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هدف البحث إلى تعرّف ( أثر استراتيجية البيت الدائري في تحصيل طالب الصف
الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية )  ،لذا افترض الباحث الفرضية الصفرية
اآلتية-:
ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )،،،0بين متوسط درجات
الطالب الذين درسوا مادة القواعد باستعمال استراتيجية البيت الدائري وبين متوسط
درجات الطالب الذين درسوا مادة القواعد بالطريقة التقليدية .
تكونت عينة البحث من ( )0،طالبا ً من طالب الصف الثاني المتوسط  ،وقد اختيروا
اختياراً قصديا ً من متوسطة طارق بن زياد للبنين ،التابعة لمديرية تربية  /ديالى  ،وقسمت
هذه العينة عشوائيا ً على مجموعتين  ،إحداهما تجريبية ضمت ( )0،طالباً ،درسوا مادة
القواعد باستعمال ( استرتيجية البيت الدائري ) ،وكانت من نصيب شعبة (ب)  .وضمت
المجموعة الضابطة ( )0،طالبا ً درسوا بالطريقة التقليدية  ،وكانت من نصيب شعبة (أ) .
ودرّس الباحث مجموعتي البحث بنفسه  .وعند جمع البيانات وتصحيحها وتحليلها
إحصائيا ً باستعمال الوسائل اإلحصائية لتحليل البيانات منها ( :االختبار التائي لعينتين
مستقلتين ومتساويتين ) ، (T-testومربع كاي (كا )2ومعامل ارتباط بيرسون  ،واظهرت
النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية البيت الدائري على
طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.
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The Effect of Circular House Strategy on the Achievement of
Second Intermediate Students in Arabic.
Abbas Abd GhussbaK
General Directorate for Educationl Diyala
Abstract :
The study aims at finding out "The Effect of Circular House
Strategy on the Achievement of Second Intermediate Students in
Arabic." The researcher set the following null hypothesis:
There are no statistically significant differences on the level of
(0.05) between the average scores of students who are taught Arabic
via the circular house strategy and those who are taught in the
traditional method.
The study sample comprised of (60) second intermediate male
students who are deliberately selected from Tariq bin Zeyad
Secondary School/ Diyala General Directorate of Education. The
sample is randomly divided into two groups; one of them is
experimental of (30) students who are taught grammar of Arabic
according to Circular house strategy, which comprised students in
group (B), while the second is a controlling group of (30) students
who are taught in the traditional method, comprising of students in
group (A). The researcher himself has taught both groups,statistical
tools to analyze the data, including: (test Altaúa for two independent
samples and equal (T-test), and Chi-square (Ca 2) and the Pearson
correlation coefficient.The study results showed the supremacy of
experimental group students who are taught in the circular house
strategy over students in the controlling group who are taught in the
traditional method.

الفصل االول
90،

اوال :ـ مشكلة البحث :
ان القواعد التي يعاني من صعوبتها المتعلمون في المراحل التعليمية المختلفة من أبرز
مشكالت تعلم اللغة العربية ( .طعمة  ، 4490 ،ص)00
وعلم النحو من أقدم علوم العربية وضعا  ،وأسماها قدرا  ،وأنفعها اثرا  ،به يتثقف أود
اللسان ويستقيم  ،ويسلس عنان البيان ويحسُن  ،وتسلم من اللحن والتحريف لغة القرآن
وسنة النبي العدنان  ،فكان تدوينه عمال مبرورا وسعيا في سبيل الدين مشكورا .
(الطنطاوي، 2،،0 ،ص )9ولم يكد هذا العلم ينشأ حتى تنامى وتزايد  ،واختلفت فيه
اآلراء  ،وتعددت المدارس  ،وكثُرت المذاهب و ُكتب في ذلك المطوالت والمختصرات
والشروح والحواشي  ،نظما ونثرا  ،فحفظ التاريخ منها الكثير وأهمل الكثير ( .المرادي ،
 ، 2،،0ص )0وعلى الرغم من أهمية علم النحو  ،إالَّ َّ
أن مشكلة صعوبة دراسته ما
زالـت قائمة  ،وأصبحت ظاهرة الضعف اللغوي أمراً شائعا ً بين الطلبة ومشكلة من
المشكالت المهمة في تعليم اللغة  ،فالقواعد مازالت صعبةً  ،والشكوى منها مستمرة ،
ويكاد ضعف الطلبة فيها يكون شامالً  ،وعاما ً  ،فهو ال يتحدد بـمرحلة دراسيـة من دون
أخـرى  ،أو صف دراس ّي من دون آخر  ،إذ يشكو المتعلمون من جفاف قواعد اللغة
العربية المقدمة إليهم في مراحل التعليم العام كلها  ،فالطالب المتخرج في المدرسة  ،بل
المتخرج في الجامعة ال يقرأ كما ينبغي له أن يقرأ وال يكتب كما ينبغي له أن يكتب ،
ويلحظ عليه كثرة الخطأ في اإلمالء  ،وكثرة الخطأ في النحو ،وأفكاره ال تجري على نحو
متسلسل ويستعمل األلفاظ استعماالً قلقاً ،وقلة قدرته على الضبط السليم ألواخر الكلمات
نطقا ً  ،وكتابةً ( .عصر ،2،،0،ص)242
وهكذا يتضح ان الضعف في تحصيل القواعد النحوية أم ٌر ملحوظ من المتخصصين
والمتعلمين والطلبة بحيث ال يمكن تجاهله  ،إذ َّ
إن انخفاض التحصيل الدراسي في هذه
المادة يشكل مؤشراً كبيراً  ،لكون مادة القواعد النحوية هي التي تسهم في قراءة الجمل
قراءة صحيحة وضبط أواخر الكلمات  ،وقراءة القرآن الكريم بصورة واضحة ومفهومة .
