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Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of using an 

educational program based on cognitive apprenticeship in developing 

grammatical concepts and problem-solving ability of primary stage male 

pupils in Taif. The study followed a quasi-experimental design of two 

groups: experimental and control. The sample of the study consisted of 

(57) male pupils, divided into two groups: experimental (28) pupils, and 

control (29) pupils, chosen from the sixth grade of the primary-school 

pupils. The study applied the following tools: a grammatical concepts test 

and a problem-solving scale. The experimental group was taught using the 

educational program while the control group was taught using the regular 

way. The results indicated that there were statistically significant 

differences in favor of the experimental group that studied the educational 

program based on cognitive apprenticeship. The study recommended 

using the cognitive apprenticeship, and conducting further studies on the 

effectiveness of cognitive apprenticeship in other branches of Arabic such 

as rhetoric and literature, or taking other variables not covered by this 

study, such as gender and the school stage, for example. 

Keywords: an educational program, cognitive apprenticeship, 

grammatical concepts, problem solving, primary-stage pupils. 
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α
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 أيمًُ الدزاسُ: 
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 دلًل املعلم لتدزيص الربنامج: 

 الدزاسُ:  إجساءات
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 انقبهي انمفاهيم اننحويةاختبار نتكافؤ انمجموعتين في  (: نتائج اختبار )ت(1جدول )

 انقبهي. ومقياس حم انمشكالت

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة االختبار

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

انمفاهيم 

 اننحوية

 08382 8.30153 18.7857 انتجريبية

 

56 

 

08704 

 8.66994 17.9333 انضابطة 

 08010 4.56276 10.6786 انتجريبية حم انمشكالت

 

56 

 

08992 

 4.52833 10.6667 انضابطة 

α ≤
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 :املعاجلُ اإلحصائًُ

 :ومهاقشتًا نتائج الدزاسُ

 انبَعدي انمفاهيم اننحوية نتائج اختبار )ت( نهفروق بين انمجموعتين في اختبار :(2انجدول)

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

 0.001 56 3.389 7.09944 30.5714 انتجريبية

 6.39333 24.5667 انضابطة

α ≤

α ≤
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 :عديانبَ  حم انمشكالتنتائج اختبار )ت( نهفروق بين انمجموعتين في اختبار : (3انجدول)

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

 0.007 56 2.818 4.22 14.43 انتجريبية

 4.31 11.27 انضابطة

α ≤
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 تىصًات الدزاسُ ومكرتحاتًا:

( بسعايُ عمادَ البحث  1-438-5921زقم مشسوع حبثٌ ) ) مت متىيل يره الدزاسُ

 اململكُ العسبًُ الشعىديُ ( -العلمٌ جامعُ الطائف
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 قائمُ املساجع

 :املساجع العسبًُ
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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