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ملخص البخح
هدؼ البحث إلى تعرؼ فاعمية إستراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ
عمى المهاـ في تنمية مهارات القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؛
ولتحقيؽ ذلؾ تـ إعداد برنامج قائـ عمى مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،واختبار مهارات تعمـ
القواعد النحوية ،ومقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية .وتكونت عينة البحث مف
( )04تممي ًذا مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرسة ديروط أـ نخمة اإلعدادية بمحافظة
المنيا ،تـ تقسيمهـ إلى مجموعتيف :تجريبية وعددها ( )04تمميذا ،وضابطة وعددها ()04

قبميا عمى تالميذ المجموعتيف ،ثـ درست المجموعة التجريبية
تمميذا ،وتـ تطبيؽ أدوت البحث ً
باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،ودرست
بعديا .وأسفرت النتائج
المجموعة الضابطة بطريقة المعمـ المعتادة ،ثـ تـ تطبيؽ أدوات البحث ً
عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،حيث تحسف أداء تالميذ المجموعة التجريبية في
تعمـ القواعد النحوية ،كما زاد الوعي لديهـ بتعمـ مهارات القواعد النحوية؛ بما يؤكد فاعمية
اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ في تنمية مهارات
تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
الكممات المفتاحية :مهاـ العرض -مهاـ التحميؿ -مهاـ الممارسة -مهاـ التقويـ -مهارات
تعمـ القواعد النحوية -الوعي بمهارات القواعد النحوية.
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The effectiveness of a proposed teaching strategy in light of the taskbased learning approach in developing the skills of learning
grammatical and raising awareness among prep-stage students

Abstract
The aim of the current study is to identify the effectiveness of a
proposed teaching strategy in the light of task-based learning approach in
developing grammatical skills and its awareness among prep-stage students. To
achieve this, a program based on the task-based approach to learning , a
grammar test, and an awareness measure of grammatical learning skills were
designed. The research participants consisted of (60) pupils from the second
preparatory class in Dairut Umm Nakhleh Preparatory School in Minya
Governorate. They were divided into two groups with 30 pupils in each:
experimental group taught by the proposed strategy and control group taught
by the traditional method. The results revealed that there were statistically
significant differences between the performance of the experimental group and
the control group in the post measurement in favor of the experimental group,
as the performance of students of the experimental group improved in learning
grammatical rules, and their level of awareness towards the grammatical skills
increased, confirming the effectiveness of the proposed teaching strategy.

Key words: task-based learning approach; presentation tasks; practice tasks;
evaluation tasks; grammar learning tasks; grammatical learning skills tasks.
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املكدمة:
يهدؼ تعميـ المغػة العربيػة فػي المرحمػة اإلعداديػة إلػى تمكػيف التالميػذ مػف أدوات المعرفػة
عػػف طريػػؽ تزويػػدهـ بالمهػػارات ا ساسػػية الخاصػػة بفنونهػػا وعمومهػػا ،والتػػدرج فػػي تنميػػة هػػذ
المهارات بحيػث يصػؿ المػتعمـ فػي نهايػة هػذ المرحمػة إلػى مسػتوى لغػوى يمكنػ مػف اسػتخداـ
وكتابيا ممػا يسػاعد عمػى مواصػمة دراسػت فػي المرحمػة
شفهيا
صحيحا
استخداما
المغة العربية
ً
ً
ً
ً
التالية.
والمغة بحسب بنيتها تتكوف مف ا صػوات ،والمورفيمػات (السػوابؽ ،والمواحػؽ ،والحواشػي،
وجذر الكممة) ،والكممات ،والجمؿ ،والدالالت .وهنػاؾ عػدة عمػوـ تتنػاوؿ هػذ الجوانػب هػي عمػـ
ا صػػػوات ،وعمػػػـ الصػػػرؼ ،وعمػػػـ النحػػػو ،وعمػػػـ الداللػػػة .ويسػػػمى عممػػػا النحػػػو والصػػػرؼ بعمػػػـ
القواعد( .يونس)22 :2444 ،
ولمقواعد النحوية أهمية كبرى داخؿ منظومػة المغػة؛ فهػي أسػاس فهػـ المقػروء والمسػموع
وكتابيػا ،كمػا أنهػا وسػيمة لضػبط الكػالـ والكتابػة ،وتسػاعد فػي اسػتخداـ
شػفهيا
والتعبير السميـ
ً
ً
صحيحا في الحديث والقراءة والكتابة( .رسالف)200 :2442 ،
المغة استخداما
ً
وبذلؾ تتضح أهمية تعميـ القواعد النحوية في ضبط كالـ التالميذ وكتابتهـ ،فيتحقػؽ بػذلؾ

الفهـ ،والتواصؿ الجيد مف ناحية ،والتعبير الصحيح مف ناحية أخرى.
ويهدؼ تدريس القواعد النحوية في المرحمة اإلعدادية إلى إكساب التالميذ عػادات مقبولػة
مف التعبيػر؛ تمكػنهـ مػف إدراؾ السػالمة فػي ا سػموب الػذي يقرؤونػ أو يسػمعون  ،وتسػاعدهـ
ػػتخداما
فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر روادراؾ الفػػػروؽ الدقيقػػػة بػػػيف التراكيػػػب والعبػػػارات ،واسػػػتخدامها اسػ
ً

صحيحا ،وتكوف لديهـ العادات المغوية الصحيحة( .شحاتة)30 :2442 ،
ً
وقد أوصت دراسات عديدة بتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية مف أهمها دراسة :الموح،
أحمد(،)2444

وأبو

كموب،

فتحي(،)2442

وأبو

زيد،

عربي(،)2442

وسالـ،

محمد( ،)2440والعمواني ،معتز( ،)2440وحواس ،نجالء( ،)2442والعنزي ،خمؼ(،)2442
وكامؿ ،أحمد( ،)2444والروبي ،أمؿ( ،)2442روابراهيـ ،راندا( ،)2440وعبد الحميد،

مروة( ،)2440وصالح ،إنجي( ،)2442وغيرها.

ويحتػػاج تعمػػـ القواعػػد النحويػػة فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة إلػػى مجموعػػة مػػف المهػػارات تتمثػػؿ
فػػي :مهػػػارات الفهػػـ النحػػػوي ،ومهػػارات التطبيػػػؽ النحػػوي وتتمثػػػؿ فػػي :تمييػػػز أواخػػر المعػػػرب
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والمبنػػػي مػػػف ا سػػػماء وا فعػػػاؿ وضػػػبطها ،والمعطػػػوؼ والمعطػػػوؼ عميػػػ  ،والنعػػػت والمنعػػػوت،
نحويػػا( .غالػػب)42 :2442 ،
والحػػاؿ وصػػاحب  ،والبػػدؿ والمبػػدؿ منػ  ،وتكػػويف جمػػؿ صػػحيحة
ً
(السماف)420 :2442 ،
ويسػػاعد الػػوعي بمهػػارات تعمػػـ القواعػػد النحويػػة فػػي تنميػػة اسػػتقاللية الػػتعمـ لػػدى تالميػػذ
المرحمػػة اإلعداديػػة ،حيػػث إنهػػـ يتعرفػػوف العمميػػات التػػي يقومػػوف بهػػا فػػي اسػػتخداـ القواعػػد،
ويخططوف السػتخداـ تمػؾ العمميػات قبػؿ الػتعمـ ،ويراقبونهػا ذاتيػا أثنػاء تعممهػا ،ويقومػوف ذاتيػا
مدى نجاحها بعد تعممها(.موسى)22 :2442 ،
وقد أوصت دراسات عديػدة بتنميػة الػوعي واالتجػا نحػو تعمػـ القواعػد النحويػة مػف أهمهػا
دراسػػة :المػػوح ،أحمػػد( ،)2444والسػػميطي ،ظبيػػة( ،)2444وأبػػو كمػػوب ،فتحػػي( ،)2442وأبػػو
زيػػػػد ،عربػػػػي( ،)2442وحػػػػواس ،نجػػػػالء( ،)2442وكامػػػػؿ ،أحمػػػػد( ،)2444وأبػػػػو الػػػػريش،
إلهاـ( ،)2440وصالح ،إنجي( ،)2442وغيرها.
ونظ ار همية القواعد النحوية والوعي بمهاراتها فقد ظهرت مداخؿ حديثة تهدؼ إلى
تنميتها ،ولعؿ مف أهـ هذ المداخؿ :مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،الذي يساعد التمميذ
عمى المشاركة الفعالة في عممية التعمـ ،ويثير دافعية التعمـ لدي ؛ حيث يجعؿ التمميذ أماـ
مهمة يحتاج في تنفيذها إلى المغة ،واال لتزـ بقواعدها ،فهو يوفر فرص التفاعؿ اإليجابي بيف
التالميذ في ظؿ وجود معمـ مرشد ،وتمميذ يفهـ ويطبؽ ،ويقوـ نفس بنفس  ،وبيئة صفية
تتميز باإليجابية في ظؿ شروط خاصة بالمهمة(.راشد)403 :2440،
والمهمػػة تعكػػس خطػػة عمػػؿ واضػػحة الخطػوات واإلجػراءات والمخرجػػات وذات صػػمة بحيػػاة
صػحيحا ووعػي التالميػذ
اسػتخداما
التالميذ ومواقفهـ اليومية ،واسػتخداـ القواعػد النحويػة فيهػا
ً
ً
بدور هذ المهاـ في فهـ وتطبيؽ القاعدة النحوية)Ergul,2004:82( .
باإلضافة إلى أف تعمـ القواعػد النحويػة القػائـ عمػى المهػاـ يقػوـ عمػى اكتسػاب المعػارؼ
والمهارات النحوية نتيجة القيػاـ بالمهػاـ المختمفػة التػي يمارسػها المػتعمـ بةيجابيػة فػي الموقػؼ
التعميمي ،ويتكوف مف مجموعة مف اإلجػراءات التػي تتضػمف اسػتخداـ القواعػد النحويػة وتنميػة
مهاراتها مع التركيز عمى المعنى وتحقيؽ االتصالية(.أبو لبف )3 :2440،
عالوة عمى أف تدريس القواعػد النحويػة فػي ضػوء الػتعمـ القػائـ عمػى المهػاـ يركػز عمػى
المعنػػػى ممػػػا يجعػػػؿ التالميػػػذ أكثػػػر تفػػػاعالً ،فعنػػػدما يكمػػػؼ المعمػػػـ التالميػػػذ بمهػػػاـ ذات طػػػابع
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اعيػا فيهػػا اهتمامػػاتهـ يصػػبح الػػتعمـ أكثػػر متعػػة ،ويشػػعر التالميػػذ بوظيفػػة القواعػػد
اجتمػػاعي مر ً
النحوية فػي حيػاتهـ ،ومػف ثػـ يتحقػؽ الغػرض الحقيقػي مػف تعممهػا؛ فالتالميػذ فيػ يسػتطيعوف

بعضػػػا ،حيػػػث إف الهػػػدؼ ا ساسػػػي مػػػف تهديػػػة المهػػػاـ هػػػو تعزيػػػز بنػػػاء
الػػػتعمـ مػػػف بعضػػػهـ ً
التفاعالت االتصالية بيف التالميذ( .إسماعيؿ (Ellis, 2009:227) )04 :2440،
و همية هذا المدخؿ في تعميـ القواعد ،وتعزيز االتصاؿ بيف التالميذ؛ فةف البحث الحالي
يتبنى بناء إستراتيجية تدريسية في ضوء التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد
النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