(الدهلكي  ، 2،،4 ،ص)0
وقد تفاوتت اآلراء في أسباب الضعف  ،فمنهم من رآها في طبيعة المادة التي تتصف
بالجفاف والتعقيد ومنهم من ر ّدها الى الكتب المقررة التي تتصف بالعقم والقصور  ،ومنهم
من رآها في أساليب التقويم وطرائق التدريس المتبعة .ومنها اسباب تتعلق بالمادة هي
كثرة القواعد النحوية والصرفية وتفرعها وكثرة تفصيالتها بصورة ال تساعد على تثبيت
هذه المفاهيم في أذهان الطلبة
(عاشور والحوامدة  ، 2،،9 ،ص. )4،0
إن مفتاح المشكلة هو األسلوب المتبع في الطريقة  .لذا ارتأى الباحث ان يجرب أسلوبا ً
َّ
جديداً لدعم طريقة التدريس  ،وذلك بتوظيف استراتيجية البيت الدائري وبيان أثره في
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية .
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ثانيا:ـ أهمية البحث:
هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان وميزه عن الكائنات األخرى بعدة مميزات متعددة
منها العقل وقدرته على النطق بلغات مختلفة  ،فعلمه البيان  ،وعلمه بالقلم ما لم يكن
ان( الرحمن 3 :ـ )2فكانت اللغة القوة
ان َ ،عل َمهُ البَيَ َ
س َ
يعلم قال تعالى َ خل َ
ق اإلن َ
الدافعة التي وجهت اإلنسانية وفتحت أمامها أفاق الحضارة والمعرفة  ،اللغة ظاهرة
إنسانية عامة في المجتمعات البشرية كلها  ،وهي تتكون من أصوات منتظمة في كلمات
منتظمة في جمل لتأدية المعاني المختلفة
( النادري،2،،٢ ،ص .)40
واللغة نظام لغوي الغنى للبشرية عنه في التفاهم والتعبير والعمل ،وهي أساس كل
نشاط ثقافي  ،ووظيفتها هي الداللة واإليحاء ،وهي وثيقة الصلة باإلنسان وبيئته ،تربط بين
أعضاء المجتمع الواحد ،فضال عن أنها تربط بين األجيال ( عطوات ،2،،0 ،ص. ) 9
لذا فقد اعنت العلوم بدراسة اللغة سواء أكان ذلك من العلوم الصرفة أم العلوم اإلنسانية
(الحمداني ،44٢2،ص )40ويمارسها الناس  ،في الظروف الطبيعية كما يمارسون
أي نشاط آخر من دون تعقيد أو صعوبات (زهران ،2،،9 ،ص  ) 9وهي صورة
من أوضح صور النشاط الحضاري للمجتمع  ،إذ هي محصلة تامة لكل ضروب
الفكر في موروث المجتمعات (الياسري ، 2،،0 ،ص  ) 0وهي مركب الحضارة
والقناة األساسية والجسر المتين الذي يربط أبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقبل
،وهي العنصر الثابت المشترك بين العلوم اإلنسانية جميعها  ،فهي وعاء الفكر وعليه
استقطب االهتمام بها على مر العصور انطالقا من الفالسفة ومرورا باللغويين
والتاريخين إلى األ نثرربولوجين والباحثين النفسيين ( لوشن ، 2،،٢،ص )0وهي
القطب الذي دارت حوله رحى الحوار والمنظرات في شبكات المسميات ووضع ا
لوحدات اللغوية وحدود التالزم بين ثنائيتي الدال والمدلول واصل الظهور ( عبد
الجليل ،2،،0 ،ص ) 24
واللغة من العناصر األساسية في حياة اإلنسانية  ،فهي أداة مهمة في نقل األفكار
ونموها ورقي الحياة اإلنسانية (،سلمان ، 2،،0 ،ص  )9بل هي من أهم الوسائل
لتحقيق ذلك  ،فبواسطتها نفهم أفكار غيرنا  ،ورغباتهم ،وميولهم  ،ونفهم غيرنا أفكارنا
،ورغباتنا ( مصطفى ، 2، ،9 ،ص  ) 0٢وهي سجل حضارة األمة ومبعث فخرها
واعتزازها والمقوم األساس من مقومات وحدتها وبقائها ( هبود ،2،،0 ،ص . ) 0
ويرى الباحث اللغة سمة إنسانية ووسيلة للتفاهم واالتصال بين الناس ،ولهذا تكون دائما
في خدمة أهداف اإلنسان ألنها وسيلة للتعبير عن مشاعره الوجدانية واالنفعالية.
