهالفيديوىاتاؿ دقيقةفياليـو
فصؿأثناءالتعميـالتقميديمثؿذىنؾأنواليمكنؾأيضًاالتعامؿمعاضطراباتالطبلبفيال

التعامؿمعقضاياالسموؾ.

طريقة أفضؿ ىي وىذه مرحًا وكف نفسؾ كف أضؼلمستؾ، الفيديو تسجيؿ وأثناء
لمحفاظعمىانتباهالطبلبلؾ

 االستمرار في اإلعداد: .3

إعدادالفيديوفيمواعيدتتناسبمعنمطحياتؾ،فتأخذبعيفاالعتبارأنؾتقوـبعمؿ
الفيديوفيالمستقبؿ، فعفمشاىدةؤولووألفالطبلبمسميـوأنؾسوؼتعيداستخداـىذا

مقاطعالفيديووفيميا،فإنويصبحلدييـاستقبلليةأكثرفيالتعميـ،وىوأمرذوأىميةفيظؿ
المتغيرباستمرار. عالـاليـو
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 :قـ بمحاسبة الطالب كسؤاليـ عف مشاىدتيـ لمفيديك .5

مةالرئيسيةالتيالبدأفيعرفياالمعمـعنداستخداـالتعميـالمقموبىوكيؼأحداألسئ
أعرؼأفطبلبييشاىدوفمقاطعالفيديوالتابعةلي.مفالميـجداأفيحاسبالطالبويسأؿ
عفمشاىدتولمفيديوىات،فيناؾبعضالطرؽلمقياـبذلؾفمثبًلتطمبمنيـتدويفالمبلحظات

و،االختباراتالقصيرةأيضًاممكفأفتكوففعالةلمعرفةىؿالطبلبقدفيمواالرئيسيةلمفيدي
أو كممة أو بإخفاءصورة حتىأفىناؾبعضمفالمعمميفيقوموا لمفيديو، النقاطالرئيسية

التالي. عبارةمفأشرطةالفيديوالخاصةبيـويسألواالطبلبعفذلؾفياليـو

معمـنفسوفيحالةتـسؤالومفقبؿالوالديفأوالمشرؼوبيذهالطرؽممكفأفينقذال
عفمستوىالطبلب.

 جياد:استمتع بطريقة تدريس خالية مف اال .6

مدى في بالتفكير البدء يمكنو بالمعمـ الخاص الفيديو إعداد مف االنتياء فبمجرد
زاؿأمامواالرتياحالذيحصؿعميو،فبأيوقتكافالطالبمتغيبفيوعفالمحاضرةفانوال

الخاص أولئؾالطبلبأصحابالتعميـ المحاضراتعمىاالنترنتوخاصة لمشاىدة إمكانية
(TeacherVision Website, 2017))التعميـالمنزلي(أواإلدارييفالذيفيتعمموفعفبعد.

الباحثةوترى أفيقـو فبلبد تامًا، التدريستغييرًا غّيرطريقة المقموبقد التعميـ أف
الصؼا نموذج وتحديدًا الحديثة الطرؽ ثمار وجني التعميـ في التطورات بمواكبة لمعمموف

المقموبالذييوفرلمطبلبالعديدمفالطرؽلموصوؿإلىالمحتوىالتعميميوىذهأكبرفائدة
يمكفالحصوؿعمييا.

 خصائص الصؼ المقمكب:
لتعميميةإلىموجوومرشدعندطريقةالصؼالمقموبتعكسدورالمعمـمفمحورالعمميةا .1

الضرورة،بينمادورالطالبيتحوؿإلىمحورالعمميةالتعميميةالتعمميةمفخبلؿتطبيؽ
االقراف. ومشاركة والتحميؿ والنقد االكتشاؼ ونظريات التعاوني والتعمـ النشط التعمـ

مىعقب،فبعدماكافأفىذهالخاصيةىيالتيقمبتالتعميـالتقميديرأسًاعالباحثةوترى
 المعمـمصدرالمعرفةالوحيدأصبحمرشدًايتدخؿحسبالحاجة.

ومتابعة الفيديوىات اعداد في يتمحور الذي الكبير دوره لممعمـ فمازاؿ ذلؾ مف وبالرغـ
وتوجيوالمتعمميففيغرفةالصؼ.
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ب .2 الطبلب تساعد أنيا وىي مميزة خاصية وراء تكمف االستراتيجية ىذه مشاركةفمسفة
كانتمسبقا التي الدراسية الحصة داخؿ المطموبة األنشطة حؿ في وزمبلءىـ معممييـ

 فردي بشكؿ حميا في صعوبات تشكؿ أف الممكف مف منزلية  ,Nwasisi)واجبات

Ferreira, Rosenberg, &Walsh,2016, p.348)تحوؿاستراتيجيةالصؼالمنعكس
السمبيالىمت المستقبؿ الطبلبمف النقديدور التفكير تحفز أنيا كما نشطوفعاؿ عمـ

وذلؾمفخبلؿتنشيطوتفعيؿالمنيجيةالبنائيةاثناءتطبيؽاستراتيجيةوالمشاركةالفعالة،
الشخصية خبراتيـ مف بأنفسيـ لممعارؼ الطبلب اكتساب طريؽ عف المنعكس الصؼ

( Szparagowski,2014, p.4المباشرةكالمشاركةفياالنشطةوالمناقشاتوالمشاريع)

كتسجيبلتالفيديوعمىمواقع .3 الحديثة وسائؿالتكنولوجيا المنعكسيعززاستخداـ التعميـ
الممؿ كسر في فعاؿ دور مف ليا لما االجتماعي، واالنجازوالتواصؿ الدافعية رفع

(Johnson, 2013, p.22).) 

فيالتعميالباحثةوترى الحديثة التكنولوجيا الذييجعمومشوقًاأفاستخداـ المقموبىو ـ
وجذابًابالنسبةلممتعمـلمواكبتولمتغيراتوالتطوراتالسريعةوالتعمـبمغةالمتعمميفالحديثة.

كماوأضاؼ)بينيتوآخروف(الخصائصاآلتية:

مف .4 عاؿ مستوى الى النقاشات ىذه وتصؿ المحتوى النقاشحوؿ حمقات الطبلب يقود
 التفكيرالناقد.

عمىمرون .5 تعتمد لمنقاش متعددة محفزات بيف الطبلب يتنقؿ حيث التعاوني؛ العمؿ ة
الخاصة الدراسية الحمقات خبلؿ البعض بعضيـ الطبلب ويتحدى ورغباتيـ، حاجاتيـ

 بالمحتوى.

مف .6 إلىأبعد الذييمتد الناقد، والتفكير ينخرطالطبلببشكؿفعاؿفيحؿالمشكبلت،
 المجاؿالتقميديلممساؽ.

أخذالطبلبعمىعاتقيـمسؤوليةوممكيةالمادةالدراسية،ويستخدموفمعرفتيـمفأجؿي .7
 قيادةبعضيـالبعضدوفتدخؿمفاألستاذالمحاضر.

أفأىـخصائصالصؼالمقموبىوجعؿالمتعمـمشارؾذودورفعاؿالباحثةوترى
كثيرمفالتدريباتالتيتساعدفيالعمميةالتعميميةواالستغبلؿاألمثؿلوقتالحصةفيحؿال

فيزيادةفيـالمتعمـلممحتوى.
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 مرتكزات الصؼ المقمكب:
اللكي بالصؼالمقموببفاعمية تطبيؽالتعمـ دعائـيتـ التركيزعمىأربعة مف بد

بالنقاطالتالية:(92ـ،ص2015)متوليوذكرىا
  Learning cultureتغير في مفيـك التعمـ:   .9

قاؿمففمسفةالتعمـالمتمركزحوؿالمعمـباعتبارهمصدرالمعرفةالوحيدويتـذلؾباالنت
مف لبلنتقاؿ المتعمميف ليساعد يتدخؿ مرشدًا والمعمـ التعمـ لعممية محورًا المتعمـ ليصبح

مستوىإلىآخرفيالمعرفة.

 التفكير الدقيؽ في تقسيـ المحتكل كتحميمو: .7

فالمحتوىبطريقةالتدريسالتقميديةومامفالممكوذلؾمفأجؿتحديدماسيتـتقديمومف
بطرؽ لممتعمميف تقديمو يتـ عمىطبيعةأأف بناء عمىقراراتالمعمـ ىذا ويعتمد خرى،

المادةوالمتعمميف.

 تكافر معمميف أكفاء كمدربيف: .4

فالمدربجيدًا،فيذاالنمطمءمعكوس(تزدادالحاجةلممعمـالكؼفيظؿالتعمـالمقموب)ال
التعمـالييدؼإلىاالستغناءعفالمعمـبؿيزيدمفالحاجةإليو.

فالمعمـضمفىذاالنمطيصبحلديوالكثيرمفالقراراتالتيالبدمفأفيتخذىاولذلؾ
يجبأفتكوفىذهالقراراتأقربمايمكفإلىالصوابمثؿالتنقؿبيفالتدريسالمباشر

لتكنولوجيا.والتدريسغيرالمباشرمفخبلؿا

  Flexibilityتكافر بيئة تعمـ مرنة:   .3

فالبيئةالجامدةتعيؽتطبيؽالصؼالمقموبوذلؾألفالمعمـقديحتاجإلىاعادةترتيب
ميومعمستوياتالطبلبوحاجاتيـ.بيئةالتعمـباستمراربمايتناسبمعالموقؼالتعمي
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 لمتعمـ المقمكب.  : األركاف األساسية7.9شكؿ  

 

 مقارنة بيف التعميـ التقميدم كالتعميـ بالصؼ المقمكب:

فيالفصوؿالدراسيةالتقميدية،يحاوؿالطبلبفيكثيرمفاألحيافالتقاطواستيعاب
التوقؼعف يستطيعوا وال الدرس، إلقاء في المعمـ بيا يقوـ التي المحظة في تدريسو يتـ ما

.بعضالنقاطالميمةيـتسجيؿ،وقديفوتكيرفيمايجريتدريسوالتف

،يضعالمساقاتالفيديووغيرىامفوسائؿاإلعبلـوعمىالنقيضمفذلؾفافتطبيؽ
تحتسيطرةوتحكـالطبلبفيمكنيـالمشاىدةومراجعةالمساؽحسبسرعتيـالخاصة،كما

ويمكنيـاالطبلععمىالمساقاتأكثرمفمرة.

لمشاريعالتعمـالتعاونيةأفتشجعالتفاعؿاالجتماعيوالعمؿوفيالوقتنفسو،يمكف
التعمـ البعضفي بعضيـ مساعدة عمييـ يسيؿ مما الطبلب، بيف الثقافي الجماعيوالتنوع

المتبادؿونقؿمستوياتالخبرةالمختمفةبيفالطبلبلدعـبعضيـالبعض.

الطبلبعمىالتطبي ؽخبلؿوقتالصؼمفيمكفلممعمميفتكريسالوقتلمساعدة
خبلؿ:تماريفتجريبية،ومشاريعجماعية،ومجموعاتلحؿالمشكمة،واألنشطةالتيسبؽأف

تـتعيينياكواجباتمنزلية.

في إلقاؤىا التييتـ لممحاضرة الطبلبباإلصغاء يقوـ التقميدية فيالفصوؿالدراسية
حي في واألنشطة، واجباتيـ بأداء يقوموا ثـ ومف لمطبلالفصؿ يسمح أنو الفصوؿف في ب

قراءةالمقاالتومشاىدةأشرطةالفيديوفيالمنزؿومفثـالعمؿمعأقرانيـالدراسيةالمعكوسة
وميارات خبرة عمىزيادة يعمؿ الذيسبؽذكره كؿ ساعاتالمدرسة، خبلؿ المشاريع عمى

 التعميـ المعككس

معممكف أكفاء 
 كمدربكف

تغير في 
 مفيكـ التعمـ

بيئة تعمـ 
 مرنة

التفكير الدقيؽ 
في تقسيـ 

 المحتكل كتحميمو
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دراسةفيالعمؿمعالطبلبالفريؽوتعززالتفاىـالمتبادؿوالثقةويمكفلممدرسقضاءوقتال
 pp.17 Tian & Yi, 2014,-Chun, Ze-(Shi-(19الذيفيحتاجوفإلىمساعدةإضافية.

ومفخبلؿماسبؽيتضحأنوفيالفصوؿالدراسيةالتقميدية)تركزعمىالمعمـ(حيث
المعمـبشرحالدرسخبلؿوقتالحصةالدراسيةويعطيالطبلبالواجباتالمنزليةال تييقـو

يتعيفالقياـبيابعدانتياءوقتالدراسة.

أمافيالتعميـالمقموبيقوـالمعمـبتقديـالدرسقبؿوقتالمحاضرةعمىشكؿأشرطة
فيديومسجمةمسبقاويقضيالمعمـوقتالمحاضرةفيالتفاعؿمعالطبلبواشراكيـفيحؿ

التدريباتواألنشطة.

 : لصؼ المقمكبابمميزات التعميـ 
Chun, Ze-(Shi-بالصؼالمقموبعددمفالمزاياالتيذكرىاكؿمفحقؽالتعميـي

19)-Tian & Yi , 2014,pp.17(2014زوحي)و:

سرعتيـ .1 وحسب الخاصة طريقتيـ عمى التعمـ لممتعمميف المقموب بالصؼ التعمـ يسمح
الذاتية.

اشراؾالمتعمميفأقرانيـبالمفاىيـمفخبلؿالعمؿالجماعي. .2
دج\ .3
يخمؽ .4 ما وىو المتعمميفالمتعثريف، لدعـ المقموببتخصيصوقتالحصة يسمحالتعمـ

 عبلقةقويةبيفالمعمـوالمتعمـ.

لتحفيز .5 فرصة ىو المقموب فالتعمـ لمتعمـ، الحماس يوفر التعميـ تكنولوجيا استخداـ
 المتعمميفواستدراجيـإلىحبالعمـوالتعمـ.

بالمحاض .6 الفيديوالخاصة فبلمقاطع السفر، لمغائبيفبسببالمرضأو أيضًا راتمتاحة
ألحد،فكؿطالبعميوإنجازميامووواجباتوالمنزليةولوبعدحيف.  عذراليـو

إشراؾاآلباءوأولياءاألمور،حيثيمكنيـمشاىدةالمحاضراتالمصورةحتىيتسنىليـ .7
 مساعدةأبنائيـعندالحاجة.

وأضاؼ زيادةأ(Millard (2012)كما مثؿ: المزايا مف العديد المقموب لمتعميـ ف
الطالب، شخصية مف جزء القيادة وجعؿ الفريؽ ميارات وتقوية وتعزيز الطبلب، مشاركة
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منيج عمى الحفاظ مع التدريس ىيئة ألعضاء اإلبداعية والحرية المناقشات عمى والتركيز
موحد".

يـالمقموبتتمخصفيمايمي:وترىالباحثةأفأىـالمزاياالتييوفرىاالتعم

 تشجيعالمتعمميفعمىالتحضيرواالستعدادالجيدلمحصة. .1

المتعمميفالحماس .2 يمنح مما الحديثة التكنولوجيا العصرمفخبلؿاستخداـ لغة مواكبة
 والتشوؽلمعمـوالتعمـ.

عدـاالستغبلؿاألمثؿلوقتالحصة،وىذابمثابةحبًللشكوىالمعمميفمفضيؽالوقتو .3
 كفايتوإلعطاءتدريباتكافيةلممتعمـتعززالفيـلديو.

حسبسرعتو .4 بالتعمـ بيفالمتعمميفمفخبلؿالسماحلكؿمتعمـ الفروؽالفردية مراعاة
 وقدراتوالخاصة.

 سمبيات التعمـ المقمكب:
 ذكر،وإالأنولوالعديدمفالسمبياتبالرغـمفالمزاياالتييتميزبياالتعميـالمقموب

Mull (2012))(بعضىذهالعيوبومنيا:2014الذويخ)و

مع .1 يتعامموا سوؼ الطبلب اف حيث التدريس، في دورىـ تضاؤؿ مف المعمميف تخوؼ
 التعميـخارجالفصؿوبالتاليلفيكفىناؾتفاعؿبيفالطبلبوالمدرس.

 ؿ.عدـوجودميزةمساءلةالطبلبعفاستكماؿدراستيـلممحتوىخارجالفص .2

إلنتاجالموادالتعميمية. .3  التكمفةوالوقتالطويؿالبلـز

يعتمدالصؼالمقموبعمىتوفرشبكةاالنترنتواألجيزةالتقنيةفيمنازؿالطبلب،لذاال .4
 يمكفتطبيقياواالستفادةمنيالمفالتتوفرلديو.

(CDأقراص)أنومفالممكفحؿىذهالمشكمةمفخبلؿتوفيرالفيديوعمىالباحثة وترى
لمطمبةالذيفاليتوفرلدييـاالنترنتفيالمنزؿ.

متمكنًامفمياراتالتقنيةوتطبيقاتالويب .5 وطرؽتوظيفيا2يتطمبالتعميـالمقموبمعممًا
التقنية مياراتو مستوى أو التقنية استخداـ يعزؼعف مف يصعبعمى لذا التعميـ، في

 بسيط.



34 

 عالباحثةوترى في يكمف الحؿ دوراتأف استخداـتدريبيةمؿ في المعمميف تساعد
التقنياتالحديثةفيالتعميـ.

( وأشار تشمؿ: Milman,2012كما المقموب التعميـ نيج بشأف المخاوؼ أف )
عمى القدرة الطبلبإلىالفيديو،وعدـ والظروؼالتيينظرفييا إنتاجالفيديو، ضعؼجودة

الوقتالمناسبعندالحاجة،واستخداميامعالطبلبذويمراقبةالفيـوتوفيرالمعموماتفي
صعوباتالتعمـ"

سبؽترى أفالصؼالمقموبكغيرهمفأنماطالتعميـاليعتبرالباحثةمفخبلؿما
نستطيع ال ولكننا المعمميف، أماـ يبقىخيارًا والعيوبوأنو المزايا لو حيثأنو كامبًل، نمطًا

ا مفألفضؿعمىاالترويجبأنو المقموبالبد بتفعيؿالتعميـ القرار اتخاذ ولكفعند إلطبلؽ،
األخذبالحسبافالكثيرمفاألمورلنجاحو.
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 المحكر الثاني:
 كاالتجاه نحكه ميارات النحك 
 مكانة المغة العربية كأىميتيا:

فخبلؿالمغةنساف،فمتعتبرالمغةأغمىمايممكواالنساف،حيثأنياتكريـمفا لئل
نساف.يستطيعاالنسافأفيعبرعفاحتياجاتوويتواصؿمعأبناءجنسوفييتمييزمفا لئل

لدىالعربعامة العربيةلغةساميةمتجذرةفيالتاريخ،وىيذاتأىميةكبيرة لغتنا
ةالضاد،والمسمميفخاصة،وىيلغةمقدسة،ألنيالغةالقرآف،والتتـالصبلةاالبيا،انيالغ

قاؿالشاعرالكبيرأبوالطيبالمتنبي:وألنياالمغةالوحيدةالتيتحويحرؼالضاد.
 كعكذ الجاني كغكث الطريد.  كبيـ فخر كؿ مف نطؽ ال اد 

(92ـ،ص2013)الشافعي،

فيوجو شامخة يجبأفتقؼدائمًا والقومية، الوطنية وىيالمغة العربية، إفالمغة
والحداثية،ألنياالوعاءالثقافيالذييشكؿالتراثالمجددلميويةوالداعـليا.التحدياتالسياسية

وعمىأىؿالعربيةأفيثقوابتاريخيـوتراثيـ،وبشخصيتيـوحاضرىـووجودىـ،وأفاليتأثروا
لمتخمؼ، مدعاة وتراثيـ وحضارتيـ لغتيـ بأف بشخصيتيـ ثقتيـ وتتزعزع الحداثة، بمتطمبات

مواكبةجديدالحداثة،ألفالمغةالعربيةالتيمافتئتثابتةراسخةالقدـمنذقروفوليسأىبلل
فتعاممتطويمة،ستثبت_بإذفا _لماينتجعفالحداثةوغيرىا،وستتعامؿمعياكماسبؽوأ

(282ـ،ص2014معغيرىا.)غوادرة،

 خصائص المغة العربية:
ال الخصائص مف بجممة العربية المغة مدكورتتميز ذكرىا غيرىا، عف بيا تمتاز تي

كمايمي:(46ـ،ص2008)

1.  فيالمغةإالترادؼ: عظيمًا بم شأنًا فانو فيكؿالمغات، موجودة كافالترادؼظاىرة ذا
 العربية،كماأنويعدأحدمفاخرىاودليؿسعتياوغناىا.

وفيمجمسسيؼوقدافتخراألصمعيبأنويحفظلمحجرسبعيفاسمًا،وافتخرابفخالوي
الدولةبأنويعرؼلمسيؼخمسيفاسمًا.



36 

تتمثؿاإل .2 شتقاؽ:وتتمثؿمرونةالعربيةوطواعيةألفاظيافيالداللةعمىالمعانيأكثرما
 فيظاىرةاالشتقاؽمفالمصادرومفاألفعاؿوبناءالكمماتالجديدةمفالجذور.

يةالكممات.والمغةالعربيةلغةتتغيرفيياالدالالتبتغيربن

قدرةالمغةالعربيةعمىالوفاءبمتطمباتالعصر:ينبغيأفننظرلمغةالعربيةعمىأساس .3
،فقداستوعبتالتراثيفالعربيواالسبلمي،كما أنيااحدىالمغاتالعظمىفيالعالـاليـو
القدـ، في الضاربة الحضارات ذات والشعوب األمـ تراث مف الييا نقؿ ما استوعبت

 المصرية..الخ.وارسية،واليونانية،والرومانية،كالف

العم .4 والتعبير األدبي التعبير بيف العربية طيعةالمغة مرنة لغة العربية المغة فييا،مي:
الواسعةاألسموباأل الداللة المحددة،دبياالنسانيذو الداللة األسموبالعمميذو وفييا
 الصارمة.

نبغيأفتكوفمرنةغامضة،مطاطيةغيرمحددة،فلغةالمجاؿاألدبياالنسانييإ
ألنياأداةلمتعبيرعفالشعورالمتبايفمففردالىآخر،ومفمكافالىآخر.

أىدافيا تحقيؽ الى سبيبًل تعترؼبو وال تعرؼالغموض، ال فيي العممية المغة أما
ةانسانية،بمغتقمةالتعبيرالتعبيرية.واذاكانتالمغةالعربيةقدعاشتقرونًاطويمةلغةطبيعي

األدبي،فإنيالـتقصرعفمجاراةالحاجةإلىالتعبيرالعممي،فقدعاشتالعربيةالمغةالعممية
المختمفةمفالحضاراتالقديمة. حيفبدأتجيودالترجمةلمعمـو

العربيةلغةكاممة:لقدأثبتالتحميؿالعمميلكثيرمفالمغاتأفالمغةتتصؼدائماً
أوجو عف تعبر رموز مف تستحدثو بما الحضاري التطور عمىمواكبة قدرتيا أي )بالكماؿ(
التطوراالقتصاديوالتقنيوالفنيواالجتماعي.ولكؿلغةطرقياالخاصةفياستحداثالرموز
كممات عمى جديدة معاف اضفاء أو فعبًل، مفرداتموجودة معاني في التوسع مثؿ الجديدة

تقاؽكمماتجديدة،أونحتيا،أوترجمةالمعانيالوافدة،أواستخداـكمماتدخيمةقائمة،أواش
أوغيرذلؾمفالوسائؿالصرفية.

 كظائؼ المغة العربية:
(أفلمغة_أيةلغة_وظائؼميمةولعؿأىميامايمي:31ـ،ص1985)ذكرمعروؼ

خاطراالنسافمفأفكار،ومافيالمغةأداةالتفكير،كماأنياوسيمةالتعبيرعمايدورفي .1
 وجدانومفمشاعروأحاسيس.
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 تصاؿوالتخاطببيفالناس.إلاالمغةوسيمة .2

 المغةأداةالتعمـوالتعميـ،فموالىاالنقطعالتواصؿبيفالمعمـوالمتعمـ. .3

المغةذاكرةاالنسانيةوواسطةنقؿاألفكاروالمعارؼمفاآلباءالىاألبناء،فموالىاالنقطعت .4
 األجياؿبعضياعفبعض.

 تمثؿالمغةاحدىالروابطبيفالناطقيفبيا،اذتسيؿعمييـاالتصاؿوالتفاىـ. .5

ليكونواقادة؛فالمغةىياألداةالتيتمكفالموىوبيفوالعباقرةمفابرازمواىبيـوبدائعيـإ .6
 األمةومفكريياوعممائيا.

 النحك: مفيكمو كأىدافو
الرتباطوبالمعنىوداللتوعميو،فقواعدالعربيةىي؛سةالجممةيعدالنحوالعربيففىند

ضبط الدقيؽعند الفيـ عمى وتساعد وظائؼالكمماتفييا، وتحدد الجممة، بناء تنظـ التي
(34ـ،ص2004أواخرالكممات.)الدليمي،

ذاتو فيحد ليسغاية المتعمميفعمى،والنحو التيتعيف الوسائؿ مف وسيمة ولكنو
وعصمتيـمفالمحف،فيووسيمةلتقويـألسنةالطبلب،والكتابةبمغةصحيحة،الحديثضبط
حتىيتمكنوامفاستخداـالمغةاستخداما؛وىوعونيـعمىدقةالتعبيروسبلمةاألداء،والخطأ

(71ـ،ص2003صحيحا.)حسف،

ف ىنا، أدإومف لو يتيح تطبيقية معرفة النحوية بالقواعد المتعمـ معرفة لغويًاف اًء
أو شفويًا دقيقًا استعمااًل واستعماليا المختمفة، التراكيب معاني تمييز مف وتمكنو صحيحًا،
فياستخداـ قصور سيتبعو وتطبيقو، النحو فيدراسة فافأيقصور وفيالمقابؿ تحريريًا،

 وفي لمغة، وكتابة.إالمتعمـ وقراءة، وتحدث، استماع، مف: األربع لمياراتيا تقانو
(384ـ،ص2008)عيسى،

 مفيـك النحك:
الدليمي بأنو39ـ،ص2004)عرفو والتعميماتالتيتصؼ:( لمقواعد تقنيف عممية

تقنفالقواعدوالتعميماتالتيتتعمؽ تركيبالجمؿوالكمماتوعمميافيحالةاالستعماؿ،كما
والعباراتفيوموجوبضبطأواخرالكممات،وىوكذلؾدراسةلمعبلقاتبيفالكمماتفيالجمؿ

وقائدلمطرؽالتييتـالتعبيربياعفاألفكار.
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قواعديعرؼبياأحواؿأواخرالكممات:(بأنو186ـ،ص2007)وعرفوأبوالضبعات
 بعضمف مع التيحصمتبتركيببعضيا يتبعياإالعربية وما تمؾ،عرابوبناء وبمراعاة

 عصـالقمـعفالزلؿفيالكتابةوالتحرير.االحواؿيحفظالمسافمفالخطأفيالنطؽ،وي

 أىداؼ تدريس النحك:
و النحو، تدريس مف تحقيقيا متوخي أىداؼ ص2005)الدليميىاذكرىناؾ (181ـ،

كمايمي:(110ـ،ص1992عامر)

 تنميةثروةالطالبالمغويةعفطريقةمايدرسومفالشواىدواألمثمةواألساليب. .1

 والمعنىوأثرالمغةفياالبانةعفالمضموف.إدراؾالعبلقةبيفاالعراب .2

 عمموفيحياتوالعمميةوالعممية.توظيؼالقواعدالنحويةالتيتعمميافيمراحؿت .3

عصمةاأللسنةمفالخطأفيالكبلـ،وصوفاألقبلـمفالزلؿفيالكتابة،وتعويدالتبلميذ .4
 التدقيؽفيصياغةالعباراتواألساليب.

تفكيرالمتع .5 يتوصموفاليومفتعويد والتعميؿلما المنظمة، مميفعمىاألساليبالمنطقية
أحكاـأونتائج،ألنيـفيقواعدالمغةيتناولوفاأللفاظوالمعانيالمجردة،ويدركوفالفروؽ
عمىأنماطالتفكير عقوليـ يعود كمو وىذا العوامؿعمييا، وأثر بيفالتراكيبومفرداتيا،

 النشيطفيمايعرضليـ.

 تعيفقواعدالمغةالمتعمميفعمىتعرؼخصائصالمغةالعربيةوثراءصيغيا. .6

تعيفالمتعمميفعمىفيـمايعترضيـمفتراكيبغامضةأومعقدةثـاعادةصياغتيابما .7
 يعيفعمىسيولةفيميا.

مفخبلؿماسبؽيتضحأفمفأىـأىداؼالنحوىواعانةالمتعمميفعمىالتحدث
دوف خبلؿوالكتابة مف ليا الصياغة واعادة الغامضة التراكيب فيـ عمى والقدرة أخطاء،

االستخداـالسميـلقواعدالمغة.

 ممارستو:ك  ال عؼ في تعمـ النحك
العربيةىيصعوبةإيمكفال المغة المتمثمةفيأفأىـمشكبلتتعميـ نكارالحقيقة

الإرتجفتقموبالمتعمميفخوفًاورىبة،النحووجفافو،فبلنكادنذكرمسمىمادةالنحواالوا
ذاماعرضياالمعمموفبطريقةميسرةوسيمة.إأفمادةالنحوليستبيذاالتعقيدوذلؾ
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(مفأسبابضعؼالمتعمميفبالنحومايمي:158ـ،ص2013وقدذكرزقوت)

ميفلىحاجاتالمتعمإالمنياجالنحويومايشتمؿعميومفبعضالمواضيعالتيالتمت .1
فكثيرًامنياجاءمفتتًابؿإبصمة،وىيالتعنىبمبدأاالستمراريةوالتكامؿفيالخبرات،

 عادةربط.ا مبعثرًايحتاجالىتجميعو

المعمـإطريقةالتدريسوأثرىافيضعؼالطبلبالنحوي،ف .2 فجمودالطريقةالتييتبعيا
 فيتدريسولمادةالنحوتجعؿمنوقوالبصماء.