اإلحشاض باملشهلة:
نظر لقصور االهتماـ بتنمية مهارات القواعػد النحويػة لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة،
ًا
فػػةف هنػػاؾ شػػكوى مػػف ضػػعؼ مهػػارات تعمػػـ القواعػػد النحويػػة الخاصػػة بكػػؿ مػػف الفهػػـ النحػػوي
والتطبيؽ النحوي لدى هؤالء التالميذ؛ حيث يصعب عمى هؤالء التالميػذ تمييػز كػؿ مػف المعػرب
والمبني مف ا سػماء وا فعػاؿ ،والمعطػوؼ والمعطػوؼ عميػ  ،ووظيفػة حػروؼ العطػؼ ،والنعػت
والمنعوت ،والحاؿ وصاحب  ،والبدؿ والمبدؿ من  .كما يصعب عميهـ ضػبط أواخػر الكممػات التػي
تعبر عف تمؾ القواعد؛ أي عدـ القدرة عمى تطبيػؽ تمػؾ القواعػد ،لعػدـ امػتالؾ مهػارات التطبيػؽ
النحوي( .عبد الحميد )442 :2440،
كذلؾ فةف اإلجراءات التػي يتبعهػا بعػض المعممػيف فػي حصػص النحػو تتمثػؿ فػي اهتمػاـ بعػض
المعمميف بالجانب العممي لمقواعد النحوية وسردها ،واستغراؽ وقت الحصة في الشػرح والعػرض
رواهمػػالهـ لمتػػدريب والتطبيػػؽ مػػف خػػالؿ الق ػراءة والكتابػػة ،والبعػػد عػػف المواقػػؼ التعميميػػة فػػي

الشرح( .عبد العاؿ)420 :2440،

وقػد قػػاـ الباحػث بػػةجراء دراسػػة اسػتطالعية عمػػى ثالثػيف تمميػ ًذا مػػف تالميػذ الصػػؼ الثػػاني

اإلعدادي بمدرسة ديروط أـ نخمة اإلعدادية بةدارة مموي التعميميػة ،وهػدفت إلػى تعػرؼ مسػتوى
مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى هؤالء التالميذ؛ حيث طبؽ عمػيهـ
اختبػار مبػدئ ٌ
ٌ
مبدئي لموعي بها ،وتـ التوصؿ إلى النتائج اآلتية:
ومقياس
في مهارات تعمـ القواعد النحوية،
ٌ
ٌ
 -بمغ متوسط ا داء في اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية .%0.0

 -بمغ متوسط ا داء في مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية .%0.2
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فيتضح مف نتائج الدراسة االستطالعية ضػعؼ مهػارات تعمػـ القواعػد النحويػة والػوعي بهػا
لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
وهػػذا مػػا أثبتت ػ دراسػػات عديػػدة أهمهػػا دراسػػة :العم ػواني ،معتػػز( ،)2440وسػػالـ ،محمػػد
( ،)2440وحػػػواس ،نجػػػالء( ،)2442والعنػػػزي ،خمػػػؼ( ،)2442والجوجػػػو ،ألفػػػت(،)2443
وكامػػػػؿ ،أحمػػػػد( ،)2444والروبػػػػي ،أمػػػػؿ( ،)2442روابػػػػراهيـ ،رانػػػػدا( ،)2440وأبػػػػو الػػػػريش،
إلهػػػػػػاـ( ،)2440وعبػػػػػػد الحميػػػػػػد ،مػػػػػػروة( ،)2440وصػػػػػػالح ،إنجػػػػػػي( ،)2442وعبػػػػػػد ا ،
فاطمة( ،)2442وغيرها.
كمػا أف هنػاؾ عػػد ًدا مػف الدراسػػات التػي أوصػػت باسػتخداـ الػػتعمـ القػائـ عمػػى المهػاـ منهػػا
دراسػػة ،Shaimaa Abdelfattah, (2006( :و Mohammad Abdelmotal,
) ،(2010و) ،Manal Lotfy,(2010وسػػناء إب ػراهيـ ( ،)2442وعثمػػاف إمػػاـ (،)2440
و)Abolasem,(2013

 ،Hananو),(2015

Rashed

 ،Ezztو

Shaaban

) ،Salah,(2013و(.Nermeen Attya,(2016
وفي حدود عمـ الباحث ال يوجد بحث يتنػاوؿ إسػتراتيجية تدريسػية فػي ضػوء الػتعمـ القػائـ
عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

حتديد املشهلة:
تتحدد مشكمة الدراسة في ضعؼ مهارات تعمـ القواعد النحوية ،والوعي بهػا لػدى تالميػذ
المرحمة اإلعدادية ،واالفتقار إلػى إسػتراتيجيات تدريسػية قائمػة عمػى مػداخؿ حديثػة لتنميػة هػذ
المهارات .ولمتصدي لهذ المشكمة تحاوؿ هذ الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
مػػا فاعميػػة إسػػتراتيجية تدريسػػية مقترحػػة فػػي ضػػوء مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ لتنميػػة
مهػػارات تعمػػـ القواعػػد النحويػػة والػػوعي بهػػا لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة؟ ويتفػػرع عػػف هػػذا
السؤاؿ ا سئمة اآلتية:
 – 4ما مهارات تعمـ القواعد النحوية المناسبة لتالميذ المرحمة اإلعدادية؟
 – 2مػػا أسػػس بنػػاء إسػػتراتيجية تدريسػػية مقترحػػة فػػي ضػػوء مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ
لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
 –0مػػا اإلسػػتراتيجية التدريسػػية المقترحػػة فػػي ضػػوء مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ لتنميػػة
مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
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 –0مػػا فاعميػػة اإلسػػتراتيجية التدريسػػية المقترحػػة فػػي ضػػوء مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ
لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
حدود البخح :اقتصرت هذا البحث عمى:
 .4طالب الصؼ الثاني اإلعدادي :حيث يمثؿ هذا الصػؼ منتصػؼ المرحمػة اإلعداديػة ،وبدايػة
تمكف التمميذ مف القواعد النحوية ومهاراتها والوعي بها.
 .2اقتصر التطبيؽ عمػى عػدد ( )04تمميػ ًذا -مػف مجمػوع ( )232تمميػ ًذا -مػف تالميػذ الصػؼ
الثاني اإلعدادي بمدرسة ديروط أـ نخمة اإلعدادية -مركػز ممػوي بمحافظػة المنيػا؛ محػؿ إقامػة

الباحث ولدي عالقة طيبة بػالمعمميف روادارة المدرسػة؛ بمػا مكنػ مػف تػدريب المعمػـ -الػذي قػاـ

بتطبيؽ تجربة البحث أثناء فترة اإلجازة الصيفية -عمى البرنامج وأدوات البحث.

 .0بعض مهارات القواعد النحوية المناسبة لهؤالء التالميذ ،والتي تكشؼ الدراسػة الحاليػة عػف
ضعفها لديهـ.

حتديد املصطلخات:
بعد االطالع عمى تعريؼ مصطمحات البحػث فػي ا دبيػات التربويػة المختمفػة ،ومعالجتهػا؛
فقد تمت اإلفادة منها في تحديد مفهوـ المصطمحات بصورة إجرائية ،وجاءت كما يهتي:
 -4فاعمية :يقصد بهػا فػي هػذ الدراسػة :مػدى ا ثػر الػذي تحدثػ اإلسػتراتيجية المقترحػة فػي
ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ في تنمية مهارات تعمـ القواعػد النحويػة والػوعي بهػا لػدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
 – 2إستراتيجية تدريسية :ويقصد بها في هذ الدراسة :تحركػات المعمػـ داخػؿ الفصػؿ ،وأفعالػ
التػػي يقػػوـ به ػا ،والتػػي تحػػدث بشػػكؿ منػػتظـ ومتسمس ػؿ ،والفنيػػات التػػي اسػػتخرجت مػػف دراسػػة
طبيعػة مػػدخؿ الػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػاـ ،رواجراءاتػ  ،والتػي أعيػػد نسػػجها فػي اتسػػاؽ ،وانتظػػاـ،
وترتيب منطقي بشكؿ يجعمها فاعمة في تنمية مهارات تعمػـ القواعػد النحويػة ،والػوعي بهػا لػدى

تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
 - 0مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ :يقصػػد بػ  :ذلػػؾ المػػدخؿ الػػذي يعتمػػد عمػػى خطػػة عمػػؿ
تقوـ عمػى أنشػطة تراعػي اهتمامػات تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي وميػولهـ فػي تعمػـ النحػو؛
وتنقسـ إلى أنشطة ما قبؿ المهمة النحويػة ،وأنشػطة المهمػة النحويػة ،وأنشػطة مابعػد المهمػة
النحوية ،مع التركيز عمى كتابة تقارير يعدها التالميذ بهنفسهـ حوؿ تمؾ المهمة النحوية.
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 – 0مهػػارات تعمػػـ القواعػػد النحويػػة :يقصػػد بهػػا فػػي هػػذ الدراسػػة :تمػػؾ المهػػارات التػػي تمكػػف
تالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي مػػف مسػػتو ات الفهػػـ النحػػوي التػػي تتمثػػؿ فػػي تمييػػز كػػؿ مػػف
المعرب والمبني مف ا سػماء وا فعػاؿ ،والمعطػوؼ والمعطػوؼ عميػ  ،ووظيفػة حػروؼ العطػؼ،
والنعػػت والمنعػػوت ،والحػػاؿ وصػػاحب  ،ومسػػتوى التطبيػػؽ النحػػوي التػػي تتمثػػؿ ف ػي ضػػبط أواخػػر
الكممات التي تعبر عف تمؾ القواعد ،وتقاس باختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية المعد لذلؾ.
 – 2الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية :يقصد ب  :معرفة تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي
بمهارات تعمـ القواعد النحوية ،ومف ثـ انتبا هؤالء التالميذ لعممية التخطيط الستخداـ تمؾ
المهارات قبؿ التعمـ ،والمراقبة الذاتية الستخدامها أثناء التعمـ ،ثـ تقويـ مدى نجاحهـ في
استخدامها بعد التعمـ ،ويقاس بمقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية المعد لذلؾ.
فزضا البخح :لمبحث فرضاف هما:
إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في
 .4يوجد فرؽ داؿ
ً
القياس البعدي لمدى نمو مهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي
لصالح المجموعة التجريبية.
 .2يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس البعدي لمدى نمو الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي لصالح المجموعة التجريبية.
أيمية البخح :تتضح أهمية هذا البحث مف خالؿ االستفادة المتوقعة لكؿ مف:
 مخططي المناهج ومطوريها :حيث تقدـ الدراسة الحالية إستراتيجية تدريسية في ضوء مدخؿ
التعمـ القائـ عمى المهاـ؛ مما يساعد في تطوير مناهج تعميـ القواعد النحوية في الصؼ
الثاني اإلعدادي.
 المعمميف :استخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية
والوعي بها لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي؛ مما يساعد المعمميف في تطوير تدريسهـ
لمقواعد النحوية في هذا الصؼ.
 الطالب :حيث تنمي الدراسة الحالية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لديهـ.
 الباحثيف :تفتح الدراسة الحالية المجاؿ لبحوث تتناوؿ تنمية مها ارت القواعد النحوية بمداخؿ
تدريسية حديثة.
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اإلطار الهظزي للدراسة
" مدخل التعلم الكائم على املًام ،وتهمية مًارات تعلم الكواعد الهخوية والوعي بًا "
أوال – مدخل التعلم الكائم على املًام:
يتـ عرض مفهوم  ،وأسس  ،رواجراءات كما يهتي:

أ  -مفًوم التعلم املزتهز على املًام:
أساسا عمى نشاط صفي أو تدريب ل غرض معيف يتـ الحصوؿ
عرؼ بهن تعمـ يقوـ
ً
عمي عف طريؽ التفاعؿ بيف المشاركيف في ول آلية بناء وتفاعؿ متتابع مع التركيز عمى
المعنى مما يتطمب مف التالميذ الفهـ والمعالجة روانتاج المغة المستهدفة كما لو كانوا يؤدوف
مجموعة مف خطط العمؿ)lee,2000:32( .
كما ع رؼ بهن التعمـ الذي يقوـ عمى " نشاط يتطمب مف التالميذ أف يستخدموا المغة
مع التركيز عمى المعنى لتحقيؽ هدؼ ما" (Bygate , 2001: 13) .
وعرؼ أيضا بهن التعمـ الذي يعتمد عمى خطة عمؿ تتطمب مف التالميذ إنتاج المغة
بشكؿ طبيعي تمهيدا لتحقيؽ مخرجات معينة والتي يمكف تقييمها في إطار مدى صحة
المضموف ومناسبت لالهتماـ بالمعنى واستخداـ الثروة المغوية(Ellis, 2003:16( .
()Swan,2005:377
وكػذلؾ عػرؼ بهنػ الػتعمـ القػائـ عمػى نشػاط يػرتبط بالمغػة لتحقيػؽ أهػداؼ لغويػة محػػددة
بحيػث يػتـ تحقيقهػا باسػتخداـ المغػة(Samuda & Bygate, 2008: 69) (Murat & .
)Siebel, 2011: 48
وفي ضوء التعريفات السابقة يمكف التوصؿ إلى تعريؼ مدخؿ التعمـ القػائـ عمػى المهػاـ
في ضػوء إجػراءات هػذا البحػث بهنػ  :ذلػؾ المػدخؿ الػذي يقػوـ عمػى تعمػـ تالميػذ الصػؼ الثػاني
اإلعدادي لمقواعد النحوية الذي يعتمػد عمػى خطػة عمػؿ تقػوـ عمػى أنشػطة تراعػي اهتمامػاتهـ،
وميولهـ؛ بحيث تنقسـ إلى أنشطة ما قبؿ المهمة النحوية ،وأنشػطة المهمػة النحويػة ،وأنشػطة
مابعػػػد المهمػػػة النحويػػػة ،مػػػع التركيػػػز عمػػػى كتابػػػة تقػػػارير يعػػػدها التالميػػػذ حػػػوؿ تمػػػؾ المهمػػػة
النحوية.
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ب -أسص مدخل التعلم الكائم على املًام:
يقػػوـ مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى المهػػاـ عمػػى أسػػاس نظػػريتيف رئيسػػيتيف همػػا :النظريػػة
الثقافية االجتماعية ،والنظرية النفس لغوية ،وفيما يمي تفصيمهما:
ذاتيا تعتمد
 -4النظرية الثقافية االجتماعية :تقوـ عمى كوف اكتساب المغة عممية منظمة ً
عمى التعاوف والتفاعؿ واالتصاؿ بيف التالميذ ،ولها ثالثة جوانب هي)Ellis ,2003( :
)(Jinsun, Nirmalerao, 2011)(Shaban )Nunan, 2004) (Lipscomb, 2004
)(Salah,2013أبو لبف وآخروف)2440،
 التوسط :يتحدد النمو لمفرد بعامميف هما النضج وقدرة اإلنساف عمى استخداـ ا دوات
والرموز كوسائط ؛ ولذلؾ ترتبط المغة بالذكاء الحسي عمى اعتبار أنها وسيط مساعد ل ؛
تمهيدا لتذكر
وهذا التوسط يحدث بثالث طرؽ :إما مف خالؿ استخداـ بعض ا دوات
ً
المعمومات ،أوالتفاعؿ مع شخص آخر ،أو مف خالؿ الرموز ،والمػعمـ في التعمـ القائـ
عمى المهاـ يؤدي دور الوسيط ويصؿ بالتمميذ مف المعرفة العامة ا ولية الى المعرفة
العممية المعمقة ويوجه تدريجياً نحو فهـ المهمة رواتقانها.

أساسيا في التعمـ القائـ عمى المهاـ؛ حيث
 التفاعؿ المفظي :يعد التفاعؿ المفظي
ً
يمكف المعمميف مف تحديد السياؽ الذي يمكف التالميذ مف المشاركة بفاعمية في تعممهـ،
ويقدـ التفاعؿ المفظي باعتبار الوسيمة الرئيسة لتطور مهارات المغة عند التالميذ مف
بعضا ومع المعمـ.
خالؿ التفاعؿ مع بعضهـ ً
 تثبيت البناء أو التسقيؿ :هو نوع مف المساعدة المعروضة مف قبؿ المعمـ لدعـ
الػتعمـ ،ففػي عممية التسقيؿ يساعد المعمـ التمميذ عمى إنجاز مهمة أو إدراؾ مفهػوـ ال
يػستطيع التمميذ إدراك بنفس  ،والمعمـ يعرض مساعدت ليستطيع التمميذ إنجاز أكبر قدر
مػف المهمػة ،وعندما يشعر المعمـ بهف التمميذ بدأ في إنجاز المهمة بػصورة مستقمة يعمؿ
المعمـ عمى اإل زالة التدريجية لمدعامات .ويمكف استخداـ أدوات مختمفة لتسقيؿ تعمػـ
التالميذ منها :تقسيـ المهمة إلى أجزاء سهمة التنفيذ ،والتعمـ التعاوني ،والتػدريب،
وعػرض نماذج ،رواعطاء اإلرشادات؛ ويجب أف يحرص المعمموف عمى أداء التالميذ لممهاـ
بهقػؿ مستوى إجهاد ،روادارة حوار مفتوح لموقػػػوؼ عمػػػى مستوى معرفػػػة التالميذ ،وتحديد

أداة التسقيؿ الناجحة.
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 -2النظرية النفس لغوية :تقوـ عمى ثالثة نماذج هي)Ellis,2000) :
)(Skehan,2003

(الهاشمي،)2444،

( Mahmoud,2010

(Manal

()Edwards &Willis,2005
 التفاعؿ الجدلي :أكد نموذج التفاعؿ الجدلي أف تنمية مهارات المغة تصبح أكثر سهولة
عندما يحصؿ التمميذ عمى مدخالت مفهومة نتيجة لممناقشات المرتكزة عمى المعنى.
 المدخؿ المعرفي لممهاـ :يعتمد هذا المدخؿ عمى نظاميف :نظاـ يعتمد عمى دراسة النص
المغوي مف خالؿ دراسة الكممات والجمؿ والتراكيب ،ونظاـ يعتمد عمى القواعد النحوية
التي تحكـ ال جمؿ والتراكيب والنصوص المغوية ،ويتـ في تقييـ مستوى مهارات قواعد
المغة مف خالؿ :الطالقة ،والدقة ،والتعقيد.
 الكفاءة االتصالية :تعني قدرة التمميذ عمى ممارسة المغة بشكؿ تمقائي ،مع توافر حس
لغوي يميز ب التمميذ بيف الوظائؼ المختمفة لمغة في مواقؼ االستعماؿ الفعمي ،وهناؾ
بعداف لمكفاءة االتصالية؛ البعد ا وؿ تحديد المعمومات المراد اكتسابها مف خالؿ النص
المغوي؛ ففي درس القواعد النحوية ينبغي تحديد الغرض مف دراسة النموذج المغوي
مسبقا بنبذ مختصرة ،والبعد الثاني هو بعد أخد ا دوار ويختص بالقدرة عمى المشاركة
لتحقيؽ اتصاؿ التالميذ.
يتضح مما سبؽ أف مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ يعتمد عمى مبادئ النظرية الثقافية
االجتماعية ،التي تقوـ عمى التعاوف والتفاعؿ واالتصاؿ بيف التالميذ ،وكذلؾ يعتمد هذا
المدخؿ عمى مبادئ المدخؿ المعرفي لممهاـ مف دراسة الكممات والجمؿ والتراكيب ،والنظاـ
الذي يحكـ الجمؿ والتراكيب والنصوص المغوية.

ج -خطوات مدخل التعلم الكائم على املًام ،وإجزاءاتٌ:
تتمثؿ خطوات مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،رواجراءات فيما يهتي:
()Murat , 2011( (van den Braden, 2010) )Edwards&Willis,2005
( )4مرحمة ما قبؿ المهمة ،وتشمؿ:
 التمهيد لدرس القواعد النحوية والتذكير بقواعد نحوية تمت دراستها تتعمؽ بالقاعدة
الجديدة مف خالؿ طرح مجموعة مف ا سئمة مثؿ ما عالقة قاعدة (كذا) التي تمت
دراستها سابقا بالقاعدة الجديدة؟ ،وما مفهوـ (كذا)؟ ،واعط مثاال لػ (كذا).
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 تحديد المهاـ المطموبة في درس القواعد النحوية مثؿ طرح أمثمة تتعمؽ بالقاعدة النحوية،
أو طرح استنتاجات تتعمؽ بالقاعدة ،أو اقتراح أنشطة تتعمؽ بالقاعدة ،أو اإلجابة عف
تدريبات تتعمؽ بالقاعدة النحوية.
( )2مرحمة المهمة :وتشمؿ:
 المهمة :يتـ فيها تقسيـ التالميذ إلى مجموعات بحيث تتكوف كؿ مجموعة مف 2 – 2
تالميذ ،ثـ يتـ توزيع عمى كؿ مجموعة مهمة معينة في درس القواعد النحوية ،فمثال
مجموعة مهمتها طرح أمثمة تتعمؽ بالقاعدة ،ومجموعة أخرى مهمتها طرح استنتاجات
تتعمؽ بالقاعدة ،ومجموعة ثالثة مهمتها اقتراح مجموعة مف ا نشطة تتعمؽ بالقاعدة،
ومجموعة رابعة مهمتها اإلجابة عف تدريبات ،ثـ يشرح المعمـ كؿ مهمة نحوية خاصة
بكؿ مجموعة وتحديد الهدؼ مف أدائها ،ثـ تكميؼ كؿ مجموعة بعرض مهمتها النحوية
أماـ بقية المجموعات.
 التخطيط :يتـ في تكميؼ كؿ مجموعة بةعداد تقارير شفهية وكتابية عف المهمة النحوية
المكمفة بها ،وتقديـ المعمـ مجموعة مف اإلرشادات والتوجيهات لكؿ مجموعة بهدؼ
مساعدتهـ في إنجاز المهمة النحوية المكمفيف بها ،ويناقش المعمـ كؿ مجموعة في
المهمة النحوية وتحديد مكونات التقرير الخاص بالمهمة النحوية.
خاصا بالمهمة النحوية المكمفيف بها،
تقرير
ًا
 التدويف :يتـ في أف تكتب كؿ مجموعة
ً
ومراجعة كؿ مجموعة لمتقرير الخاص بالمهمة النحوية مف حيث الشكؿ والمضموف.
( )0مرحمة ما بعد المهمة وتشمؿ:
 العرض :يتـ مف خالؿ عرض تقارير كؿ مجموعة عمى المعمـ وبقية المجموعات لمتوصؿ
إلى المهاـ النحوية المطموبة.
 التحميؿ :يتـ مف خالؿ مناقشة التقارير مف جانب المعمـ والتالميذ بهدؼ عرض القاعدة
النحوية وتصويب ا خطاء.
 التركيز المغوي :يتـ مف خالؿ تقديـ أمثمة جديدة لمقاعدة النحوية ،ورسـ خريطة مفاهيـ
عف القاعدة النحوية ،وتقديـ استنتاجات لمقاعدة النحوية.
 الممارسة :تتـ مف خالؿ اإلجابة عف تدريبات لغوية حوؿ القاعدة النحوية.
 التقويـ :يتـ في التصويب لمتالميذ روامدادهـ بالمزيد مف التدريبات النحوية.
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يتضح مما سبؽ أف مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ يمر بثالث مراحؿ أساسية ،هي:
مرحمة ما قبؿ المهمة ،و مرحمة المهمة ،و مرحمة ما بعد المهمة ،وقد أفاد منها البحث
الحالي في بناء اإلستراتيجية المقترحة.