ان الحديث عن اللغة وأهميتها يقودنا الى الحديث عن اللغة العربية ألنها اللغة األمتن
تركيبا ً  ،واألوضح بيانا ً  ،واألعذب مذاقا ً عند العرب  ،إذ قال ابن خلدون في مقدمته :
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"وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك من أحسن الملكات  ،وأوضحها إبانة عن
المقاصد" (ابن خلدون  ،ج ، 4400 ، 4ص. )090
اللغة العربية لُغة العروبة واإلسالم وأعظم دعائم القومية العربية التي نعتز بها جميعاً،
وهييي الوعيياء الييذي يحفييظ لنييا تُييراث اُمتنييا الفكييري والحضيياري  ،ويييربط بييين ماضيييها
وحاضرها ومستقبلها ،وهي عنوان الشخصية العربية ودليل وجودها ورميز كيانهاومبعيث
قوتهييا وإسييتمراريتها  ،وإنهييا الركيييزة الكبييرى لوحييدة األُميية العربييية وبقائهييا (الكنعييان ،
 ،444٢ص .)202وقد شرفها هللا سبحانهُ وتعالى بأن جعلها لُغية قُرآني اه الكيريم اليذي نيزل
اون( يوسا  :ايياة ، )5وبفضيله
بلسا ٍن
عربي مبين إِنَّا أَ ْن َز ْلنَاهُ قُ ْرآناا َع َربِيااا لَ َعلَّ ُكا ْت تَ ْعُِلُ َ
ٍ
ى وأوسييعها أُفقيا ً واقييدرها علييى النهييوض ببيئتهييا الحضييارية عبيير
صييارت أبعييد اللغييات مييد ً
التطور الدائم الذي تعيشه اإلنسانية ،واستطاعت في ظل اإلسيالم والحضيارة اإلسيالمية أن
تتسع لتحيط بأبعد انطالقات الفكير ،وتُرفيع حتيى تصيل إليى أدق اختالجيات الينفس (سيمك،
 ،4494ص.)0،
"إا َّن العربية لغة العقيدة ،لغة القرآن الكريم ،اللغة التي أختارها هللا تعالى وهو يخاطب
بها أهل األرض  ،فهي لغة تتناسب وقدسية العقيدة التي تستوعبها وتبلغها الناس"
(الهاشمي ،2،،0 ،ص.)4،
إن اللغة العربية هي من أهم وسائل االرتباط الروحي  ،وتقوية المحبة  ،وتوحيد الكلمة
بين أبناء العروبة ماضيا و حاضرا  ،فهي الرابطة األساسية التي جمعت بين العرب سابقا
عن طريق القران الكريم الذي وحد القبائل العربية وصهر مشاعرها في بوتقة المفاهيم
والقيم الجديدة  ،وعندما كانت لغتنا العربية قوية كانت أمتنا قوية  ،وعندما ضعفت أمتنا
أصاب اللغة الضعف  .وهنا كانت األمة هي اللغة واللغة هي األمة وفي ضعف األولى
ضعف الثانية وفي قوة األولى قوة الثانية ( شعيب ،2،،٢ ،ص. ) 20
وتمتاز اللغة العربية بخصائص كثيرة منها أنها لغة اشتقاقية وأنها غنية بأصواتها ،
وأنها لغة صيغ ولغة تصريف  ،ولغة إعراب  ،وأنها غنية بوسائل التعبير عن األزمنة
النحوية (طعيمة  ، 2،،4 ،ص. )90-92
وتُدرس اللغة العربية من اجل تحقيق اربعة اهداف اساسية هي  :فهيم اللغية حيين تسيمع
،وفهمهيا حييين تراهييا مكتوبية ،وافهامهييا لالخييرين بوسيياطة الكيالم  ،وافهامهييا لهييم بوسيياطة
الكتابة ،والمهارات اللغوية التي يجب ان يمتلكها الدارس لييتمكن مين تحقييق هيذه االهيداف
هيييي االسيييتماد والحيييديث والقيييراءة والكتابييية ( .سيييالم ،والفيييي ،444٢،ص  )92وإنهيييا
اسييتوعبت كييل مييا نقييل إليهييا ميين علييوم األمييم األخييرى فييي الفلسييفة  ،والمنطييق  ،والطييب
والصييييدلة  ،والكيميييياء ،والرياضييييات فضيييال عييين أنهيييا حمليييت حركيييات الثقافييية العربيييية
اإلسالمية ونهضتها الحضارية إلى أوربا ( الحمراني ، 2،،0 ،ص )42،
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مما جعل هذه اللغة تفوق اللغات األخرى وتتميز بعدة خصائص عنها،إن هذه اللغة
استوعبت ومازالت تستوعب كل األلفاظ الحضارية في جوفها اللفظي واللغوي
الكبيرين(قورة،4440،ص.)4،0
ويرى الباحث ان اللغة العربية لغة تستحق كل إجالل وتعظيم  ،إذ إن هللا عزوجل
فضلها على سائر اللغات واختارها لتكون لغة خاتم االديان .