عمىالطبلبفيالضعؼاأل .3 سمبًا انعكسأثره قد العربية كاديميوالمينيلمعمميالمغة
شتىالمراحؿالتعميمية،وقديعودىذاالضعؼالىأفالعديدمفىؤالءالمعمميفليسوامف

 ذوياالختصاص.

ف .4 المتعمميف، حياة عمى العامية داخؿإسيطرة صحيحة لغة مف التبلميذ يتعممو ما ف
 بثأفيذوبويتبلشىبمجردخروجومنيا.المدرسةمايم

وقمة .5 الطبلبفييا عدد وزيادة فيالصفوؼالدراسية، الشديد فاالزدحاـ المدرسية، البيئة
 الممارسةلمقواعدالنحويةأدتالىضعؼالطبلبفيتعمـالنحووممارستو.

(األسباباآلتية:112ـ،ص1992كماوأضاؼعامر)

الم .6 النحوالذييبعد المعنويالمألوؼفيذىفالطالبوىويتداوؿتجريد فظعفوسطو
غير معنىمطمؽ النحو في وىو بمسماه، الطالبمرتبط عند فاالسـ حياتو، في المغة

 مرتبطبذاتأومسمىمعيففينفسالطالب.

عدـشعورالطالببفائدةمباشرةأومحصوؿيبيجوكالذييحصموفيدروسالنصوص .7
 أوالببلغة.

لىأسبابإؿماسبؽيتضحأفمفأسبابضعؼالمتعمميففيمادةالنحويرجعومفخبل
لصدودوكراىيةفيذاسببكاؼٍ،نحووجمودهوبعدهعفحياةالطالبمنيامايتعمؽبطبيعةال

الطبلبلمنحو،ومنيامايتعمؽبالمعمـوضعؼاالعداداألكاديميوالمينيلو،ومنيامايتعمؽ
المستخ مابالطريقة ومنيا لممتعمميف، التكوفمناسبةومشوقة التيقد فيتدريسالنحو دمة

ىمالووعدـمذاكرتو.إلىإيتعمؽبالمتعمـنفسوومنياخوفوورىبتومفالنحوالذيأدى
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 عالج  عؼ الطالب في مادة النحك:
عاشور،الحوامدةو(201ـ،ص2007أبوالضبعات)و(189ـ،ص2007ذكرعطية)

109صـ،2003) النحو( لمادة الطبلب وكره ضعؼ عبلج عمى المعينة بعضالوسائؿ
ومنيا:

حياتيـ .1 في المتعمميف تواجو المواقؼالتي تعالج وأف بالحياة دروسالنحو تتصؿ أف
 اليومية.

 استثارةدوافعالمتعمميفواستغبلليافيتدريسالقواعدالنحوية. .2

 ادةالنحويةوالقواعدالنحوية.االبتعادعفاألساليبالمعقدةفيعرضالم .3

االستفادةمفالوسائؿالتعميمية،والمواقؼالتييمكفأفينطمؽمنياالمدرسفيتدريس .4
 مادةالنحو.

والتراكيبالمغوية .5 الجمؿ تحميؿ عمى تدريبالمتعمميف اإلعرابية،زيادة المواقع وتحديد
لمفرداتيا.

وعدـالتياوففيأيتقصيرلغويمف،ةالنحولعربيةموادتطبيقيةلمادجعؿفروعالمغةا .6
 جانبالطبلب.

تعويدالتبلميذعمىسماعاألساليبالعربيةالصحيحةوترديدىاباستمرارواالتيافبأمثمة .7
مشابية،بحيثتكوفحصةالمغةالعربيةتطبيقًالقواعدالمحوالعربيعفطريؽالتدريس

 والتقميدوالممارسة.

اتالتبلميذومراحؿنموىـالمغويأثناءتدريساألساليبالصحيحةضرورةمراعاةمستوي .8
 والتطبيقاتعمييا.

 ضرورةترتيبأبوابالنحوبحيثتجمعالموضوعاتذاتالعبلقةفيأبوابمستقمة. .9

أفتركزاالختباراتوطرؽالتقويـعمىقياسمدىتحؽاألىداؼفتتجنباالختبارات .10
 عالقواعد.التركيزعمىالمصطمحاتأوتسمي

ألف .11 تكمؼ ببل النحوية القواعد تعمـ مواقؼ في الحديثة التعميمية الوسائؿ استخداـ
ىذه استخداـ في المتعمميف ويحبب وتشويقًا فاعمية الدرس عمى يفضي استخداميا

 القواعد.
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 ضعؼالباحثةوترى عبلج في المساعدة الوسائؿ مف يعتبر سابقًا ورد ما كؿ أف
ماد في ألغراضالمتعمميف تدريسالنحو الضعؼىو لمعالجة األوؿ الطريؽ ولكف النحو ة

لئلجابةعفأسئمةاالختبارفحسب.طبيؽاللغرضحفظواستظيارالنحوالممارسةوالت

 تعريؼ الميارات النحكية:
)اعرفتي الطالبات185ـ،ص2015األحمدي بيا تقوـ وأدائية عقمية عممية بأنو:" )

يت بحيث ودقة، إلىبسرعة باإلضافة وتطبيقيا، وفيميا النحوية تعرؼالقواعد خبلليا مف ـ
تحميمياوتركيبياوتقويميا.

(بأنيا:"أداءلغوييتطمبمبلحظة،وفيـ،وتطبيؽ،23ـ،ص2008وعرفياالشمري)
وتحميؿ،وتصنيؼ،وتمييزالتراكيبالمغوية،وتفسيرماانحرؼمنياعفاألصوؿالنحوية.

 وعرفتيا مف28ـ،ص2010)القرنيكما المتعممة تستطيع المياراتالتي " بأنيا: )
أفتتمكفمفالقدرةعمىفيـالعبلقةبيفأنواعالكمماتالمكونةلمجمؿ،والقدرةعمى خبلليا
لممفاىيـ والتطبيؽ واالستنباط، والربط، والمقارنة، الكممات، بيف تربط التي العبلقة تحميؿ

ويالمتميز.النحوية،واألداءالمغ

مجموعةأداءاتتتضمف)تعرؼ،فيـ،تطبيؽ،تحميؿ،تكويف(:"تعرفياالباحثةإجرائياً
والتيتتوفرفيمنياجالمغةالعربيةلمصؼالتاسعاألساسي.

وفيمايميتفصيؿلكؿميارةمفالمياراتالنحوية:
 :ميارة التعرؼ 

الجبلد ص2006)عرفيا المعمومات81ـ، تذكر بأنيا:" سبؽ( التي واألفكار والحقائؽ
تعممياواستدعاؤىامفالذاكرة".

(بأنيا:"تذكرالمعموماتوالحقائؽوالنظرياتوالقوانيف62ـ،ص2007)كماوعرفياعفانة
أيأفىذا كماىي، والمبادئ،ويطمبمفالطالبإعادتيا المفاىيـ والمسممات،ومعرفة

ماسبؽتعممو.المستوىيركزعمىالتذكرواالسترجاعل

األحمدي ص2015)وعرفتيا ب197ـ، النحويأ( المفيـو تعريؼ عمى الطالبة قدرة نيا:
وتوضيحالعبلمةاإلعرابيةلمكممةفيالتركيبالنحويباإلضافةإلىتحديدنوعالكممةفي

التركيبالنحوي.
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ماتـتعممو(بأنيا:"قدرةعمىاسترجاع32ص،ـ2008)وتتفؽالباحثةمعتعريؼالعنزي
فيالماضيتسبقياعممياتالتعمـوالحفظوالتذكر،ويكوفمردودىاظاىرًافيالتعرؼ،أي

معرفةقواعدالنحووحاالتاإلعرابونوعترتيبالجممة.
 :ميارة الفيـ 

الجبلد وتعميمو82ـ،ص2006)عرفيا عمىإدراؾالمعنىوتفسيره، المتعمـ قدرة بأنيا:" )
واألحداثالتييدرسيا،وىويشيرإلىنوعمفالفيـأواالدراؾالذييجعؿلمموادواألشياء

المتعمـمستوعبًالممادةبحيثيستطيعاالستفادةمنيادوفربطيابالضرورةمعموادآخرى".

(بأنيا:"قدرةالمتعمـعمىفيـماتعممووتفسيره،أييكوف63ـ،ص2007)وعرفياعفانة
بطريقةالطالبلديوالقدرةعم عادةتمخيصياوترجمتيا وا  منيا ىاستيعابالمادةواالستفادة

خرى.أ
األحمدي ب197ـ،ص2015)وعرفتيا المتصمةأ( القاعدة عمىاستنتاج الطالبة قدرة نيا:

بالتراكيبالنحويةواستنتاجالعبلقةبيفالتراكيبالنحويةباإلضافةإلىتعميؿضبطالكممة
النحوي.فيالتركيبالنحويوتصن يؼالتراكيبالنحويةوفؽانتمائيالممفيـو

تعريؼالعنزي مع في33ـ،ص2008)وتتفؽالباحثة أداة عمؿ معرفة محاولة بأنيا:" )
التركيبالنحوي،وبالتالياستنتاجالقاعدةالتيتضبطاستخداـالتراكيبالنحوية.

 :ميارة التطبيؽ 

الجبلد 82ـ،ص2006)عرفيا قدرة في(بأنيا:" المتعمـعمىتوظيؼالمعرفةأوتطبيقيا
مواقؼتعميميةجديدة".

(بأنيا:"قدرةالطالبعمىتوظيؼماتعمموسابقًامف63ـ،ص2007)كماوعرفياعفانة
مفاىيـأوتعميمات.
األحمدي ص2015)وعرفتيا ب197ـ، النحويأ( التركيب في أكثر أو كممة ضبط نيا:

وت صحيحًا إعرابيًا أوضبطًا لدخوؿ الذييحدثفيالتركيبالنحوينتيجة التغيير حديد
إلىتحويؿتركيبنحويإلىتركيبنحويآخرمعالحفاظعمى باإلضافة خروجعامؿ،

سبلمةصياغةالجممة.
(بأنيا:"قدرةالمتعمـعمىتكويفالتراكيب33ـ،ص2008)وتتفؽالباحثةمعتعريؼالعنزي

إلعراب،وضبطأواخرالكممات،وبيافعمةالضبط،وتحديدالحكـالمغويةوتحديدعبلماتا
اإلعرابيلمكممةفيالتراكيبالنحويةالمختمفة.
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 :ميارة التحميؿ 

الجبلد التعميميةإلىعناصرىاأ(ب83ـ،ص2006)عرفيا القدرةعمىتحميؿالمادة " نيا:
ذهالجزئيات،أياالنتقاؿمفالكؿاألساسية،ومكوناتياالبنائيةالجزئية،وفيـالعبلقةبيفى

إلىالجزء.

عفانة ب63ـ،ص2007)وعرفيا أوتحميؿأ( الواحدة الفكرة الطالبعمىتجزئة "قدرة نيا:
المادةالتعميميةإلىمكوناتيااألساسيةوفيـالعبلقةبيفىذهالجزئياتومعرفةالطريقةالتي

مستوىعاٍؿمفالتفكير".نظمتبياىذهالمادة،وىذاالمستوىيحتاجإلى

نيا:قدرةالطالبةعمىتحميؿالتراكيبالنحويةإلىأ(ب198ـ،ص2015)وعرفتيااألحمدي
مكوناتيااألساسيةواستخراجمطمبنحويمفتركيبمعطى.

(بأنيا:"قدرةالمتعمـعمىاستنباطمطمب34ـ،ص2008)وتتفؽالباحثةمعتعريؼالعنزي
نوعة،والقدرةعمىتحويؿتركيبنحويمعيفإلىتركيبنحويآخر".نحويمفتراكيبمت

 :ميارة التككيف 

(بأنيا:"القدرةعمىدمجالعناصروالجزئياتمعبعضيا،84ـ،ص2006)عرفياالجبلد
لتكويفتركيبجديدلوشكموومغزاه، تنظيميا،وربطاألشياءمعبعضيا عادة وا  وتنظيميا

إذيتنقؿمفالجزءإلىالكؿ.وىوبذلؾعكسالتحميؿ

عفانة ب64ـ،ص2007)وعرفيا ربطأودمجأ( بيا ويقصد التحميؿ، عكسعممية " نيا:
أوتكويفكؿمتماسؾ لتكويفبناءجديد تنظيميا واعادة العناصروالجزئياتمعبعضيا،

ومتكامؿ.

الجممةوفقًانيا:قدرةالطالبةعمىتنظيـعناصرأ(ب198ـ،ص2015)وعرفتيااألحمدي
لمبنىصرفيمعيف،باإلضافةإلى النحوية،واشتقاؽكممةوفقًا تماـالنقصفيإلوظيفتيا

الجممةوفقًالقاعدةمحددة.

دخاؿأوإ(بأنيا:"قدرةالمتعمـعمى34ـ،ص2008كماوتتفؽالباحثةمعتعريؼالعنزي)
." حذؼأداةعمىتركيبنحويوتغييرمايمـز
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 الميارات النحكية: أسس تعميـ
ذكرىاالتيالبدمفتوافرىالتعميـالمياراتالنحوية،والتيىناؾمجموعةمفاألسس

(كمايمي:41ـ،ص2010القرني)

 تحديدالميارةالنحويةالمرادإكسابيالمطالبات،ودراسةخواصيا. .1

النحوية .2 الميارة تقديـ في الفرعي؛التدرج الميارات تعمـ في التدرج تحتألف المندرجة ة
ألفالتدريب النحوية بالميارة تدريباتمتصمة بأداء أمرضروريوميـ، الرئيسة الميارة

تقانيا.  المتصؿعمىأسسعمميةميـلتعمـالميارةوتعميميا،وا 

متابعةالمتعمـلمفيعمـالميارةمتابعةدقيقة،فمفولةتوفيراليدوءالنفسيلممتعمـ،محاو .3
 يتعمـ أف المأراد يعممو مف أداء يتابع أف عميو معينة نحوية دافعية،يارةميارة مراعاة

 المتعمـ،ومدىاتفاؽالميارةمعميولووحاجاتو.

التناسبمستوىتفكيره،ألف .4 الفردميارة فبليعمـ النموالعقميوالجسمي، درجة مراعاة
الخاصةبيال كؿمرحمةاستعداداتيا ا،وأيضًا درجةتعقد التييريدمراعاة النحوية لميارة

 المعمـتعميميا،ألنوإذاعرفتخواصالميارةأمكفتعميميابالطريقةالمناسبة.

الممارسة، .5 تمؾ وتكرار بنفسو بالممارسة لممتعمـ السماح مف البد والتكرار، الممارسة
 والتدريبعمييا.

،وأيضًاةأثناءممارستياالمتعمـبمتعتشويؽالمتعمـإلىتعمـالميارةالنحويةبحيثيشعر .6
 ممتعمـ،ألفالتعزيزيزيدمفاحتماؿتكرارالسموؾالمرغوبفيو.لتعزيزالبدمفتقديـال

 إبرازوظيفةالميارةالنحويةفيحياةالمتعمـ،وربطيابمواقؼالحياة. .7

مفالقدوةالحسنةمفالمعمـ،ممايساعدعمىاكتسابالميارةالنحويةأفيشاىدىاالمتعمـ .8
توجيوالمتعمميفإلىاكتشاؼأخطائيـ،وتبصيرىـبنواحيقوتيـومتقنيفالميارةومعمميو.

 وضعفيـ،وتعريفيـبأفضؿاألساليب.

 األمورالباحثةوترى أىـ مف المتعمـ قبؿ مف التماريف وحؿ والتكرار الممارسة أف
الصؼالمقموبتت وبيئة اكتسابالمياراتواتقانيا، عمى وقتالمساعدة استغبلؿ لممتعمـ يح

 تساعدالحصة التي والتدريبات باألنشطة الفيـ تعميؽ االتقافعمى مستوى إلى والوصوؿ
المطموب.
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 االتجاه نحك النحك:
تمعباالتجاىاتدورًاىامًافيالتعمـاإلنساني،فالطبلبذويالقدراتالعقميةالمعرفية

لمنجاحفيأينوعمفأنوا المبلزمة بسببالعالية يواجيوفصعوباتتعميمية قد عالدراسة،
اتجاىاتيـالسالبةنحوالدراسة.

 تعريؼ االتجاه:
(بأنو:حالةمفاالستعدادالعقميوالعصبيانتظمت794ـ،ص2007عرفوصفوت)

كؿ نحو استجاباتالفرد، عمى ديناميًا أو توجيييًا وتمارستأثيرًا الخارجية الخبرة مفخبلؿ
المواقؼالمتعمقةبيا.الموضوعاتو

محمد وعرفو ص2004)كما منيا126ـ، أكثر ضمنية استجابة عف عبارة بأنو: )
.سموكًاخارجياً

العيوني) موضوعسواء142ـ،ص2000وأكد أو قضية نحو شعور أو ميؿ أنو: )
بالقبوؿأوالرفض.

اسعاألساسينحووتعرفوالباحثةإجرائيًابأنو:استعدادعقميونفسيلطالباتالصؼالت
تعمـالنحو.

 خصائص االتجاىات:
منسي لخصيا غيرىا، عف تميزىا التي الخصائص مف بعدد االتجاىات تتميز

(بالنقاطالتالية:207ـ،ص1991)

 االتجاىاتالنفسيةمكتسبةومتعممةوليستموروثة. .1

2.  وموضوع فرد بيف عبلقة دائمًا تتضمف ولكنيا فراغ مف تتكوف ال مفاالتجاىات
 موضوعاتالبيئة.

 تتعدداالتجاىاتوتختمؼحسبالمثيراتالمرتبطةبيا،كماولياخصائصانفعالية. .3

يمثؿاالتجاهالنفسياالتساؽواالتفاؽبيفاستجاباتالفردلممثيراتاالجتماعية،ممايسمح .4
 لنابالتنبؤباستجابةالفردلبعضالمثيراتاالجتماعية.

أوعامًا،كماوتغمبعميوالذاتيةأكثرمفالموضوعيةمفحيثاالتجاهقديكوفمحددًا .5
 محتواهومضمونوالمعرفي.
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وترىالباحثةأفأىـخاصيةمفخصائصاالتجاىاتأنيامكتسبةفييالتولدمعنا
نماتتعمـوتكتسبمفالبيئةالمحيطة. وا 

 :اتمككنات االتجاى
ة،فضبًلعفالظروؼالتيمربياكؿإفاالتجاىاتنتاجتنشئةاجتماعيةوخبراتسابق

(:305ـ،ص2012فردوطبيعةمجتمعو،ولبلتجاىاتمكوناتثبلثةرئيسيةذكرىاصديؽ)
المكوفالعاطفي)االنفعالي(:يعودإلىمشاعرالشخصورغباتوحوؿقضيةاجتماعيةما، .1

جابةتكوفاالستأوقيمةمعينة،أوموضوعما،إمافيإقبالوعميوأونفورهمنو،أيقد
الشعور يكوفىذا يرجعإلىالجانبالعاطفيلكؿإنساف،وأحيانًا سمبيةأوإيجابيةوىذا

 غيرمنطقي،فالقبوؿأوالرفض،والحبأوالكرهقديكوفمسوغواضحأحيانًا.

والقيـ .2 والمعتقدات واألحكاـ والمعارؼ والحقائؽ المعمومات إلى يشير المعرفي: المكوف
التيترتبطبموضوعاالتجاه،أيمقدارمايعمموالفردعفموضوعاالتجاه،فكمماواآلراء

 كانتمعرفتوبيذاالموضوعأكثركافاتجاىوواضحًاأكثر.

في .3 يتمثؿ السموكي: تكوفالمكوف وقد ما، بطريقة االتجاه موضوع اتجاه الفرد استجابة
 جتماعيةالتيمربياىذاالفرد.سمبيةأوإيجابية،وىذايعودإلىضوابطالتنشئةاال

مفالممكفتوافرإحدىالمكوناتدوفغيرىا،مثبًليمكفأفيكوفلدى وترىالباحثةأفَّ
الشخصمعموماتكافيةحوؿموضوعما)مكوفمعرفي(ولكنواليشعربأيميؿعاطفي

يتوفرلديونحوىا)مكوفانفعالي(تؤديبوإلىاتخاذأيعمؿحياليا)مكوفسموكي(أو
ميؿعاطفيدوفأفيكوفلديوالمكوفالمعرفي.

 أنكاع االتجاىات:
االتجاىاتإلى:تنقسـ

 موجبةوسالبة: .1

 الموجبةكاتجاىاتالحبواالحتراـوالسالبةكالكرهوالنفوروالرفض.

 نوعيةوعامة: .2

كاف ما والعامة معيف حيواف مف خاصكالخوؼ موضوع عمى أنصبت ما والنوعية
وعياعامًاوشامبًلكحبالوطفأوالعدؿوفيىذهالحالةيسمىاالتجاهأىااًلكسمةموض

المحافظةعمىالقديـأوسمةالتعصب.
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 قويةوضعيفة: .3

الحب كعاطفة قوية عاطفة يسمى قوية انفعالية بشحنة ومشحونًا قويًا االتجاه كاف فإذا
(126ـ،ص2004والكرهوالصداقةوالطموح.)محمد،



 ب عاـ عمى اإلطار النظرم:تعقي
 مف الباحثة استفادت لقد في الفصؿ ىذا النظري اإلطار مفيوـوإعداد تحديد في

الصؼالمقموب،ومعرفةمكوناتووكيفيةتصميـبيئةتعميميةقائمةعمىالصؼالمقموبوألية
 غيره الصؼالمقموبعف بيا يمتاز المميزاتالتي ومعرفة الصؼالمقموب، في مفالعمؿ

تنميتياعندطبلبالصؼالتاسعاألساسي، أشكاؿالتعميـ،وأيضًاتحديدمياراتالنحوالبلـز
وأىـاألسسالواجبااللتزاـبيالتنميةىذهالميارات.

باعتباره التعميمية العممية المقموبفي التعميـ تفعيؿ إلىضرورة الفصؿ وخمصىذا
طريقت مف التعميـ ستنقؿ التي الوصؿ حمقة إلى االعتيادية التقميدية اإلو الذيلكترونيالتعمـ

بلغةالطالبفيالعصرالحاليويوفرالتشويؽلمتعميـ.يواك























 

 

 : ثالفصؿ الثال
 الدراسات السابقة
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 : الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة

  الصؼ المقمكب كميارات النحػك 


الباحثةفيىذاالفصؿباستعرا ضبعضالدراساتذاتالعبلقةالمباشرةبموضوعتقـو
الدراسةالحالية،فسيتـعرضالدراساتالتيتناولتالصؼالمقموب،والدراساتالتيتناولت
مياراتالنحو،ونظرًالندرةالدراساتالسابقةالمتعمقةبمياراتالنحوسيتـإدراجدراساتتناولت

النحوضمفالدراساتالسابقة.

الباحثةبترتيبالدراساتمفاألحدثإلىاألقدـوتقسيمياإلىمحوريف:كماوقامت

المحوراألوؿ:دراساتتناولتالصؼالمقموبفيالعمميةالتعميمية.

المحورالثاني:دراساتتناولتالنحوالعربيومياراتو.



 المحكر األكؿ: 
 اسات تناكلت فاعمية الصؼ المقمكبدر 

  ـ7197دراسة أبك عيشة   -9

دفتالدراسةإلىالتعرؼعمىأثروحدةمقترحةقائمةعمىالفصوؿالمنعكسةفيتنميةى
الباحث استخدـ وقد بغزة، عشر الحادي الصؼ طبلب لدى العربي الخط رسـ ميارات
عينة وتكونت التحميمي، الوصفي والمنيج الواحدة المجموعة ذي التجريبي شبو المنيج

مفطبل(30الدراسةمف) المنفموطيالثانويةطالبًا التربيةبمدرسة التابعةلمديرية )ب(
الخطالعربيلدى الدراسةفياختبارلقياسمياراترسـ والتعميـ_الوسطى،وتمثمتأداة
الطبلب،وقدتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاوجودفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوى

(0.01=αبيفمتوسطدرجاتالطبلبفياختب الخطالعربيقبؿ( ارقياسمياراترسـ
الفصوؿ عمى القائمة المقترحة الوحدة وحققت البعدي، التطبيؽ لصالح التطبيؽ وبعد

(وفقًالمكسبالمعدؿلببلؾ.1.2المنعكسةفاعميةتزيدعف)
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  ـ7197دراسة الكرد   -7

 مياراتحؿالمسألة الفصؿالمنعكسعمىتنمية أثر إلىمعرفة الرياضيةىدفتالدراسة
المنيج واستخدمتالباحثة والتواصؿالرياضيلدىطالباتالصؼالتاسعاألساسيبغزة،

( مف الدراسة عينة وتكونت البمح(89التجريبي، دير بنات مدرسة طالبات مف طالبة
(47طالبة،المجموعةالضابطةوعددىا)(42)ب(،المجموعةالتجريبيةوعددىا)االعدادية
وقدتوصمتالدراسةتأداةالدراسةفياختبارمياراتحؿالمسألةالرياضية،وتمثمطالبة،

مستوى) عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد أبرزىا نتائج متوسطيα=0.05إلى بيف )
درجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةفياختبارحؿالمسألةالرياضية

لمجموعةالتجريبية.واختبارالتواصؿالرياضيلصالحا
  ـ7196دراسة قشطة   -4

ىدفتالدراسةإلىبيافأثرتوظيؼاستراتيجيةالتعمـالمنعكسفيتنميةالمفاىيـوميارات
التفكيرالتأمميبمبحثالعموـالحياتيةلدىطالباتالصؼالعاشراألساسي،وقداستخدمت

طالبةمفطالباتالصؼالعاشر(80الباحثةالمنيجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)
لمبناتلمعاـ) بنتوىبالثانوية آمنة بمدرسة عمى2015/2016األساسي توزيعيف وتـ )

الضابطة) المجموعة عشوائية، بصورة اختيارىـ تـ والمجموعة(42شعبتيف طالبة
التعمـ(38التجريبية) عمى معمـ ودليؿ محتوى، تحميؿ في الدراسة أدوات وتمثمت طالبة،

المنعكسواختبارلممفاىيـالعمميةواختبارمياراتالتفكيرالتأممي،وقدتوصمتالدراسةإلى
بيفمتوسطيدرجات(α=0.05نتائجأبرزىاتوجدفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوى)

عند احصائية داللة ذات فروؽ وتوجد ، والضابطة التجريبية المجموعة في الطالبات
متوسطيدرجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةوالضابطةفياختبار(بيفα=0.05مستوى)

مياراتالتفكيرالتأمميلصالحطالباتالمجموعةالتجريبية.
  ـ7196دراسة حميد  -3

ىدفتالدراسةإلىقياسمدىفاعميةبيئةالفصوؿالمنعكسةوالفصوؿالمدمجةفيتنمية
اتكميةالتربيةبالجامعةاالسبلميةبغزة،مياراتتصميـصفحاتالويبالتعميميةلدىطالب

(59وقداستخدمتالباحثةالمنيجالوصفيوالمنيجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)
االسبلم بالجامعة التربية كمية طالبات مف مجموعاتطالبة ثبلث عمى توزيعيـ وتـ ،ية

الضابطة )المدمج((19)المجموعة التجريبية والمجموعة والمجموعة(20)طالبة طالبة
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)المنعكس( وبطاقة20)التجريبية المعرفي االختبار في الدراسة أدوات وتمثمت طالبة، )
عند احصائية داللة ذات فروؽ وجود أبرزىا نتائج إلى الدراسة توصمت وقد المبلحظة،

الفصؿα=0.05مستوىداللة) ومجموعة المنعكسة الفصوؿ متوسطدرجاتمجموعة (بيف
ومجموعةالفصؿالتقميديفياالختبارالمعرفيالبعديلصالحالفصوؿالمنعكسةالمدمج

(فياالختبارالمعرفي،1.38وحققتالفصوؿالمنعكسةفاعميةبمقدار)،والفصوؿالمدمجة
فيبطاقةالمبلحظةوفقًالمكسبالمعدؿببلؾ.(1.56ومقدار)

 ـ 7196دراسة الدريبي   -5

ا التعرؼإلى الفصؿىدفتالدراسة تطبيؽ تجاىاتوتصوراتالطالباتالجامعياتحوؿ
المقموبفيالتعميـالعالي،واستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي،وتكونتعينةالدراسة

( في52مف الدراسة وتمثمتأداة الممؾسعود، طالباتالبكالوريوسبجامعة مف طالبة )
قياسالتصورات،وتوصمتالدراسةإلىأنواستبانةلقياساالتجاه،وخمسةأسئمةمفتوحةل

الفصؿالمقموبفي يتعمؽباستخداـ اتجاىاتايجابيةلدىطالباتالبكالوريوسفيما توجد
التعميـ.

 ـ 7196دراسة عثماف   -6

طالبات تحصيؿ في المقموب التعمـ استراتيجية استخداـ أثر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 العموـ في األساسي السابع شبوالصؼ المنيج الباحثة واتبعت ، العمـو نحو واتجاىاتيف

الدراسةمف) وتكونتعينة طالبةمفطالباتالصؼالسابعاألساسيتـ56التجريبي، )
اختيارىفبطريقةعشوائيةمفمدرستيفمختمفتيفوتعييفأحدىماتجريبيةواألخرىضابطة،

فياالختبارالتحصيميواستبان إلىوتمثمتأدواتالدراسة وتوصمتالباحثة االتجاىات، ة
( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ أبرزىا فيα≤05.0نتائج )

لدىطالباتالصؼالتاسعاألساسيتعزىألثرطريقةالتدريس، التحصيؿفيمادةالعمـو
رجةمتوسطة.كماأظيرتالدراسةأفاتجاىاتالطالباتنحومادةالعموـجاءتايجابيةوبد

 ـ 7196دراسة أبانمي   -7

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثراستخداـاستراتيجيةالصؼالمقموبفيتدريسمادةالتفسير
واستخدـ الثانوي، الثاني الصؼ طبلب لدى المادة نحو واالتجاه المعرفي التحصيؿ في

( مف الدراسة وتكونتعينة التجريبي، شبو م60الباحثالمنيج طالبًا فطبلبالصؼ(
إلى ا التعميميبالرياضوقسمتالعينة الممؾعبد مجمع ثانوية الثانيالثانويبمدرسة



52 

(طالبًا،وتمثمتموادوأدوات30(طالبًاوالضابطةوعددىـ)30مجموعتيفالتجريبيةوعددىـ)
االختبار المقموب، الصؼ باستراتيجية التفسير لتدريس التعميمية المادة في الدراسة
التحصيمي،مقياساالتجاهنحومادةالتفسير،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاوجودأثر
الدراسي التحصيؿ تنمية في المقموب الصؼ باستراتيجية التفسير لتدريس كبير ايجابي

وتحسيفاتجاىاتالطبلبأفرادعينةالبحثنحومادةالتفسير.