ثانيا – مًارات تعلم الكواعد الهخوية:
تتمثؿ أهـ مهارات تعمـ القواعد النحوية في الصؼ الثاني اإلعدادي فيما يمي( :عصر
( )2444،السميطي( )2442 ،أحمد ( )2442،الخماش( )2442،شحاتة ،والسماف،
( )2442قباوة :)2442،

أ-

مشتوى الفًم الهخوي :ويشمؿ المهارات اآلتية:

 -4يميز المعرب والمبني مف ا سماء.

 -2يميز المعرب والمبني مف ا فعاؿ .

 -0يميز المعطوؼ والمعطوؼ عمي .

 -0يميز وظيفة حروؼ العطؼ .

 -2يميز النعت المفرد والجممة وشب الجممة -0 .يميز النعت والمنعوت .
 -2يميز الحاؿ المفرد والجممة وشب الجممة.

 -2يميز الحاؿ وصاحب .

ب  -مشتوى التطبيل الهخوي:

ويشمؿ المهارات اآلتية:

 -4يضبط أواخر ا سماء المعربة والمبنية.

 -2يضبط أواخر ا فعاؿ المعربة والمبنية.

صحيحا.
 -0يضبط آخر النعت ضبطًا
ً

صحيحا.
 -0يضبط آخر المعطوؼ ضبطًا
ً

صحيحا.
طا
 -2يضبط آخر الحاؿ ضب ً
ً
نحويا
 -2يكوف جمالً صحيحة
ً
نحويا
 -2يكوف جمالً صحيحة
ً

صحيحا.
طا
 – 0يضبط آخر البدؿ ضب ً
ً

مستخدما فيها المعرب والمبني مف ا سماء.
ً
مستخدما فيها المعرب والمبني مف ا فعاؿ.
ً

مستخدما فيها العطؼ.
نحويا
 -3يكوف جمالً صحيحة
ً
ً
مستخدما النعت.
نحويا
 -44يكوف جمالً صحيحة
ً
ً

مستخدما فيها الحاؿ.
نحويا
 -44يكوف جمالً صحيحة
ً
ً
وقد تمت اإلفادة مف هذا العرض في بناء قائمة مهارات القواعد النحوية الالزمة لتالميذ
الصؼ الثاني اإلعداي في ضوء هذ المهارات.
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ثالجا– الوعي مبًارات تعلم الكواعد الهخوية:
يقصد بالوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية :معرفة التمميذ بالعمميات العقمية ،والمغوية التي
يقوـ بها لتعمـ القواعد النحوية ،ومف ثـ التخطيط لمقياـ بهذ العمميات قبؿ التعمـ ،ومراقبة
تنفيذ تمؾ العمميات أثناء التعمـ ،وتقويـ مدى النجاح في استخداـ تمؾ العمميات وصوال إلى
تحقيؽ الغرض مف التعمـ وهو حؿ المشكالت النحوية بطريقة منطقية(Mokharti & .
)et.al, 2002
والوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية باإلضافة إلى كون عممية معرفية ،فهو عممية
وجدانية؛ حيث يمثؿ االرتباط بيف المعرفة واالنتبا الذي يمثؿ المستوى ا وؿ مف العمميات
الوجدانية التي يقوـ بها التالميذ أثناء تعمـ القواعد النحوية(.سعودي)440 :2443 ،
ويقسـ الوعي بتعمـ القواعد النحوية ثالثة أقساـ هي :الوعي بمهارات تعمـ القواعد
النحوية ،والوعي بطبيعة القواعد النحوية ،والوعي باالستراتيجيات المستخدمة لتنمية مهارات
تعمـ القواعد النحوية(Mokharti & Riechard, 2002) .
ويعنى البحث الحالي بالقسـ ا وؿ منها وهو الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية ،ومف
ثـ يحدد هذا البحث مفهوـ الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية بهن  :معرفة تالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادي بمهارات تعمـ القواعد النحوية ،ومف ثـ انتبا هؤالء التالميذ لعممية التخطيط
الستخداـ تمؾ المهارات قبؿ التعمـ ،والمراقبة الذاتية الستخدامها أثناء التعمـ ،ثـ تقويـ مدى
نجاحهـ في استخدامها بعد التعمـ.
ويسهـ الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية في تنمية استقاللية التعمـ لدى تالميذ
الصؼ الثاني اإلعدادي ،فهـ ي تعرفوف العمميات التي يقوموف بها لتعمـ القواعد النحوية؛ ومف
ثـ فهـ يخططوف الستخداـ تمؾ العمميات ،ويراقبونها ذاتيا أثناء التعمـ ،ويقوموف ذاتيا مدى
نجاحها بعد التعمـ( .موسى( )22 :2442 ،فضؿ ا )22-22 :2440 ،
كما يساعد الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية في نمو دافعية هؤالء التالميذ نحو
استخداـ عممياتها ،ومف ثـ تحقيؽ الغرض مف تعمـ القواعد النحوية وهو حؿ المشكالت
النحوية بطريقة موضوعية صحيحة( .سعودي)02 :2442 ،
ويستخدـ لقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية أدوات مختمفة لعؿ مف أهمها:
مقياس الوعي بمها ارت تعمـ القواعد النحوية؛ حيث تصاغ مهارات تعمـ القواعد النحوية في
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هذا المقياس في صورة جمؿ خبرية تصاغ عمى لساف التمميذ ،ويعبر مف خاللها عف معرفت
مقياس مف درجتيف أو
بمهارات تعمـ القواعد النحوية التي يستخدمها ،ويوضع أماـ الجمؿ
ٌ
ثالث أو خمس درجات يقرر مف خاللها التمميذ مدى استخدام لمهارات تعمـ القواعد النحوية،
اختباريا ،ولكف يهخذ شكؿ استطالع الرأي ،ومف ثـ ال
ويتميز هذا النوع بهن ال يهخذ شكالً
ً
نفسي ا عمى التمميذ؛ مما يساعد عمى التعبير عف وعي بمهارات تعمـ القواعد
عبئا
يشكؿ ً
ً
النحوية بحرية ،وهذا يرفع مف صدؽ البيانات المهخوذة مف التالميذ ،بعكس االختبارات التي
وعبئا ثقيالً عمى التالميذ؛ مما يؤثر في صدؽ البيانات.
تمثؿ رهبة ً
)(Mokharti & Riechard, 2002

إجزاءات البخح وبهاء اإلسرتاتيجية التدريشية
تـ بناء اإلستراتيجية التدريسية وفقا لمخطوات التالية:

أوال – حتديد أيداف اإلسرتاتيجية التدريشية:
هدفت اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ إلى
تنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي؛ ومف ثـ
سعت الدراسة الحالية إلى تحديد هذ المهارات التي ينبغي أف يمتمكها هؤالء التالميذ كما يمي:
 قائمة مهارات تعمـ القواعد النحوية:
هدؼ بناء هذ القائمة إلى تحديد مهارات تعمـ القواعد النحوية المناسبة لتالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادي ،والتي تسعى اإلستراتيجية التدريسية إلى تنميتها لدى هؤالء التالميذ،
واعتمدت الدراسة الحالية في بناء هذ القائمة عمى عدة دراسات منها دراسة :سالـ،
محمد( ،)2440وحواس ،نجالء( ،)2442وكامؿ ،أحمد( ،)2444والروبي ،أمؿ(،)2442
روابراهيـ ،راندا( ،)2440والخمؼ ،رامي( ،)2440وعبد الحميد ،مروة( ،)2440وفورة،

ناهض( ،)2442وصالح ،إنجي( ،)2442وعبد ا  ،فاطمة( ،)2442وغيرها.

وتـ التوصؿ إلى قائمة مبدئية تضـ ( )24مهارة مف مهارات تعمـ القواعد النحوية
(ممحؽ ،)2ثـ وضعت هذ القائمة في صورة استبانة (ممحؽ  ،)0وعرضت هذ االستبانة
عمى مجموعة مف متخصصي تعميـ المغة العربية (ممحؽ ،)4وقد قاـ الباحث بةجراء التعديالت
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التي طمبها المحكموف؛ فهصبحت القائمة في صورتها النهائية تضـ ( )42مهارة مف مهارات
تعمـ القواعد النحوية تمثؿ أهدافا لإلستراتيجية التدريسية (ممحؽ .)0

ثانيا– حتديد حمتوى اإلسرتاتيجية التدريشية:
تحدد محتوى اإلستراتيجية التدريسية في وحدتيف تعميميتيف لمقواعد النحوية هما:
الوحدة ا ولى :اإلعراب والبناء ،وتضـ درسيف لمقواعد النحوية هما :الدرس ا وؿ :المعرب
والمبني مف ا سماء ،والدرس الثاني :المعرب والمبني مف ا فعاؿ.
الوحدة الثانية :التوابع ،وتضـ ثالثة دروس هي :العطؼ ،والنعت ،والحاؿ.
(انظر ممحؽ  2يوضح اإلستراتيجية التدريسية ،ومكوناتها)

ثالجا – حتديد خطوات اإلسرتتيجية التدريشية وإجزاءاتًا:
تحددت خطوات اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى
المهاـ فيما يهتي:
( )4مرحمة ما قبؿ المهمة.
( )2مرحمة المهمة .وتشمؿ:
(أ) المهمة.

(ب) التخطيط.

(ج) التدويف.

( )0مرحمة ما بعد المهمة وتشمؿ :العرض -التحميؿ -التركيز المغوي -الممارسة -التقويـ.

رابعا – حتديد األنشطة والوسائط التعليمية املشتخدمة:
تحددت ا نشطة التعميمية المستخدمة في اإلستراتيجية التدريسية فيما يهتي:


تمخيص القاعدة النحوية في ورقة عمؿ مع إعطاء أمثمة لها.



كتابة الفتة باستخداـ القاعدة النحوية.



تكممة جداوؿ تتضمف أمثمة لمقاعدة النحوية.



تنفيذ بعض ا لعاب المغوية مثؿ  :لعبة التصنيؼ ،واكتشؼ الخطه  ،ولعبة
الشجرة‘ لعبة البولينج.

كما تحددت الوسائط التعميمية المستخدمة في اإلستراتيجية التدريسية فيما يهتي:
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جهاز الحاسوب وجهاز العارض لعرض شفافيات تتضمف القاعدة النحوية وا مثمة



جهاز تسجيؿ إلسماع التالميذ نصا مرتبطًا بالقاعدة النحوية.



لوحة ورقية لعرض القاعدة النحوية عمى التالميذ وأمثمة عميها.



بطاقات لعرض تدريبات تتعمؽ بالقاعدة النحوية.