انطالقا من أهمية اللغة العربية تأتي أهمية النحو فهو أساس علوم العربية ومحورها ،
وهو آلة العلوم اإلسالمية التي ال يستغني عنها المفسر والمحدث والفقيه واألصولي ،
وان األئمة من السلف والخلف اجمعوا على أن النحو شرط في رتبة االجتهاد وان
المجتهد لو جمع العلوم قاطبة لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو(الحريري،2،،4 ،
ص. )0
النحو في اصطالح العلماء هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية
التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما  ،وبمراعاة
تلك األصول بحفظ اللسان من الخطأ في النطق  ،ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة
والتحرير ( الهاشمي  ، 2،،9،ص. ) 0
والقواعد تدخل في كل فن من فنون اللغة العربية بها يمتاز الخطيب والكاتب من
غيرهما بمدى صحة أدائهما اللغوي  ،وخلوه من األغالط النحوية والصرفية على اقل
تقدير  ،بصرف النظر عن وضوح األفكار  ،وعمقها  ،وصحتها  ،ومصداقيتها  ،وبالغة
الحديث وجماله (البياتية  ، 2،44 ،ص.)42
وان األهداف التعليمية المنشودة من تدريسها تتمثل في تقويم قراءة الطالب وكتابتهم
ومحادثتهم وتمكينهم من فهم ما يمر على أسماعهم وما يقرأون  ،وتنمي فيهم الثروة
اللغوية  ،وتدريبهم على التفكير السليم والقدرة على اإلفصاح وتنمية الذوق األدبي والفني
عندهم ( القاعود  ،وآخرون  ،2،،، ،ص.)424
وأشار (الحيلة  ، )2،،0إلى الحاجة الماسة في استعمال أجود الطرائق واالستراتيجيات
التعليمية التي تؤدي إلى تحقييق األهيداف والغاييات التعليميية فيي أقصير وقيت ممكين وأقيل
جهد  ،والتي نواجه بوساطتها التغير السريع الذي يحدث في المجتمع والمدرسة  ،والنتيائج
التعليمييية مثييل إدراك المفيياهيم المادييية والمحسوسيية والمفيياهيم المجييردة هييي نتييائج تعليمييية
مرغوب في تحقيقها
( الحيلة  ، 2،،0 ،ص.) 09-24
وتقوم وزارة التربية والتعليم في المنطقية العربيية بتيدريب المعليم عليى اسيتراتيجيات
التييدريس المختلفيية  ،حتييى يييتمكن ميين التعامييل مييع الفييروق الفردييية ومراعيياة التنييود فييي
القدرات داخل الفصل  ،فال تكون المهام التعليمية هيي واحيدة للجمييع ( فلمبيان ، 2،4، ،
ص. ) 2
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واالستراتيجية هي مجموعة تحركات المدرس داخل الصف التي تحدث بشكل منتظم
ومتسلسل تهدف إلى تحقيق األهداف التدريسية المعدة مسبقا ً  ،أي أنً المدرس يسير وفقا ً
ألسلوبه الخاص في التدريس ( سليمان  ، 44٢٢ ،ص.) 40،
ومن هذه اإلستراتيجيات ما يعرف بإستراتيجية البيت الدائري (strategy
 ،) Roundhouse diagramإذ قد تساعد هذه اإلستراتيجية على توفير بيئة تعليمية
تبعث على التفكير  ،ومساعدة المتعلم ليكون ايجابيا ً في جمع المعلومات وتنظيمها
ومتابعتها وتقويمها في أثناء عملية التعلم  ،وقد يساعد أيضا ً على زيادة قدرة المتعلم على
استعمال المعلومات وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة  ،وقد تحقق تعلم أفضل بزيادة
قدرة المتعلم على التفكير بطريقة أفضل  ،وتنمية االتجاهات االيجابية نحو المواد
(المزرود ،2،،0 ،ص .)2،
( circle
ويرى ( (wandersee 1987أن الرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم
 ) Concept diagraتزودنا بطبيعة فهم الطلبة لموضود معين ،إذ يطلب من الطلبة
تصميم خريطة عن موضود ما مما يجعلهم يبدؤون بالتخيل والتفكير التأملي بجدية
منشطين خاليا ذاكرتهم  ،ويحصل التمايز بين طالب وطالب وصوال لمستوى اعلى من
الفهم ( أبو دالخ  ، 2،،9 ،ص .)0
والرسم التخطيطي الدائري للمفهوم هو أشكال هندسية ثنائية البعد (دوائر) تناظر
البنية المفاهيمية لجزيئة محددة من المعرفة ،وترفق بعنوان المفهوم مع جملة شارحة أو
مفسرة لمكونات الرسم التخطيطي (كمال ، 2،،9،ص .) 409
ان إستراتيجية شكل البيت الدائري يكون التعلم مسؤولية الطلبة في حين دور المعلم هو
الموجييه والمشييارك لتعزيييز المعرفيية عنييد الطلبيية الييذين يقومييون بصييو األفكييار الرئيسيية