 ـ 7196دراسة أبك جمبة   -8

تعرؼإلىمدىفاعميةاستراتيجيةالفصوؿالمقموبةباستخداـموقعإدمودوىدفتالدراسةال
(Edmodoلدىطالباتالصؼ األحياء مادة نحو اإلبداعيواالتجاه التفكير فيتنمية )

شبو بتصميمو التجريبي شبو المنيج الباحثة واتبعت الرياض، مدينة في الثانوي األوؿ
(طالبةتـتوزيعيـإلىمجموعةتجريبيةومجموعة52)التجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف

ضابطة،وتمثمتأدواتالدراسةفياختبارتورانسلمتفكيراإلبداعيومقياساالتجاهنحو
بيف احصائية داللة ذات فروؽ وجود أبرزىا نتائج إلى الدراسة وتوصمت األحياء، مادة

اإل التفكير ميارات في والضابطة التجريبية لصالحالمجموعة البعدي القياس في بداعي
المجموعةالتجريبية،وجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفالمجموعةالتجريبيةوالضابطةفي

االتجاهنحواألحياءلصالحالمجموعةالتجريبية.
  ـ7195دراسة الزيف   -9

التحصيؿ في المقموب التعمـ استراتيجية استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
األكاديميلطالباتكميةالتربيةبجامعةاألميرةنورةبنتعبدالرحمف،وقداستخدمتالباحثة

طالبةمفطالباتكميةالتربيةفي(77المنيجشبوالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)
تخصص)التربيةالخاصةوالطفولةالمبكرة(،وتمثمتأدواتالدراسةفياختبارشمؿمعظـ

األكاديميمفرداتا التحصيؿ المقموبفي التعمـ فاعمية إلى توصمتالدراسة وقد لوحدة،
الرحمفوتحقيؽنتائجأعمى.لطالباتكميةالتربيةبجامعةاألميرةنورةبنتعبد

 ـ 7195دراسة آؿ معدم   -91

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدىفاعميةاستخداـالتعمـالمدمجبالفصوؿالمقموبةفيتنمية
اتالتفكيرالرياضيلطبلبالصؼالخامساالبتدائي،واتبعالباحثالمنيجالتجريبيميار

(طالبًامفطبلبالصؼالخامس82بتصميموشبوالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)
وعددىا) ضابطة مجموعة مف وتكونت االبتدائية ىريرة أبي بمدرسة طالبًا27االبتدائي )
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الفص تمثؿ أولى )وتجريبية وعددىا المقموبة الفصوؿ27وؿ تمثؿ ثانية وتجريبية طالبًا )
( وعددىا االفتراضية مياراتالتفكير28المقموبة اختبار في الدراسة وتمثمتأداة طالبًا، )

ووجودفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوىالرياضي،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىا
(α=0.05)داللة بيف الفصوؿ مجموعةمجموعة لصالح الضابطة والمجموعة المقموبة

درجات وفي ككؿ الرياضي التفكير ميارات درجاتاختبار متوسط في المقموبة الفصوؿ
.مفرداتمياراتياالستنتاجوالتعميـ

 ـ 7195دراسة الزىراني   -99
الصؼالمقموبفيتنميةمستوىالتحصيؿ استراتيجية التعرؼإلىفاعمية ىدفتالدراسة

لدىطبلبكميةالتربيةبجامعةالممؾعبدالعزيز،واتبعلكترونيالتعمـاإلفيلمقررالمعر
(طالبًامفطبلبكميةالتربية62الباحثالمنيجشبوالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)

 مقرر اإلفي وعددىا)لكترونيالتعمـ تجريبية مجموعة إلى ومجموعة29مقسمة طالبًا، )
(طالبًا،وتمثمتأداةالدراسةفياالختبارالتحصيمي،وتوصمتالدراسة33ضابطةوعددىا)

الصؼالمقموبعمىمستوىتحصيؿ لتوظيؼاستراتيجية أثر يوجد ال أبرزىا نتائج إلى
عمى أثر ليا كاف بينما الدنيا( المعرفية )المستويات والفيـ التذكر مستوى عند الطبلب

المستويا عند الطبلب تحصيؿ التركيب،مستوى التحميؿ، )التطبيؽ، العميا المعرفية ت
التقويـ(.

 ـ 7193دراسة متكلي   -97
ىدفتالدراسةالتعرؼإلىاستراتيجيةمقترحةقائمةعمىنموذجالفصوؿالمقموبةوأثرىافي
المرحمة لتبلميذ الحاسوب مادة في المعرفي فوؽ والتفكير المشكبلت حؿ ميارات تنمية

تالباحثةالمنيجالوصفيوالمنيجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمفاإلعدادية،واستخدم
بنات، االعدادية الجيزة مدرسة مف اإلعدادي الثالث الصؼ تمميذات مف عشوائية عينة
الحاسوبومقياسالتفكيرفوؽ وتمثمتأدواتالدراسةفياختبارحؿالمشكبلتفيمادة

أب نتائج إلى الدراسة وتوصمت بيفالمعرفي، احصائية داللة ذات فروؽ وجود رزىا
المجموعتيفالتجريبيةوالضابطةفياختبارمياراتحؿالمشكبلتككؿلصالحالمجموعة

التجريبية،كماأفحجـتأثيراالستراتيجيةالمقترحلنموذجالفصوؿالمقموبةكبير.
  Saunders,2014دراسة   -94

المقمو الفصوؿ أثر التعرؼإلى الطبلبومياراتالتفكيرىدفتالدراسة تحصيؿ عمى بة
(طالبًامفطبلب58الناقدفيالرياضياتفيالمرحمةالثانوية،وتكونتعينةالدراسةمف)
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المجموعة مجموعتيف إلى وقسمت حكومية، ثانوية مدرسة مف عشر الحادي الصؼ
( )30الضابطة التجريبية والمجموعة طالبًا الد28( أداة وتمثمت طالبًا، اختبار( في راسة

لقياسالتحصيؿومياراتالتفكير،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاعدـوجودفروؽذات
االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعة طبلب درجات متوسط بيف احصائية داللة

البعديالتحصيميواختبارالتفكيرالناقد.

  Johnson,2013دراسة   -93

اتجاىاتالطبلبنحوالتعمـالمقموب،واستخدـالباحثالمنيجىدفتالدراسةالتعرؼإلى
(طالبًا،وتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة72الوصفيالتحميمي،وتكونتعينةالدراسةمف)

فصوؿتـالتدريسفييابالصؼالمقموبلمدةعاميف،وتوصمتالدراسةإلى3موزعةعمى
ستمتاعيـبالتعمـالمقموبكماوأكدمعظـالطبلبأفأغمبالطبلبعبرواعفارتياحيـوا

أنووفرليـفرصأكثرمفحيثالتفاعؿمعأقرانيـومعمعمميـ.

 ـ 7194دراسة فييد   -95

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىفاعميةاستراتيجيةالفصوؿالمقموبةباستخداـاألجيزةالمتنقمةفي
ال والتحصيؿ الصفية البيئة االتجاىاتنحو االنجميزيةتنمية المغة قواعد مقرر في دراسي

واستخدمتالباحثة اإلسبلمية، بفسعود محمد اإلماـ بجامعة لطالباتالبرامجالتحضيرية
(طالبةمنقسمةبشكؿمتساٍوإلىمجموعة42المنيجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمف)

الباتنحوالبيئةالصفيةضابطةوتجريبية،وتمثمتأدواتالدراسةفيمقياساتجاىاتالط
نتائج إلى الدراسة وتوصمت اإلنجميزية، المغة قواعد لمقرر تحصيمي واختبار الجامعية،

(بيفمتوسطيدرجاتطالبات01.0ابرزىاتوجدفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوى)
التجريبية )المجموعتيف اإلسبلمية سعود بف محمد اإلماـ بجامعة التحضيرية البرامج
التجريبية، المجموعة لصالح الدراسي التحصيؿ الختبار البعدي التطبيؽ في والضابطة(

( مستوى عند احصائية داللة ذات فروؽ طالبات01.0وتوجد درجات متوسطي بيف )
طالبات اتجاىات لمقياس البعدي التطبيؽ في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

اإلما بجامعة الجامعيةالبرامجالتحضيرية الصفية البيئة نحو اإلسبلمية بفسعود محمد ـ
لصالحالمجموعةالتجريبية.
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  Care,2012دراسة   -96

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىتأثيرالفصوؿالمنعكسةومايرتبطبيافيزيادةالتحصيؿالعممي
تممتعينةلمطبلبومستوياتالتوترواالجيادلدييـ،واستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،واش

(طالبًاوطالبةمفأكاديميةدبياألمريكيةفياالماراتالمتحدةالعربية،19الدراسةعمى)
وتمثمتأداةالدراسةفياالستبانة،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاعدـوجودتحسفكبير
مف الطبلبفيالصؼالمقموبأقؿ مستوياتالتوترعند أف إال فيدرجاتاالمتحاف،

البيئةالصفيةالعادية.


 التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالصؼ المقمكب:
 :ىدؼ الدراسة 

أفاليدؼمفبعضالدراساتىوالتعرؼ ‒ فنجد تنوعتأىداؼدراساتالمحوراألوؿ،
(،دراسةالكرد2017إلىفاعميةالصؼالمقموبفيتنميةميارات،مثؿدراسةأبوعيشة)

(.2016(،دراسةحميد)2017)

ومنياماكافىدفياالتعرؼإلىأثرالصؼالمقموبعمىالتحصيؿ،مثؿدراسةأبناغي ‒
،Saunders(   (2014 (،دراسة2015(،دراسةالزيف)2016(،دراسةعثماف)2016)

(.Care( 2012(،دراسة2015(،دراسةالزىراني)2013دراسةفييد)

فاعميةالصؼالمقموبفيتنميةالتفكيرفوؽ(ىدفياالتعرؼإلى2014أمادراسةمتولي) ‒
(ىدفياالتعرؼإلىفاعميةالصؼالمقموبفيتنمية2016المعرفي،أمادراسةأبوجمبة)

(إلىمعرفةفاعميةالصؼالمقموب2015التفكيراإلبداعي،كماوىدفتدراسةآؿمعدي)
( قشطة دراسة وىدفت الرياضي، التفكير ميارات تنمية فاعمية2016في معرفة إلى )

الدريبي) دراسة أما ودراسة2016الصؼالمقموبفيتنميةمياراتالتفكيرالتأممي، ) 

Johnson((2013.فكافاليدؼمنيمامعرفةاالتجاهحوؿتطبيؽالصؼالمقموب

التعرؼإلىفاعميةبيئةتعميميةقائمةعمىالصؼالمقموببينما ىدفت الدراسة الحالية  ‒
مياراتالنحوالعربيواالتجاهنحوه،فاتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيتنمية

 فيالمتغيرالمستقؿوىوتوظيؼالصؼالمقموب.
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 :منيج الدراسة 

‒ ( الزيف دراسة مثؿ التجريبي شبو المنيج استخدمت السابقة الدراسات ـ(2015بعض
ـ(ودراسة2016ودراسةأبوجمبة)ـ(2015ـ(ودراسةآؿمعدي)2016ودراسةالدريبي)

أفدراسةأبوعيشة)2016ـ(ودراسةعثماف)2015الزىراني) ـ(اتبعت2017ـ(،كما
المنيج اتبعت دراسات وىناؾ التحميمي، الوصفي إلى باإلضافة التجريبي شبو المنيج

الكرد) دراسة مثؿ )2017التجريبي فييد ودراسة )2015ـ( أبانمي ودراسة ـ(،2016ـ(
دراسة مثؿ الوصفي المنيج إلى باإلضافة التجريبي المنيج اتبعت دراسات وىناؾ

ـ(.2014ـ(ودراسةمتولي)2016(ودراسةحميد)2016قشطة)

الكرد)أما الدراسة الحالية ‒ دراسة مع التجريبيمتفقة المنيج ـ(2017استخدمتالباحثة
( أبانمي )2016ودراسة فييد ودراسة 2015ـ( ودراسة ودراسةSaunders(2014)ـ( ،

Johnson((2013ودراسة،Care(2012.)
 :عينة الدراسة 

اتفقتأغمبالدراساتالسابقةباختيارعينةالدراسةمفطبلبالمدارسباختبلؼالمكاف ‒
ـ(ودراسة2017ـ(ودراسةالكرد)2017والجنسوالمرحمةالدراسية،كدراسةأبوعيشة)

( )2016قشطة عثماف ودراسة )2016ـ( أبانمي ودراسة جمبة2016ـ( أبو ودراسة ـ(
آؿمعدي)2016) ودراسة متولي)2015ـ( ودراسة 2014ـ( ودراسة  Saundersـ(.

Care(2012.)،ودراسةJohnson((2013،ودراسة(2014)
‒ ( حميد دراسة )2016أما الدريب ودراسة )2016ـ( الزيف ودراسة ودراسة2015ـ( ـ(

ـ(فقدكانتعينتيامفطبلبالجامعات.2013راسةفييد)ـ(ود2015الزىراني)
معأغمبالدراساتالسابقة،فقداختيرتعينةالدراسةمفطالباتاتفقتالدراسةالحالية ‒

 المدارس،حيثتكونتعينةالدراسةالحاليةمفطالباتالصؼالتاسعاألساسي.

 :أدكات الدراسة 

االختب ‒ استخدمت السابقة الدراسات المفاىيـمعظـ كاختبار لمدراسة كأداة المتنوعة ارات
واختبار التحصيمي واالختبار اإلبداعي لمتفكير تورانس واختبار والمفردات والميارات

ـ(ودراسةالكرد2017مياراتالتفكيرالتأمميواختبارحؿالمشكبلت،كدراسةأبوعيشة)
ـ(2016ودراسةعثماف)ـ(2016ـ(ودراسةأبوجمبة)2016ـ(ودراسةقشطة)2017)

( حميد )2016ودراسة أبانمي ودراسة )2016ـ( جمبة أبو ودراسة ودراسة2016ـ( ـ(
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( )2015الزىراني معدي آؿ ودراسة )2015ـ( الزيف ودراسة ودراسة2015ـ( ـ(.
Saunders(2014)ودراسةCare(2012ـ.)

ومقياسالت ‒ المبلحظة وبطاقة مقياساالتجاه استخدـ مف إلىومنيـ المعرفي فوؽ فكير
ـ(2016ـ(ودراسةمتولي)2016ـ(ودراسةعثماف)2016جانباالختباركدراسةحميد)

.ـ(2015ـ(ودراسةأبوجمبة)2016ودراسةأبانمي)

الدريبي) ‒ دراسة )2016أما فييد ودراسة اقتصرتعمىمقياساالتجاه،2013ـ( فقد ـ(
بانةكأداةلمدراسة.اعتمدتاالستJohnson((2013ودراسة

فقداقتصرتالباحثةعمىاختبارمياراتالنحوومقياساالتجاهنحوأماالدراسةالحالية ‒
النحو.

 :النتائج 

اتفقتأغمبالدراساتالسابقةعمىفاعميةالصؼالمقموبواالتجاهااليجابينحوتطبيقو ‒
ـ(ودراسةقشطة2017)ـ(ودراسةالكرد2017عمىمتغيراتالدراسةكدراسةأبوعيشة)

ـ(2016ـ(ودراسةأبوجمبة)2016ـ(ودراسةأبانمي)2016ـ(ودراسةحميد)2016)
( الدريبي )2016ودراسة عثماف ودراسة )2016( الزيف ودراسة آؿ2015ـ( ودراسة ـ(

( )2015معدي الزىراني ودراسة )2015ـ( متولي ودراسة فييد2014ـ( ودراسة ـ(
.Johnson((2013ـ(ودراسة2013)

‒ ( عثماف دراسة أف 2016إال ودراسة Saunders(2014)ـ( Care(2012)ودراسة
أثبتتعدـفاعميةالصؼالمقموب.

 أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

قامتالباحثةباالطبلععمىالعديدمفالدراساتالعريةواألجنبيةالتيتناولتموضوع
احثةمفىذهالدراساتفيجوانبعدة،منيا:الصؼالمقموب،وقداستفادتالب

 تحديدمفيوـوماىيةالصؼالمقمػوب. .1

 إعدادإطارنظريخاصبالصؼالمقموب. .2

 بناءدليؿالمعمـالخاصبالصؼالمقموب. .3

 اختيارمنيجالدراسةالمناسب. .4

 اختياراألساليباالحصائيةالمناسبةلمدراسةالحالية. .5
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 المحكر الثاني: 
 لت النحكدراسات تناك 

 ـ 7195دراسة األحمدم   -9

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىفاعميةاستراتيجيةمقترحةقائمةعمىالدمجبيفالفصوؿالمقموبة
المياراتالنحويةلدىطالباتالصؼالثانيالثانوي،واستخدمت البديؿفيتنمية والتقويـ

بيةوالضابطة،وتكونتعينةالباحثةالمنيجشبوالتجريبيالمعتمدعمىالمجموعتيفالتجري
(طالبةمفطالباتالصؼالثانيالثانويمقسماتإلىمجموعتيف)تجريبية40الدراسةمف)

التحصيمي، واالختبار النحوية الميارات قائمة في الدراسة أدوات وتمثمت وضابطة(،
وجودفروؽبيفمتوسطيدرجاتطالباتالمجموع تيفوتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىا

والفيـ، التعرِّؼ، مستوى: عند النحو لميارات البعدي التحصيؿ في والضابطة التجريبية
المجموعة لصالح كانت الفروؽ ىذه وجميع والتقويـ والتركيب، والتحميؿ، والتطبيؽ،

التجريبية.

 ـ 7194دراسة أبك الريش   -7

 المدمج التعمـ عمى قائـ برنامج فاعمية إلى التعرؼ الدراسة طالباتىدفت تحصيؿ في
الصؼالعاشرفيالنحوواالتجاهنحوهفيغزة،واستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي
المعتمدعمىتصميـالمجموعتيفالتجريبيةوالضابطة،وتكونتعينةالدراسةالقصديةمف

(طالبةمفطالباتالصؼالعاشراألساسيبمدرسةشيداءخزاعةالثانوية،وتـتقسيـ40)
(طالبةفيالمجموعةالضابطة،20(طالبةفيالمجموعةالتجريبيةو)20الطالباتإلى)

الطالباتنحوالنحو، وتمثمتأدواتالدراسةفياالختبارالتحصيميواستبانةلقياساتجاه
عندمستوىالداللة) وجودفروؽدالةاحصائيًا (05.0وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىا

درجا متوسط لصالحفي والضابطة التجريبية المجموعتيف طالبات بيف النحو تحصيؿ ت
التجريبيةويعزىذلؾإلىفاعميةبرنامجتعميـالنحوالمدمج،وتوجدفروؽدالةاحصائيًاعند

( الداللة مادة05.0مستوى نحو التجريبية طالباتالمجموعة درجاتاتجاه متوسط في )
اساالتجاه.النحولصالحالتطبيؽالبعديلمقي

 ـ 7197دراسة كركاف   -4

ميارة لتنمية التأممي التفكير عمى قائـ مقترح برنامج فاعمية إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
التجريبي، شبو المنيج الباحثة واستخدمت األساسي، التاسع الصؼ طمبة لدى اإلعراب
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كمجموعةتجريبية(طالبًاوطالبة69(طالبًاوطالبةمنيـ)138وتكونتعينةالدراسةمف)
(طالبًا،ومجموعةضابطةبالتوزيعنفسو،وتمثمت30(طالبةو)39موزعةفيمدرستيف،)

أداةالدراسةفياختبارميارةاإلعراب،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاوجودفروؽدالة
عةبيفمتوسطيدرجاتطمبةالمجموعةالتجريبيةوالمجمو (α.0≤5احصائيًاعندمستوى)

ا الصؼالتاسع اإلعرابلدىطمبة البعديلميارة فياالختبار ألساسيلصالحالضابطة
التجريبية )المجموعة مستوى عند احصائيًا دالة فروؽ وجود وعدـ ،5≥α.0) فيمستوى

طالبات(.-ميارةاإلعرابلدىطمبةالمجموعةالتجريبيةتعزىلمتغيرالجنس)طالبات

  ـ7197دراسة عبد البارم   -3

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدىفاعميةبرنامجتنميةمياراتالتفكيرالعميافيالنحوالعربي
لطبلبشعبةالمغةالعربيةبكميةالتربيةبجامعةبنيا،واستخدـالباحثالتصميـالتجريبيذا

(طالبمفطبلبالفرقةالرابعة،وتمثمت80المجموعةالواحدة،وتكونتعينةالدراسةمف)
فيالنحو، العميا مياراتالتفكير تنمية برنامج اختبار، ميارات، قائمة في أدواتالدراسة

وتوصمتالدراسةإلىوجودفاعميةايجابيةلمبرنامجفيتنميةالميارات.

 ـ 7199دراسة الجكجك   -5

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمدىفعاليةتدريسالنحوفيضوءنظريةالذكاءاتالمتعددةفي
التحصيؿ،تن ضعيفات األساسي السابع الصؼ طالبات لدى النحوية بعضالمفاىيـ مية

واستخدمتالباحثةالمنيجالوصفيالتحميميوالمنيجشبوالتجريبي،وتكونتعينةالدراسة
( مجموعتيف،70مف إلى مقسمة التحصيؿ ضعيفات طالباتالصؼالسابع مف طالبة )

( وعددىا وضاب35تجريبية طالبة، )( تحميؿ35طة في الدراسة أدوات وتمثمت طالبة، )
المحتوىواختبارالمفاىيـالنحويةومقياسالذكاءاتالمتعددةؿ"ماريآفكريستيف"ودليؿ
مستوى عند احصائية فروؽذاتداللة وجود أبرزىا نتائج إلى وتوصمتالدراسة المعمـ،

(5≥α.0بيفمتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالتجريبية)ومتوسطالمجموعةالضابطةفي
اختبارالمفاىيـالنحويةالبعديلصالحالمجموعةالتجريبية.

 ـ 7191دراسة أبك عمرة   -6

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثربرنامجمقترحلعبلجصعوباتتعمـالنحولدىطمبةالصؼ
عينةالدراسةالسادساألساسيبغزة،واستخدمتالباحثةالمنيجالتجريبيالبنائي،وتكونت

بناتالزيتوف180مف) الصؼالسادساألساسيمفمدرستي: مفطمبة وطالبة طالبًا )
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عينة باختيار الباحثة قامت حيث )أ(، اإلعدادية الزيتوف ذكور ومدرسة )ب(، اإلعدادية
( مف وتتكوف التجريبية المجموعة يمثبلف اثنتاف الشعب، مف وطالبة،91قصدية طالبًا )

 )واألخرى مف تتكوف استبانة89ضابطة في الدراسة أدوات وتمثمت وطالبة، طالبًا )
مسرح واستخداـ التعميمية الدراما يعرضأسموب معمـ دليؿ تشخيصي، اختبار لممعمميف،
العرائسكوسطتربويباإلضافةإلىتطبيؽبعضاأللعابالتعميمية،وتوصمتالدراسةإلى

د ذات فروؽ توجد ال أبرزىا نتائج مستوى عند احصائية مستوى(α=0.05)اللة بيف
قبؿتطبيؽ الضابطة المجموعة التجريبيةومستوىتحصيؿطمبة المجموعة تحصيؿطمبة

مستوىوالبرنامج، عند احصائية فروؽذاتداللة بيفمستوىتحصيؿ(α=0.05)توجد
بيؽالبرنامج.طمبةالمجموعةالتجريبيةومستوىتحصيؿطمبةالمجموعةالضابطةبعدتط

 ـ 7191دراسة القرني   -7

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىمستوىتمكفمعمماتالمغةالعربيةمفأساليبتنميةالميارات
النحويةلدىطالباتالصؼالثالثالثانويفيالعاصمةالمقدسة،واستخدمتالباحثةالمنيج

( مف الدراسة عينة وتكونت المغة30الوصفي، معممات مف معممة الصؼ( في العربية
في الدراسة أداة وتمثمت األوؿ، الدراسي الفصؿ خبلؿ المقدسة بالعاصمة الثانوي الثالث

( اشتممتعمى مبلحظة وتوصمت37بطاقة النحوية، الميارات تنمية أساليب مف (أسموبًا
تالدراسةإلىنتائجأبرزىاأفمستوىتمكفمعمماتالمغةالعربيةمفأساليبتنميةميارا

المتوسط) بم  حيث العالي، التمكف مستوى في يقع تمكفو(،3.35اإلعراب مستوى أف
العربيةمفأساليبتنميةمياراتاالستنتاجيقعفيمستوىالتمكفالعالي، معمماتالمغة

المتوسط) بم  تنميةو(،3.40حيث أساليب مف العربية المغة معممات تمكف مستوى أف
(.3.26ستوىالتمكفالعالي،حيثبم المتوسط)مياراتالتطبيؽيقعفيم

 ـ 7119دراسة أبك ىداؼ   -8

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثراستخداـالمسرحالتعميميفيتدريسبعضموضوعاتالنحو
التجريبي، المنيج الباحث واستخدـ األساسي، الثامف الصؼ طمبة تحصيؿ عمى العربي

طالبوطالبةوتوزعتعمىأربعشعبدراسية(100وتكونتعينةالدراسةالقصديةمف)
( كالتالي بنات لمبنيف_ األساسية الجديدة عبساف مدرسة المجموعة25مف في طالبًا )

(25(طالبًافيالمجموعةالضابطةو)25(طالبةفيالمجموعةالتجريبية،)25التجريبيةو)
فياالخت وتمثمتأدواتالدراسة الضابطة، فيالمجموعة التحصيميوالمسرحيةطالبة بار
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زيادة في كبير التعميمية المسرحية أثر أف أبرزىا نتائج إلى الدراسة وتوصمت التعميمية،
تحصيؿطمبةالمجموعةالتجريبية.

 ـ 7118دراسة الشمرم   -9

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىفاعميةالتدريسباستراتيجيةلعباألدوارفيتنميةمياراتالنحو
صؼاألوؿالمتوسط،واستخدـالباحثالمنيجشبوالتجريبي،وتكونتعينةلدىتبلميذال
(تمميذًالكؿ30(تمميذمثموامجموعتيالدراسة)التجريبيةوالضابطة(بواقع)60الدراسةمف)

التحصيمي واالختبار النحوية الميارات قائمة في الدراسة ومواد أدوات وتمثمت مجموعة،
توصمت وقد المعمـ، أقؿودليؿ داللة مستوى عند فروؽ توجد أبرزىا نتائج إلى الدراسة

(بيفمتوسطاتدرجاتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةفياالختبارα=0.05مف)
توجدفروؽوالبعديلميارةالتعرؼبعدضبطالتحصيؿالقبميلصالحالمجموعةالتجريبية،

درجاتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعة(بيفمتوسطاتα=0.05عندمستوىداللةأقؿمف)
ال التحصيؿ ضبط بعد الفيـ البعديلميارة فياالختبار المجموعةالضابطة قبميلصالح

 مف)والتجريبية، أقؿ داللة مستوى عند فروؽ درجاتα=0.05توجد متوسطات بيف )
 التحميؿ لميارة البعدي االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية ضبطالمجموعة بعد

أقؿ داللة مستوى عند فروؽ توجد التجريبية، المجموعة لصالح القبمي التحصيؿ
(بيفمتوسطاتدرجاتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةفياالختبارα=0.05مف)

لصالحالمجموعةالتجريبية.البعديلميارةالتكويفبعدضبطالتحصيؿالقبمي
 ـ 7118دراسة العنزم   -91

دراسةالتعرؼإلىأثراستخداـاستراتيجيةالتعمـالتعاونيفيتنميةبعضالمياراتىدفتال
واستخدـ الرياض، فيالصؼاألوؿالثانويبمديمة النحويةلدىالطبلبالمعوقيفسمعيًا

( مف الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنيج طالبيف35الباحث منيـ استبعد طالبًا )
(طالبًا،16(طالبًاوالمجموعةالضابطة)17بالمجموعةالتجريبية)لظروؼخاصة،وكافطبل

وجود وقدتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىا الدراسةفياالختبارالتحصيمي، وتمثمتأداة
فروؽذاتداللةاحصائيةبيفتحصيؿالمجموعةالتجريبيةوتحصيؿالمجموعةالضابطة

ريبية،وعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيففيميارة)التحميؿ(لصالحالمجموعةالتج
الفيـ، )التعرؼ، ميارة في الضابطة المجموعة وتحصيؿ التجريبية المجموعة تحصيؿ

 التطبيؽ،التكويف،التصويب(لصالحالمجموعةالتجريبية.
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 ـ 7117دراسة ر كاف   -99

راتاألساسيةلمنحوىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثربرنامجنحويتدريبيمقترحلتنميةالميا
المنيج مناىج: ثبلثة الباحث واستخدـ بغزة، عشر الثاني الصؼ طبلب لدى العربي

التجريب المنيج البنائي، المنيج )الوصفي، مف الدراسة عينة وتكونت (200ي، ،طالب
اختبار مقترح، برنامج تشخيصي، اختبار محتوى، تحميؿ أدوات: أربعة الباحث واستخدـ

صمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاوجودفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوىتحصيمي،وتو
(بيفمتوسطيدرجاتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطة،والدرجةα≤05.0الداللة)

وكذلؾلصالحمنخفضيالتحصيؿ، ، التجريبية البعديلصالحالمجموعة لبلختبار الكمية
نفس المجموعة مف التحصيؿ مستوىومرتفعي عند احصائية داللة ذات فروؽ وجود يا،

(بيفمتوسطيدرجاتالقسـالعمميفيالمجموعةالضابطةوأقرانيـفيα≤05.0الداللة)
البعديلصالح لبلختبار الكمية والدرجة المياراتالنحوية، فياختبار التجريبية المجموعة

رتفعيالتحصيؿمفالمجموعةالمجموعةالتجريبية،وكذلؾلصالحمنخفضيالتحصيؿ،وم
.نفسيا

 ـ 7115دراسة أبك شتات  

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثرتوظيؼالحاسوبفيتدريسالنحوعمىتحصيؿطالبات
الصؼالحاديعشرواتجاىاتيفنحوواالحتفاظبيا،واستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،

القصديةمف) الدراسة قسمتإ64وتكونتعينة طالبة في32لىمجموعتيف)( (طالبة
و) التجريبية في32المجموعة الدراسة أدوات وتمثمت الضابطة، المجموعة في طالبة )

االختبارالتحصيميومقياساالتجاه،وتوصمتالدراسةإلىنتائجأبرزىاتوجدفروؽدالة
انيففياحصائيًافيمستوىتحصيؿالنحولصالحطالباتالمجموعةالتجريبيةمقارنةبأقر

توجدفروؽدالةاحصائيًافيمستوىالنحولصالحالطالباتذواتوالمجموعةالضابطة،
التحصيؿالمنخفضفيالمجموعةالتجريبيةمقارنةبأقرانيففيالمجموعةالضابطة.

 التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالنحك كمياراتو:
 :األىداؼ 

ـ(ودراسة2015راتالنحوكدراسةاألحمدي)سعتمعظـالدراساتالسابقةإلىتنميةميا ‒
( 2012كرواف ( الشمري ودراسة )ـ2008ـ( القرني ودراسة رضوافـ2008( ودراسة )
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ـ(،وتتفؽالدراسةالحاليةمعىذهالدراساتفيىدؼالدراسةوىوتنميةميارات2007)
النحو.

التعرؼإلىتحصيؿالطبلبفيالنحو ‒ كافىدفيا كدراسةأبوالريشومفالدراساتما
ـ(،أمادراسةالجوجو2005ـ(ودراسةأبوشتات)2009ـ(ودراسةأبوىداؼ)2013)
(2011( عمرة أبو دراسة أف إال النحوية، المفاىيـ تنمية اليدؼمنيا كاف ـ(2010ـ(

ىدفتإلىعبلجصعوباتتعمـالنحو.
 :منيج الدراسة 

اتبعتالمنيجالتجريبيكدراسةعبدتباينتالدراساتالسابقةفيالمنيجالمتبع ‒ ما فمنيا
ـ(ودراسةالعنزي2009ـ(ودراسةأبوىداؼ)2010ـ(ودراسةأبوعمرة)2012الباري)

ـ(،ومنيامااستخدمتالمنيجشبوالتجريبيكدراسة2005ـ(ودراسةأبوشتات)2008)
ـ(ودراسةالشمري2012ـ(ودراسةكرواف)2013ـ(ودراسةأبوالريش)2015األحمدي)

ـ(فقداتبعتالمنيجالوصفي.2010ـ(،أمادراسةالقرني)2008)

اتبعت2007واتبعتدراسةرضواف) ‒ فقد أما3ـ( الوصفيوالبنائيوالتجريبي، مناىج:
ـ(فقداتبعتالمنيجشبوالتجريبيوالمنيجالتحميمي.2011دراسةالجوجو)

 :عينة الدراسة 

تالسابقةباختيارعينةالدراسةمفطبلبالمدارسباختبلؼالمكافاتفقتأغمبالدراسا ‒
ـ(ودراسة2013ـ(ودراسةأبوالريش)2015والجنسوالمرحمةالدراسية،كدراسةاألحمدي)

ـ(ودراسةأبوىداؼ2010ـ(ودراسةأبوعمرة)2011ـ(ودراسةالجوجو)2012كرواف)
ـ(2007ودراسةرضواف)ـ(2008لشمري)ـ(ودراسةا2008ـ(ودراسةالعنزي)2009)

شتات) أبو حيثأف2005ودراسة الدراساتالسابقة مع الحالية اتفقتالدراسة وقد ـ(،
عينتيامفطالباتالمدارس.

ـ(فقدكانتعينتيامفطبلبالجامعات،فيحيفأفدراسة2012أمادراسةعبدالباري) ‒
المدارس.ـ(اختيرتعينتيامفمعممات2010القرني)

 :أدكات الدراسة 

المفاىيـ ‒ كاختبار لمدراسة كأداة المتنوعة االختبارات استخدمت السابقة الدراسات معظـ
ـ(ودراسة2015والمياراتواالختبارالتشخيصيواالختبارالتحصيمي،كدراسةاألحمدي)
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أبوـ(ودراسة2012ـ(ودراسةعبدالباري)2012ـ(ودراسةكرواف)2013أبوالريش)
ـ(ودراسةأبوشتات2007ـ(ودراسةرضواف)2008ـ(ودراسةالعنزي)2009ىداؼ)

.ـ(2005)

‒ ( الجوجو كريستيف(2011أما آف )ماري ؿ المتعددة الذكاءات مقياس استخدـ فقد ـ(
واستبانةلممعمميف.

 :النتائج 

التجاربالتيقدتناولتمعظـالدراساتالسابقةمياراتالنحوالعربيوتوصمتإلىنجاح ‒
طبقتعمىالطبلبووجودفروؽلصالحالمجموعةالتجريبيةفياالختبارالبعديكدراسة

ـ(ودراسةالعنزي2012ـ(ودراسةعبدالباري)2012ـ(ودراسةكرواف)2015األحمدي)
ـ(.2007ـ(ودراسةرضواف)2008ـ(دراسةالشمري)2008)

فروؽفيمتوسطدرجاتتحصيؿالنحولصالحكماتوصمتالدراساتالسابقةإلىوجود ‒
ـ(ودراسةأبو2009ـ(ودراسةأبوىداؼ)2013المجموعةالتجريبية،كدراسةأبوالريش)

ـ(.2005شتات)

ـ(وجودفروؽفياختبارالمفاىيـالنحويةلصالحالمجموعة2011كماأفدراسةالجوجو) ‒
 التجريبية.



 قة:أكجو االستفادة مف الدراسات الساب

قامتالباحثةباالطبلععمىالعديدمفالدراساتالعريةواألجنبيةالتيتناولتموضوع
الصؼالمقموب،وقداستفادتالباحثةمفىذهالدراساتفيجوانبعدة،منيا:

 إعدادإطارنظريخاصبمياراتالنحوالعربي. .1

 بناءأداةالدراسةوىياختبارمياراتالنحو. .2

 سةالمناسب.اختيارمنيجالدرا .3

 اختياراألساليباالحصائيةالمناسبةلمدراسةالحالية. .4

مقارنةنتائجالدراسةالحاليةبالدراساتالسابقة. .5
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 أكجو التميز في الدراسة الحالية:
تنمية .1 وظفتالصؼالمقموبفي أنيا في الدراساتالسابقة عف الحالية تميزتالدراسة

 يؽ،التحميؿ،التكويف(مياراتالنحو)التذكر،الفيـ،التطب

تميزتالدراسةالحاليةفيمجتمعيابحيثشممتعينةمفالبيئةالفمسطينيةوىوطالبات .2
 الصؼالتاسعاألساسيفيالمدارسالحكوميةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعميـفيغزة.

تميزتالدراسةالحاليةبحداثةأغمبالدراساتالسابقةالتياستعافبياالباحث. .3



 :السابقةتعقيب عاـ عمى فصؿ الدراسات 
فيالصؼالمقموب، -1 اتفقتالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةالتيسبؽذكرىا

 واختمفتفيأفىذهالدراسةقامتعمىتوظيؼبيئةالصؼالمقموبفيتنميةالميارات.

ممنيجالتجريبيوالوصفياتفقتالدراسةالحاليةمعمعظـالدراساتالسابقةفياستخداميال -2
 التحميمي.

وتنوعتأدواتالدراسةفيالدراساتالسابقةإالأفمعظمياقداتفؽفياستخداـاالختبار -3
 كأداةرئيسية،وىومااستخدمتوالباحثةفيدراستيا.

واالعدادية، -4 االبتدائية، المرحمة تبلميذ بيف ما مختمفة عينات السابقة الدراسات شممت
،بينماعينةالدراسةالحاليةمفطالباتالصؼالتاسعاألساسيفيمحافظةغزة.والثانوية
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 الفصؿ الرابع
 إجراءات كمنيجية الدراسة

ويشتمؿ الحالية، فيدراستيا الباحثة التياتبعتيا والمنيجية الفصؿالطريقة يتناوؿىذا
واإلجراءاتع الدراسة، أداة وبناء وأسموباختيارىا، الدراسة ووصؼلعينة مىمنيجالدراسة،

التياتبعتياالباحثةفيالكشؼعفمدىصدؽوثباتىذهاألدوات،وكيفيةتنفيذالدراسة.

 منيج الدراسة:

 ىو ذيال التجريبي المنيج المنيجالوصفيالتحميميبجانبالدراسة ىذه في الباحثة اتبعت

 عمييا والسيطرة ما ظاىرة تخص التي والمتغيرات الظروؼ لتحديدمختمؼ الباحثة تتبعيا طريقة

 البحث محؿ بالظاىرة الخاصة المتغيرات دراسة عند المنيج ىذا عمى فييا،وتعتمدالباحثة والتحكـ

إلى بغرض التابعة توالمتغيرا المستقمة المتغيرات بيف تربط التي السببية العبلقات التوصؿ
 نطاؽ عمى يستخدـ أصبح بؿ فقط الطبيعية العمـو عمى مقتصراً يعد لـ المنيجالتجريبي واستخداـ

 االجتماعيةوالمغوية. فيالعمـو أيضا كبير

(بأنو:استقصاءالعبلقاتالسببيةبيفالمتغيراتالمسؤولة51،ص2004وعرفوعمياف)
مابشكؿمباشرأوغيرمباشروذلؾبيدؼالتعرؼعفتشكيؿالظاىرةأوالحدثأوالتأثرفيي
عمىأثرودوركؿمتغيرفيىذاالمجاؿ.

 متغيرات الدراسة:

بيئةالويعبرعنوبالمتغيرالمؤِثروىوعبارةعفطريقةالتدريسالمقترحة)المتغير المستقؿ:  - أ
 مصؼالمقموب(.التعميميةل

ىوعبارةعفمياراتالنحوالعربيواالتجاهويعبرعنوبالمتغيرالمتأثر،والمتغير التابع:  - ب
 نحوالنحو.

 عينة الدراسة:

والتعميـ_غزة_بطريقة التربية لوزارة لمبناتالتابعة عيفجالوت)أ( اختيارمدرسة تـ
قصدية؛لقربيامفسكفالباحثة،كماوتـاختيارشعبتيفمفالصؼالتاسعبطريقةعشوائية

(طالبة،ومثَّؿ34(المجموعةالتجريبيةوعددأفراده)6ؼالتاسع)بنظاـالقرعة،حيثمثَّؿالص
أفراده)2الصؼالتاسع) الضابطةوعدد المجموعة الدراسة33( بحيثأصبحتعينة طالبة، )

،وقامتالباحثةبتطبيؽالتجربةاختبار)قبمي_بعدي(عمىأفرادىذهالعينة.طالبة(67)
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 تكزيع عينة الدراسة : 3.9جدكؿ  

 المتغير التابع المتغير المستقؿ العدد الصؼ مجمكعةال

34(6التاسع)تجريبية
مياراتالنحوالصؼالمقموب

33(2التاسع)ضابطة

 
 :إجراءات تطبيؽ الدراسة

 مرت إجراءات تطبيؽ الصؼ المقمكب بثالثة مراحؿ كىي كالتالي:

 مرحمة التصميـ: -

لدروس)الف .1 التعميمية اعؿ_المفعوؿبو_نائبالفاعؿ_المفعوؿتحميؿمحتوىالمادة
 (1غةاألىداؼفيصورةأىداؼسموكية،كماىوموضحفيالممحؽ)المطمؽ(وصيا

2.  برنامج باستخداـ عروضتقديمية مف التعميمية المواد واعدادPowerpointانتاج
 برنامج باستخداـ الدروس بشرح خاصة ،Recorder 8Camtasiaفيديوىات

 .YouTubeبالفيديوىاتالجاىزةمفموقعواالستعانة

3.  موقع عمى خاصة صفحة لمصؼFacebookتصميـ العربي النحو مادة " تحتاسـ
والمناقشةالتاسعاألساسي"،حيثكافيتـمفخبلؿرفعالفيديوىاتلمطالباتوالتفاعؿ

  رابط:العمىالباحثةوالطالباتبيف

https://www.facebook.com/groups/1862721657290841/ 

البطاقات .4 عداد وا  المدرسي الصؼ غرفة داخؿ ستتـ التي والتماريف األنشطة تحديد
 وأوراؽالعمؿالخاصةبذلؾ.

 .اعداددليؿالمعمـ .5

إنت .6 مفامتبلؾالطالباتلشبكة بتوفيرأسطواناترنتتأكدتالباحثة وقامتالباحثة ،
شبكةانترنتوال  يتجاوزعددىفتسعطالبات.لمطالباتالمواتياليتوفرلدييفَّ
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 مرحمة التنفيذ:  -

مف)تجريبيةوضابطة(قامتالباحثةفيمرحمةالتنفيذبإجراءالتجربةعمىمجموعتيف .1
لوزارة التابعة )أ( عيفجالوتاإلعدادية األساسيفيمدرسة طالباتالصؼالتاسع

 .ـ2017/ 2016يالتربيةوالتعميـ_غزة_فيالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـالدراس

2. ( التياستمرتلمدة بتطبيؽالدراسة مفتاريخشيروبدأتالباحثة )31/3 ـ2017/
.ـ1/5/2017إلىتاريخ

التقميدية .3 يدرسبالطريقة أحدىما عشوائية بطريقة باختيارصفيف حيثقامتالباحثة
واآلخريدرسبالصؼالمقموب.

واىميتي .4 الدراسة مف اليدؼ بتوضيح الباحثة كماقامت األوؿ، المقاء في وذلؾ ا
ووضحتلممجموعةالتجريبيةطبيعةالصؼالمقموبوكيفيةتنفيذه.

الخاصة .5 الصفحة عمى الدروس بشرح الخاصة الفيديوىات بتحميؿ الباحثة قامت
فيالمنزؿوحؿالتدريبات التجريبيةحضورىا وطمبتمفطالباتالمجموعة بالمادة،

كماواستخدمتالباحثةاتليتـمناقشتيافيغرفةالصؼ،المرفقةلياوتسجيؿالمبلحظ
التعاوني، التعمـ استراتيجية ومنيا: الصؼ غرفة داخؿ لمعمؿ استراتيجيات عدة

استراتيجياتالمناقشةوالحوار،استراتيجيةاأللعابالتعميمية.

أيفيحيفقامتبشرحالدروس .6 دوفاستخداـ تقميدية بطريقة الضابطة لممجموعة
 طرؽمساعدة.

 مرحمة التقييـ: -

ة،واالختباراتلكترونيتقييـالطالباتبطرؽمختمفة،منيااالختباراتاإلقامتالباحثةب .1
ممؼاالنجازالذييتـفيوتجميعالممخصاتلمدروسوالقصيرةداخؿغرفةالصؼ،

الم واختيار مجموعات خبلؿ مف التماريف حؿ العمؿ، األداءوأوراؽ ذات جموعة
واألف لكؿدرس، بيفضؿ التفاعؿ حيثكاف لمطالبات، الفورية الراجعة التغذية تقديـ

 .خاصةبالمادةعمىموقعالفيسبوؾالباحثةوالطالباتمستمرمفخبلؿالصفحةال

 أدكات كمكاد الدراسة:
لئلجابةعفأسئمةالدراسةوالتحقؽمففرضياتياقامتالباحثةباستخداـ:

أدواتالدراسةوتشمؿ:
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اختبارمياراتالنحو. ‒

مقياساالتجاهنحوالنحو. ‒

موادالدراسةوتشتمؿعمى: ‒

دليؿالمعمـ. ‒
 اختبار ميارات النحك:

قامتالباحثةبإعداداختبارمياراتالنحووفقًالمخطواتالتالية:

االطبلععمىالدروسالمطموبة)الفاعؿ،المفعوؿبو،نائبالفاعؿ،المفعوؿالمطمؽ(مف .1
المغوية،الجزءالثاني.كتاب  العمـو

تحديداليدؼمفاالختبار،ييدؼاالختبارإلىتنميةمياراتالنحو)تذكر،فيـ،تطبيؽ، .2
تحميؿ،تكويف(لدىطالباتالصؼالتاسعاألساسي،وتـتصميـجدوؿمواصفات،بحيث

(4.2تيا،والجدوؿ)مياراتالمرادتنمييتـتوزيعاألوزافالنسبيةألجزاءالمحتوىالدراسيوال
يوضحجدوؿالمواصفاتالختبارمياراتالنحو.

 الكزف النسبي لميارات النحك : 3.7  جدكؿ

إعدادبنوداالختبار:قامتالباحثةباالطبلععمىمحتوىىذهالموضوعاتوقدروعيفي .3
 اختيارمحتوياتفقراتاالختبارأفتكوفممثمةلجوانبالمحتوىالمختمفة.

متنوعةبحيثيكوف40ياغةأسئمةاالختبارالتيتكونتمف)وقامتالباحثةبص (فقرة
لكؿفقرةميارةمحددةليتـالقياسبشكؿمحدد.

 الميارة        
 الدرس

 تعرؼ
 25 % 

 فيـ
 19 % 

 تطبيؽ
 25 % 

 تحميؿ
 %19  

 تككيف
 %12  

 المجمكع

22219 2%(20)الفاعؿ

11 32321%(30)المفعوؿبو

9 22221%(20)ؿنائبالفاع

32111 32%(30)المفعوؿالمطمؽ

 فقرة 8108440 10%(100)المجموع
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وقدورعيفيتصميـاالختبارالشروطالتالية:

 أفيكوفالسؤاؿمحدد. -أ

 أفتكوفالفقراتصادقة. -ب

 بدائؿ.4أفتكوفإجاباتاالختبارمفمتعددمكوفمف -ت

 اتقريبةمفبعضيافيالطوؿوالشكؿ.أفتكوفاإلجاب -ث

 أفتوزعاإلجاباتالصحيحةبشكؿعشوائي. -ج

 أاليتـالتمويوعفاإلجابةالصحيحةبأيشكؿمفاألشكاؿ. -ح

صياغةتعميماتاالختبار:قامتالباحثةبصياغةمجموعةمفالتعميماتووضعيافيورقة .4
ر،وتوضيحعددالمفرداتالمرادمنفصمةعفاالختبار،وقدتـتحديداليدؼمفاالختبا

رشاداتحوؿكيفيةاإلجابةعففقرات اإلجابةعمييا،ومعرفةالمكافالمخصصلئلجابة،وا 
 االختبار.

تجريباالختبار:بعداعداداالختباربصورتوالنيائيةقامتالباحثةبتطبيؽاالختبارعمى .5
( قواميا استطبلعية 34عينة معامبلت بيدؼحساب طالبة لفقرات( والتمييز الصعوبة

لبلختبار االختباروحسابصدؽوثباتفقراتاالختبار،باإلضافةالحتسابالزمفالبلـز
 عندتطبيقوعمىالعينة.

 زمفاالختبار: .6

وذلؾمف عمىاالختبارككؿ، الطالباتلئلجابة الذيتستغرقو حسابمتوسطالزمف تـ
خرخمسطالباتمفاإلجابةعمىأسئمةخبلؿتحديدزمفانتياءأوؿخمسطالباتوآ

(دقيقةوآخرخمسطالبات36االختبار،وقدأنيتأوؿخمسطالباتاالختباربمتوسط)
 (.40(دقيقة،فكافمتوسطزمفاالختبار)44بمتوسط)

(1(فقرة،وقامتالطالبةبإعطاءالقيمة)40معيارتصحيحاالختبار:يتكوفاالختبارمف) .7
(لئلجابةالخاطئة،وبذلؾتكوفنتيجةاالختبارمحصورةبيف0والقيمة)لئلجابةالصحيحة

 (درجة.40_0)

 تحميؿفقراتاالختبار: .8

 :يمي كما اإلحصائية الخطوات مف بعدد الباحثة قامت االختبار فقرات لتحميؿ .9
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 معامؿ الصعكبة: - أ

االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ عمى أجابوا لمذيف المئوية النسبة" الصعوبة بمعامؿ يقصد
السؤاؿ عمى أجابوا الذيف وفرز مجموعتيف، إلى الطمبة درجات تقسيـ تـ فقد ولذلؾ خاطئة، إجابة
المعادلة وفقا الصعوبة معامؿ إيجاد ثـ صحيحة، إجابة السؤاؿ عمى أجابوا والذيف خاطئة، إجابة
:التالية

 الصعكبة  ـ ص  = معامؿ
 عدد االجابات الخطأ

 ة + عدد اإلجابات الخطأعدد االجابات الصحيح
الفقرة تكوف النسبة زادت كمما بأنو فقرة عمىكؿ يفسر الصعوبة معامؿ فإف وبذلؾ

(289ـ،ص2002عودة،أصعبوالعكسصحيح.)
 تبدأبالفقرات بحيث صعوبتيا، في متدرجة تكوف أف يجب االختبار فقرات أف العمماء ويرى

) (10-90% ) بيف صعوبتيا قيمة تتراوح يوبالتال الصعبة، بالفقرات وتنتيي السيمة -20أو
 (339ـ،ص1982،لبدة %،)أبو50حدود في ككؿ االختبار صعوبة معامؿ يكوف %(بحيث80

 معامؿ التمييز: 

إفميمةالتمييزتتمثؿفيتحديدمدىفاعميةسؤاؿمافيالتمييزبيفالطالبذوى
الذ نفسو والطالبالضعيؼبالقدر العالية النيائيةالقدرة الدرجة في بينيما االختبار يفرؽ ي

االختباروقدتـ لكؿسؤاؿمفاسئمة التمييز احتسابمعامؿ تـ وعمية عامة  حساب بصورة

:التالية المعادلة وفؽ االختبار، فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ
 معامؿ التمييز  ـ ت   كيساكم:  - ب

=
 عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا - عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة العميا

 نصؼ عدد االفراد في المجمكعتيف

(.289ـ،ص2002)عودة،

 الطمبةإلى تقسيـ تـ االختبار، فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ الباحثةعمى تحصؿ ولكي
 حصمواعمى الذيف مف الطمبة مجموع مف (% 27 ) وضمت عميا األولى المجموعة مجموعتيف،

 الطمبةمف مجموع مف (% 27 ) وضمت دنيا الثانية والمجموعة االختبار، في الدرجات أعمى
 عف يقؿ أال يجب التمييز معامؿ أف العمماء ويرى االختبار، عمى الدرجات أدنى عمى حصموا الذيف

ـ،1998وعمياف، أفضؿ)الزيود كانت كمما ذلؾ عف التمييز درجة ارتفعت كمما وأنو (% 25)
:االختبار فقرات مف فقرة لكؿ والتمييز الصعوبة معامبلت يبيف التالي والجدوؿ(171ص
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 يك ح معامالت الصعكبة كالتمييز   :3.4جدكؿ  

 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة # معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة #
1 0.45 0.54 21 0.60 0.65 

2 0.53 0.66 22 0.65 0.55 

3 0.35 0.65 23 0.50 0.45 

4 0.55 0.4324 0.52 0.55 

5 0.35 0.42 25 0.60 0.60 

6 0.40 0.54 26 0.45 0.38 

7 0.50 0.52 27 0.50 0.63 

8 0.69 0.48 28 0.49 0.45 

9 0.70 0.63 29 0.43 0.47 

10 0.40 0.75 30 0.55 0.45 

11 0.55 0.55 31 0.50 0.63 

12 0.65 0.45 32 0.35 0.54 

13 0.43 0.60 33 0.65 0.45 

14 0.57 0.37 34 0.50 0.48 

15 0.47 0.63 35 0.54 0.39 

16 0.45 0.45 36 0.42 0.60 

17 0.55 0.48 37 0.47 0.54 

18 0.65 0.45 38 0.35 0.50 

19 0.72 0.52 39 0.45 0.35 

20 0.45 0.55 40 0.51 0.47 

 0.511المتوسطالعاـلمعامؿالصعوبة

 0.520 التمييزالمتوسطالعاـلمعامؿ

0.35- 0.72) بيف) تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 بمتوسط ( 0.35- 0.75) بيف تراوحت االختبار فقرات تمييز درجة وأف %،51.1بمتوسطقدره

 المقبوؿلمعامبلت المستوى ضمف تقع االختبار فقرات جميع أف إلى يشير مما %،52.0 قدره

.والتمييز عوبةالص
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 االختبار: كثبات صدؽ

 :االختبار صدؽ

 فيو (254ـ،ص1997 فرج، ( لقياسو صمـ لما االختبار يقيس أف بالصدؽ، يقصد

كمما الصدؽ مؤشرات تعددت كمما وأنو أجميا، مف صمـ التي التربوية األىداؼ تحقيؽ يعنيدرجة
.األداة في الثقة زيادة عمى داال ذلؾ كاف

 :االختبار صدؽ لحساب الطرؽ مف عدًدا ثالباح اتبع

 :المحكميف صدؽ  -9

كتاب بتوجيو الباحثة قامت المحكميف، صدؽ خبلؿ مف الدراسة أداة صدؽ مف لمتأكد
عمى (1)ممحؽ لبلختبار األولية الصورة عرض تـ ثـ ومف االختبار، بتحكيـ المحكميف الستئذاف
 جامعات في تدريس وطرؽ المناىج بقسمي ريسالتد ىيئة مف المتخصصيف األساتذة مف مجموعة

:يمي مما التأكد بيدؼ وذلؾ ،(2)ممحؽ القسـ وأساتذة مشرفي مف عدد عمى عرضو تـ كما غزة،

 .أجمو مف الموضوعة لميدؼ فقرة كؿ تحقيؽ مدى

 .االختبار لفقرات المغوية الصياغة صحة مدى

 الطمبة. لمستوى الصياغة مبلئمة مدى

 وحذؼبعضيا، الفقرات بعض بتعديؿ الباحث قاـ المحكموف، أبداىا التي اتالمبلحظ ضوء وفي

 أسئمة عدد وأصبح أفضؿ، بشكؿ األسئمة وتوزيع االختبار تشكيؿ بإعادة الباحث قامت كما

(.3فيصورتوالنيائيةممحؽ)سؤاالً 40 االختبار
 :الصدؽ الداخمي  االتساؽ    .7

 الكميةلمبعد مفالفقراتوالدرجة فقرة كؿ درجة بيف طاالرتبا معامبلت الباحثبحساب قاـ

:التالي الجدوؿ يبيف والنتائجكما االختبار، إليوفي تنتمي الذي
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 يك ح معامالت االرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع درجة الكمية لالختبار. : 3.3جدكؿ 

# 
معامؿ 
 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

 sig  
# 

 معامؿ
 االرتباط

 ةالقيم
 االحتمالية

 sig  
# 

 معامؿ
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 sig  

*0.000 0.625 .10*0.000 4.0.819 تعرؼال

التحميؿ*0.7430.000 5.*1.0.5700.000

2.0.5990.000*6.0.7490.000*1.0.5130.000*

3.0.603 0.000*7.0.6410.000*2.0.5660.000*

4.0.711 0.000*8.0.6580.000*3. 0.711 0.000*

*0.000 0.691 .4 التطبيؽ*0.000 0.743 5.