خامشا – تكويم اإلسرتاتيجية التدريشية:
تضمنت اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ أداتي
تقويـ هما:
أ – اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
ب – مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
وفيما يمي بياف بهاتيف ا داتيف:

أ – اختبار مًارات تعلم الكواعد الهخوية لدى تالميذ الصف الجاني اإلعدادي:
 الهدؼ مف االختبار :هدؼ بناء اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية إلى الحكـ عمى مدى
تمكف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي مف مهارات تعمـ القواعد النحوية.
 بناء االختبار :تكوف اختبار مهارات القراءة لمدراسة مف ثالثة أسئمة أساسية تضـ ()00
سؤاالً فرعيا؛ حيث خصص لكؿ مهارة مف مهارات تعمـ القواعد النحوية سؤاالف ،كما
خصص لكؿ سؤاؿ درجة واحدة ،والجدوؿ التالي يوضح مواصفات االختبار:
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جذول ()1
مىاصفبث اخخببر مهبراث حعهم انمىاعذ انىحىَت
انمسخىَبث

مهبراث انمىاعذ انىحىَت

مسخىي
انفهم
انىحىٌ

َ -1مُز انمعزة وانمبىٍ مه األسمبء.
َ -2مُز انمعزة وانمبىٍ مه األفعبل.
َ -3مُز انمعطىف وانمعطىف عهُه.
َ -4مُز وظُفت كم حزف مه حزوف انعطف
انممزرة (انىاو – انفبء –ثم – أو – بم – ال –
نكه).
َ -5مُز أوىاع انىعج.
َ -6مُز انىعج وانمىعىث.
َ -7مُز انحبل وصبحبه.
َ -8مُز أوىاع انحبل.
َ -1ضبط أواخز األسمبء انمعزبت وانمبىُت ضبطًب
صحُحب.
ً
َ -2ضبط أواخز األفعبل انمعزبت وانمبىُت ضبطًب
صحُحب.
ً
صحُحب.
َ -3ضبط آخز انىعج ضبطًب
ً
َ -4ضبط آخز انمعطىف ضب ً
صحُحب.
طب
ً
َ -5ضبط آخز انحبل ضب ً
صحُحب.
طب
ً
َ -6كىن جمال مسخخذ ًمب انمعزة وانمبىٍ مه
األسمبء.
َ -7كىن جمال مسخخذ ًمب انمعزة وانمبىٍ مه
األفعبل.
َ -8كىن جمال صحُحت وحىًَب مسخخذ ًمب فُهب
انعطف.
َ -9كىن جمال صحُحت وحىًَب مسخخذ ًمب فُهب
انىعج.
َ -11كىن جمال صحُحت وحىًَب مسخخذ ًمب فُهب
انحبل.
 18مهبرة

مسخـــــــىي
انخطبُك
انىحىٌ

انمجمىع

عذد
انمفزداث

انىسبت
انمئىَت

2
2
2

%5.5
%5.5
%5.5

2
2
2
2
2

%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5
%5.5

36

111
%

 صياغة تعميمات االختبار :هدفت تعميمات االختبار إلى شرح االختبار في أبسط صورة
ممكنة ،وقد وجهت لمتالميذ التعميمات اآلتية عند اإلجابة عف أسئمة االختبار :ضرورة أف
يراعي التمميذ قراءة كؿ نص جيداً قبؿ اإلجابة عف ا سئمة التي تمي  ،وقراءة رأس السؤاؿ
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جيداً حتى يفهـ المطموب من في السؤاؿ ،وعدـ ترؾ سؤاؿ دوف إجابة ،واإلجابة عف

ا سئمة في الورقة نفسها.

 وضع مفتاح تصحيح االختبار :وضع مفتاح لتصحيح أسئمة االختبار وكيفية توزيع
الدرجات( .ممحؽ  )0مفتاح تصحيح االختبار.
 ضبط االختبار :تـ ضبط اختبار مها ارت القراءة لمدراسة مف خالؿ ما يهتي:
 –4صدؽ االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار ما وضع لقياس ( .خطاب)404 :2444 ،
فمف خالؿ استعراض جدوؿ مواصفات االختبار ،والوزف النسبي لمفردات االختبار ،وبالنظر
إلى مهارات تعمـ القواعد النحوية؛ يتضح أف االختبار قد قاس المهارات التي وضع مف أجؿ
قياسها ،ولمتهكد مف صدؽ االختبار تـ عرض عمى عدد مف المحكميف (ممحؽ  .)4وطمب مف
المحكميف إبداء الرأي في :مدى مناسبة االختبار لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،ومناسبة
مفردات االختبار لمهارات تعمـ القواعد النحوية ،والصياغة المغوية لمفردات االختبار ،ووضوح
تعميمات االختبار ،وقد أبدى المحكموف آراءهـ ،وأجرى الباحث التعديالت التي طمبها السادة
متمتعا بدرجة عالية مف الصدؽ.
المحكموف( .انظر ممحؽ ،)2وبذلؾ أصبح االختبار
ً
 – 2التجربة االستطالعية:
استطالعيا بهدؼ :تحديد الصعوبات والمشكالت التي يمكف أف
تـ تطبيؽ هذا االختبار
ً
تواج تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي أثناء اإلجابة عف أسئمة االختبار ،وتحديد الزمف الالزـ
استطالعيا عمى
لإلجابة عف االختبار ،وحساب معامؿ ثبات االختبار ،وتـ تطبيؽ االختبار
ً
عينة عشوائية عددها ( )04تمميذاً مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،وبعد تطبيؽ االختبار
وتصحيح أسفرت النتائج عما يهتي:

 الصياغة المغوية سئمة االختبار تالئـ تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
 تحديد زمف االختبار :حيث تحدد مف خالؿ المعادلة التالية( :خطاب)200 :2442 ،
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زمف أوؿ تمميذ ينهي اإلجابة عف االختبار  +زمف آخر تمميذ
زمف االختبار

ينهي اإلجابة عن

=

2
وقد تحدد زمف االختبار بػ( )04دقيقة؛ حيث كاف زمف أوؿ تمميذ أجاب عف االختبار
( )24دقيقة ،وزمف آخر تمميذ ( )24دقيقة.


حساب معامؿ ثبات االختبار :تـ حساب بطريقة التجزئة النصفية لالختبار مف خالؿ
استخداـ

معادلة

سبيرماف

وبراوف:

(خطاب،

:2442

)244

رأأ

=

فر
( + 4ف –  )4ر

حيث (رأأ) :ثبات االختبار ،و(ف) :عدد أجزاء االختبار ،و(ر) :معامؿ ارتباط أي جزأيف
لالختبار ،وقسـ االختبار إلى جزأيف متكافئيف :جزء لألسئمة الفردية ،وجزء لألسئمة الزوجية،
وبعد تطبيؽ المعادلة أصبح معامؿ االختبار (رأأ) = ( ،)4.34ومف هنا يتضح أف لالختبار
درجة ثبات أمكف الوثوؽ بها عند تطبيق .

ب – مكياض الوعي مبًارات تعلم الكواعد الهخوية لدى تالميذ الصف الجاني اإلعدادي:
 الهدؼ مف المقياس :هدؼ بناء مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية إلى الحكـ
عمى مدى وعي تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمهارات تعمـ القواعد النحوية.
 بناء المقياس :تـ بناء المقياس مف خالؿ الخطوات اآلتية:
 – 4تقسيـ المقياس إلى محوريف هما :الوعي بمهارات الفهـ النحوي ،والوعي بمهارات
التطبيؽ النحوي.
 – 2صياغة بنود المقياس :تـ ذلؾ مف خالؿ التعبير عف مهارات تعمـ القواعد النحوية
الثماني عشرة في صورة جمؿ تقريرية تصاغ عمى لساف التمميذ ،مثؿ( :أميز المعرب
والمبني مف ا سماء).
 –0تحديد مستويات وعي التالميذ بمهارات تعمـ القواعد النحوية :وقد حددت ثالثة مستويات
لموعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية ،وهي:
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أ – عادة :تعبر عف أداء التمميذ لمهارة تعمـ القواعد النحوية باستمرار ،مما يدؿ عمى مستوى
وعي مرتفع بهذ المهارة؛ ومف ثـ تعطى لمتمميذ ثالث درجات في حاؿ اختيار لهذا
المستوى.
ب – نادرا :وتعبر عف أداء التمميذ لمهارة تعمـ القواعد النحوية لمرات معدودة ،مما يدؿ عمى
مستوى وعي منخفض بهذ المهارة؛ ومف ثـ تعطى لمتمميذ درجتاف في حاؿ اختيار لهذا
المستوى.
ج – ال  :يعبر هذا المستوى عف غياب وعي التمميذ بهذ المهارة؛ ومف ثـ تعطى لمتمميذ
درجة واحدة في حاؿ اختيار لهذا المستوى.
 –0صياغة تعميمات المقياس :حيث هدفت إلى شرح المقياس في أبسط صورة ممكنة؛ ومف
ثـ تصاغ تعميمات المقياس صياغة لفظية موجزة وسهمة وواضحة ،وقد وجهت لمتالميذ
التعميمات التالية :ضرورة أف يراعي التمميذ قراءة بنود المقياس بعناية قبؿ تحديد مدى
استجابت لها ،ووضع عالمة ( )/في أحد مستويات الوعي بالمهارة ،والحرية في البداية
بهي بند يختار  ،ومراعاة وضوح العالمات في أماكنها المخصصة.
 –2ضبط المقياس :وقد تـ ذلؾ مف خالؿ وضع المقياس في صورة استبانة ،وعرضت هذ
االستبانة عمى عدد مف السادة المحكميف (ممحؽ  .)4وقد طمب منهـ الحكـ عمى مدى
مناسبة بنود المقياس لمهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي،
لغويا ،ووضوح تعميمات المقياس ،رواضافة مالحظات أخرى يروف
وصياغة بنود المقياس ً
ضرورة إضافتها لممقياس .وقد تمقى الباحث آراء السادة المحكميف وأجرى التعديالت التي
متمتعا بدرجة عالية مف الصدؽ.
طمبوها( .انظر ممحؽ  ،)2وبذلؾ أصبح المقياس
ً
استطالعيا بهدؼ :تحديد
 –0التجربة االستطالعية لممقياس :تـ تطبيؽ هذا المقياس
ً
الصعوبات والمشكالت التي يمكف أف تواج التالميذ أثناء اإلجابة عف بنود المقياس،

وتحديد الزمف الالزـ لإلجابة عف بنود المقياس ،وحساب معامؿ ثبات المقياس ،وتـ
استطالعيا عمى عينة عشوائية عددها ( )04تمميذا مف تالميذ الصؼ
تطبيؽ المقياس
ً
الثاني اإلعدادي ،وبعد تطبيؽ المقياس وتصحيح أسفرت النتائج عما يهتي:
 الصياغة المغوية لبنود المقياس تالئـ تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.


تحديد زمف المقياس :حيث تحدد مف خالؿ المعادلة التالية( :خطاب)200 :2442 ،
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زمف أوؿ تمميذ ينهي اإلجابة عف االختبار  +زمف آخر تمميذ ينهي
زمف المقياس

اإلجابة عن

=

2
وقد تحدد زمف المقياس بػ ( )02دقيقة؛ حيث كاف زمف أوؿ تمميذ أجاب عف المقياس
( )22دقيقة ،وزمف آخر تمميذ ( )02دقيقة.
 حساب معامؿ ثبات المقياس :تـ حساب بطريقة إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة
يوما أعيد تطبيؽ المقياس
التجربة االستطالعية نفسها ،وبعد مرور فاصؿ زمني (ً )42
عمى العينة نفسها ،وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف باستخداـ معامؿ
االرتباط لبيرسوف مف خالؿ المعادلة التالية(:خطاب)432 :2442،
ف مج س ص – مج س مج ص

ر=

ف مج س( – 2مج س) × 2ف مج ص( – 2مج ص)2

حيث إف :ف = عدد التالميذ ( )04تمميذاً ،س = درجات التالميذ في التطبيػؽ ا وؿ لممقيػاس،

ص = درجات التالميذ في التطبيؽ الثاني لممقياس ،وبالتعويض في المعادلة اتضػح أف معامػؿ
ثبػػات المقيػػاس= ( ،)4.34ومػػف هنػػا يتضػػح أف لممقيػػاس درجػػة ثبػػات أمكػػف الوثػػوؽ بهػػا عنػػد
تطبيق .