ووضعها في الشكل بأنفسهم  ،فيعمل على ربط المعلومات الجديدة بالسيابقة التيي تسياعدهم
على القدرة على تعلم وتذكر المعرفة (عبد السالم ،2،،4 ،ص .)429
ّ
ان دور الطالب في عملية التعلم عند استعمال إستراتيجية البيت الدائري وتحديده
للمفاهيم الفرعية في القطاعات المحيطة بمحور عجلة شكل البيت
ومشاركته المعلم في تحديد المفهوم الرئيس واستعماله ألدوات الربط (من أو في) و(الواو)
تسهم في ربط معرفة الطالب السابقة بالجديدة ويجعل من تعلمه ذا معنى وتوصل (جورج
ميللر) في دراساته النفسية عن الذاكرة قصيرة المدى إلى أن أغلبية الناس يمكنهم تذكر
سبعة أشياء (قد تزيد أو تنقص اثنين)  ،لذلك رأى أن تنظيم المعلومات وإيجاد عالقات
بينها يؤدي إلى زيادة التذكر بحيث تخزن وتسترجع بنح ٍو أفضل  ،فالتنظيم (التجميع) يزيد
من اتساد الذاكرة
(المزرود  ، 2،،0،ص)22
وأوضيح وارد و ليي (  ، ) Ward & Lee , 2006 , P.18أنً لهيذه اإلسيتراتيجية أهميية
للمتعلم أيضا ً فقيد تسياعدهُ عليى ربيط المعلوميات التيي يستخلصيها مين الموضيود الدراسيي
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بعضها مع بعض  ،كذلك تسياعد هيذه االسيتراتيجية فيي بنياء قاعيدة معرفيية صيلبة وتشيجع
المتعلم على الثقة بنفس اه  ،كذلك تنمي عنيدهُ اإلبيداد والتفكيير وتسيهل المعلوميات إذ تحولهيا
أسيهل ( Ward & Lee ,
من كونها صعبة معقيدة إليى معلوميات واضيحة وبشيكل
. ) 2006 , P.98
لذا آرتاى الباحث إجراء هذه الدراسة لتجريب هذه اإلستراتيجية في تدريس هذه
المادة  ،أمال منها ان تسهم نتائجها في معالجة بعض أسباب ضعف الطالب في قواعد
اللغة العربية.
ثالثا  :هدف البحث وفرضيته :
يهدف البحث تعرف أثر استراتيجية البيت الدائري في تحصييل طيالب الصيف الثياني
المتوسييط فييي مييادة قواعييد اللغيية العربييية .ولتحقيييق هييدف البحييث وضييع الباحييث الفرضييية
الصفرية االتية :
ال توجد فروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى داللية ( )،،،0بيين متوسيط درجيات
الطييالب الييذين درسييوا مييادة قواعييد اللغيية العربييية بإسييتراتيجية البيييت الييدائري ومتوسييط
درجات تحصيل الطالب الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية.
رابعا :حدود البحث :
4ـ طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية في ديالى
قضاء بعقوبة (المركز) التابعة إلى مديرية تربية ديالى.
2ـ الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 2،49ـ 2،40م .

خامسا :تحديد المصطلحات :
0ـ االستراتيجية :ـ
ـ عرفها (أبو شريخ: ) 5117،ـ
بأنها":خطة تصف األجراءات التي يقوم بها المعلم والمتعلم بغية تحقييق نتاجيات اليتعلم
المرجوة" (أبو شريخ،2،،9،ص.)٢
ـ عرفها ( الخزاعلة وآخرون -: ) 5101 ،
بأنهييا  " :مجموعيية ميين االجييراءات المختييارة للييدرس  ،والتييي يخطييط المعلييم إلتباعهييا
الواحدة تلو األخرى  ،بصورة متسلسلة أو بترتيب معين مع اسيتعمال اإلمكانيات المتاحية ،
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بمييا يحقيييق أفضيييل المخرجيييات التعليمييية واألهيييداف التدريسيييية " ( الخزاعلييية وآخيييرون ،
 ،2،4،ص.) 200
ـ تعري الباحث اإلجرائي لإلستراتيجية -:
خطة منظمة ومتكاملة من اإلجراءات أعيدها الباحيث بغيية تحقييق أهيداف تيدريس ميادة
قواعد اللغة العربية لدى طالب الصف الثاني المتوسط  ،خالل م ّدة زمنية محددة.
5ـ إستراتيجية البيت الدائري :ـ
ـ عرفها :)Ward and Wandersee , 2002( :ـ
بأنها  " :شكل هندسي ثنائي األبعاد دائري الشكل  ،يتضمن سيبعة قطاعيات توجيد حيول
مركز الدائرة تشتمل على األفكار الفرعية معتمدة تقسيم هذه القطاعات على أبحاث جورج
ميللر لذاكرة قصيرة المدى " .
( .) Ward and Wandersee , 2002 , P.206
ـ عرفها  ( :أمبو سعيدي والبلوشي -: ) 5112 ،
بأنهييا  " :اسييتراتيجية يقييوم بهييا المتعلمييون بتوزيييع المعرفيية العلمييية للمفهييوم العلمييي فييي
مخطط بصري يساعدهم بعد ذلك في رؤية معظم المعلومات العلمية الخاصة بذلك المفهوم
 ،وكأنها نظام متكامل " .