.60.765 0.000*1.0.7540.000*5. 0.635 0.000*

7.0.811 0.000*2.0.7230.000*6.0.597 0.000*

8.0.736 0.000*3.0.6540.000*7. 0.637 0.000*

9.0.741 0.000*4.0.6810.000*8.0.599 0.000*

التككيف*50.6390.000.*0.000 10.0.671

*0.000 0.647 .1*60.6690.000. الفيـ

1.0.551 0.000*7.0.6470.000*2. 0.6740.000*

2. 0.744 0.000*8.0.6840.000*3. 0.712 0.000*

3.0.691 0.000*9.0.7210.000*4.0.590 0.000*

0.3494تساوي0005ومستوىداللة32عنددرجةحريةrاالرتباطالجدولية*قيمةمعامؿ

 0.4487تساوي0001ومستوىداللة32عنددرجةحريةr**قيمةمعامؿاالرتباطالجدولية



الدرجة مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
باالتساؽ يتسـ االختبار أف عمى يدلؿ مما  0.05 مستوىداللة عند إليو تنتمي الذي لمبعد الكمية

.الداخمي
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 الصدؽ البنائي:

لبلختبار، الكمية الدرجةواالختبار أبعاد معامبلتاالرتباطبيف بحساب الباحث قاـ كما
:يبيفالجدوؿالتالي كما والنتائج

 لو لكميةا الدرجة مع االختبار أبعاد ارتباطات يك ح  :3.5  جدكؿ

 القيمة  االحتمالية معامؿ االرتباط الميارات #

*0.8470.000 التعرؼ.1

*0.7970.000 الفيـ .2

*0.8070.000 التطبيؽ.3

*0.8810.002 التحميؿ.4

*0.7610.000 التككيف.5

 عم دالة حققتارتباطات لبلختبار المياراتالمكونة أبعاد أف السابؽ الجدوؿ مف يتبيف
 إحصائًيا دالة وجميعيا _0.881 ) 0.761بيف) االرتباطات تراوحت وقد لبلختبار، الكمية الدرجة

.0.05 داللة مستوى عند
 :االختبار ثبات

األداة نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصوؿ" االختبار بثبات يقصد
االختبار ثبات معامؿ بحساب حثةالبا قامت وقد (120ـ،ص1997،األغا الظروؼ) نفس وفي

:التاليتيف بالطريقتيف التحصيمي
 طريقة ألفا كركنباخ :  .1

لقياسالثباتأولىكطريقةختبارطريقةألفاكرونباخلقياسثباتاالاستخداـالباحث
 أـ الموضوعية نوع مف كانت سواء االختبارات في األسئمة أنواع مف نوع أي وىيُتستخدـفي

تـ قدوالمقالية، كرونباخوفقالمقانوفالتالي: ألفا معادلة باستخداـ االختبار ثبات معامؿ حساب ََ
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(أفمعامبلتالثباتمرتفعة.4.6وقديبيفجدوؿرقـ)
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 .ختباراللمعامؿ الثبات   طريقة ألفا كركنباخ   : 3.6جدكؿ  

 معامؿ ألفا كركنباخ الميارات #

 0.782 لتعرؼا.1

 0.840 الفيـ.2

 0.755 التطبيؽ.3

 0.819 التحميؿ.4

 0.840 التككيف.5

 0.807الدرجة الكمية لالختبار

 0.05معامؿاالرتباطداؿإحصائيًاعفمستوىداللة



وىيقيمة(0.807)الثباتالكميتساويمعامؿقيمةيتضحمفالجدوؿالسابؽأف
تمتعبدرجةعاليةمفالثباتتطمئفالباحثإلىتطبيقياياراالختبمرتفعةوىذايدؿعمىأف

  عمىعينةالدراسة
:النصفية التجزئة طريقة .7

إل فقراتاالختبار تجزئة ذات)يفأجزىحيثتـ واألسئمة الفردية، ذاتاألرقاـ األسئمة
الزوجية الفردية(األرقاـ األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ حساب تـ ثـ األسئمةودرج،، ات

معامؿاالرتباطالمعدؿ=ـتصحيحمعامؿاالرتباطبمعادلةسبيرمافبراوفػالزوجية،وبعدذلؾت
:وفقالممعادلةالتالية

R1

2R
=


R، حيث Rمعامؿاالرتباطبيفدرجاتاألسئمةالفرديةودرجات

(4.7)ؿوتـالحصوؿعمىالنتائجالموضحةفيجدو،األسئمةالزوجية
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 االختبارطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يك ح نتائج :  3.7جدكؿ  

 معامؿ االرتباط المعدؿ معامؿ االرتباط الميارات #

 0.867 0.765 عرؼالت.1

 0.896 0.811 الفيـ.2

 0.8520.920 التطبيؽ.3

 0.826 0.704 التحميؿ.4

 0.932 0.873 التككيف.5

 0.889 0.800 لالختبارالدرجة الكمية 



( رقـ الجدوؿ خبلؿ أف4.7مف لنا يتبيف المعدؿ( االرتباط معامؿ )سبيرمافقيمة
فيصورتوالنيائيةالمقياسكوفيبذلؾ،مرتفعوداؿإحصائًيا(Spearman Brownبراوف()

مما،االختباركوفالباحثقدتأكدمفصدؽوثباتيقابؿلمتوزيع،و (2)كماىيفيالممحؽ
أسئمةعفواإلجابة،وصبلحيتيالتحميؿالنتائجاألداةالمستخدمة،يجعموعمىثقةتامةبصحة

.واختبارفرضياتيا،الدراسة
 إعداد مقياس االتجاه:

وبناءقامتالباحثةباال طبلععمىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةفيكيفيةإعداد
النحو، مادة نحو )وقامتبإمقياساالتجاه مف يتكوف مقياساتجاه فقرة،40عداد تـ( وقد

ممحؽ) المحكميف مف عدد عمى األولية بصورتو 4عرضو التعديؿ وتـ آ(، عمى رائيـبناًء
(.5اعتمدبصورتوالنيائيةممحؽ)(فقرة،و35فأصبحمكوفمف)وتوجيياتيـ



 صدؽ كثبات المقياس:

:الصدؽ الداخمي  االتساؽ   .
 لمبعدالكمية مفالفقراتوالدرجة فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحسابةالباحث متقا

:التالي الجدوؿ يبيف والنتائجكما ،لمقياسا إليوفي تنتمي الذي
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   :3.8  جدكؿ
 .لممقياس يك ح معامالت االرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع درجة الكمية

# 
معامؿ 
 االرتباط

القيمة  
االحتمالية 

 sig  

# 
امؿمع  

 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 sig  

# 
 معامؿ
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 sig  

1. 0.654 0.000*  13. 0.658 0.000*  25. 0.597 0.000*  

2. 0.701 0.000*  14. 0.753 0.000*  26. 0.637 0.000*  

3. 0.697 0.000*  15. 0.723 0.000*  27.  0.599 0.000*  

4. 0.642 0.000*  16. 0.656 0.000*  28.  0.614 0.000*  

5. 0.597 0.000*  17. 0.683 0.000*  29.  0.609 0.000*  

6. 0.551 0.000*  18. 0.569 0.000*  30.  0.677 0.000*  

7. 0.642 0.000*  19. 0.594 0.000*  31.  0.573 0.000*  

8. 0.654 0.000*  20. 0.661 0.000*  32.  0.670 0.000*  

9. 0.711 0.000*  21. 0.613 0.000*  33.  0.654 0.000*  

10. 0.702 0.000*  22. 0.666 0.000*  34.  0.680 0.000*  

11. 0.759 0.000*  23. 0.721 0.000*  35.  0.712 0.000*  

12. 0.648 0.000*  24. 0.645 0.000*   

0.3494تساوي0005ومستوىداللة32عنددرجةحريةr*قيمةمعامؿاالرتباطالجدولية
0.4487تساوي0.01ومستوىداللة32عنددرجةحريةrمعامؿاالرتباطالجدولية**قيمة



الدرجة مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 يتسـ مقياساالتجاه أف عمى يدلؿ مما  0.05 مستوىداللة عند إليو تنتمي الذي لمبعد الكمية

.باالتساؽالداخمي
 :مقياسال باتث

:التاليتيف بالطريقتيف قامتالباحثةبحسابمعامؿالثبات
طريقة ألفا كركنباخ :   .1

طريقةألفاكرونباخلقياسثباتاالستبانةكطريقةأولىلقياسالثباتةالباحثمتاستخد
 مف كانت سواء الموجودةفيالمقاييسواالتجاىات األسئمة أنواع مف نوع أي فيوىيُتستخدـ

وىيقيمة(0.903أفقيمةمعامؿالثباتالكميتساوي)وقدتبيف،المقالية أـ الموضوعية وعن
يدؿعمىأفمرتفعة إلىتطبيقوةيتمتعبدرجةعاليةمفالثباتتطمئفالباحثالمقياسوىذا

 عمىعينةالدراسة
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:النصفية التجزئة طريقة .2
ا فقرات تجزئة تـ )األسئلمقياسحيث جزأيف ذاتإلى واألسئمة الفردية، األرقاـ ذات مة

األسئمة ودرجات الفردية، األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ حساب تـ ثـ الزوجية(، األرقاـ
الزوجية،وبعدذلؾتػـتصحيحمعامؿاالرتباطبمعادلةسبيرمافبراوف=معامؿاالرتباطالمعدؿ

وفقالممعادلةالتالية:
R1

2R
=


R، حيث Rمعامؿاالرتباطبيفدرجاتاألسئمةالفرديةودرجات

الزوجية فقداألسئمة معامؿاالرتباط، أفقيمة معامؿاالرتباط238.0تساوي)تبيفلنا وقيمة )
وتبيفافقيمةجتمافلمثبات،(23928تساوي)(Spearman Brownالمعدؿ)سبيرمافبراوف()

بذلؾيكوفالمقياسفيصورتوالنيائيةكماىيفيالممحؽةمرتفع(وىيقيمة.2387تساوي)
عمىثقةتامةا،ممايجعميالمقياسمفصدؽوثباتتقدتأكدةكوفالباحثتقابؿلمتوزيع،و (0)

واختبار الدراسة، أسئمة عف واإلجابة النتائج، لتحميؿ وصبلحيتيا المستخدمة، األداة بصحة
.فرضياتيا

 

 :التجريب ءبد قبؿ المتغيرات  بط

المتغيرات بعض عف تنجـ قد التي لآلثار وتجنًبا النتائج، سبلمة عمى الباحثة مف حرًصا
 وفي،(ـ2000عبلـ،  ( والضابطة التجريبية المجموعتيف طريقة تبنى فقد التجربة، عمى الدخيمة

:يمي كما المتغيرات ضبط مف بالتحقؽ الباحثة قامت المجموعتيف ىاتيف ضوء

 ال ابطة كالتجريبية قبؿ التطبيؽ في االختبار: مجمكعتيفال تكافؤ .9

المجموعتيف تكافؤ مف في ولمتحقؽ والتجريبية استخداـ التحصيؿ الضابطة تـ القبمي
t اختبار لممقارنةIndependentSamples t testلعينتيفمستقمتيف" بيفمتوسطدرجات"

قبؿالتطبيؽفكانتالنتائجكمايوضحياةالمجموعةالضابطوفيالمجموعةالتجريبيةالطالبات
(.4.9الجدوؿ)
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 في المجمكعة التجريبية  لطالباتبيف متكسط درجات ا  لمفركؽ Tنتائج اختبار  :  3.9جدكؿ  
 قبؿ التطبيؽ. المجمكعة ال ابطة ك 

 العدد المجمكعة الميارات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

  Tقيمة 
 المحسكبة

القيمة 
 حتماليةاال

الداللة 
 اإلحصائية

 التذكر
 1.345 6.51 34 التجريبية

غير دالة 1.0280.098
 1.224 6.20 33 ال ابطة إحصائية

 الفيـ
 1.125 5.36 34 التجريبية

غير دالة 0.8610.165
 1.332 5.12 33 ال ابطة إحصائية

 التطبيؽ
 1.344 5.70 34 التجريبية

غير دالة 0.9260.147
 1.246 5.42 33 ال ابطة إحصائية

 التحميؿ
 1.123 5.44 34 التجريبية

غير دالة 0.7980.190
 1.342 5.22 33 ال ابطة إحصائية

 التككيف
 1.221 1.90 34 التجريبية

غير دالة 0.5170.200
 1.321 1.75 33 ال ابطة إحصائية

 المجمكع الكمي
 6.158 24.91 34 التجريبية

غير دالة 1.0360.094
 6.465 23.71 33 ال ابطة إحصائية

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(05.0وعندمستوىداللةتساوي)1.668.

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(01.0وعندمستوىداللةتساوي)2.385.


1.036(المحسوبةلمدرجةالكميةلبلختبارتساويTأفقيمة)مفالجدوؿالسابؽتبيف
( قيمة مف أقؿ Tوىي تساوي التي الجدولية )1.668 حرية درجة داللة65عند ومستوى

(05.0ممايدلؿعمىعدـوجودفروؽذاتإحصائية،)فيتمميذاتجاتالبيفمتوسطدر
التجريبية والمجموعة الضابطة المجوعتيفقبؿالمجموعة يدلؿعمىتكافؤ التطبيؽمما قبؿ

.التطبيؽ
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 ال ابطة كالتجريبية قبؿ التطبيؽ في االتجاه: المجمكعتيف تكافؤ .7

المجموعتيف تكافؤ مف في ولمتحقؽ والتجريبية استخداـ التحصيؿ الضابطة تـ القبمي
لعt اختبار لممقارنةIndependentSamples t testينتيفمستقمتيف" بيفمتوسطدرجات"

قبؿالتطبيؽفكانتالنتائجكمايوضحياالمجموعةالضابطةوفيالمجموعةالتجريبيةالطالبات
.(4.10الجدوؿ)
 في المجمكعة التجريبية الطالباتبيف متكسط درجات   لمفركؽ Tنتائج اختبار  :  3.91جدكؿ  

 قبؿ التطبيؽ. المجمكعة ال ابطة ك 

 العدد المجمكعة 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

  Tقيمة 
 المحسكبة

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

مقياس 
 االتجاه

 0.665 3.02 34 التجريبية
غير دالة 0.1030.250

 0.811 3.00 33 ال ابطة إحصائية

 (قيمةTالجدوليةعنددرجة)65حرية(05.0وعندمستوىداللةتساوي)1.668.

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(01.0وعندمستوىداللةتساوي)2.385.

وىيأقؿمفقيمة0.103(المحسوبةلمدرجةالكميةلبلختبارتساويTتبيفأفقيمة)
(Tالجدوليةالتيتساوي)65عنددرجةحرية1.668(05.0ومستوىداللة)،ممايدلؿ

متوسطتقديراتطالباتالمجموعةالتجريبيةومتوسطبيفعمىعدـوجودفروؽذاتإحصائية
 مما النحو نحو االتجاه مقياس في الضابطة المجموعة طالبات تكافؤدرجات عمى يدلؿ

.المجوعتيفقبؿالتطبيؽ


 عداد دليؿ المعمـ:إ

ب الباحثة دروسقامت في النحو ميارات بحيثينمي المعمـ دليؿ الفاعؿإعداد (-
المفعوؿالمطمؽ(مفكتابالعموـالمغوية)الجزءالثاني(لمصؼ-نائبالفاعؿ-المفعوؿبو

حيثتـمراعاةاألسسالتاليةفيإعداددليؿداـبيئةالصؼالمقموب،باستخالتاسعاألساسي
المعمـ:

 مراجعةاألدبالتربويوالدراساتالسابقةذاتالعبلقةبمتغيراتالدراسة. -

 االطبلععمىالدراساتالسابقةالتيوظفتبيئةالصؼالمقموب. -
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ساسي،إعدادالقائمةالنيائيةلمياراتالنحوالمرادتنميتيالدىطالباتالصؼالتاسعاأل -
 -وقدتضمفالدليؿالمكوناتالتالية:

 .الخطةالزمنيةالمقترحة 

 .تحديداألىداؼلمدروس 

 .فكرةعامةعفبيئةالصؼالمقموب 

 :تخطيطلمدروسوفقًالبيئةالصؼالمقموب،ويتضمفالعناصرالتالية 

 عنوافالدرس. -

 عددالحصصالمقترحةلمتدريس. -

 األىداؼالسموكيةلكؿدرس. -

 اتاألساسيةوالبنوداالختبارية.المتطمب -

 الوسائؿواألداوتالتعميمية. -

 خطةالسيرفيالدرس،وتشمؿ:األنشطةوالخبرات،وطرؽالتدريس. -

 التقويـبأنواعو،ويتضمف: -

 .التقويـالقبمي:ويكوففيبدايةالدرسالجديد 

 سموكي.التقويـالتكويني:ويكوففيأثناءشرحالدرسوبعداالنتياءمفكؿىدؼ 

 :ويكوففينيايةالدرس.التقويـالختامي 

 أوراؽالعمؿ. -

مف عمىمجموعة بعرضو قامتالباحثة األولية، فيصورتو دليؿالمعمـ إعداد وبعد
المحكميفوالمتخصصيففيالمناىجوطرؽالتدريس،وبعداألخذبتوجيياتيـأصبحبصورتو

 (.6النيائيةممحؽ)


جراءات الدراسة  :خطكات كا 
وميارات .1 المقموب الصؼ ( الدراسة بمتغيرات المتعمقة السابقة الدراسات عمى االطبلع

 النحو(.

 إعداداإلطارالنظريالخاصبالدراسة. .2

قامتالباحثةبتجديدمياراتالنحوالتييجبتنميتياعندطبلبالصؼالتاسعاألساسي .3
 ععمىالدراساتالسابقة.وذلؾمفخبلؿسؤاؿمعمميومعمماتالمغةالعربيةواالطبل
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4.  الخاصة الفيديوىات )الفاعؿإعداد الدروس بو-بشرح المفعوؿ-المفعوؿ الفاعؿ_ نائب
 المطمؽ(

 بناءأدواتالدراسةوعرضياعمىالمحكميف. .5

 التأكدمفصدؽوثباتالمحكميف. .6

 تطبيؽقبميألداةالدراسة .7

 تطبيؽالصؼالمقموبعمىالطالباتفيتدريسالدروس. .8

عتالباحثةعندتطبيؽالصؼالمقموباإلجراءاتالتالية:واتب

آلية  .1 وضحتليـ كما وأىميتيا، الدراسة موضوعوطبيعة العينة ألفراد وضحتالباحثة
 ،وقامتالباحثةبتطبيؽاالختبارالقبميعمىعينةالدراسة.العمؿفيالصؼالمقموب

 يابعددراسةكؿدرس.عرضتالباحثةاألىداؼالتييجبعمىالطالباتتحقيق .2

والردعمى .3 الطالبات، ومتابعة الدراسة، قامتالباحثةبتطبيؽالصؼالمقموبعمىعينة
 تيـ.ااستفسار

 إعطاءالطالباتالتدريباتالتييجبحميالمتدريبعمىالمياراتداخؿوخارجالصؼ. .4

 خبلصالنتائج.وبعدإنياءالتجربةقامتالباحثةبتطبيؽاالختبارالبعديعمييـ،واست .5

 تحميؿالنتائجوتفسيرىا. .6

 التوصياتوالمقترحات. .7



 :اإلحصائية المعالجات
 لمعمـو اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ البيانات معالجة تمت "SPSS"االجتماعية

:التالية اإلحصائية بالطرؽ وذلؾ الدراسة أسئمة عف اإلجابة بيدؼ الحاسوب، باستخداـ
 : االختبار كثبات صدؽ مف التحقؽ في المستخدمة ائيةاإلحص األساليب – أ

 .التحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ صعوبة درجة لحساب الصعوبة معامؿ .1

 .والدنيا العميا المجموعات بيف الفقرات تمييز لحساب التمييز معامؿ .2
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.الداخمي االتساؽ صدؽ عف لمكشؼ :بيرسوف االرتباط معامؿ .3

 .النصفية التجزئة بطريقة الثبات سابلح :سبيرمافبراوف عادلة .4

.االختبار ثبات إليجاد : 20 ريتشاردسوف كودر معامؿ .5
 :الدراسة أسئمة عف اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب - ب

.مستقمتيف عينتيف متوسطي بيف لمفروؽ ت اختبار .1

 .مرتبطتيف عينتيف متوسطي بيف لمفروؽ ت ختبار .2

فاعميةاألثر مف لمتحقؽ إيتا معامؿ مربع .3

 اإلجابة خبلؿ وذلؾمف الدراسة، ىذه إلييا توصمت التي النتائج الباحثبعرض وسيقـو

المناسبة. اإلحصائية باألساليب األسئمة عف







 

 
 

 

 

 

 

 : الفصؿ الخامس
كك ع  كتفسيرىا تحميؿ نتائج الدراسة

 التكصيات كالمقترحات
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 : الفصؿ الخامس
 كك ع التكصيات كالمقترحات كتفسيرىا ةتحميؿ نتائج الدراس

فاعمية تكظيؼ بيئة تعميمية قائمة عمى الصؼ ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼإلى"
المقمكب في تنمية ميارات النحك كاالتجاه نحك النحك لدل طالبات الصؼ التاسع االساسي 

وبناءبرنامجخاصوعمؿاختبابمحافظات غزة حيثقامتالباحثةبإعداد رمياراتلذلؾ،"
ىدؼ تحكيـ تـ وأدواتياوقد الدراسة وأساتذةمف تربوييف ومشرفيف معمميف نظر وجية مف

تطبيؽاختبارالميارات تـ وقد العربيةواإلحصاء، جامعييففيالمناىجوطرؽتدريسالمغة
عمىكبلمفمجموعاتالدراسة.

 تحميبًل وتحميميا البيانات بجمع الباحثة قامت البرنامجولقد باستخداـ إحصائيًا،
يمكف(SPSSاإلحصائي والتي وفرضياتيا، الدراسة بحسبأسئمة النتائج عمى لمحصوؿ )

توضيحياومناقشتياكمايمي:
 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة كفر ياتيا كتفسيرىا: 

 أكالن: النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:

 وتفسيرىا:سالنتائجالمتعمقةبالسؤاؿالرئي -

الرئيس "وينصالسؤاؿ يمي: ما فاعمية تكظيؼ بيئة تعميمية قائمة عمى ما عمى
الصؼ المقمكب في تنمية ميارات النحك كاالتجاه نحكه لدل طالبات الصؼ التاسع االساسي 

بمحافظات غزة

ولئلجابةعمىىذاالسؤاؿقامتالباحثةباإلجابةعمىاألسئمةالفرعيةاألتية:

 لنتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كمناقشتو كتفسيره:ا
سؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى:كينص ال .1 لدىما مياراتالنحوالتيينبغيتنميتيا

؟الصؼالتاسعاألساسيبمحافظةغزةطالبات

لئلجابةعمىىذاالسؤاؿ،وبعدإطبلعالباحثةعمىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةفي
ا لمجاؿ،وسؤاؿمعمماتومعمميالمغةالعربيةلمصؼالتاسععفأىـالمياراتالتيتناسبىذا

 األساسي التاسع الصؼ دروسطالبات في الواردة الميارات قائمة إلعداد المحتوى وتحميؿ
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 المفعوؿالمطمؽ(، نائبالفاعؿ، المفعوؿبو، اختيارالمياراتالتيت)الفاعؿ، صمحلطالباتتـ
يوضحقائمةالمياراتوداللتياالمفظية(5.1)اسعاألساسي،والجدوؿالصؼالت

 المفظية : قائمة بميارات النحك كداللتيا 5، 9جدكؿ  

 الداللة المفظية الميارة #

معرفةقواعدالنحووحاالتاإلعرابونوعترتيبالجممة. التعرؼ 9

استنتاجالقاعدةلتيتضبطاستخداـمحاولةمعرفةعمؿأداةفيالتركيبالنحوي،و الفيـ 7
التراكيبالمغوية.

القدرةعمىتكويفالتراكيبالمغوية،وتحديدعبلماتاإلعراب،وضبطأواخر التطبيؽ 4
الكممات،وتحديدالحكـاإلعرابيلمكممةفيالتراكيبالنحويةالمختمفة.

والقدرةعمىتحويؿتركيبالقدرةعمىاستنباطمطمبنحويمفتراكيبمتنوعة، التحميؿ 3
نحويإلىتركيبنحويآخر.

القدرةعمىإدخاؿأوحذؼأداةعمىتركيبنحويوتغييرمايمـز التككيف 5

 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كمناقشتو كتفسيره:

ةعمىالصورةالعامةلمبيئةالتعميميةالقائمما:كينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى  
االساسي التاسع الصؼ لطالبات النحو ميارات تنمية في توظيفييا المراد المقموب الصؼ

بمحافظاتغزة؟

عفىذاالسؤاؿقامتجابة ات السابقة كاالستفادة منيا، كلإلكبعد االطالع عمى الدراس
ةرأًساأسموبتعميميتعّممييقمبغرفةالصؼالتقميديالباحثةبتعريؼالصؼالمقموببأنو:

يفعمىعقب،حيثأنوتقوـالطالباتبمشاىدمحتوىدروسالنحومفخبلؿعروضالفيديو
لمحتوى فيميـ لتعزيز التدريباتواألنشطة فيحؿ المدرسية وقتالحصة واستثمار المنزؿ،

الدرس."
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لخطواتالتالية:وتتمخصخطواتالصؼالمقموببا

 التيسيتـمفخبللياتسجيؿالفيديوىاتلمطبلب.اختيارالتكنولوجياالسيمةالمناسبة -

مف - يتمكنوا حتى لطبلبؾ، الفيديو مقاطع لنشر ستستخدمو الذي المناسب الخادـ تحديد
 مشاىدتيافيمنازليـ.

لمطبلب،والبدمفإعدادالفيديوفيمواعيد - إعدادالفيديوالخاصبالدروسالمرادشرحيا
 عمؿميـوسوؼيعاداستخداـالفيديوىاتفيالمستقبؿ.تتناسبمعنمطحياةالمعمـ،ألنو

البدمفمحاسبةالطبلبوسؤاليـعفمشاىدتيـلمفيديوويتـذلؾبعدةطرؽ،كاالختبارات -
القصيرةوتكميؼالطبلببتقديـممخصاتلمدروسبعدمشاىدتيـإياىا.

(26صفحة)تـالحديثعفبيئةالصؼالمقموببإسيابفيالفصؿالثانيمفوقد
(.28إلىصفحة)

 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كمناقشتو كتفسيره:
عندؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى:كينص الس  إحصائيًا دالة فروؽ توجد ىؿ
(05.0الت المجموعة طالبات درجات متوسط بيف طالبات( درجات ومتوسط جريبية

؟.المجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلمياراتالنحو

 كلإلجابة عف السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم التالي: 

( إحصائية دالة فروؽ توجد المجموعة05.0ال طالبات درجات متوسط بيف )
.ضابطةفياالختبارالبعديلمياراتالنحوالتجريبيةومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةال

اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه t الختبار " مستقمتيف  Independentلعينتيف

Samples t testلممقارنةبيفمتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةومتوسطدرجات"
لنتائجكمايوضحيافكانتاالبعديلمياراتالنحو،طالباتالمجموعةالضابطةفياالختبار

(.5.2الجدوؿ)
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  لمفركؽ بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط Tنتائج اختبار  :  5.7جدكؿ  
 درجات طالبات المجمكعة ال ابطة في االختبار البعدم لميارات النحك.

المتكسط  العدد المجمكعة الميارات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

  Tقيمة 
 ةالمحسكب

القيمة 
االحتمالية 

 Sig . 

الداللة 
 اإلحصائية

 تعرؼال
 1.228 8.65 34 التجريبية

دالة 8.0800.000
 1.723 5.70 33 ال ابطة إحصائية

 الفيـ
 1.267 6.97 34 التجريبية

دالة 8.0720.000
 1.253 4.48 33 ال ابطة إحصائية

 التطبيؽ
 1.878 7.44 34 التجريبية

دالة 5.7980.000
 1.236 5.18 33 ال ابطة إحصائية

 التحميؿ
 1.107 7.47 34 التجريبية

دالة 6.3860.000
 1.696 5.24 33 ال ابطة إحصائية

 التككيف
 0.561 3.56 34 التجريبية

دالة 8.4170.000
 0.843 2.09 33 ال ابطة إحصائية

 المجمكع الكمي
 3.745 34.09 34 التجريبية

دالة 11.5450.000
 4.319 22.70 33 ال ابطة إحصائية

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(05.0وعندمستوىداللةتساوي)1.668.

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(01.0وعندمستوىداللةتساوي)2.385.


   االتي: 5.7تبيف مف الجدكؿ  

المحسوبةلدرجةالكميةلبلختبارتساويT:أفقيمة)بالنسبة لممجمكع الكمي لالختبار ‒ )
11.545( قيمة مف أكبر Tوىي تساوي التي الجدولية )1.668 حرية درجة 65عند

فروؽذاتإحصائيةبيفمتوسطدرجات(،ممايدلؿعمىوجود05.0ومستوىداللة)
االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات

البعديلمياراتالنحوولصالحالمجموعةالتجريبية
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وىيأكبرمفقيمة8.080(المحسوبةتساويT:تبيفأفقيمة)ؼرعبالنسبة لميارة الت ‒
(Tالجدوليةالتيتساو)65عنددرجةحرية1.668ي(05.0ومستوىداللةمما،)

التجريبية درجاتطالباتالمجموعة متوسط بيف ذاتإحصائية فروؽ عمىوجود يدلؿ
التذكرولصالح ومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلميارة

المجموعةالتجريبية
تبيفأفقيمة)ـبالنسبة لميارة الفي ‒ :Tوىيأكبرمفقيمة8.072(المحسوبةتساوي

(Tالجدوليةالتيتساوي)65عنددرجةحرية1.668(05.0ومستوىداللةمما،)
التجريبية درجاتطالباتالمجموعة متوسط بيف ذاتإحصائية فروؽ عمىوجود يدلؿ

الضابط ولصالحومتوسطدرجاتطالباتالمجموعة الفيـ البعديلميارة فياالختبار ة
المجموعةالتجريبية

وىيأكبرمفقيمة5.798(المحسوبةتساويT:تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة التطبيؽ ‒
(Tالجدوليةالتيتساوي)65عنددرجةحرية1.668(05.0ومستوىداللةمما،)

ذاتإحصا فروؽ عمىوجود التجريبيةيدلؿ درجاتطالباتالمجموعة متوسط بيف ئية
ومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلميارةالتطبيؽولصالح

المجموعةالتجريبية
وىيأكبرمفقيمة6.386(المحسوبةتساويT:تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة التحميؿ ‒

(Tالجدوليةالتيتساوي)65درجةحريةعند1.668(05.0ومستوىداللةمما،)
التجريبية درجاتطالباتالمجموعة متوسط بيف ذاتإحصائية فروؽ عمىوجود يدلؿ
ومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالضابطةفياالختبارالبعديلميارةالتحميؿولصالح

المجموعةالتجريبية
وىيأكبرمفقيمة8.417(المحسوبةتساويTفقيمة):تبيفأبالنسبة لميارة التككيف ‒

(Tالجدوليةالتيتساوي)65عنددرجةحرية1.668(05.0ومستوىداللةمما،)
التجريبية درجاتطالباتالمجموعة متوسط بيف ذاتإحصائية فروؽ عمىوجود يدلؿ

ختبارالبعديلميارةالتكويفولصالحومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالضابطةفياال
المجموعةالتجريبية
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وفيمايتعمؽبحجـاألثرالناتجعفاستخداـالصؼالمقموبفيتنميةمياراتالنحو
( إيتا بحسابمربع قامتالباحثة غزة، (،2لدىطالباتالصؼالتاسعاألساسيبمحافظة

(:42ـ،ص2000،نيفالتالية)عفانة(مفخبلؿالقواdوحجـاألثر)







(d(،وحجـاألثر)2والجدوؿالتالييوضحمستوياتالتأثيروفقالمربعإيتا)
  : يك ح مستكيات حجـ التأثير5.4  جدكؿ

 كبير جدان  كبير متكسط صغير درجة التأثير

d  0.20.50.81.0حجـ األثر 

لمربع إيتا  
2  0.010.060.140.20

 

  d  كحجـ األثر 2 : يك ح قيمة مربع إيتا 5.3  جدكؿ

 الميارات
  Tقيمة 

 المحسكبة
 مربع

  2إيتا   
حجـ األثر 

 d  درجة التأثير 

 كبير جدان  2.004 0.502 8.08 عرؼميارة الت

 كبير جدان  2.002 0.501 8.072 ميارة الفيـ

 كبير جدان  1.438 0.341 5.798 ميارة التطبيؽ

 كبير جدان  1.584 0.386 6.386 ميارة التحميؿ

 كبير جدان  2.088 0.522 8.417 ميارة التككيف

 كبير جدان  2.864 0.672 11.545 المجمكع الكمي 

dft

t

2

2
2 =

2

2

1

2
=






d
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)5.4يتضحمفالجدوؿ) (كبيرةمماd(وحجـاألثر)2(أفقيـمعامؿمربعإيتا
لدى مياراتالنحو الصؼالمقموبفيتنمية الناتجعفاستخداـ األثر يدلؿعمىأفحجـ

 طالباتالصؼالتاسعاألساسيبمحافظةغزةفقدكافكبيرًا.
 كيمكف تفسير النتيجة كما يمي:

يةمياراتالنحولدىتعزوالباحثةذلؾإلىأفبيئةالصؼالمقموبساعدتعمىتنم
الطالباتألنياواكبتمجرياتومتطمباتالعصرولغةالمتعمميفالحديثةمماجعؿالتعميـأكثر
أدىإلىاتقانيـ الخاصةمما التعمـحسبسرعتيا إمكانية متعةوتشويقُا،ووفرتلكؿطالبة

ا مفخبلؿ الفورية والتغذية المستمر إلىالتفاعؿ باإلضافة بمادةلمميارات، الخاصة لصفحة
أفبيئةالصؼالمقموبساعدتفيكسرحواجزالخوؼ النحوعمىموقعالفيسبوؾ،كما
فيحؿالكثيرمف المدرسية استثماروقتالحصة لدىالطالباتوأيضًا والخجؿواالعتيادية

التماريفعمىكؿميارةمفالميارات.