سادسا– دليل املعلم وأورام عمل التالميذ املصاحبة لإلسرتاتيجية:
هدؼ دليؿ المعمـ إلى مساعدة معمـ المغة العربيػة فػي الصػؼ الثػاني اإلعػدادي فػي تنفيػذ
اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنميػة مهػارات تعمػـ
القواعد النحوية والوعي بهػا لػدى تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي ،وقػد روعػي عنػد إعػداد هػذا
الدليؿ ا سس اآلتية:
 تحديد ا هداؼ بصورة إجرائية. تحديد الوحدات التعميمية ودروسها. تحديد خطوات تدريس اإلستراتيجية باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ. تحديد ا نشطة التعميمية التي يقوـ بها التالميذ أثناء تدريس اإلستراتيجية. تحديد الوسائط التعميمية المناسبة. تحديد أساليب التقويـ المناسبة.- 004 -
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وتضمف هذا الدليؿ مقدمة توضح مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،والقواعد النحوية،
ومهاراتها ثـ أهداؼ اإلستراتيجية ،والوحدات التعميمية ودروسها التي يتـ تدريسها
طا لكؿ
باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،والجدوؿ الزمني لتنفيذها ،وكذلؾ تخطي ً

درس مف هذ الدروس في ضوء :تحديد أهداؼ الدرس ،وعرض محتوى الدرس ،وتحديد
خطوات التدريس رواجراءات باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،وتحديد ا نشطة
التعميمية التي يقوـ بها التالميذ أثناء التدريس ،وتحديد الوسائط التعميمية المناسبة،
وتحديد أساليب التقويـ المناسبة( .انظر ممحؽ  3يوضح دليؿ المعمـ ومكونات )
وهدفت أوراؽ عمؿ التالميذ إلى مساعدة تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في تنمية
مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدي  ،وقد روعي عند إعدادها ا سس التالية:
 تحديد ا هداؼ بصورة إجرائية. تحديد الوحدات التعميمية ،ودروسها. تحديد ا نشطة التعميمية التي يقوـ بها التالميذ. -تحديد التدريبات المناسبة( .انظر ممحؽ  44يوضح أوراؽ عمؿ التالميذ)

تطبيل اإلسرتاتيجية التدريشية:
أوال– عيهة الدراسة والتصميم التجزييب املتبع:
تمثؿ مجتمع العينة في طالب الصؼ ال ثاني اإلعدادي ،بمدرسة ديروط أـ نخمة بةدارة مموي
التعميمية في محافظة المنيا ،البالغ عددهـ حوالي ( )232تممي ًذا موزعيف عمى ( )0فصوؿ ،وتكونت

عينة الدراسة مف ( )04تممي ًذا منهـ بواقع فصميف بعد استبعاد الطالب المنقطعيف ،والغائبيف ،والذيف
تركوا االختبار القبمي بدوف إجابة .وتـ تقسيمهـ إلى مجموعتيف إحداهما تجريبية وعددها ()04

تممي ًذا ،وا خرى ضابطة وعددها ( )04تممي ًذا؛ ومف ثـ فقد اعتمدت الدراسة الحالية عمى تصميـ
تجريبي يعتمد عمى مجموع تيف إحداهما تجريبية تدرس مف خالؿ اإلستراتيجية التدريسية

المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،وا خرى ضابطة تدرس مف خالؿ طريقة
المعمـ المعتادة (القائمة عمى عرض القاعدة ثـ ا مثمة ثـ التدريبات).
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ثانيا– التطبيل الكبلي الختبار مًارات تعلم الكواعد الهخوية:
هدؼ التطبيؽ القبمي الختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي إلى التهكد مف التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مهارات تعمـ القواعد
النحوية قبؿ تطبيؽ اإلستراتيجية عمى المجموعة التجريبية ،وقد تـ تطبيؽ االختبار في يوـ 23
مف شهر سبتمبر عاـ 2443ـ عمى كؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة .وبعد تطبيؽ
قبميا عولجت نتائج إحصائياً مف خالؿ تطبيؽ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف
االختبار ً
متوسطي مجموعتيف غير مرتبطتيف متساويتي العدد .وأسفرت النتائج عف أف هناؾ تكافؤا بيف
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي داء التالميذ لمهارات تعمـ القواعد النحوية

ثالجًا– التطبيل الكبلي ملكياض الوعي مبًارات تعلم الكواعد الهخوية:
هدؼ التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادي إلى التهكد مف التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في الوعي بمهارات
تعمـ القواعد النحوية قبؿ تطبيؽ اإلستراتيجية ،وكذلؾ لتحديد مدى تمكف تالميذ المجموعتيف مف
الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية قبؿ تطبيؽ اإلستراتيجية؛ ومف ثـ أجري تطبيؽ مقياس
الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية في يوـ  04مف شهر سبتمبر عاـ 2443ـ عمى كؿ مف
إحصائيا مف خالؿ
قبميا عولجت نتائج
ً
المجموعة التجريبية والضابطة .وبعد تطبيؽ المقياس ً
تطبيؽ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي مجموعتيف غير مرتبطتيف متساويتي
تكافؤا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس
العدد .وقد أسفرت النتائج عف أف هناؾ
ً
القبمي داء التالميذ في مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية.

رابعًا– تهفيذ اإلسرتاتيجية التدريشية:
تقريبا ،بواقع
استغرؽ تنفيذ اإلستراتيجية التدريسية عمى المجموعة التجريبية عشرة أسابيع
ً
حصتيف كؿ أسبوع ،وبمغ عددها ( )43حصة في الفصؿ الدراسي ا وؿ مف العاـ الدراسي
2424 /2443ـ في الفترة مف  2أكتوبر  2443حتى  42ديسمبر 2443ـ ،والجدوؿ
التالي يوضح اإلطار الزمني لتنفيذ اإلستراتيجية التدريسية:
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رلم انىحذة

األونً

انثبوُت

جذول ( )2
انجذول انزمىٍ نخىفُذ اإلسخزاحُجُت انخذرَسُت
عىىان
دروس انىحذة
انىحذة
 انمعزة وانمبىٍ مه األسمبء. حمىَماإلعزاة -انمبىٍ وانمعزة مه األفعبل.
وانبىبء  -حمىَم

عذد انحصص
ثالد حصص
حصت واحذة
ثالد حصص
حصت واحذة

 انعطف. حمىَم .انىعج . حمىَم .انحبل. -حمىَم

حصخبن
حصت واحذة
حصخبن
حصت واحذة
حصخبن
حصت واحذة

مزاجعت وحمىَم

ثالد حصص

انمجمىع

حسع عشزة حصت

انخىابع

خامشًا– التطبيل البعدي الختبار مًارات تعلم الكواعد الهخوية ومكياض الوعي بًا:
هدؼ التطبيؽ البعدي دوات البحث إلى قياس فاعمية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة
في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ في تنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها
لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي .ومف ثـ أجري تطبيؽ اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية
في يوـ  42مف شهر ديسمبر عاـ 2443ـ عمى كؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة،
وأجري تطبيؽ مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية قي يوـ  40مف شهر ديسمبر عاـ
2443ـ عمى كؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة.

سادسًا– املعاجلة اإلحصائية للهتائج:
تـ تحميؿ النتائج مف خالؿ تطبيؽ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي
مجموعتيف غير مرتبطتيف متساويتي العدد؛ لمقارنة نتائج أفراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة في القياس البعدي؛ لمتهكد مف فاعمية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة ،وقد
استخدمت حزمة البرامج اإلحصائية (.)SPSS
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نتائج الدراسة ،وتفشرييا ،ومهاقشتًا ،وتوصياتًا ،ومكرتحاتًا:
وتفصيؿ ذلؾ كما يهتي:

أوال – نتائج الدراسة:
تعرض الدراسة نتائجها مف خالؿ اإلجابة عف أسئمتها كما يمي:
 – 4اإلجابة عف السؤاؿ ا وؿ ،والذي نص  :ما مهارات تعمـ القواعد النحوية المناسبة لتالميذ
الصؼ الثاني اإلعدادي؟ ولإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ تحديد هذ المهارات ،وتـ عرضها
في صورة استبانة عمى مجموعة م ف متخصصي تعميـ المغة العربية ،وتـ التوصؿ إلى
صورتها النهائية ،وقد تـ عرض ذلؾ بالتفصيؿ سابقا.
 – 2اإلجابة عف السؤاؿ الثاني  ،والذي نص  :ما أسس بناء إستراتيجية تدريسية مقترحة في
ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ؟ ولإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ استخالص أسس بناء
اإلستراتيجية التدريسية مف خالؿ دراسة مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ ،ومهارات تعمـ
القواعد النحوية  ،وقد تـ عرض هذ ا سس أثناء عرض اإلطار النظري لمدراسة.
 – 0اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ،والذي نص  :ما اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء
مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ؟ ولإلجابة عف هذا السؤاؿ تـ عرض مكونات اإلستراتيجية
تفصيال أثناء عرض بناء اإلستراتيجية التدريسية.
 – 0اإلجابة عف السؤاؿ الرابع  ،والذي نص  :ما فاعمية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في
ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي؟ ولإلجابة عف هذا ا لسؤاؿ تمت صياغة الفرضيف اآلتييف:

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية
 الفرض ا وؿ :يوجد فرؽ داؿً
والضابطة في القياس البعدي لمدى تحقؽ مهارات تعمـ القواعد النحوية في اختبار
مهارات تعمـ القواعد النحوية لصالح المجموعة التجريبية.

والختبار صحة هذا الفرض تمت مقارنة نتائج المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس البعدي مف خالؿ اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني
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اإلعدادي .والجدوؿ اآلتي يوضح الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في القياس البعدي
لكؿ مهارة مف مهارات تعمـ القواعد النحوية:
جذول ()3
انفزوق بُه مخىسطبث درجبث انمجمىعخُه انخجزَبُت وانضببطت
فٍ انمُبس انبعذٌ نمذي ححمك مهبراث حعهم انمىاعذ انىحىَت
مهبراث حعهم انىحى

لُمت
(ث)

انذالنت

حجم األثز
مزبع إَخب

انعذد انمخىسط االوحزاف
انمجمىعبث
(ن) انحسببٍ انمعُبرٌ
1.66
1.66

1.47
1.47

1.11

غُز دانت

1.11

1.51
1.51

1.51
1.51

1.11

غُز دانت

1.11

1.47
1.47

2.69

1.11

1.11

3.23

1.11

1.15

غُز دانت

1.11

1.11

1.11

َمُز انمعزة وانمبىٍ مه
األسمبء.

انضببطت
انخجزَبُت

َمُز انمعزة وانمبىٍ مه
األفعبل.

انضببطت
انخجزَبُت

31

َمُز انمعطىف وانمعطىف
عهُه.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.33
1.66

َمُز وظُفت كم حزف مه
حزوف انعطف.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.16
1.66

1.69
1.47

َمُز أوىاع انىعج.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.51
1.56

1.51
1.51

1.51

َمُز انىعج وانمىعىث.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.33
1.66

1.47
1.47

2.69

َمُز انحبل وصبحبه.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.83
1.51

1.37
1.51

5.75

َمُز أوىاع انحبل.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.66
1.51

1.47
1.51

6.53

َضبط أواخز األسمبء
انمعزبت وانمبىُت ضبطًب
صحُحب.
ً
َضبط أواخز األفعبل
انمعزبت وانمبىُت ضبطبً
صحُحب.
ً

31

1.11
1.11

1.36
1.42

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.66
1.66

1.47
1.47

1.11

غُز دانت

1.11

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.66
1.66

1.47
1.47

1.11

غُز دانت

1.11

َضبط آخز انىعج ضبطًب
صحُحب.
ً

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.33
1.83

1.75
1.37

3.23

1.11

1.15

َضبط آخز انمعطىف ضبطًب
صحُحب.
ً
َضبط آخز انحبل ضبطبً
صحُحب.
ً
َكىن جمالً صحُحت وحىًَب
مسخخذ ًمب فُهب انمعزة

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.83
1.51

1.37
1.51

5.75

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.11
1.66

1.58
1.47

4.81

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.11
1.33

1.11
1.47

3.81
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مهبراث حعهم انىحى

انعذد انمخىسط االوحزاف
انمجمىعبث
(ن) انحسببٍ انمعُبرٌ

لُمت
(ث)

انذالنت

حجم األثز
مزبع إَخب

وانمبىٍ مه األسمبء.
َكىن جمالً صحُحتً وحىًَب
مسخخذ ًمب فُهب انمعزة
وانمبىٍ مه األفعبل.
َكىن جمالً صحُحتً وحىًَب
مسخخذ ًمب فُهب انعطف.
َكىن جمالً صحُحتً
مسخخذ ًمب فُهب انىعج.
َكىن جمالً صحُحتً وحىًَب
مسخخذ ًمب فُهب انحبل.