( أمبو سعيدي والبلوشي  ، 2،،4 ،ص.) 9٢0
ـ عرفها  ( :العجرش -: ) 5103 ،
بأنها  " :استراتيجية مقترحة من أجل تمثيل مجمل الموضوعات وإجراءات العلوم وهيي
تُع ُّد قالبا ً يستطيع الميتعلم مين خالليه ربيط المعلوميات كميا أنهيا عبيارة عين قيرص مركيزي
يقسييمهُ خييط إختييياري وتحيييط بييه سييبعة قطاعييات خارجييية  ،ويمثييل شييكل البنييية المفاهيمييية
لجزء محدود من المعرفة "
( العجرش ،2،40 ،ص.) 49
ـ تعري الباحث اإلجرائي إلستراتيجية البيت الدائري :ـ
إسييتراتيجية يييتعلم فيهييا طييالب الصييف الثيياني المتوسييط – عينيية البحييث (المجموعيية
التجريبية)  -باشراف الباحث بتحديد الميف هيوم اليرئيس ووضيعه فيي المحيور المركيزي
لشكل دائري مقسم على سبعة قطاعات (قد تزيد او تنقص  )2باعتمياد أدوات اليربط (مين)
أو(فييي) أو (الييواو)  ،والطييالب أنفسييهم يملييؤون القطاعييات المحيطيية بييالمحور المركييزي
بالمعلومات بهدف زيادة تحصيلهم بمادة قواعد اللغة العربية .
0ـ التحصيل :ـ
ـــ لغة -:
 عرفه (ابن منظور) :ـب
صل من ُك ِّل شيء إما بقي وثبُت وذهيب ميا سُيواهُ  ،يكيون مين ال احسيا ا
"حصل الحا ا
واالعمال ونحوها حصل الشي ُء ميا بقيي يحصُي ُل ُحصُيوالً والتحصييل  ،تميييز ميا يحصُيلُ،
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ص ُل الشيء)  :ومحصُولهُ بقّيتُهُ" ( .ابين منظيور
واالس ُم الحصيلةُ والحصائا ُل  :البقايا  ،وحا ا
، 2،،0 ،ج ، 0ص.)20،
ـــ اصطالحا -:
 عرفه (الدريج : )5113 ،ـهو "تعلم العملية التي يدرك الفرد بها موضوعا ً ما ويتفاعل معه ويستدخله ويتمثله"
( .الدريج )00 ، 2،،0 ،
ـ وعرفه ( شحاتة والنجار  ) 5113 ،بأنه
( مقييدار مييا يحصييل عليييه الطالييب ميين معلومييات أو معييارف أو مهييارات معبييرا عنهييا
بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس المستويات المحددة ) (شحاتة والنجار ،
 ، 2،،0ص. )٢4
تعري الباحث اإلجرائي للتحصيل  :ـ
الييدرجات التييي يحصييل عليهييا طييالب الصييف الثيياني المتوسييط  -عينيية البحييث -فييي
االختبار التحصيلي في موضوعات قواعد اللغة العربية التي درسوها و المعيد مين الباحيث
ألغراض هذه الدراسة.
9ـ الُواعد :ـ
ـــ لغة :ـ
القاعدة  :أصل األسس  ،والقواعد  :األساس  ،وقواعد البيت  :أساسه  ،في قوله تعالى :
ت وإاسْما اعي ُل ( البقرة ، )429:وفيه  :فيأتى َّ
هللاُ بُ ْنييانهُ ْم
وإا ْذ يرْ ف ُع إابْرا اهي ُم ْالقوا اعد امن ْالب ْي ا
امن ْالقوا اع اد( النحل.)20:
وقييال الزجيياج  :القواعييد أسيياطين البنيياء التيييي تعمييده  .وقواعييد الهييودج  :خشييبات أربيييع
معترضة في أسفله تر ّكب عيدان الهودج فيها
(ابن منظور  ، 2،،0 ،ص. )004
ــــ قواعد اللغة العربية اصطالحا :ـ
ـ عرفاه ( دمعاة وآخارون) بأناهاا :يـ "وسييلة لضيبط الكيالم  ،وتمكيين المتعلميين مين لغيتهم
إلجادة التعبير والبيان  ،وهو ليس غايية تقصيد ليذاتها  ،وإنميا وسييلة األلسينة واألقيالم عين
اللحن ،وتمكن من الفهم واإلفهام بصورة جيدة "
(دمعة ،وآخرون ،4499 ،ص.)444
ـ عرفه( سليمان وآخرون ) بأنها :ـ "علم أصول تعيرف بيه أحيوال الكلميات العربيية مين
حيث اإلعراب والبناء " (سليمان وآخرون  ، 2،،، ،ص.)44
 -2تعري الباحث اإلجرائي للُواعد بأنها :ـ
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الموضوعات الدراسيية التيي سيدرسيها الباحيث فيي التجربية الحاليية وهيي عيدد مين
موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لطلبة الصف الثاني المتوسط.