درسفَّ البلتي الضابطة المجموعة طالبات أف لـكما تقميدية وبطريقة مساعدة أي دوف
الدراسيةيتمكفَّ فكانتالحصة الكثيرمفالتماريف، وحؿ أكثرمفمرة الشرحليـ مفإعادة

مقتصرةعمىحؿأسئمةالكتابالمدرسيوالقميؿمفاألسئمةاإلضافيةوىذابدورهأدىإلىجعؿ
الفروؽلصالحالمجموعةالتجريبية.

ـ(،2016ـ(،ودراسةقشطة)2017ـ(،ودراسةالكرد)2017أبوعيشة)وىذاماأكدتودراسة
حميد) جمبة)2016ودراسة أبو ودراسة )2016ـ(، الزيف ودراسة ودراسة2015ـ(، ـ(،

ـ(.2014ـ(،ودراسةمتولي)2015الزىراني)

معدي) آؿ دراسة التالية: الدراسات نتائج مع اختمفت أنيا ـ(،2015إال
(.(Care,2012،ودراسة((Saunders,2014ودراسة




 كمناقشتو كتفسيره: الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ 
إحصائيةؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى:كينص الس دالة فروؽ توجد ىؿ

(05.0طالبات تقديرات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات تقديرات متوسط بيف )
؟ساالتجاهنحوالنحوالمجموعةالضابطةفيمقيا
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 كلإلجابة عف السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم التالي: 

( إحصائية دالة فروؽ توجد المجموعة05.0ال طالبات تقديرات متوسط بيف )
.التجريبيةومتوسطدرجاتطالباتالمجموعةالضابطةفيمقياساالتجاهنحوالنحو

تـ الفرضية ىذه اختبارالختبار t استخداـ " مستقمتيف  Independentلعينتيف

Samples t testلممقارنةبيفمتوسطتقديراتطالباتالمجموعةالتجريبيةومتوسطدرجات"
طالباتالمجموعةالضابطةفيمقياساالتجاهنحوالنحو،فكانتالنتائجكمايوضحياالجدوؿ

(5.5.)
ؽ بيف متكسط تقديرات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط   لمفركTنتائج اختبار  :  5.5جدكؿ  

  درجات طالبات المجمكعة ال ابطة في مقياس االتجاه نحك النحك.

المتكسط  العدد المجمكعة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

  Tقيمة 
 المحسكبة

القيمة 
االحتمالية 

 Sig . 

الداللة 
 اإلحصائية

 مقياس االتجاه 
 0.590 4.30 34 التجريبية

دالة 3.1880.002
 0.462 334.13 ال ابطة إحصائية

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(05.0وعندمستوىداللةتساوي)1.668.

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)65(01.0وعندمستوىداللةتساوي)2.385.

(االتي:5.5تبيفمفالجدوؿ)
)بالنسبة لمقياس االتجاه نحك النحك أفقيمة :Tلبلختبار الكمية لدرجة المحسوبة )

)3.188تساوي التيتساويTوىيأكبرمفقيمة الجدولية )1.668 حرية درجة 65عند
( يدلؿ05.0ومستوىداللة مما بيفمتوسطتقديرات(، فروؽذاتإحصائية عمىوجود

فيمقياساالتجاه الضابطة ومتوسطدرجاتطالباتالمجموعة التجريبية طالباتالمجموعة
نحوالنحوولصالحالمجموعةالتجريبية.

 كيمكف تفسير النتيجة كما يمي:

ال إلىاستراتيجية النحو الطالباتنحو التحسففياتجاه الباحثة صؼالمقموبتعزو
التيجعمتشرحالدروسأكثرمتعةوتشويقًالمطالباتوأيضًاجعؿغرفةالصؼبمثابةورشة

تاحةبيئةإعمؿوباإلضافةإلىالتعمـالتعاونيالذيجعؿالحصةأكثرإثارةلمطالبات،كماأف
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لمادةؿاالصؼالمقموبالتواصؿبيفالباحثةوالطالباتكسرمفحاجزالخوؼوالرىبةوجع
ميسرةبالنسبةلمطالباتمماجعؿاتجاىاتيـموجبةنحومادةالنحو.

الدريبي) دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة عثماف)2016وتتفؽ ودراسة ودراسة2016ـ(، ـ(،
عمىفاعمية2013(،ودراسةفييد)(Johnson,2013ـ(،ودراسة2016أبانمي) ـ(،حيثأكدوا

ىاتوىذاماأكدتونتيجةالدراسةالحالية.الصؼالمقموبفيتحسيفاالتجا
 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كمناقشتو كتفسيره:
المقموب:كينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى   الصؼ بيئة تحقؽ ىؿ

وفقًالمعدؿالكسبالببلؾفيتنميةمياراتالنحولدىطالبات1.2التعميميةفاعميةتزيدعف
اسعاالساسيبغزة؟الصؼالت

 كلإلجابة عف السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرم التالي: 
وفقًالمعدؿالكسبالببلؾ1.2التحقؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةفاعميةتزيدعف

فيتنميةمياراتالنحولدىطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزة.
 Paired Samples tتبطتيف"لعينتيفمرt الختبارىذهالفرضيةتـاستخداـاختبار

testلممقارنةبيفم الطالباتفيمياراتالنحوقبؿوبعدتطبيؽبيئةالصؼتوسطدرجات"
يوضحيا كما النتائج فكانت غزة، بمحافظة االساسي التاسع الصؼ لدى التعميمية المقموب

(.5.6الجدوؿ)
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طالبات في ميارات النحك قبؿ كبعد التكسط درجات   لمفركؽ بيف مTنتائج اختبار  :  5.6جدكؿ  
 تطبيؽ بيئة الصؼ المقمكب التعميمية لدل الصؼ التاسع االساسي بمحافظة غزة

المتكسط  العدد المجمكعة الميارات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

  Tقيمة 
 المحسكبة

القيمة 
 . Sig االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

 عرؼالت
 1.228 8.65 34 بعدم

دالة 12.0370.000
 1.250 5.12 34 قبمي إحصائية

 الفيـ
 1.267 6.97 34 بعدم

دالة 8.6220.000
 1.173 4.32 34 قبمي إحصائية

 التطبيؽ
 1.878 7.44 34 بعدم

دالة 8.8510.000
 1.135 4.50 34 قبمي إحصائية

 التحميؿ
 1.107 7.47 34 بعدم

دالة 8.7830.000
 1.609 4.68 34 قبمي إحصائية

 التككيف
 0.561 3.56 34 بعدم

دالة 9.9380.000
 0.744 1.85 34 قبمي إحصائية

 المجمكع الكمي
 3.745 34.09 34 بعدم

دالة 17.1420.000
 3.174 20.47 34 قبمي إحصائية

 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)33(05.0وعندمستوىداللةتس)1.691اوي.
 (قيمةTالجدوليةعنددرجةحرية)33(01.0وعندمستوىداللةتساوي)2.444.

(األتي:5.6تبيفمفالجدوؿ)

)بالنسبة لممجمكع الكمي لالختبار ‒ قيمة أف تبيف :Tلبلختبار الكمية لدرجة المحسوبة )
عنددرجةحرية1.691(الجدوليةالتيتساويTوىيأكبرمفقيمة)17.142اويتس
يدلؿعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم05.0ومستوىداللة)33 مما توسط(،

تطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالطالباتفيدرجات مياراتالنحوقبؿوبعد
فيمحافظةغزةولصالحالتطبيؽالبعديالصؼالتاسعاالساسي

):عرؼبالنسبة لميارة الت ‒ قيمة أف تساويTتبيف )12.037( قيمة مف أكبر (Tوىي
(،ممايدلؿ05.0ومستوىداللة)33عنددرجةحرية1.691الجدوليةالتيتساوي

مياراتالنحوقبؿوبعدالطالباتفيتوسطدرجاتعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم
غزة محافظة في االساسي التاسع الصؼ لدى التعميمية المقموب الصؼ بيئة تطبيؽ

ولصالحالتطبيؽالبعدي.
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تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة الفيـ ‒ :Tوىيأكبرمفقيمة8.662(المحسوبةتساوي
(Tالجدوليةالتيتساوي)33عنددرجةحرية1.691(05.0ومستوىداللةمما،)

مياراتالنحوقبؿالطالباتفيتوسطدرجاتيدلؿعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم
وبعدتطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالصؼالتاسعاالساسيفيمحافظةغزة

ولصالحالتطبيؽالبعدي
وىيأكبرمفقيمة8.851اوي(المحسوبةتسT:تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة التطبيؽ ‒

(Tالجدوليةالتيتساوي)33عنددرجةحرية1.691(05.0ومستوىداللةمما،)
مياراتالنحوقبؿالطالباتفيتوسطدرجاتيدلؿعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم

فيمحافظةغزةوبعدتطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالصؼالتاسعاالساسي
ولصالحالتطبيؽالبعدي

وىيأكبرمفقيمة8.783(المحسوبةتساويT:تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة التحميؿ ‒
(Tالجدوليةالتيتساوي)58عنددرجةحرية1.691(05.0ومستوىداللةمما،)

مياراتالنحوقبؿلباتفيالطاتوسطدرجاتيدلؿعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم
وبعدتطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالصؼالتاسعاالساسيفيمحافظةغزة

ولصالحالتطبيؽالبعدي.
وىيأكبرمفقيمة9.938(المحسوبةتساويT:تبيفأفقيمة)بالنسبة لميارة التككيف ‒

(Tالجدوليةالتيتساوي)ومستو33عنددرجةحرية1.691(05.0ىداللةمما،)
مياراتالنحوقبؿالطالباتفيتوسطدرجاتيدلؿعمىوجودفروؽذاتإحصائيةبيفم

وبعدتطبيؽبيئةالصؼالمقموبالتعميميةلدىالصؼالتاسعاالساسيفيمحافظةغزة
ولصالحالتطبيؽالبعدي

المتحقؽمفتوظيؼ الفاعمية يتعمؽبحجـ لدىوفيما الصؼالمقموبالتعميمية بيئة
طالباتالصؼالتاسعاالساسيبمحافظةغزة،قامتالباحثةبحسابمعادلةالكسبببلؾوىي
معيف تطبيؽ نحو الدراسة عينة أفراد اتجاىات تحسف ومدى الفاعمية لمتعرؼعمى تستخدـ

وتعطيوفقالمقانوفالتالي:

M

XX

XM

XX
Black

beforeafter

after

beforeafter 





 

afterX:   متوسطبعدي ،beforeX:متوسطقبمي،M :درجةعظمى 
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   : يك ح نتائج معدؿ الكسب بالؾ5.7  جدكؿ

الدرجة  الميارات
 العظمى

متكسط 
 قبمي

متكسط 
 بعدم

معدؿ 
 الكسب بالؾ

1.29 8.65 5.12 10 ميارة التذكر

1.24 6.97 4.32 8 ميارة الفيـ

1.28 7.44 4.50 10 ميارة التطبيؽ

1.25 7.47 4.68 8 ميارة التحميؿ

1.23 3.56 1.85 4 ميارة التككيف

1.26 34.09 20.47 40 المجمكع الكمي

(وىذايدلؿعمى1.26أفقيمةمعامؿالكسبببلؾتساوي)السابؽيتضحمفالجدوؿ
ىدفيافيتنميةمياراتالنحولدىطالباتالصؼالتاسعبيئةالصؼالمقموبالتعميميةحققت

.االساسيبمحافظةغزة،وقدكافاألثرالمتحقؽمفذلؾكبيراً



 ثانيان: التكصيات:
فيضوءنتائجىذهالدراسة،توصيالباحثةبالتالي:

الطرؽبداًلمفبالطرؽالحديثةالمعتمدةعمىبيئةالصؼالمقموباستخداـالطرؽالحديثة -
مكانيةتنميةالمياراتلدىالطالبات.التقميدية؛  لماليامفتشويؽوا 

ضرورةالقياـبعقدورشعمؿتدريبيةلممعمميفلتدريبيـعمىكيفيةالتعامؿمعبيئةالصؼ -
 المقموبحتىيتمكنوامفتطبيقوعمىطبلبيـ.

يساىـذلؾفيتنميةضرورةالعمؿعمىربطتدريسفرعالنحوبفروعالمغةاألخرىحتى -
 مياراتالنحو.

السمبي - الدور مف بداًل لممتعمـ، اإليجابي الدور عمى القائـ النشط التعمـ تشجيع ضرورة
 والحصوؿعمىالمعموماتوحفظيا.

كثرةالتماريفوالتدريباتالتيتقدـلممتعمميفممايساعدبشكؿأوبأخرفيتنميةميارات -
 النحو.
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 راسة:ثالثان: مقترحات الد
إجراء الباحثة وتوصياتتقترح نتائج مف الدراسة ىذه توصمتإليو ما عمى اعتمادًا

الدراساتالتالية:

 دراسةأثراستخداـبيئةالصؼالمقموبفيتدريسمختمؼالتخصصات. -

 دراسةاتجاىاتالمعمميفوالمتعمميفحوؿتفعيؿبيئةالصؼالمقموب. -

 تخصصاتأخرى.دراساتمشابيةلمدراسةالحاليةفي -

 دراسةأثربيئةالصؼالمقموبفيتدريسفروعالمغةالعربيةاألخرى. -

الحاليةمفطبلبالمرحمة - الدراسة تتناوؿعيناتمختمفةعفعينة إجراءدراساتمماثمة
 الثانويةوالتعميـالجامعي.

إجراءدراساتتتناوؿمتغيراتتابعةغيرماتـمعالجتوفيالدراسةالحالية. -

























 

 المصادر كالمراجع
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 المصادر كالمراجع

 أكالن: المراجع العربية
 القرآف الكريـ 

( فيد. التحصيؿ2016أبانمي، في التفسير تدريس في المقموب الصؼ استراتيجية أثر ـ(.
نحوالمادةلدىطبلبالصؼالثانيالثانوي. والمعرفةالدراسيواالتجاه ،مجمةالقراءة

(173،)21-48. 

ـ(.أثراستخداـالتعمـالمدمجفيتدريسالكيمياءعمىالتحصيؿواالتجاه2011أحمد،آماؿ.)
ال أثر وبقاء نحوه الثانوية. المرحمة طبلب لدى العمميةتعمـ التربية مجمة ،14(3،)

112-173.

فصوؿالمقموبةـ(.فاعميةاستراتيجيةمقترحةقائمةعمىالدمجبيفال2015األحمدي،رشا.)
 الثانوي. الثاني الصؼ طالبات لدى النحوية الميارات تنمية في البديؿ مجمةوالتقويـ

.179-226(،58،)السعوديةدراساتعربيةفيالتربيةوعمـالنفس

التعميـوالتعميـاإلـ(.2007استيتة،دالؿ،وسرحاف،عمر.) .عماف:1.طلكترونيتكنولوجيا
داروائؿ.

إ )األغا، 1997حساف. وأدواتوـ(. مناىجو وعناصره، التربوي طالبحث الجامعة3. غزة: .
اإلسبلمية.

( مي. فييد، 2013آؿ فيـ(. المتنقمة األجيزة بإستخداـ المقموبة الفصوؿ استراتيجية فاعمية
اإلنجميزية المغة مقرر في الدراسي والتحصيؿ الصفية البيئة نحو االتجاىات تنمية

بفسعوداإلسبلميةلطالباتالبرا )رسالةماجستيرمجالتحضيريةبجامعةاإلماـمحمد
غيرمنشورة(،الرياض:جامعةاالماـمحمدبفسعوداإلسبلمية.

العزيز.) عبد معدي، 2015آؿ مياراتـ(. فيتنمية المقموبة بالفصوؿ المدمج التعمـ فاعمية
 االبتدائي الخامس الصؼ لطبلب الرياضي منشورة(.)رسالةالتفكير غير ماجستير

الرياض:جامعةاإلماـمحمدبفسعوداإلسبلمية.
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.)د.ط(.بيروت:دارالكتبوالتعميـالجواؿلكترونيالتعميـاإلـ(.2007بسيوني،عبدالحميد.)
العمميةلمنشروالتوزيع.

( حسني. عوض، إياد، بكر، تحصيؿ2012أبو في المدمج التعميـ نمط استخداـ أثر ـ(.
،مجمةالعموـالتربويةوالنفسيةبالبحريفلدارسيففيجامعةالقدسالمفتوحة،فمسطيف.ا

13(2،)423-395.

( ماجد. 2010الجبلد، الكريــ(. القرآف تدريس طميارات لمنشر1. المسيرة دار عماف: .
والتوزيع.

 )جمبة،أبو 2015منيرة. ـ(. باستخداـ المقموبة الفصوؿ استراتيجية فاعمية ادمودو فيموقع
تنميةالتفكيراالبداعيواالتجاهنحومادةاالحياءلدىطالباتالصؼاالوؿالثانويفي

)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.جامعةاإلماـمحمدبفسعوداإلسبلمية،مدينةالرياض
السعودية.

( ألفت. فيت2011الجوجو، الذكاءاتالمتعددة النحوفيضوءنظرية فعالية نميةبعضـ(.
مجمةجامعةالمفاىيـالنحويةلدىطالباتالصؼالسابعاألساسيضعيفاتالتحصيؿ.

1422-1371(،1)13األزىربغزة،المجمد،

.عماف:دارالفكرناشروف1.ططرؽالتدريسبيفالتقميدوالتجديدـ(.200الحريري،رافدة.)
وموزعوف.

رائطالمفاىيـعمىتنميةمياراتاإلنتاجالمغويـ(.أثرتدريسالنحوبخ2003حسف،ثناء.)
مجمةالجمعيةالمصريةلممناىجواالتجاهنحوالمادةلدىطبلبالصؼاألوؿاإلعدادي،

.107-70(،86،)وطرؽالتدريس

دراسةتقويميةلؤلخطاءالكتابيةالشائعةلدىتبلميذوتمميذاتالصؼـ(.2004حمس،داود.)
)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(.جامعةالخرطوـ،السوداف.زةالسادسفيمحافظاتغ

ـ(.أثراختبلؼنمطيالتعمـالمدمج)المرف/الفصؿالمقموب(فيإكساب2015حمزة،إيياب.)
 المسموعة. البرامج انتاج ميارات بعض التربية كمية تربويةطبلب دراسات مجمة

.106-49(،4)21واجتماعية،
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فاعميةالفصوؿالمنعكسةوالفصوؿالمدمجةفيتنميةمياراتتصميـ.ـ(2016حميد،أماؿ.)
)رسالةماجستيرصفحاتالويبالتعميميةلطالباتكميةالتربيةبالجامعةاإلسبلميةبغزة

غيرمنشورة(الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( الديف. بدر 2005الخاف، اإلـ(. الموسولكترونياستراتيجياتالتعمـ عمي ترجمة: يوسالـ.
.الوائمي،ومنىالتيجي .)د.ط(.حمب:شعاعلمنشروالعمـو

أثراستخداـالمنظماتالمتقدمةعمىالتحصيؿوبقاءأثرالتعمـفيـ(.2003دحبلف،عمر.)
)رسالةماجستيرغيرمنشورة(الجامعةاإلسبلمية،مادةالنحولدىطبلبالصؼالثامف

غزة.

( عيود. اتجا2016الدريبي، الفصؿـ(. تطبيؽ حوؿ الجامعيات الطالبات وتصورات ىات
-276(،3،)مجمةبحوثعربيةفيمجاؿالتربيةالنوعيةالمقموبفيالتعميـالعالي.

256.

( سعاد. والوائمي، طو، 2005الدليمي، ـ(. تدريسيا. وطرائؽ مناىجيا العربية )د.ط(.المغة
األردف:دارالشروؽلمنشروالتوزيع.

ن )الذويخ، 2014ورة. المقموبـ(. الصؼ االطبلع: تاريخ مجمة15/03/2017. موقع ـ،
 الرابط:  http://www.almarefh.net/show_content_sub.phpالمعرفة،

?CUV=428&Model=M&SubModel=216&ID=2295&ShowAll=On.

برنامجتدريبيمقترحلتنميةالمياراتاألساسيةلمنحوالعربيلدىـ(.2007رضواف،منير.)
طبلبالصؼالثانيعشربغزة السودافلمعمـو جامعة غيرمنشورة(. دكتوراة )رسالة .

. والتكنولوجيا،الخرطـو

( محمود. التحصيؿ2015الرنتيسي، عمى الفائقة والوسائط المدمج التعميـ استخداـ أثر ـ(.
 بغزة.المعرفي األزىر بجامعة الصحافة لدىطمبة الرقمي التصوير واكتسابميارات

204-123(،1)23مجمةالجامعةاإلسبلميةلمدراساتالتربويةوالنفسية

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php
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( إلياـ. الريش، 2013أبو طالباتـ(. تحصيؿ في المدمج التعميـ عمى قائـ برنامج فاعمية
ماجستيرغالصؼالعاشرفيالنحوفيغزة اإلسبلمية،)رسالة الجامعة يرمنشورة(.

غزة.

.)د.ط(.عماف:دارأساليبتدريسالمغةالعربيةبيفالميارةوالصعوبةـ(.2016زايد،فيد.)
اليازوريالعمميةلمنشروالتوزيع.

( برىامي. في2010زغموؿ، االستثمار مفاىيـ تنمية في المدمج التعمـ استخداـ فاعمية ـ(.
مجمةدراساتفيالمناىجةلدىطبلبالمدارسالثانويةالتجارية.بورصةاألوراؽالمالي

.165-119(،158)2وطرؽالتدريس،جامعةعيفشمس،

.غزة:)د.ف(2.طالمرشدفيتدريسالمغةالعربيةـ(.2013زقوت،محمد.)

( الرحمف. عبد مستوى2015الزىراني، تنمية في المقموب الصؼ استراتيجية فاعمية ـ(.
اإلالتح الممؾبفلكترونيصيؿالمعرفيلمقررالتعميـ بجامعة التربية لدىطبلبكمية

.502-471(،162)2مجمةكميةالتربية،عبدالعزيز.

ـ،8/6/2017تاريخاإلطبلع:ماىوالتعمـالمقموب)المعكوس(؟:ـ(.2014زوحي،نجيب.)
  http://www.new_duc/la_classe_inverseeالرابط

ح )الزيف، األكاديمي2015ناف. التحصيؿ في المقموب التعمـ استراتيجية استخداـ أثر ـ(.
 الرحمف. عبد بنت نورة األميرة بجامعة التربية كمية التربويةلطالبات المجمة

186-171(،1)4،المتخصصصة

دار.)د.ط(.عماف:مبادئالقياسوالتقويـفيالتربيةـ(.1998الزيود،نادر،وىشاـ،عمياف.)
الفكرلمطباعةوالنشر.

( غساف. وقطيط، وليد، وصوافطة، سمير، والخريسات، عادؿ، 2009سبلمة، طرائؽـ(.
.عماف:دارالثقافةلمنشروالتوزيع.1.طالتدريسالعامة

(،1)51مجمةرسالةالمعمـاألردنية،.المغةالعربيةلغتناالخالدةـ(.2013الشافعي،رؤى.)
92-93.
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أثرتوظيؼالحاسوبفيتدريسالنحوعمىتحصيؿطالباتـ(.2005ات،سمير.)أبوشت
واالحتفاظبيا )رسالةماجستيرغيرمنشورة(،الصؼالحاديعشرواتجاىاتيفنحوىا

الجامعةاإلسبلمية،غزة.

فاعميةالتدريسباستراتيجيةلعباألدوارفيتنميةمياراتالنحولدىـ(.2008الشمري،زيد.)
المتوسطت األوؿ الصؼ القرى،بلميذ أـ جامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالة

السعودية.

( حسيف. 2012صديؽ، االجتماع. االتجاىاتمفمنظورعمـ ـ(. جامعةدمشؽ، 28مجمة
(3-4،)299-322.

.عماف:دارالفكر.1.ططرائؽتدريسالمغةالعربيةـ(.2007أبوالضبعات،زكريا.)

را )عاشور، محمد. والحوامدة، 2003تب، النظريةـ(. بيف العربية المغة تدريس أساليب
.عماف:دارالمسيرةلمنشروالتوزيع.1.طوالتطبيؽ

( طارؽ. 2007عامر، اإلـ(. والمدرسة طةلكترونيالتعميـ السحاب1. دار مصر: جميورية .
لمنشروالتوزيع.

( الديف. فخر 1992عامر، اإلسبلميةطرائؽالتدريسالخاـ(. فيالتربية العربية بالمغة .صة
.)د.ـ(:منشوراتجامعةالفاتح.1ط

( شعباف. ماىر الباري، النحو2012عبد في العميا مياراتالتفكير تنمية برنامج فاعمية ـ(.
 بنيا. التربيةبجامعة المغةالعربيةبكمية التربويةبالكويت،العربيلطبلبشعبة المجمة

26(2،)347-416.

.1.طالتطبيقات-األدوات-المبادئ-الفمسفةلكترونيالتعميـاإلـ(.2008عبدالعزيز،حمدي.)
عماف:دارالفكر.

ـ(.برنامجلمتغمبعمىصعوباتالكتابةالتيتواجوالمبتدئيفالناطقيف2015عبدا ،رحاب.)
األلعا عمى المعتمد االفتراضي المقموب الفصؿ باستخداـ العربية اإلبغير ة.لكترونيب

.251-314(162)3مجمةكميةالتربيةبجامعةاألزىربمصر،
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( التقميديوالتعمـاإل2014عبدا ،والء. المدمجحمقةالوصؿبيفالتعميـ التعمـ .لكترونيـ(.
.20-13(،7،)بجامعةالواديمجمةالدراساتوالبحوثاالجتماعية

( ىبة. 2016عثماف، استراتيجيةـ(. طالباتالصؼالسابعأثر تحصيؿ المقموبفي التعمـ
العموـ نحو واتجاىاتيف العموـ في جامعةاألساسي منشورة(. غير ماجستير )رسالة

اليرموؾ،األردف.

.)د.ط(.القاىرة:دارالفكرالعربي.لكترونيتكنولوجياالتعميـاإلـ(.2008عزمي،نبيؿ.)

.األردف:دار1طربيةفيضوءالكفاياتاألدائية.تدريسالمغةالعـ(.2007عطية،محسف.)
المناىجلمنشروالتوزيع.

( نائمة. والخزندار، منير، وأحمد، خالد، والسر، عزو، 2007عفانة، استراتيجياتتدريسـ(.
.غزة:الجامعةاإلسبلمية.1طالرياضيات.

ووتطبيقاتو،وتوجياتوالقياسوالتقويـالتربويوالنفسي،أسسـ(.2000عبلـ،صبلحالديف.)
.)د.ط.(القاىرة:دارالفكرالعربي.المعاصرة

( ىيثـ. وغنيـ، ربحي، 2004عمياف، التطبيؽـ(. النظرية_ العممي)األسس البحث أساليب
.عماف:دارصفاءلمنشروالتوزيع.1.طالعممي(

ىطمبةالصؼأثربرنامجمقترحلعبلجصعوباتتعمـالنحولدـ(.2010أبوعمرة،حناف.)
)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.السادساألساسيبغزة

( خمؼ. 2008العنزي، بعضالمياراتـ(. التعاونيفيتنمية التعمـ استراتيجية أثراستخداـ
الرياض فيالصؼاألوؿالثانويبمدينة )رسالةالنحويةلدىالطبلبالمعوقيفسمعيًا

منشورة(.جامعةأـالقرى،السعودية.ماجستيرغير

)عودة أحمد. ،2002 التدريسيةـ(. التربويفيالعممية دارالقياسوالتقويـ األردف: )د.ط(. .
األمؿ.

( محمد. مياراتتدريسالنحولدى2008عيسى، برنامجتدريبيمقترحفيتنمية فاعمية ـ(.
-384(،66)3ةكميةالتربية،مجمالطبلبالمعمميففيضوءمفيوـالنحوالوظيفي.

430.
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( إبراىيـ. عيشة، 2017أبو تنميةـ(. في المنعكسة الفصوؿ عمى قائمة مقترحة وحدة أثر
)رسالةماجستيرغيرمياراترسـالخطالعربيلدىطبلبالصؼالحاديعشربغزة

منشورة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( خديجة. 2007الغامدي، ـ(. المولؼ االطبلع:Blended learningالتعمـ تاريخ .
الرابط:21/7/2017 اإلنسانية. العموـ مجمة موقع: ـ،

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content

&view=article&id=415:2009-08-01-05-02-29&catid=153:2009-05-

20-09-57-19&Itemid=58

مجمةجامعةالقدسالمفتوحةعربيةبيفاألصالةوالتحديات.ـ(.المغةال2014غوادرة،فيصؿ.)
 .255-302(،33،)لؤلبحاثوالدراسات_فمسطيف

.القاىرة:مكتبةاألنجموالمصرية.3.طالقياسالنفسيـ(.1997فرج،صفوت.)

.القاىرة:مكتبةاألنجموالمصرية.6.طالقياسالنفسيـ(.2007فرج،صفوت.)