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.33
1.66

1.75
1.47

2.13

1.15

1.16

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.83
1.66

1.37
1.47

7.46

1.11

1.49

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.11
1.83

1.58
1.37

6.53

انضببطت
انخجزَبُت

31

1.91
1.33

1.48
1.47

3.49

1.11
1.11

1.42
1.17

مهبراث انمحىر األول:
انفهم انىحىٌ

انضببطت
انخجزَبُت

31

11.11
12.73

1.17
1.33

8.41

1.11

1.55

مهبراث انمحىر انثبوٍ:
انخطبُك انىحىٌ

انضببطت
انخجزَبُت

31

11.56
16.16

1.73
1.81

11.17

1.11

1.63

انضببطت
انخجزَبُت

31

21.56
28.91

1.41
2.63

13.46

1.11

1.75

انمهبراث ككم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن :
 يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطاتدرجات تالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي في كؿ مهارات المحور ا وؿ ماعدا
مهارات :يميز المعرب والمبني مف ا سماء وا فعاؿ ،ويميز أنواع النعت ،ومهارتيف مف
صحيحا ،إال أف
طا
مهارات المحور الثاني :يضبط أواخر ا سماء وا فعاؿ المعربة والمبنية ضب ً
ً
هناؾ فروقًا في المتوسطات لكنها غير دالة.
 يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطاتدرجات تالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمدى تحقؽ مهارات المحور ا وؿ:
الفهـ النحوي ،ومهارات المحور الثاني :التطبيؽ النحوي ،ومهارات تعمـ القواعد النحوية ككؿ؛
مما يدؿ عمى فاعمية اإلستراتيجية التدريسية في تمكيف تالميذ المجموعة التجريبية مف
تحقيؽ مهارات تعمـ القواعد النحوية ككؿ لدى تالميذ العينة.

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية
 الفزض الجاني :يوجد فرؽ داؿً
والضابطة في القياس البعدي لمدى تحقؽ الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية في

مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية لصالح المجموعة التجريبية.
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والختبار صحة هذا الفرض تمت مقارنة نتائج المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس البعدي ،مف خالؿ مقياس الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ

الثاني اإلعدادي .والجدوؿ اآلتي يوضح الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف في
القياس البعدي لكؿ بند مف بنود المقياس:
جذول ()4
انفزوق بُه مخىسطبث درجبث انمجمىعخُه انخجزَبُت وانضببطت
فٍ انمُبس انبعذٌ نمذي ححمك بىىد ممُبس انىعٍ بمهبراث حعهم انمىاعذ انىحىَت
انعذد انمخىسط االوحزاف
بىىد ممُبس انىعٍ بمهبراث
انمجمىعبث
(ن) انحسببٍ انمعُبرٌ
حعهم انمىاعذ انىحىَت
َمُز انمعزة وانمبىٍ مه
األسمبء.
َمُز انمعزة وانمبىٍ مه
األفعبل.

انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت

َمُز انمعطىف وانمعطىف
عهُه.

انضببطت
انخجزَبُت

َمُز وظُفت كم حزف مه
حزوف انعطف.

َضبط أواخز األسمبء انمعزبت
وانمبىُت.
َضبط أواخز األفعبل انمعزبت
وانمبىُت.

انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت

َضبط آخز انىعج ضبطًب
صحُحب.
ً

انضببطت
انخجزَبُت

َضبط آخز انمعطىف ضبطًب
صحُحب.
ً
َضبط آخز انحبل ضبطًب
صحُحب.
ً
َكىن جمالً صحُحتً وحىًَب
مسخخذ ًمب فُهب انمعزة

انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت
انضببطت
انخجزَبُت

َمُز أوىاع انىعج.
َمُز انىعج وانمىعىث.
َمُز انحبل وصبحبه.
َمُز أوىاع انحبل.

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

1.61
2.51
1.83
2.33

1.49
1.51
1.37
147.

1.33
2.66

1.75
1.47

1.83
2.41
1.83
2.51
1.33
2.33
1.66
2.66
1.33
2.16
1.51
2.33
1.66
2.33

1.37
1.49
1.37
1.51
1.75
1.47
1.47
1.47
1.75
1.37
1.51
1.75
1.47
1.75

1.66
2.51

1.47
1.51

1.66
2.11
1.51
2.33
1.66
2.33

1.47
1.83
1.51
1.75
1.47
1.75
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لُمت
(ث)

انذالنت

حجم األثز
مزبع إَخب

6.92

1.11

1.45

4.48

1.11

1.25

8.14

1.11

1.53

4.95

1.11

1.29

5.75

1.11

1.36

6.11

1.11

1.39

8.17

1.11

1.52

5.38

1.11

1.33

5.11

1.11

1.31

4.17

1.11

1.22

6.53

1.11

1.42

1.91

غُز
دانت

1.16

5.11

1.11

1.31

4.17

1.11

1.22
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انعذد انمخىسط االوحزاف
بىىد ممُبس انىعٍ بمهبراث
انمجمىعبث
(ن) انحسببٍ انمعُبرٌ
حعهم انمىاعذ انىحىَت
وانمبىٍ مه األسمبء.
َكىن جمالً صحُحتً وحىًَب
1.47 1.66
انضببطت
31
مسخخذ ًمب فُهب انمعزة
1.51 2.51
انخجزَبُت
وانمبىٍ مه األفعبل.
1.47 1.66
انضببطت
َكىن جمالً صحُحتً مسخخذ ًمب
31
1.83 2.11
انخجزَبُت
فُهب انعطف.
ً
1.51 1.51
انضببطت
َكىن جمالً صحُحت مسخخذ ًمب
31
1.75 2.33
انخجزَبُت
فُهب انىعج.
ً
1.47 1.66
انضببطت
َكىن جمالً صحُحت مسخخذ ًمب
31
1.75 2.33
انخجزَبُت
فُهب انحبل.
2.51 12.76
انضببطت
انمحىر األول :انىعٍ
31
1.33 19.56
انخجزَبُت
بمهبراث انفهم انىحىٌ
1.23 16.16
انضببطت
انمحىر انثبوٍ :انىعٍ
31
1.76 23.11
انخجزَبُت
بمهبراث انخطبُك انىحىٌ
3.34 28.93
انضببطت
31
انىعٍ ببنمهبراث ككم
4.15 23.66
انخجزَبُت

لُمت
(ث)

انذالنت

حجم األثز
مزبع إَخب

6.53

1.11

1.42

1.91

غُز
دانت

1.16

5.11

1.11

1.31

4.17

1.11

1.22

13.14

1.11

1.74

17.41

1.11

1.83

5.49 -

1.11

1.34

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أن :
 يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطاتدرجات تالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي في كؿ بنود الوعي بمهارات المحور
صحيحا،
ا وؿ ،ومهارات المحور الثاني ماعدا الوعي بمهارتي :يضبط آخر المعطوؼ ضبطًا
ً

مستخدما فيها العطؼ ،إال أف هناؾ فروقًا في المتوسطات.
ويكوف جمالً صحيحة
ً
 يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطاتدرجات تالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمدى تحقؽ الوعي بمهارات المحاور
الثالثة ،والوعي ب مهارات تعمـ القواعد النحوية ككؿ؛ مما يدؿ عمى فاعمية اإلستراتيجية
التدريسية في تمكيف تالميذ المجموعة التجريبية مف تحقيؽ الوعي بمهارات تعمـ القواعد.
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ثانيا – مهاقشة الهتائج وتفشرييا:
أظهرت النتائج السابؽ ذكرها أف:
 .4لإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ التي قدمتها
الدراسة الحالية فاعمية في تنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية ،وتتفؽ هذ النتائج مع
نتائج دراسة كؿ مف :أبو كموب ،فتحي( ،)2442وأبو زيد ،عربي( ،)2442وسالـ،
محمد(،)2440

والعمواني،

معتز(،)2440

وحواس،

نجالء(،)2442

والعنزي،

خمؼ( ،)2442وكامؿ ،أحمد( ،)2444والروبي ،أمؿ( ،)2442روابراهيـ ،راندا(،)2440
وعبد الحميد ،مروة( ،)2440وصالح ،إنجي( ،)2442وغيرها.
 .2لإلستراتيجية التدريسية المقترحة فاعمية في تنمية الوعي بمهارات تعمـ القواعد النحوية
ككؿ لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي  ،وكذلؾ في تنمية الوعي بمهارات كؿ محور مف
محاور المقياس ،وتتفؽ هذ النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف :الموح ،أحمد(،)2444
والسميطي ،ظبية( ،)2444وأبو كموب ،فتحي( ،)2442وأبو زيد ،عربي(،)2442
وحواس ،نجالء( ،)2442وكامؿ ،أحمد( ،)2444وأبو الريش ،إلهاـ( ،)2440وصالح،
إنجي( ،)2442وغيرها.
 .3فاعمية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة التي قدمتها الدراسة الحالية في تنمية المتغيرات
التابعة ،ومنها مهارات تعمـ القواعد النحوية ،وتنمية الوعي بتعممها لدى تالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادي ،ويتفؽ هذا مع نتائج دراسة كؿ مفShaimaa Abdelfattah, ( :

 ،(2006و) ،Mohammad Abdelmotal, (2010و) ،Manal Lotfy,(2010وسناء

إبراهيـ ( ، )2442وعثماف إماـ ( ،)2440و) ، Hanan Abolasem, (2013و Ezzt
) ، Rashed ,(2015و) ،Shaaban Salah, (2013و(.Nermeen Attya,(2016

وقد يرجع ذلؾ إلى أف اإلستراتيجية التدريسية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ
عمى المهاـ التي قدمتها الدراسة الحالية اعتمدت عمى:
 أسس مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ مف االعتماد عمى التعاوف والتفاعؿ واالتصاؿ بيفالتالميذ.
 خطوات مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ رواجراءات ومراحم المتمثمة في مرحمة ما قبؿالمهمة ،ومرحمة المهمة ،ومرحمة ما بعد المهمة ،وقد أفاد منها التالميذ أثناء تطبيؽ
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ا نشطة والتدريبات؛ بما حقؽ

الجانب المعرفي في القياـ بالمهاـ ،وكذلؾ الجانب

الوجداني المتمثؿ في الوعي بما يدرسون .
 اعتماد تدريس موضوعات القواعد النحوية عمى استخداـ إجراءات اإلستراتيجية التدريسيةالمقترحة؛ مما ساعد عمى تمكيف التالميذ مف استخداـ هذ اإلجراءات أثناء تعمـ مهارات
القواعد النحوية.
 مجموعة مف ا نشطة النحوية التي يمكف أف تعنى بتنمية مهارات تعمـ القواعد النحويةوالوعي بها لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
نظر لتقديـ موضوعات
 رفع مستوى دافعية تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي أثناء التدريسً ،االقواعد النحوية مف خالؿ إستراتيجية تدريسية جديدة.
-

اعتماد التدريس باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة عمى المناقشة الفاعمة بيف الباحث
والمعمـ والتالميذ؛ مما أدى إلى زيادة الثقة والود بيف التالميذ والمعمـ ،ورفع معدالت
ا داء ومراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ.