المجمةالتربوية،جامعةـ(.توظيؼاالنترنتفيالتعميـومناىجو.2005)فرج،عبدالمطيؼ.
.15-1(،74)19،أـالقرى

( اإللو. 2011الفقي،عبد المتعددة_التفكيرـ(. التعميمي_الوسائط التصميـ المدمج التعمـ
.)د.ط(.عماف:دارالثقافةلمنشروالتوزيع.االبتكاري

( صالحة. 2010القرني، المياراتمستوىـ(. أساليبتنمية مف العربية تمكفمعمماتالمغة
)رسالةماجستيرغيرالنحويةلدىطالباتالصؼالثالثالثانويفيالعاصمةالمقدسة

منشورة(.جامعةأـالقرى،السعودية.

ومياراتأـ(.2016)آية.قشطة، مفاىيـ تنمية المنعكسفي التعمـ توظيؼاستراتيجية اثر
الت األالتفكير العاشر الصؼ طالبات لدى الحياتية العموـ بمبحث )رسالةساسيأممي

سبلمية،غزة.ماجستيرغيرمنشورة(.الجامعةاإل

أثرالفصؿالمنعكسفيتنميةمياراتحؿالمسألةالرياضيةوالتواصؿـ(.2017الكرد،أماؿ.)
بغزة األساسي التاسع الصؼ طالبات لدى غالرياضي ماجستير منشورة(.)رسالة ير

الجامعةاإلسبلمية،غزة.
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فاعميةبرنامجمقترحقائـعمىالتفكيرالتأمميلتنميةميارةاإلعرابـ(.2012كرواف،غادة.)
)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.جامعةاألزىر،لدىطمبةالصؼالتاسعاألساسيبغزة

غزة.

لتفكيرالتأمميلتنميةميارةاإلعرابفاعميةبرنامجمقترحقائـعمىاـ(.2012كرواف،غادة.)
بغزة األساسي التاسع الصؼ طمبة الجامعةلدى منشورة(. غير ماجستير )رسالة

اإلسبلمية،غزة.

( سبع. لبدة، 1982أبو التربويـ(. والتقييـ النفسي القياس طمبادئ الجامعة2. عماف: .
األردنية.

( ايماف. قائ2014متولي، مقترحة استراتيجية فيـ(. وأثرىا المقموبة الفصوؿ عمىنموذج مة
الحاسوبلتبلميذالمرحمة تنميةمياراتحؿالمشكبلتوالتفكيرفوؽالمعرفيفيمادة

.101-59(،3).مجمةدراساتوبحوث،مصراإلعدادية،تكنولوجياالتربية،

( محمد. وسميماف، الديف، عبلء 2015متولي، مفيوموـ(. ( المقموب تو_مميزا-الفصؿ
تنفيذه( استراتيجية االطبلع: تاريخ اإل20/7/2017، التعميـ مجمة موقع .لكترونيـ.

 = http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&pageالرابط:

news&tas k=show&id=548

عميةبرنامجيوظؼالتعمـالمدمجفيتنميةالمياراتاإلمبلئيةلدىفاـ(.2017محمد،آالء.)
غزة في الغوث وكالة بمدارس األساسي الثاني الصؼ غيرطمبة ماجستير )رسالة

منشورة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( محمد. 2004محمد، العاــ(. النفس عمـ إلى طالمدخؿ لمنشر1. الثقافة دار عماف: .
والتوزيع.

)مد عمي. 2008كور، والتطبيؽـ(. النظرية العربية_ المغة طتدريسفنوف دار1. عماف: .
المسيرةلمنشروالتوزيعوالطباعة.

( محمد. والحيمة، توفيؽ، 2002مرعي، دارالمسيرة1.ططرائؽالتدريسالعامةـ(. عماف: .
لمنشروالتوزيع.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=42&page
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( نايؼ. 1985معروؼ، تدريسيـ(. وطرائؽ طاخصائصالعربية النفائس5. دار )د.ـ(: .
لمطباعةوالنشروالتوزيع.

( محمود. 1991منسي، لممعمميفـ(. التربوي النفس طعمـ المعرفة1. دار اإلسكندرية: .
الجامعية.

( سالـ. التربية.2012الموسوي، المدمجفيتحصيؿطمبةكمية أثرالتعميمـ ـ(. العمـو مجمة
.522-593(،89،)التربويةوالنفسيةالعراقية

( 2017موقعمدارسالخندؽ. التقميديوالصؼالمقموبـ(. توضحالفرؽبيفالتعميـ .صورة
 االطبلع: 12/9/2017تاريخ الرابط:  http://www.alkhandak.comـ.

/homepic/2015 / class76768.jpg.

( يحيى. 2008نبياف، ـ(. التعميـاستخداـ طالحاسوبفي اليازوريالعممية1. دار عماف: .
لمنشروالتوزيع.

أثراستخداـالمسرحالتعميميفيتدريسبعضموضوعاتالنحوـ(.2009أبوىداؼ،رائد.)
األساسي الثامف الصؼ طمبة تحصيؿ عمى منشورة(.العربي غير ماجستير )رسالة

الجامعةاإلسبلمية،غزة.
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   :9ممحؽ  
 النحػػػكالصكرة األكلية الختبار ميارات 

 

 بسـ ا  الرحمف الرحيـ

 ا   / ىا حفظو  ...........: ................................................ / ة السيد

 السالـ عميكـ كرحمة ا  كبركاتو ،،، كبعد :

 النحػكالمك كع : تحكيـ اختبار ميارات 

صصمناىجوطرؽتقوـالباحثةبدراسةتكميميةلمحصوؿعمىدرجةماجستيرفيتخ
توظيؼبيئةتعميميةقائمةعمىالصؼالمقموبفيتنميةالنحواعميةف":التدريستحتعنواف

"واالتجاهنحوهلدىطالباتالصؼالتاسعاألساسيبغزة

أجؿذلؾتـإعداداختبارلقياسمياراتالنػحووىي:"التعرؼ،الفيـ،التطبيؽ،ومف
فيدروسالفاعؿوالمفعوؿبوونائبالفاعؿوا التكويف" لمفعوؿالمطمؽمفكتابالتحميؿ،

المغويةلمصؼالتاسعاألساسي. العمـو

بداءالرأيحولومفحيث: لذاالمرجومفسيادتكـقراءةاالختبار،وا 

 .والعمميةلفقراتاالختبارالصياغةالمغويةمدىسبلمة .1

 مدىمناسبةالسؤاؿلمستوىطالباتالصؼالتاسعاألساسي. .2

 النػحو"محؿالدراسة"تمثيؿفقراتاالختبارلميارات .3

ترونو فيوحسبما أو إليو اإلضافة أو التعديؿ، أو فيالحذؼ، مطمؽوعنافالحرية ولكـ
مناسًبالصالحالدراسة.

عظيـاالمتنافلحسفتعاونكـ،،وجزيؿالشكريولكـمن

  ميسػر ناصػر شريػرالباحثة : 

 بيانات المحكـ
 ......التخصص :............................ .........االسـ :...........................

 ......مكاف العمؿ : ........................ الدرجة العممية : ..........................



114 

دروس"الفاعؿ،المفعوؿ)الجزءالثاني(فيالمغويةالمتضمنةفيكتابالعموـالنػحوميارات
ؿالمطمؽ"بو،نائبالفاعؿ،المفعو

 / ميارات النحػػػػػػػػك 

 

 التعريؼ الميارة

 

 التعرؼ
يشمؿتذكرنطاؽواسعوى ،وىذا عمميةتذكرالمعموماتالتيتـتعممياسابقًا

ىو ما وكؿ متكاممة نظريات الى المحدودة الحقائؽ مف ابتداًء المعمومات مف
مطموبىناىواستعادةالمعموماتالىالذىف.

الطالببدراستيا،بحيثالوى الفيػـ القدرةعمىادراؾمعنىالمادةالمتعممة،التييقـو
يتجاوزحدودالنص،وتأتيكخطوةتاليةلمتذكرالبسيطلممادة.

 

 التطبيؽ
ىوقدرةالمتعمـعمىتحديدعبلماتاالعراب،وضبطأواخرالكممات،وبيافعمة

التراكيبالنحويةالمختمفة.الضبط،وتحديدالحكـاالعرابيلمكممةفي

 

 التحميػؿ
ىوقدرةالمتعمـعمىاستنباطمطمبنحويمفتراكيبمتنوعة،والقدرةعمىتحويؿ

.تركيبنحويمعيفالىتركيبنحويآخر

. التككيف ىوقدرةالمتعمـعمىادخاؿأوحذؼأداةعمىتركيبنحويوتغييرمايمـز
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 مي :اختر اإلجابة الصحيحة مما ي 

 : اسـ منصكب كقع عميو فعؿ الفاعؿ يسمى .9

 مفعوؿمطمؽب.نائبالفاعؿأ.  

 مفعوؿألجمود. مفعوؿبوج.
 

 : الفعؿ الذم يطمب مفعكؿ بو يسمى .7

متعديلمفعوليف .بالـز .أ

متصرؼد.متعدي.ج


 : اسـ مرفكع يقع بعد فعؿ مبني لممجيكؿ كينكب عف الفاعؿ المحذكؼ ىك 4

 نائبالفاعؿب. اسـالفاعؿأ.

 خبػرمبتدأ نائبعفالمفعوؿالمطمؽج.
 

 : جميع الكممات التالية مبنية لممجيكؿ عدا 3

 ُسػِئؿ.بصَنعأ.يُ
 ِبيػعد.  عالج.ج

 :سعدت بنجاح أخي نجاحان باىران ، جاء المفعكؿ المطمؽ  5

مبينًالمنوعب.مبينًالمعددأ.

 لتقويةالمعنىد. فعؿمؤكدًالمج.
 

 : ينكب عف المفعكؿ المطمؽ أم يعطي حكمو ما يأتي عدا كاحدة 6

مصدرغيرمشارؾلوفياالشتقاؽب.صفتػػػػػػوأ.

آلتػػػػػػػود.عػػػػػددهج.
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 يبنى الفعؿ الما ي لممجيكؿ ب 7

ضـأولووكسرآخرهب.ضـأولووفتحماقبؿاآلخرأ.

فتحأولووفتحآخرهد.ضـأولووكسرماقبؿاآلخرج.


 الفاعؿ دائمان يككف : 8

مجرور .بمرفوع .أ

د.حرؼج.منصوب


 ىك مصدر الفعؿ أك ما ينكب عنو يأتي لتككيد الفعؿ أك بياف نكعو: 9

المفعوؿبو .بالمفعوؿفيو .أ

د.المفعوؿألجموج.المفعوؿالمطمؽ


 مف الجمؿ تحتكم عمى نائب عف المفعكؿ المطمؽ:أم  10

ب.فاصبرصبرًاجميبلًأ.سجدالمصميسجدتيف

د.عجبػػػػػًالؾج.احترمؾكؿاالحتراـ


 حكـ المفعكؿ المطمؽ:11

ب.الرفعالجػـز .أ

د.الجرج.النصب


 بو:ىك ما يسند اليو الفعؿ سكاء قاـ بالفعؿ أك لـ يقـ  97

الظرؼ .بالجممةالفعمية .أ

د.الفاعؿج.الفعؿ
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 ماذا ينكب عف المفعكؿ المطمؽ في جممة جمست القرفصاء  94

آلةالفعؿ .بنوعالمصػدر .أ

د.صفةالمصدرج.العدد


 :جامعة ، اعراب المدرسة  ظ نت المدرسة 93

فاعؿ .بمفعوؿبو .أ

د.مفعوؿفيوج.نائبفاعؿ


 ؿ الذم يأخذ ثالثة مفاعيؿ فيما يمي:الفع 95

اتخذ .بألبس .أ

د.أنبأج.منح


 نائب الفاعؿ في قكلنا:  ت ميت في االذاعة المدرسية آيات مف الذكر الحكيـ  ىك : 96

آيات .بتاءالتأنيثالساكنة .أ

د.االذاعةج.ضميرمستتر


 ب ىك:أخمص في عممي........... ، المفعكؿ المطمؽ المناس 97

اخبلصٍ .باخبلٌص .أ

د.كؿاالخبلصج.اخبلصاً


 "انما بعثت معممان" اعراب معممان: 98

مفعوؿبوأوؿ .بحػػػػاؿ .أ

د.خبرافّج.مفعوؿبوثاٍف
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  أكؿ الكمثرل مصطفى  عالمة اعراب الفاعؿ ىي: 99

الضمةالمقدرةمنعمفظيورىاالثقؿ .بالضمةالظاىرة .أ

د.الضمةالمقدرةمنعمفظيورىاالتعذرؼالعمةج.حذؼحر


  غفكت غفكتيف  اعراب كممة غفكتيف: 71

مفعوؿبو .بنائبعفالمفعوؿالمطمؽ .أ

د.تمييػػػػػزج.مفعوؿمطمؽ


  كجدت العمـ نافعان  اعراب كممة نافعان: 79

صفػة .بتمييػػػػػػز .أ

د.مفعوؿألجميد.مفعج.مفعوؿبوثافٍ


 االت جكاز تأنيث الفعؿ ما يمي عدا كاحدة:مف ح 77

مؤنث .بالفاعؿاسـجنسجمعي .أ عمى عائدًا مستتر ضمير الفاعؿ
حقيقيأومجازي

د.الفاعؿجمػعتكسػػيرج.الفاعؿممحؽبجمعالمذكرالسالـ


:احدل األفعاؿ التالية تنصب مفعكليف 74

حفظالطالبالقصيدة .بوجدتالعمـسبيؿالنجاح .أ

د.أشرقتالشمسج.كتبالكاتبالمقالة


 أم العبارات التالية صحيحة 73

رأيتالقناعةُ .برأيتالقناعةَ .أ

د.رأيتالقناعَةكنزج.رأيتالقناعةكنزاً
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  نبح الكمب نباحان  اعراب نباحان في الجممة السابقة: 75

حػاؿ .بمفعوؿبو .أ

د.تمييػػػزج.مفعوؿمطمؽ


 شيد الكنعانيكف ح ارة عريقة ، تعرب الكنعانيكف ب : 76

الضمة .أ رفعو وعبلمة مرفوع فاعؿ
المقدرة

فاعؿمرفوعوعبلمةرفعوالضمةالظاىرة .ب

د.فاعؿمرفوعوعبلمةرفعوالواوج.فاعؿمرفوعوعبلمةرفعوالياء


 "كلقد نادانا نكح فمنعـ المجيبكف" نكع الفاعؿ: 77

اسـصريحمعرب .تبنياسـصريحم .أ

د.ضميرمستترج.مصدرمؤوؿ


 " كرتؿ القرآف ترتيال" جاء المفعكؿ المطمؽ : 78

مبينًالمنوع .بمبينًالمعدد .أ

د.لتقويةالمعنىج.مؤكدًالمفعؿ


 كاحدة مف األفعاؿ التالية مف أفعاؿ الرجحاف: 79

جعؿ .بوجد .أ

د.حػـرج.منح


 تالية تحتكم عمى مفعكؿ مطمؽ:أم مف الجمؿ ال 41

رميتورمحاً .بأكمتأكمتيف .أ

د.افتقدتؾكثيراًقعدتالقرفصاء .ج
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 كجب تأنيث الفعؿ في الجممة: ح رت زينب االحتفاؿ   ألف الفاعؿ: 49

حقيقيالتأنيثوفصموفاصؿعففعمو .بمؤنثتأنيثمجازي .أ

فعمود.حقيقيالتأنيثاليفصموفاصؿعفج.اسـجنسجمعي


 أرل الدىر كنزان ناقصان كؿ ليمة            كما تنقص األياـ كالدىر ينفد 47
 اعراب كنزان في البيت السابؽ:

مفعوؿبوأوؿ .بحاؿمنصوب .أ

د.تمييزمنصوبمفعوؿبوثافٍج.


 يبيح االسالـ لممرأة الحامؿ االفطار في رم اف  ، عند تحكيميا مف مبني لممعمـك الى  44
 : ني لممجيكؿ تصبح كالتاليمب

ُيباحلممرأةالحامؿاالفطارفيرمضافأ.
مفقبؿاالسبلـ

ُيبيحلممرأةالحامؿاالفطارفيرمضافب..

ُيباحلممرأةالحامؿاالفطارفيرمضافج.


د.يباحاالفطارفيرمضػاف

  يصنع العماؿ الصابكف في فمسطيف مف زيت الزيتكف كالصكدا  43
 :حكيميا مف مبني لممعمـك الى مبني لممجيكؿ تصبح كاالتيعند ت

فيفمسطيفمفزيتأ. ُيصنعالصابوُف
الزيتوفوالصودا

َيصنعالصابوَففيفمسطيفمفزيتالزيتوف.ب
والصودا

يصنعالصابوففيفمسطيفمفزيتج.
الزيتوفوالصودامفقبؿالعماؿ



وداد.يصنعالصابوفمفزيتالزيتوفوالص

 :عند بناء الجممة التالية لممجيكؿ  حاصر العدك المجاىديف  تصبح 45

ُحوِصرالمجاىدوفب.ُحوِصرالمجاىديفأ.

ُحوَصَرالمجاىديفد.ُحوَصَرالمجاىدوفج.
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 حقؽ........ العمـ أىدافو ، الفاعؿ المناسب لمأل الفراغ: 46

ب.ذيذا .أ

د.ذويج.ذو


 يشقى بجيمو ، عند تحكيميا الى جممة فعمية تصبح:ذك الجيؿ  47

يشقىذوالجيؿبجيمو .بذاالجيؿيشقىبجيمو .أ

د.يشقىذيالجيؿبجيموج.يشقىذاالجيؿبجيمو


 أييا الشاكي مف زىرة               عكقبت لـ تدر  يكمان ما ذنبيا 48
 : اعراب عػػكقبت

فعؿماضمبنيلممجيوؿمبنيعمى .أ
سكوفال

.فعؿماضمبنيلممجيوؿمبنيعمىالفتحب

فعؿماضمبنيعمىالفتحد.فعؿماضمبنيعمىالسكوف.ج


 اعمؿ بجد ثـ ركح عف نفسؾ كؿ التركيح، اعراب كؿ في الجممة السابقة: 49

مفعوؿبػوب.نائبعفالمفعوؿالمطمؽأ.

د.مفعوؿألجمو.مفعوؿمطمؽب
 كـ نائميف. عند حذؼ الفعؿ  خاؿ  تصبح الجممة:خمت 31

أنتـنائميف .بىـنائموف .أ

د.ىـنائميفأنتـنائموف.ج
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   :7ممحؽ  
 قائمة بأسماء السادة محكمي أدكات الدراسة

  دليؿ المعمـ، اختبار ميارات النحك 

 جية العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ
مناىجوطرؽتدريس_دكتوراهداوددرويشحمس1

يةبلغةعر
الجامعة
غزة-اإلسبلمية

مناىجوطرؽتدريس_دكتوراهماجدمحمودمطر2
لغةعربية

جامعةاألقصى

المغةالعربيةدكتوراهصادؽعبدا أبوسميماف3 جامعةاألزىرعمـو
جامعةاألقصىمناىجوطرؽتدريسماجستيرأديبالقوقا4
الجامعةاإلسبلميةتكنولوجياالتعميـدكتوراهلرنتيسيمحمودمحمدا5
مناىجوطرؽتدريس_دكتوراهإبراىيـسميمافشيخالعيد6

لغةعربية
وزارةالتربية
والتعميـ

الجامعةاإلسبلميةمناىجوطرؽتدريسدكتوراهعبدالمعطياألغا7
عةاإلسبلميةالجاممناىجوطرؽتدريسدكتوراهمحمدسميمافأبوشقير8
مناىجوطرؽتدريس_ماجستيرإنعاـىبلؿالبطريخي9

لغةعربية
مدرسةنسيبةبنت

كعب)ب(
جامعةاألقصىمناىجوطرؽتدريسدكتوراهشرؼعمربربخ10
جامعةاألقصىلغةعربيةماجستيرسميةعميالعايدي11
مدرسةعيفلغةعربيةبكالويوستماـقرماف12

جالوت)أ(
جامعةاألقصىمناىجوطرؽتدريسدكتوراهعمرعميدحبلف13
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   :4  ممحؽ
 اختبار ميارات النحك بصكرتو النيائية

 عزيزتي الطالبػػة:

ىذااالختبارييدؼإلىقياسمدىامتبلكؾلمياراتالنحو)التذكر،الفيـ،التطبيؽ،
 دقةقبؿالبدءباإلجابة.التحميؿ،التكويف(،والذينطمبومنِؾقراءةالتعميماتب

 :تعميمات االختبار

"فقرة.40*يتكوفاالختبارمف"

"دقيقة.45زمفاالختبار" -1

قراءةكؿموضوعقراءةجيدةومتأنيةقبؿاإلجابةعفاألسئمة. -2

عميِؾأفتختاِرإجابةواحدةمفبيفاالختيارات. -3

 التبدئياالجابةقبؿأفيؤذفلِؾبذلؾ. -4

ركـالباحثةبأفىذااالختبارلخدمةالبحثالعممي،وليسلوعبلقةفيالتأثيروفيالختاـُتذك
 عمىدرجاتالمادة.

 المثاؿ التالي يك ح كيفية االجابة عمى أسئمة االختبار:

 . ما يسند إليو الفعؿ سكاء قاـ بالفعؿ أـ لـ يقـ بو ىك:9

 ب. الجممة الفعمية   أ.  الفاعؿ  

 د. الفعؿ   ج. الظرؼ 

 

 معأطيباألمانيبالتوفيؽ



 الباحثة / ميسر ناصر شرير



 أ
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

 اسـ منصكب كقع عميو فعؿ الفاعؿ يسمى: 9

 ب.مفعواًلمطمقاً نائبالفاعؿأ.      

 د.مفعوالألجمو .مفعواًلبوج
 

 الفعؿ الذم يطمب مفعكالن بو يسمى: 7

 يفمتعديًالمفعول .ب الـز .أ

د.متصرفاً ج.متعدياً
 

 اسـ مرفكع يقع بعد فعؿ مبني لممجيكؿ كينكب عف الفاعؿ المحذكؼ ىك: 4

 ب.نائبالفاعؿ أ.اسـالفاعؿ

 د.خبػرمبتدأ ج.نائبعفالمفعوؿالمطمؽ
 

 :عداجميع الكممات اآلتية مبنية لممجيكؿ  3

 ب.ُسػِئؿ أ.ُيصَنع

 د.ِبيػع عالجج.
 

 سعدت بنجاح أخي سعادةن كبيرةن، جاء المفعكؿ المطمؽ: 5

 ب.مبينًالمنوع أ.مبينًالمعدد

 د.لتقويةالمعنى ج.مؤكدًالمفعؿ
 

 :عدا كاحدةكؿ ما يمي ينكب عف المفعكؿ المطمؽ  6

 ب.مصدرغيرمشارؾلوفياالشتقاؽ أ.صفتػػػػػػو

 د.آلتػػػػػػػو ػػػػػددهج.ع
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 يبنى الفعؿ الما ي الصحيح لممجيكؿ بػ: 7

 ب.ضـأولووكسرآخره أ.ضـأولووفتحماقبؿاآلخر

د.فتحأولووفتحآخره ج.ضـأولووكسرماقبؿاآلخر
 

 الفاعؿ دائمان يككف: 8

 مجروراً .ب مرفوعاً .أ

د.حرفاً ج.منصوباً
 

 الذم يأتي لتككيد الفعؿ أك بياف نكعو ىك:المصدر  9 

 المفعوؿبو .ب المفعوؿفيو .أ

د.المفعوؿألجمو ج.المفعوؿالمطمؽ
 

 أم مف الجمؿ تحتكم عمى نائب عف المفعكؿ المطمؽ:  91

 ب.فاصبرصبرًاجميبًل. أ.سجدالمصميسجدتيف.

د.عجبػػػػػًالؾ. ج.احترمؾكؿاالحتراـ.
 

 حكـ المفعكؿ المطمؽ: 99

 ب.الرفع الجػـز .أ

د.الجر ج.النصب
 

 ما يسند اليو الفعؿ سكاء قاـ بالفعؿ أك لـ يقـ بو ىك: 97

 الفاعؿ .ب المبتدأ .أ

 د.المبتدأوالفاعؿ ج.نائبالفاعؿ
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 ينكب عف المفعكؿ المطمؽ في جممة  جمست القرفصاء  ىك: 94

 آلةالفعؿ .ب نوعالمصػدر .أ

د.صفةالمصدر ج.العدد
 

  ظ نت المدرسة جامعة ، إعراب كممة المدرسة في الجممة السابقة: 93

 فاعؿ .ب مفعوؿبو .أ

د.مفعوؿفيو ج.نائبفاعؿ
 

 الفعؿ الذم يأخذ ثالثة مفاعيؿ فيما يأتي: 95

 اتخذ .ب ألبس .أ

د.أنبأ ج.منح
 

 االذاعة المدرسية آيات مف الذكر الحكيـ  ىك:نائب الفاعؿ في قكلنا:  ت مي ت في  96

 آيات .ب تاءالتأنيثالساكنة .أ

د.اإلذاعة ج.ضميرمستتر
 

 أ خمص في عممي ...........، المفعكؿ المطمؽ المناسب ىك: 97

 إخبلصٍ .ب إخبلٌص .أ

د.كؿاإلخبلص ج.إخبلصاً
 

 السابقة: "انما بعثت معممان" اعراب كممة معممان في الجممة 98

 مفعوؿبوأوؿ .ب حػػػػاؿ .أ

د.خبرإفّ ج.مفعوؿبوثاٍف
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   عالمة إعراب الفاعؿ ىي:مصطفى أكؿ الكمثرل  99

 الضمةالمقدرةمنعمفظيورىاالثقؿ .ب الضمةالظاىرة .أ

د.الضمةالمقدرةمنعمفظيورىاالتعذر ج.حذؼحرؼالعمة
 

 فكتيف: غفكت غفكتيف  إعراب كممة غ 71

 مفعواًلبو .ب نائبًاعفالمفعوؿالمطمؽ .أ

د.تمييػػػػػزاً ج.مفعواًلمطمقاً
 

  كجدت العمـ نافعان  اعراب نافعان: 79

 صفػة .ب تمييػػػػػػز .أ

د.مفعوؿألجميد.مفع ج.مفعوؿبوثافٍ
 

 :ما عدا كاحدة مف حاالت جكاز تأنيث الفعؿ ما يمي 77

الفاعؿضميرمستترعائدًاعمىمؤنثحقيقي .ب يالفاعؿاسـجنسجمع .أ
 أومجازي

د.الفاعؿجمػعتكسػػير ج.الفاعؿممحؽبجمعالمذكرالسالـ
 

 :أحد األفعاؿ اآلتية تنصب مفعكليف 74

 حفظالطالبالقصيدة. .ب وجدتالعمـسبيؿالنجاح. .أ

د.أشرقتالشمس. ج.كتبالكاتبالمقالة.
 

 ات التالية صحيحة:أم العبار  73

 رأيتالقناعُة. .ب رأيتالقناعَة. .أ

 د.رأيتالقناعَةكنز. ج.رأيتالقناعةكنزًا.
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  نبح الكمب نباحان  إعراب  نباحان  في الجممة السابقة: 75

 حػاالً .ب مفعواًلبو .أ

د.تمييػػػزاً ج.مفعواًلمطمقاً
 

 نعانيكف  بػ:شيد الكنعانيكف ح ارة عريقة، تعرب  الك 76

الضمة .أ رفعو وعبلمة مرفوعًا فاعبًل
 المقدرة

 فاعبًلمرفوعًاوعبلمةرفعوالضمةالظاىرة .ب

د.فاعبًلمرفوعًاوعبلمةرفعوالواو ج.فاعبًلمرفوعًاوعبلمةرفعوالياء
 

ل ق د  " 77 ـ   ن كحه  ن اد ان ا ك  يب كف   ف م ن ع   قة:" نكع الفاعؿ في اآلية السابال م ج 

 اسـصريحمعربب. اسـصريحمبني .أ

.ضميرمستترد ج.مصدرمؤوؿ
 

ر تِّؿ  "  78 ت يالن  ال ق ر آف   ك   " جاء المفعكؿ المطمؽ في اآلية السابقة:ت ر 

 مبينًالمنوع .ب مبينًالمعدد .أ

د.لتقويةالمعنى ج.مؤكدًالمفعؿ
 

 اف:كاحدة مف األفعاؿ اآلتية مف أفعاؿ الرجح 79

 جعؿ .ب وجد .أ

د.حػـر ج.منح
 

 الجممة التي تحتكم عمى مفعكؿ مطمؽ ىي: 41

 رميتورمحاً .ب أكمتأكمتيف .أ

 د.افتقدتؾكثيراً قعدتالقرفصاء .ج
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 كجب تأنيث الفعؿ في الجممة: ح رت زينب االحتفاؿ  ألف الفاعؿ: 49

 حقيقيالتأنيثوفصموفاصؿعففعمو .ب مؤنثتأنيثمجازي .أ

د.حقيقيالتأنيثاليفصموفاصؿعففعمو اسـجنسجمعيج.


47 
 

 أرل الدىر كنزان ناقصان كؿ ليمة            كما تنقص األياـ كالدىر ينفد
 إعراب كممة  كنزان  في البيت السابؽ:

 مفعواًلبوأوؿ .ب حااًلمنصوباً .أ

د.تمييزًامنصوباً ج.مفعواًلبوثافٍ
 

ـ لممرأة الحامؿ اإلفطار في رم اف ، عند تحكيؿ الفعؿ في الجممة السابقة إلى  يبيح اإلسال 44
 مبني لممجيكؿ تصبح:

أ.ُيباحلممرأةالحامؿاإلفطارفيرمضاف
 مفقبؿاإلسبلـ.

 ب.ُيبيحلممرأةالحامؿاإلفطارفيرمضاف.

 اف.د.ُيباحاإلفطارفيرمضػ ج.ُيباحلممرأةالحامؿاإلفطارفيرمضاف.

43 
 

  يصنع العماؿ الصابكف في فمسطيف مف زيت الزيتكف كالصكدا 
 عند تحكيميا مف مبني لممعمـك الى مبني لممجيكؿ تصبح كاالتي:

فيفمسطيفمفزيت ُيصنعالصابوُف أ.
 الزيتوفوالصودا.