-

اعتماد التدريس باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة عمى أنشطة تعميمية ووسائط متعددة؛
مما أدى إلى تطوير أداء التالميذ في تعمـ القواعد النحوية ،وتشجعيهـ عمى التفكير
الناقد ،والتفاعؿ مع النص ،وزيادة الثروة المغوية لديهـ.

-

اعتماد التدريس باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة عمى أسموبي التقويـ البنائي والختامي
معاً عقب كؿ موضوع؛ مما أدى إلى زيادة تقدـ التالميذ في تعمـ مهارات القواعد النحوية
والوعي بها.

ثالجاً -توصيات الدراسة:
في ضوء مشكمة الدراسة وما كشفت عن مف نتائج توصي الد ارسة بما يمي:
 .4إعادة النظر في استراتيجيات تدريس القواعد النحوية الحالية وأساليبها في ضوء
اإلستراتيجية المقترحة التي تقدمها الدراسة الحالية التي تستند إلى مدخؿ التعمـ القائـ
عمى المهاـ في تنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها.
 .2عقد دورات تدريبية وورش عمؿ لمعممي الصؼ الثاني اإلعدادي لتدريبهـ عمى تدريس
القواعد النحوية باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ
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بهدؼ تنمية مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي.
 .0إعادة النظر في ا نشطة والوسائؿ التعميمية التي يستخدمها معممو المغة العربية في
حصة القواعد النحوية في ضوء ا نشطة والوسائؿ التعميمية التي تقدمها الدراسة
الحالية.
 .0إعادة النظر في وسائؿ تقويـ مهارات تعمـ القواعد النحوية والوعي بها في ضوء ا سموب
الذي تقدم الدراسة الحالية وهو اختبار مهارات تعمـ القواعد النحوية ،ومقياس الوعي
بمهارات تعمـ القواعد النحوية.

رابعًا -املكرتحات:
 .4برنامج مبني في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات تعمـ القواعد
النحوية في المرحمة االبتدائية.
 .2استراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات
القراءة الوظيفية لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .0استراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات
القراءة التذوقية لمنصوص ا ديبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 .0برنامج قائـ عمى مدخؿ التعمـ القائـ عمى المهاـ لتنمية مهارات القراءة لمدراسة
والكتابة ا كاديمية لدى الطالب معممي المغة العربية بكميات التربية.
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املزاجع
أوال– املزاجع العزبية:
.1

إبراىيم ،راندا ( :)3112فاعمية استخدام استراتيجية العصف الذىني في تنمية تحصيل القواعد
النحوية وبعض ميارات التفكير العميا لدى طالب المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير

.3

منشورة ،كمية التربية -جامعة المنوفية.

إبراىيم ،سناء ( :)3113فاعمية مدخل الميام داخل مركز مصادر التعمم في تنمية المفاىيم
البالغية لدى طالبات الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة

طيبة.
.2

أبو الريش ،إليام ( : )3112فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج في تحصيل طالبات الصف
العاشر في النحو واالتجاه نحوه في غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -الجامعة

.4

اإلسالمية ،غزة.

أبو زيد ،عربي ( :) 3112فاعمية األلعاب المغوية في تحصيل تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
لمقواعد النحوية واتجاىاتيم نحوىا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة جنوب

الوادي.
.2

أبو كموب ،فتحي ( :)3113أثر استخدام استراتيجية مقترحة لتدريس مفاىيم النحو وتنمية االتجاه
نحوه لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة
عين شمس.

.6

أبو لبن ،وجيو وقورة ،عبد السميع ( :)3112االستراتيجيات الحديثة فى تعميـ و تعمـ المغة،

.7

أحمد ،إسماعيل ( : )3112فاعمية مدخل قائم عمى المعنى في التدريس النحو العربي في تنمية

القاىرة :مطبعة شيماء.

ميارات الفيم في مادة النحو لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي ،رسالة ماجستير غير

.8

منشورة ،كمية التربية -جامعة طنطا.

إسماعيل ،محمد ( :)3116أثر تباين خصائص الميام وأنشطة التعمم عمى توجيات أىداف
التحصيل لدى طالب المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة

عين شمس.
.9

الجوجو ،ألفت ( :)3119فعالية تدريس النحو في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية
بعض المفاىيم النحوية لدى طالبات الصف السابع األساسي ضعيفات التحصيل ،رسالة دكتو ار

غير منشورة ،معيد الدراسات والبحوث التربوية -جامعة القاىرة .
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 .11الخمف ،رامي ( :)3114استراتيجية تعميمية قائمة عمى النظرية البنيوية لتنمية المفاىيم النحوية
والبني الصرفية لدى طالب المرحمة الثانوية في الجميورية العربية السورية ،رسالة دكتو ار غير
منشورة ،معيد الدراسات والبحوث التربوية -جامعة القاىرة.

 .11الخماش ،فائز حامد ( :)3118تقويم أسئمة النحو لمصف الثاني الثانوي في ضوء الميارات
النحوية المطموبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة أم القرى.

 .13الدليمي ،طو والوائمي ،سعاد ( :)3112اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربية ،األردن ،أربد:
عالم الكتب الحديثة.

 .12الدمرداش ،فضمون ( :)3116أثر برنامج في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة عمي التحصيل في
النحو لدي طالب الصف األول الثانوي العام ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة

الزقازيق.

 .14الروبي ،أمل ( :)3113استخدام التكامل والنظرية التوسعية في رفع مستوى األداء النحوي لدى
طالب المرحمة الثانوية  ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .12السميطي ،ظبية ( :)3111أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس القواعد النحوية
عمى تنمية القد رة المغوية واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى طالبات المرحمة الثانوية بدولة

قطر ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (:)3113تدريس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحديثة ،القاىرة :الدار المصرية
المبنانية.

 .17السمان ،مروان ( :)3117تطوير مقررات القواعد في مراحل التعميم العام في ضوء مقررات
مجمع المغة العربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .18العتري ،خمف ( :) 3118أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية بعض الميارات
النحوية لدى الطالب المعوقين سمعيا في الصف األول الثانوي بالرياض ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .19العمواني ،معتز ( :)3116أثر طريقة حل المشكالت في تحصيل القواعد النحوية لدى تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات التربوية-

جامعة القاىرة.

 .31الموح ،أحمد ( :)3111أثر استخدام النشاط التمثيمي عمى تحصيل تالميذ الصف الخامس
األساسي في قواعد النحو واتجاىاتيم نحوىا ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية-

جامعة عين شمس.
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لميمة ،أسسو النظرية
 .31الياشمي ،عبد اهلل ( :)3111مدخل تعمم المغة وتعميميا القائم عمى ا َ
والتطبيقية ،المؤتمر الدولي الثاني لمغات  -أبريؿ  ،2444مركز المغات بالجامعة اإلسالمية
العالمية في ماليزيا.

 .33إمام ،عثمان ( :) 3112فاعمية برنامج قائم عمى مدخل الميام إلتقان البحث في مصادر المعرفة
وميارات التعبير الكتابي لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،معيد

الدراسات والبحوث التربوية -جامعة القاىرة.

 .32حواس ،نجالء ( :)3117استخدام المنظمات المتقدمة واأللعاب التعميمية في تدريس قواعد المغة
وأثرىا عمى التحصيل والميل نحو المادة وبقاء التعمم لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي،
رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .34خطاب ،عمي ( :)3118القياس والتقويـ في العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية ،القاىرة:
األنجمو المصرية.

 .32راشد ،حازم ( :)3114برنامج لتنمية ميارات النقاش الكتابي وآدابو عبر اإلنترنت لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي من خالل موقع الفيسبوك ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس

 ،عدد(.)26

 .36رسالن ،مصطفى ( :)3118تعميـ المغة العربية،القاىرة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .37سالم ،محمد ( :)3116فعالية استراتيجية التعمم المعرفية وما وراء المعرفية في تنمية استيعاب
القواعد النحوية واألداء المغوي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية

البنات -جامعة عين شمس.

 .38سعودي ،عالء الدين ( :)3119استخدام مدخل القراءة اإلستراتيجية في تنمية الفيم الناقد والوعي
بمياراتو لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،المؤتمر العممي الحادي والعشروف لمجمعية المصرية

لممناهج وطرؽ التدريس" ،تطوير المناىج الدراسية بين األصالة والمعاصرة" ،مج (.)4

 :)3117( ___________ .39استخدام التعمم القائم عمى االستقصاء في تنمية الكتابة اإلقناعية
والوعي بمياراتيا لدى طالب المرحمة الثانوية ،مجمة القراءة والمعرفة ،ع (.)420

 .21شحاتة ،حسن( :)3118تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ،القاىرة :الدار المصرية
المبنانية.

 .21شحاتة ،حسن والسمان ،مروان ( :)3113المرجع في تعميـ المغة العربية وتعممها ،القاىرة:
الدار المصرية المبنانية.
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 .23صالح ،إنجي ( : )3112أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس المفاىيم النحوية عمى
تنمية التحصيل النحوي والتفكير المنظومي واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة المنيا.

 .22عبد الحميد ،مروة ( :)3114فاعمية برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة والتعمم حتى التمكن في
تنمية األداء النحوي في القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتو ار غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.

 .24عبد الدايم ،فاطمة النبوي ( :)3116تقويم تدريس القواعد النحوية في الصف األول الثانوي
العام ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية -جامعة عين شمس.
 .22عبد العال ،عبد المنعم ( :)3114طرؽ تدريس المغة العربية ،القاىرة :مكتبة غريب.

 .26عبد اهلل ،فاطمة ( :) 3112فاعمية استخدام المدخل الداللي في تنمية القدرة عمى التحميل النحوي
وضبط أركان الجممة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية األزىرية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كمية التربية -جامعة عين شمس.

 .27عصر ،حسني ( :)2444االتجاهات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمة اإلعدادية
والثانوية ،اإلسكندرية :مركزاإلسكندرية لمكتاب.

 .28غالب ،أحمد ( :)3112فاعمية برنامج لتنمية ميارات الطمبة المعممين لتدريس القواعد النحوية
في ضوء بعض المداخل بالجميورية اليمنية ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية التربية -جامعة

صنعاء.

 .29فضل اهلل ،محمد رجب ( :)3112عمميات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها -تعميمها وتقويمها،
القاىرة :عالم الكتب.

 .41فورة ،ناىض ( :)3112أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في تدريس القواعد النحوية
عمى تحصيل طالبات الصف الثامن في المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة ،مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،مج (.)32

 .41قباوة ،فخر الدين ( :)3113التحميؿ النحوي ،القاىرة :الشركة المصرية العالمية لمنشر،
لونجمان.

 .43كامل ،أحمد ( : )3111فاعمية استخدام المدخل الداللي في تنمية التحصيل النحوي والتذوق
األدبي واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى طالب الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،كمية التربية -جامعة المنيا.
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 أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات الكتابة:)3113(  مصطفى إسماعيل، موسى.42
 مجمة،اإلبداعية في مجال القصة والوعي القصصي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
.)77(  ع،دراسات في المناهج وطرؽ التدريس

 كمية:القاىرة، استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانوية:)3111(  فتحي، يونس.44
. جامعة عين شمس،التربية
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