ب.َيصنعالصابوَففيفمسطيفمفزيتالزيتوف
 والصودا.

زيتج.يصنعالصابوففيفمسطيفمف
الزيتوفوالصودامفقبؿالعماؿ.

 

 د.يصنعالصابوفمفزيتالزيتوفوالصودا.

 عند بناء الفعؿ حاصر في الجممة التالية لممجيكؿ  حاصر العدك المجاىديف  يصبح: 45

 ب.ُحوِصَرالمجاىدوف أ.ُحوِصرالمجاىديف

 د.ُحوَصَرالمجاىديف ج.ُحوَصَرالمجاىدوف
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 حقؽ........ العمـ أىدافو، الفاعؿ المناسب لمأل الفراغ: 46

 ب.ذي ذا .أ

د.ذوي ج.ذو
 

 ذك الجيؿ يشقى بجيمو، عند تحكيميا الى جممة فعمية تصبح: 47

 يشقىذوالجيؿبجيمو .ب ذاالجيؿيشقىبجيمو .أ

د.يشقىذيالجيؿبجيمو ج.يشقىذاالجيؿبجيمو
 

 زىرة               عكقبت لـ تدر  يكمان ما ذنبياأييا الشاكي مف  48
 إعراب  عػػكقبت  في البيت السابؽ:

عمى .أ مبني لممجيوؿ ماضمبني فعؿ
 السكوف

 ب.فعؿماضمبنيلممجيوؿمبنيعمىالفتح

د.فعؿماضمبنيعمىالفتح ج.فعؿماضمبنيعمىالسكوف
 

 ح ، إعراب كؿ في الجممة السابقة: اعمؿ بجد ثـ ركح عف نفسؾ كؿ التركي 49

 ب.مفعوؿبػو أ.نائبعفالمفعوؿالمطمؽ

د.مفعوؿألجمو ج.مفعوؿمطمؽ
 

 خمتكـ نائميف. عند حذؼ الفعؿ  خاؿ  في الجممة السابقة تصبح: 31

 أنتـنائميف .ب ىـنائموف .أ

 د.ىـنائميف ج.أنتـنائموف

 

 

 انتيت األسئمة ،،،
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  :3  محؽم
 قائمة بأسماء السادة محكمي مقياس االتجاه

 

 جية العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ

الجامعةاإلسبلميةعمـنفسدكتوراهنبيؿكامؿدخاف 9

الجامعةاإلسبلميةعمـنفسدكتوراهجميؿحسفالطيراوي 7

الجامعةاإلسبلميةعمـنفسدكتوراهعاطؼعثمافاألغا 4

الجامعةاإلسبلميةمناىجوطرؽتدريسدكتوراهالناقةأحمدحصبل 3

الجامعةاإلسبلميةمناىجوطرؽتدريسدكتوراهمحمودمحمدالرنتيسي 5

الجامعةاإلسبلميةتكنولوجياالتعميـدكتوراهأدىـحسفالبعموجي 6

الجامعةاإلسبلميةمناىجوطرؽتدريسدكتوراهأبوعودةمحمد 7
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  :5ممحؽ  
 الصكرة النيائية لمقياس االتجاه





بسـا الرحمفالرحيـ



:وبعدالسبلـعميكـورحمةا وبركاتو،

 عزيزتي الطالبة:



المقياسمف) (فقرةوييدؼإلىالتعرؼإلىاتجاىاتطالباتالصؼ35يتكوفىذا
فقط،فالرجاءأفتجيبيعفالتاسعاألساسينحومادةالنحو،وقدوضعألجؿالبحثالعممي

طفقراتوبصدؽوجديةحتىيتحقؽاليدؼمنو.

والمطموبمنِؾأفتقرئيكؿعبارةمفعباراتالمقياسبدقةثـتحديدشعورؾتجاىيا،
فعميِؾوضعاإلشارة) كنِتمثبًلتوافقيفبدرجةكبيرةجدًا (تحتخانةبدرجةكبيرةجدًا×فإذا

تالي.كماىوموضحفيالمثاؿال
 

بدرجػة  العبػػػػػػػػػارة الرقـ
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيػػرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 قميمػػة

بدرجة 
 قميمة جدان 

×أشعربسيولةحفظالقاعدةالنحوية.1

 

 

 ميسػر ناصػر شريػر : الباحثة
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 العبػػػػػػػػػارة الرقـ
بدرجػة 
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيػػرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 يمػػةقم

بدرجة 
 قميمة جدان 

أشعربالتركيزفيحصةالنحو.1

أميؿلمحديثبالعاميةىروبًامفالنحو.2

أشعربصعوبةفيـاإلعراب.3

أستمتعبقضاءوقتكبيرفيدراسةالنحو.4

أرىأفمحتوىالنحوشيؽوجذاب.5

أشعربالممؿفيحصةالنحو.6

أؤمفبأنومفالممكفتعمـالمغةالعربيةدوفالنحو.7

أحسأفاإلعرابيمثؿمتعةلي.8

استمتعبالمناقشاتالتيتتعمؽبالنحو.9

الأفضؿدراسةالنحومفخبلؿالويب.10

أشعربالسعادةعندمايغيبمعمـالنحو.11

الف12 بالمغة الحديث عمىأفضؿ تساعدني ألنيا صحى
اتقافالنحو.



أشعربصعوبةعندحفظالقواعدالنحوية.13

بيا14 التي األدبية التخصصات بأحد االلتحاؽ أنوي
مقررالنحو.



أىتـباالطبلععمىالكتبوالمراجعالخاصةبالنحو.15

أكرهالنحوألننيأكرهمعممو.16
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 العبػػػػػػػػػارة الرقـ
بدرجػة 
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيػػرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 يمػػةقم

بدرجة 
 قميمة جدان 

تفكيريكثيرًافيحصصالنحو.يتشتت17

يشجعنيمعمـالنحوأثناءالحصة.18

أشعرباالرتياحعندعمؿأينشاطيتعمؽبالنحو.19

أحسبالضجرعنداالستماعلمناقشاتتتعمؽبالنحو.20

الأكترثألسئمةالمعمـفيالحصة.21

22 ميمة النحو دراسة بأف لغتناأؤمف عمى لممحافظة
العربية.



استمتعبدراسةالنحومفخبلؿالويب.23

أرغبفيتخيؼبعضموضوعاتالنحومفالمقرر.24

استمعبانتباهألسئمةالمعمـفيحصةالنحو.25

تساعدنيالدروسالمحوسبةعمىفيـالنحو.26

حصةآخرى.يسرنياستبداؿحصةالنحوب27

أتمنىزيادةعددحصصالنحو.28

أشعرأننيأستذكرالنحورغمًاعني.29

أكرهالنحوبسبباختباراتوالصعبة.30

بالنسبة31 أىمية ذات أدرسيا التي النحو موضوعات
. إليَّ



أتمنىحذؼحصةالنحو.32
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 العبػػػػػػػػػارة الرقـ
بدرجػة 
 كبيرة جدان 

بدرجة 
 كبيػػرة

بدرجة 
 متكسطة

بدرجة 
 يمػػةقم

بدرجة 
 قميمة جدان 

وبالمنزؿ.أستمتعباستذكاردروسالنح33

الأحباالنتباهألستاذيفيحصةالنحو.34

أعتمدعمىالغشلئلجابةعفأسئمةاختبارالنحو.35
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  :6ممحؽ  
دليؿ المعمـ في تدريس  الفاعؿ_ المفعكؿ بو_ نائب الفاعؿ_ المفعكؿ المطمؽ  مف كتاب 

 اسي كفقان لبيئة الصؼ المقمكبالعمـك المغكية لمصؼ التاسع األس

 

دليػػؿالمعمػػـ

أخيالمعمـ/أختيالمعممة،تضعالباحثةبيفيديِؾدليبًللتقديـاالرشاداتالتيتساعد
نائب بو، المفعوؿ )الفاعؿ، اآلتية: تدريسدروسالنحو مف االىداؼالمرجوة تحقيؽ عمى

ل المغوية مفكتابالعموـ المطمؽ( المفعوؿ الدراسيالثانيالمقررعمىطمبةالفاعؿ، مفصؿ
الصؼالتاسعاألساسيوذلؾباستخداـبيئةالصؼالمقموببيدؼتنميةالمياراتالنحوية.

محتوياتالدليؿ:

تعريؼبيئةالصؼالمقموب. .1

خطواتتنفيذالصؼالمقموب. .2

 التوزيعالزمنيلتدريسالدروسبالصؼالمقموب. .3

مقموببطريقةتنميمياراتالنحولدىطالباتالصؼتخطيطوتنفيذالدروسبالصؼال .4
 التاسعاألساسي.

 مفيـك بيئة الصؼ المقمكب: .1

 مف المدمجنمط العرضالتعمـ عمى تعتمد لخصائصالمتعمـ وفقًا تعميمية بيئة يوفي
عبرالويبلبعضموضوعاتالدرسومناقشتياغيالفصؿالدراسيباالعتمادلكترونياإل

شطفيتنفيذاألنشطةوالتدريبات.عمىالتعميـالن
 خطكات تنفيذ التدريس بالصؼ المقمكب: .2

الحصة -أ إلى الحضور قبؿ العممية المادة عمى الطالب اطبلع يجب الحصة: قبؿ
الصفية.

وفيحاؿاعتمادالشرحعمىالفيديولتقديـشرحالمادةالعمميةالبدمفتنبيوالطالب
تق المشتتاتالتي عف الدرسمثؿ:إلىاالبتعاد متابعة الطالبأثناء تركيز مف مؿ

 الياتؼ.
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عمييا -ب فيبدايةالحصةينبغياعطاءوقتألسئمةالطبلبحوؿالمادةالتياطمعوا
وىذاالوقتضروريلئلجابةعفأسئمةالطبلبكماأنويسمحبالتأكدمفأفالطبلب

 أفيسأؿويناقش.اطمعواعمىالمادة،فالطالبالذياطمععمىالمادةيستطيع

أثناءالحصة:بعدالمناقشةيكوفالمعمـقدجيزالنشاطالخاصباليوـوالذييمكف -ت
بحثيةاستقصائيةتعطىلمطبلبأونشاط أفيشتمؿعمىتجاربمخبريةأومياـ

تطبيقيعمىحؿالمشكمةفيمايتعمؽبالدرس.

وذل -ث الطمبة تعممو بفحصما المعمـ الدرسيقوـ نياية أوبعد بالواجباتالمنزلية ؾ
 االختباراتالتكوينيةغيرىا.

 التكزيع الزمني لتدريس الدركس مف خالؿ بيئة الصؼ المقمكب: .3

 جدوؿتوزيعالحصصالتينفذتمفخبللياالدراسة.

 عدد الحصص الدركس المت منة في الدراسة ـ

 2 الفاعؿ 1

 3 المفعوؿبو 2

 2 نائبالفاعؿ 3

 3 المفعوؿالمطمؽ 4

 10 المجمػػوع
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 ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػالمك كع: الفاع     ة ػػػػػػػػػػـك المغكيػػػػػالمادة: العم

 الفصؿ الدراسي الثاني      الصؼ: التاسع األساسي



 األىداؼ
 االجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 أفتعرؼالطالبةالفاعؿ. .1

 

صور .2 الطالبة تعدد أف
 الفاعؿ.

 

ت .3 الطالبةأف ستخرج
األمثمة مف الفاعؿ

 المعطاةلو.

 

حاالت .4 الطالبة تميز أف
الفعؿ تأنيث جواز

 وتذكيره.

 

حاالت .5 الطالبة تذكر أف
الفعؿ تأنيث فيوجوب

كراستيا.

الفيديو بتحميؿ المعممة تقـو
عمى الفاعؿ بدرس الخاص

العربيصفحة النحو )مادة
 لمصؼالتاسع(.

عمى أسئمة بوضع تقـو
إجاباتا ومتابعة لصفحة

الطالبات.
 تقـو الصؼ غرفة وفي
الطالبات بسؤاؿ المعممة
غير المعمومات حوؿ
بتوضيحيا لتقـو الواضحة

ومناقشتيا.
كتابي بنشاط المعممة تبدأ
اآلتية األمثمة تكتب بحيث

عمىالسبورة..
1 المعمموف. حضر

 االجتماع.



الصفحة بفتح الطالبة تقـو
ال بمادة العربيالخاصة نحو

الخاص الفيديو وتشغيؿ
بدرسالفاعؿ.

تتعرؼإلىاألىداؼالخاصة
مف تحقيقيا والمرجو بالدرس

خبلؿالفيديو.
الخاصة األمثمة عرض ويتـ
خبلؿ ومف الفاعؿ بأشكاؿ
تعريؼ الطالبة تتذكر األمثمة

الفاعؿ.
عف باالجابة الطالبة تقـو
الخاص المرحمي النشاط

 ثـ الفاعؿ الىبأشكاؿ تنتقؿ
بحاالت الخاصة األمثمة

تأنيثالفعؿوجوبًا.


حؿأسئمةورقة

العمؿ.

عمى .6 الطالبة تمثؿ أف
أمثمة بثبلثة أنواعالفاعؿ

صحيحةفيكراستيا.

العربياف2 الرئيساف .ألقى
 مفخطبتيما حشد أماـ

الجنود.

يختاؿ3 الربيع .جاء
ضاحكًا.



 الطالبة وجوبتدوف حاالت
تأنيثالفعؿمعالفاعؿحسب

مافيمتومفاألمثمة.

األمثمة إلى الطالبة تنتقؿ
الخاصةبحاالتتأنيثالفعؿ

جوازًا.

مثاؿ بتدويف الطالبة تقـو
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 األىداؼ
 االجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

مناقشة* الطالبات مناقشة
 شفوية..

ديأركافالجممةالفعميةأ.حد
فياألمثمةالسابقة.

ب.حدديالفاعؿفياألمثمة
السابقة.

الفاعؿ اعراب عبلمة ج.ما
فياألمثمةالسابقة.

بترتيب المعممة تقـو
الطالباتإلىمجموعاتغير
عمؿ ورقة وتوزع متجانسة

(عمييف.1)

وتسمحلممجموعاتبالمناقشة
.معبعضياالبعض



جمعي جنس اسـ لفاعؿ
كما الفعؿ معو ويذكر يؤنث

ىومطموبفيالفيديو.

فيك الفاعؿ بإعراب تقـو
ىو2،1المثاليف) كما )

وبفيالفيديو.مطم

جواز حاالت الطالبة تدوف
تأنيثالفعؿمعالفاعؿحسب

مافيمتومفاألمثمة.

تطمب الحصة نياية وفي
المعممةمفالطالباتمتابعة
األسئمة لحؿ الصفحة

 ًا.إلكتروني



 تقـو الثانية الحصة في
الطالبات بتعزيز المعممة
صفحة عمى النشيطات

ترت اعادة ثـ ومف يبالمادة
إلى  الصؼ غرفة

مجموعات.


حضور مف االنتياء بعد
النشاط بحؿ تقـو الفيديو
كراستيا عمى الختامي

غرفةالصؼ.لمناقشتوفي



بتدويف الطالبة تقـو
التساؤالت حوؿ المبلحظات
مفخبلؿ تتضحليا التيلـ
مناقشتيا ليتـ الفيديو عرض

فيغرفةالصؼ.





حؿأسئمةالكتاب
المدرسي.
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 األىداؼ
 االجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ


عمؿ) ورقة والقياـ2توزيع )

وحميا. بمناقشتيا


تطمب الحصة، نياية في
الطالبات مف المعممة
الخاص الفيديو حضور
ليتـ بو المفعوؿ بدرس
مناقشتوفيالحصةالقادمة.
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  المفعكؿ بوالمك كع:      ة ػػػػػػػػػػـك المغكيػػػػػالمادة: العم

 سي الثانيالفصؿ الدرا      الصؼ: التاسع األساسي



 األىػداؼ
 اجراءات التنفيذ

 التقػكيـ
 دكر المتعمـ دكر المعمـ

الطالبة .1 تستذكر أف
المفعوؿبو.  مفيـو



الطالبة .0 تتعرؼ أف
تنصب التي األفعاؿ

 مفعوليف.


 

الطالبة .. تعرؼ أف
تنصب التي األفعاؿ

ثبلثةمفاعيؿ

بتحميؿ المعممة تقـو
بدرس الخاصة الفيديوىات

 بو الصفحةالمفعوؿ عمى
النحو )مادة بالمادة الخاصة
التاسع لمصؼ العربي

األساسي(.



بتقس المعممة الصؼتقـو يـ
إلىمجموعاتغيرمتجانسة

 

مف لمحصة بالتمييد وتقـو
مفاألسئمة خبلؿطرحعددًا
الطالبات حضور مف لتتأكد

لمفيديو.

بتشغيؿ الطالبة تقـو
بدرس الخاص الفيديو

المفعوؿبو.



عفوتق باإلجابة ـو
طرحتيا التي األسئمة
عرض أثناء المعممة
وتجيبعف كما الفيديو
السؤاؿالختاميالخاص
لدرس األوؿ بالفيديو
وتدوف بو المفعوؿ
واألسئمة المبلحظات
حوؿالمعموماتالتيلـ
تنتقؿ ثـ جيدًا تفيميا
الثاني الفيديو لحضور
التي باألفعاؿ الخاص

تنصبثبلثةمفاعيؿ.







حؿأسئمةالبطاقة.

بيف .4 الطالبة تميز أف
الثاني بو المفعوؿ

 والحاؿ.





تطرحاألسئمةالتالية:

ماالمقصودبالمفعوؿبو؟

 الـز فعؿ عمى مثااًل أعِط
.لفاعمو



بسؤاؿ الطالبة تقـو
المعمومات عف المعممة
مف تفيميا لـ التي

خبلؿعرضالفيديو.



الكتاب أسئمة حؿ
المدرسي.
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 األىػداؼ
 اجراءات التنفيذ

 التقػكيـ
 دكر المتعمـ دكر المعمـ

 

الطالبة .5 تستعمؿ أف
المصدرالمؤوؿليسد
المفعوليف مسد

 بصورةصحيحة.

 

الطالبة .6 تعرب أف
إعرابًا بو المفعوؿ

 صحيحًا.





المتعدية األفعاؿ أذكري
لمفعوليفليسأصميماالمبتدأ

والخبر.



توزعالمعممةبطاقةعمىكؿ
أسئمة عمى مشتممة مجموعة
لمناقشتيافيغرفةالصؼ.

الطالبات المعممة تشارؾ
ليتـ أكوف؟( )مف بمعبلعبة
التمخيصلمدرس خبلليا مف

مفقبؿالطالبات.

الطالبات المعممة تكمؼ
ةالصفحةلحؿاألسئمةبمتابع

التيستحمؿعمىالصفحة.



باإلجابة الطالبة تقـو
التي المعممة أسئمة عف
بداية في تطرحيا
وتشارؾ كما ، الحصة
اسئمة حؿ في زميبلتيا
لعبة ولعب  البطاقة

)مفأكوف؟(.
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  نائب الفاعؿالمك كع:      ة ػػػػػػػػػػـك المغكيػػػػػالمادة: العم

 الفصؿ الدراسي الثاني      الصؼ: التاسع األساسي

 

 

 األىداؼ

 اجراءات التنفيذ
 التقكيـ

 دكر المتعمـ دكر المعمـ

الطالبة1 توضح .أف
نائبالفاعؿ. مفيـو



الط2 تبيف البة.أف
نائب إعراب عبلمات

الفاعؿ.
 

.افتبيفالطالبةصور3
األمثمة في الفاعؿ ناب

المعطاةليا.

بتحميؿ المعممة تقـو
نائب عف مناسبة مسرحية
)مادة صفحة عمى الفاعؿ
لمصؼ العربي النحو
ثـ ومف األساسي( التاسع
الفيديو بتحميؿ تقـو
الخاصبشرحنائبالفاعؿ

أىدا ذو يكوف أف ؼعمى
واضحةومتدرجفيعرض
األمثمةحتىتتذكرالطالبة
كما الفاعؿ نائب مفيـو
ويكوفالفيديومشتمؿعمى
الماضي الفعؿ بناء كيفية

والمضارعلممجيوؿ



الطالبات تشاىد أف وبعد
المعممةبوضع الفيديوتقـو
الصفحة عمى أسئمة
الطالبات مع وتناقشيا
لمطالبات التعزيز وتقدـ

.المتفاعبلت

الطالبةبفتحالصفحة تقـو
العربي بالنحو الخاصة
نائب مسرحية وحضور
تشغيؿ ثـ ومف الفاعؿ
بشرح الخاص الفيديو
وتدويف ومتابعتو الدرس
المبلحظاتحوؿالدرس.

الختامي التقويـ حؿ
غرفة في لمناقشتو

الصؼ.



غرفة إلى الحضور وعند
الصؼ،،



بالسؤاؿ الطالبات تقـو
ا المعمومات لغامضةعف

بالنسبةليف.



بالتعاوف الطالبات تقـو
البعضلحؿ بعضيف مع

تدريباتورقةالعمؿ.



تـ التي األسئمة حؿ
تحميمياعمىالصفحة.
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 األىداؼ

 اجراءات التنفيذ
 التقكيـ

 دكر المتعمـ دكر المعمـ

الطالبة .4 تصوغ أف
المبنيلممجيوؿمف
الثبلثية األفعاؿ

 والرباعية.

 

الطالبة .5 تذكر أف
حذؼ أسباب
 الفاعؿمفالجممة.


 

الطالبة .6 تعرب أف
ال فينائب فاعؿ

إعرابًا الجممة
 صحيحا

تبدأ المدرسية وفيالحصة
المعممة المعممة تبدأ

كتابي بنشاط الحصة
المثاليف تعرض بحيث

اآلتييف:

احرصواعمىالموتتوىب
لكـالحياة.

الذيف وسيؽ تعالى:" قاؿ
كفرواإلىجينـزمرًا"

الطالبات مناقشة ثـ
المناقشةشفويةاآلتية:

السابقتيفحوليالجممتي- ف
إلى لممجيوؿ المبني مف

. المبنيلممعمـو

في- الفاعؿ نائب حددي
الجمؿالمبنيةلممجيوؿ.

نشاط اؿ مناقشة بعد
إذا التمييديتسأؿالمعممة
أو أسئمة ىناؾ كاف ما
غموضفيشرحالدرس.

البيت إلى العودة وعند
صفحة بفتح الطالبة تقـو
عفأسئمة واالجابة المادة

رالقصير.االختبا

 

المعممةبتقسيـالصؼ  تقـو
غير مجموعات إلى
عمؿ ورقة وتوزع متجانسة
 وتقـو مجموعة، لكؿ
مع بالمناقشة الطالبات
لحؿ الجماعي العمؿ
مناقشتيا ثـ ومف األسئمة

  

حؿأسئمةورقةالعمؿ.







 نائب الفاعلالموضوع:                                                       المادة: العلوم اللغوية     

 الفصل الدراسي الثاني                                التاسع األساسي                        الصف: 
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 األىداؼ

 اجراءات التنفيذ
 التقكيـ

 دكر المتعمـ دكر المعمـ

معالمجموعاتاآلخرى.

المعممةبتقديـالتعزيز تقـو
لممجموعاتاألكثرنشاطًا.

تطمب الحصة نياية وفي
معممةمفطالباتيامتابعةال

االختبار لحؿ الصفحة
بدرس الخاص القصير
ومشاىدة الفاعؿ نائب
الفيديوالخاصبشرحدرس

المفعوؿالمطمؽ.

 







الكتاب أسئمة حؿ
الوزاري.
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  المفعكؿ المطمؽالمك كع:      ة ػػػػػػػػػػـك المغكيػػػػػالمادة: العم

 يػػػي الثانػػػػؿ الدراسػػػػػػالفص      لتاسع األساسيالصؼ: ا



 األىداؼ
 اجراءات التنفيذ

 التقكيـ
 دكر المتعمـ دكر المعمـ

الطالبة1 توضح .أف
المفعوؿ مفيـو

المطمؽ.
 

الطالبة2 تبيف .أف
مف الغرض

المفعوؿالمطمؽ.
 

.أفتوضحالطالبةما3
المفعوؿ عف ينوب

 المطمؽ.











الم الفيديوتقـو بتحميؿ عممة
المفعوؿ بدرس الخاص
)مادة صفحة عمى المطمؽ
 النحوالعربيلمصؼالتاسع(

)محادثة بعمؿ المعممة تقـو
الطالبات ومناقشة جماعية(
عف واالجابة بالدرس

تساؤالتيـ.



المعممةبإدراجالعديدمف تقـو
النحو صفحة عمى األسئمة
مع ومناقشتيا العربي

طالباتيا.

بتشغيؿتقـو الطالبة
بدرس الخاص الفيديو
والذي المطمؽ المفعوؿ
تمييدي بنشاط يبدأ
االسـ بيف )التفريؽ
والفعؿ(ومفثـيعرض
الطالبة لتستذكر أمثمة
المطمؽ المفعوؿ مفيـو
أغراض ومعرفة ،

المفعوؿالمطمؽ،



باإلجابة الطالبة تقـو
المرحمي التقويـ عف
المفعوؿ ألغراض

ثـتستكمؿالمطمؽومف
الدرس أمثمة الطالبة
لتتعرؼإلىالنائبعف

المفعوؿالمطمؽ.





حؿأسئمةالدرسالتيتـ
صفحة عمى تحميميا

المادة.
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 األىداؼ
 اجراءات التنفيذ

 التقكيـ
 دكر المتعمـ دكر المعمـ

.أفتميزالطالبةبيف4
المطمؽ المفعوؿ
المفعوؿ ونائب

المطمؽ.
 

الطالبة5 تعرب .أف
المطمؽ المفعوؿ
عنو ينوب وما

 إعرابًاتامًا.

تبد الصؼ غرفة أوفي
مف كتابي بنشاط المعممة
خبلؿكتابةالمثاليفاآلتييف:



 تابتوبةصادقة.-

األسد.-  ىجـعميوىجـو



*المناقشةالشفويةلمطالبات.

في- المطمؽ المفعوؿ حددي
الجممةاألولى.

في- المطمؽ المفعوؿ حددي
الجممةالثانية.

ماتعريفؾلممفعوؿالمطمؽ؟-

 



باإلجابة الطالبة تقـو
 الختاميعف النشاط
لمدرس.



بتدويف الطالبة تقـو
والتساؤالت المبلحظات

حوؿالدرس.

إلى الحضور وعند
 تقـو الصؼ غرفة
عف بالسؤاؿ الطالبات
لـ التي المعمومات
الفيديو مف تفيميا

القصير.

بالتعاوف الطالبة وتقـو
حؿ في زميبلتيا مع
األسئمةالمعطاةمفقبؿ

المعممة.
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 األىداؼ
 اجراءات التنفيذ

 التقكيـ
 دكر المتعمـ دكر المعمـ

ا-  تنوبعددي التي أللفاظ
عفالمفعوؿالمطمؽ.



المناقشة مف االنتياء بعد
المعممة تسأؿ التمييدية،
ىناؾ كاف ما إذا الطالبات
أي حوؿ تساؤؿ غموضأو
الوارد المعمومات مف معمومة

ةفيالدرس.



بتوزيعبطاقةأسئمةعمى تقـو
ومناقشتيا لحميا كؿمجموعة

معبعضيفالبعض.



الطالبات أسئمةتكمؼ بحؿ
والواجب المدرسي الكتاب

البيتي.

تطمب الحصة نياية وفي
حضور طالباتيا مف المعممة

فيديوشرحالدرسالتالي.



  

حؿأسئمةورقةالعمؿ.

















الكتاب أسئمة حؿ
الوزاري.
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 :  7ممحؽ  
 كراؽ العمؿأ

 

 كرقة عمؿ لدرس الفاعؿ لمصؼ التاسع األساسي

 

 :أكممي الفراغ 

مفال .1 عمى ويدؿ ............ لػ مبنيًا تامًا فعبًل يمي ........... اسـ ىو فاعؿ
 .............أو............،ويسأؿعنوبأدلةاالستفياـ................

يأتيالفاعؿ:اسمًاصريحًامعربًاأو...............أو.............متصبًلأومنفصبًل .2
 أومصدرًامؤواًل.

أويج .3 ............ الفاعؿ.................أو كاف إذا وتأنيثو الفعؿ تذكير وز
 .............أو......................

 يجبتأنيثالفعؿإذاكافالفاعؿ.............أو................ .4

 

 :حددم الفاعؿ في كؿ جممة مما يمي كبيني نكعو 

اصطادالصيادسمكة .1

.............................................................

رحمُتالصغير. .2

...............................................................

موسىنقؿالخبر. .3

...............................................................

أشكرؾ .4

..............................................................
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ابتعدعفصديؽالسوء. .5

..............................................................

تطيرفيالجوالفرا .6

..............................................................

مشىالموكب. .7

.................................................................

اصطدمتالسيارتاف. .8

...............................................................

يسعدنيأفتنجح. .9

....................................................................
 

 :أميز األفعاؿ المؤنثة كجكبان مف األفعاؿ المؤنثة جكازان فيما يأتي 

فاطمة. .1  سافرتاليـو

................................................................. 

 فاطمةأكممتدراستياالجامعية. .2

.................................................................. 

لى**أفصحعزمؾفارتاعتلووصحت .3  أدارتالروـأكواسالسرورا 

................................................................. 



 مثمي لما يمي: 

 أفيكوفالفاعؿممحقًابجمعالمذكرالسالـ............. .1

 أفيكوفالفاعؿمؤنثًاتأنيثًامجازيًا............. .2

 أفيكوفالفاعؿاسـجنسجمعيًا.................. .3

 .أفيكوفالفاعؿضميرمستترعائدعمىمؤنثحقيقي.......... .4
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 :أعرب ما تحتو خط 

العامميف.المجتمعيقدِّر .1

...............................................................................

عمىثغورالوطف.المقاوموفيرابط .2

...............................................................................

رحمةمسرورتيف.مفالالطالبتافعادت .3

...............................................................................

بيوتالمواطنيف.طائراتاالحتبلؿتقصؼ .4

...............................................................................


 رالباحثة: ميسر ناصر شري
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   :8ممحؽ  
 ميمة تسييؿخطاب 
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 :  9ممحؽ  
 صكر لبيئة الصؼ المقمكب
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