ــــ المرحلة المتوسطة -:
( هي المرحلة التي تلي المرحلة االبتدائية وتضت ثالثة صفوف في نظام التعليت في
جمهورية العراق ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات )
(جمهورية العراق  ، 0226 ،ص.)3
الفصل الثاني
اوال :ـ الدراسات السابُة :ـ
يعرض الباحث عدداً من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضود هذه الدراسة على
وفق تسلسلها الزمني.
0ـ دراسة (المزروع : )5112 ،ـ
أجريت هذه الدراسة في السعودية  ،ورمت تعرف فاعلياة إساتراتيجية شاكل البيات
الدائري التفاعل بينها وبين السعة العُلية في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل
الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية .
استعملت الباحثة المنهج التجريبي  ،واعتميدت التصيميم القبليي والبعيدي للمجموعية
الضييابطة غييير المتكافئيية  ،شييمل مجتمييع البحييث طالبييات الصييف الثيياني الثييانوي العلمييي
جميعهن الالئيي يدرسين بالميدارس الحكوميية واألهليية بمدينية الريياض  ،أميا عينية البحيث
فتألفيت ميين شيعبتين ميين الصيف الثيياني فيي إحييدى الميدارس الثانوييية  ،إحيداهما المجموعيية
التجريبية بواقع ( )00طالبة ،واألخرى المجموعة الضابطة بواقع ( )09طالبة .
أعيييـدت الباحثييية مقييييـاس اليييـوعي بمهيييارات وراء المعيييـرفة ،واختبيييـار تحصييييلي ،
واختبار اإلشكال المتقاطعة) طبقت على مجموعتي البحث قبليا ً للمكافئة بينهما .
وباستـعمال تحليل التباين األحيادي ثنيائي االتجياه وسييلة إحصيائية أسيفرت الدراسية
عن النتائج اآلتية :
 -4لييييس هنييياك فيييرق ذو داللييية إحصيييائية بيييين طالبيييات المجموعييية التجريبيييية وطالبيييات
المجموعة الضابطة في مقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة .
 -2هناك فرق دال إحصائيا ً بين طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة
في التحصيل ( .المزرود ،2،،0،ص.)9، -4
 -5دراسة (الشباني : )5100،ـ
أُجريت هذه الدراسة في العراق ورمت تعرف فاعلية التدريس بإستراتيجية البيات
الدائري في اكتساا المفااهيت اإلحيائياة وتنمياة االتجااه نحاو البي اة لادى طالباات الصا
الرابع العلمي .
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تألفت عينة الدراسة من ( )00طالبية  ،وزعين عليى مجميوعتين بواقيع ( )0،طالبية
فييي المجموعيية التجريبييية و( )20طالبيية فييي المجموعيية الضييابطة  ، ،كييوفد بييين أفييراد
المجموعتين في المتغيرات اآلتية  ( :العمر الزمني  ،والذكاء ،والتحصيل السابق فيي ميادة
األحياء  ،ومقياس االتجياه نحيو البيئية)  ،درسيت الباحثية نفسيها مجميوعتي البحيث  ،خيالل
مدة التجربة التي استمرت ( )٢أسابيع .
أع ّدت الباحثة اختبارين األول لقيياس اكتسياب المفياهيم اإلحيائيية مين نيود االختييار
من متعدد تألف من ( )٢9فقرة  ،واآلخر لقيياس االتجياه نحيو البيئية مين نيود االختييار مين
متعدد تألف من ( )02فقرة  ،تأكدت الباحثة من صدقهما وثباتهما .
وباستعمال االختبار التيائي ( )t- testلعينتيين مسيتقلتين لمعالجية البيانيات  ،أسيفرت
الدراسة عن النتائج اآلتية :
 -4ليييم يظهييير فيييرق دال إحصيييائيا ً عنيييد مسيييتوى ( )،،،0بيييين متوسيييط درجيييات طالبيييات
المجموعيية التجريبييية ومتوسييط درجييات طالبييات المجموعيية الضييابطة فييي اختبييار اكتسيياب
المفاهيم اإلحيائية .
 -2لم يظهر فرق دال إحصائيا ً عند مستوى داللة ( )،،،0بين متوسطات الفروق لدرجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو البيئة.
(الشباني ،2،44،ص)49،-49
ثانيا  :ــ جوانب اإلفادة من الدراسات السابُة
4ـ تحديد اهداف البحث الحالي  ،وصياغة فرضياته ،ووضع حدوده .
2ـ االعتماد على التصميم التجريبي المناسب لظروف البحث الحالي وعينته  ،وأهدافه .
 -0آلية تطبيق التجربة .
9ـ اعداد اداة البحث  ،واجراءاتها المالئمة للدراسة الحالية .
0ـ اعداد الخطط الدراسية الالزمة .
0ـ اختيار الوسائل االحصائية لمعالجة البيانات المتعلقة بالدراسة .
9ـ التعّرف على نتائج الدراسات السابقة إلجراء موازنة بينها وبين الدراسة الحالية.
٢ـ تفسير نتائج البحث الحالي .
الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته :
ـــــ  :منهج البحث
اعتمد الباحث المنهج التجريبي في بحثه  ،وذلك لمالءمة هذا المنهج في تحقيق هدف
البحث ،وهو أحد المناهج التربوية الحديثة ،اذ يستطيع الباحث على وفق هذا المنهج أن
يحدد مشكلة بحث اه ويضع الفرضيات المناسبة لهُ ويختبرها ،وتزداد إمكانية التجريب في
99،

التربية وعلم النفس حيثما أمكن الباحث من السيطرة على المتغيرات السيما المتغير
المستقل ويحدد تأثيره في المتغير التابع.
(البياتي ،2،،9،ص.)99-90
ــــ إجراءات البحث :
اوال  :التصميت التجريبي :ـ
ي مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة  ،والتجربة تعني :
التصميم التجريب ّ
تخطيط الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة المدروسة بطريقة معينة ثم مالحظة ما
يحدث  ،أي ّ
أن التجربة تغيير مقصود بح ِّد ذاته  ،يُحدثه الباحث عمداً في ظروف الظاهرة
المراد دراستها  ،و يُع ّد التصميم التجريب ّي أولى الخطوات التي يـنفذها الباحث  ،فالب ّد من
أن يكون لك ِّل بحث تجريـب ّي تصميـم خاص به  ،لضمان سالمتـه  ،ودقة نتائجه( .عبد
الرحمن وزنكنة ، 2،،9 ،ص)9٢9
لذلك اتبع الباحث تصميما ً تجريبيا ً ذا ضبط جزئي يتالءم مع ظروف البحث الحالي
ومتطلباته  ،فقد تم اختيار مجموعتين االولى تجريبية :تدرس مادة القواعد باستعمال
إستراتيجية البيت الدائري .واالخرى ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية .
الشكل ايتي يوضح ذلك
المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتغير المستقل
إستراتيجية البيت الدائري

المتغير التابع
التحصيل

ـــــــــ

االداة
اختبار
تحصيلي
بعدي

شكل()0
يوضح التصميت التجريبي للبحث
ويقصد بالمجموعة التجريبية  :المجموعة التي يتعرض أفرادها للمتغير المستقل
(إستراتيجية البيت الدائري) .
ويقصد بالمجموعة الضابطة  :المجموعة التي يدرس أفرادها مادة قواعد اللغة العربية
بالطريقة التقليدية (من دون استعمال إستراتيجية البيت الدائري).
ثانيا  :مجتمع البحث وعينته :ـ
ويقصد به األفراد أو األشياء كافة الذين لهم خصائص معينة يمكن مالحظتها  ،والمحك
الوحيد للمجتمع هو وجيود خاصيية مشيتركة بيين أفيراده ،ويطليق عليى خصيائص المجتميع
(أبو حيويج
التي يمكن مالحظتها (معالم المجتمع)
، 2،،2 ،ص .)99يتمثل مجتمع البحث الحالي بطالب المدارس المتوسيطة والثانويية فيي
محافظة ديالى .
ـــــ عينة البحث :ـ
994

اختار الباحث عينة بحثه اختيارا قصديا  ،وهي متوسطة طارق بن زياد للبنين الواقعة
في مركز بعقوبة  /التحرير  ،لتطبيق تجربته لألسباب االتية :ـ
4ـ قرب المدرسة من محل سكن الباحث  ،مما يسهل متابعة تطبيق التجربة .
2ـ أبدت إدارة المدرسة  ،موافقتها  ،للتعاون مع الباحث في تطبيق التجربة.
الجدول ()0
عدد طال مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده
عدد الطالب قبل عدد الطالب عدد الطالب
المجموعة الشعبة
بعد االستبعاد
الراسبون
االستبعاد
0،
0
00
التجريبية (ب)
0،
2
02
(أ)
الضابطة
0،
0
00
المجمود
ثالثا ـ تكافؤ مجموعتي البحث :ـ
حرص الباحث قبل الشرود ببدء التجربة على تكافؤ طالب مجموعتي البحث إحصائيا
في بعض المتغيرات  ،التي يعتقد بانها تؤثر في نتائج التجربة  ،لذا أجرى الباحث التكافؤ
بين مجموعتي البحث في المتغيرات االتية :ـ
4ـ العمر الزمني محسوبا بالشهور .
2ـ التحصيل الدراسي لآلباء .
0ـ التحصيل الدراسي لألمهات .
9ـ درجات اللغة العربية للعام الدراسي السابق 2،40ـ . 2،49
0ـ درجات اختبار الذكاء.
0ـ العمر الزمني بالشهور:
تم حساب أعمار الطالب بالشهور  ،واستخرج معدل أعمار طالب مجموعتي البحث
من البطاقات المدرسية ومن الطالب أنفسهم ،وبلغ متوسط أعمار المجموعة
التجريبية( )490،2ومتوسط اعمارالمجموعة الضابطة)  ،( 492،٢وعنداستعمال
االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين أعمار المجموعتين اتضح أن الفرق غير دال
إحصائيا عند مستوى داللة)  )،،،0إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ( )،،49اصغر من
القيمة التائية الجدولية البالغة ( ،)2،،،،وبدرجة حرية )  ، ( 0٢وهذه القيم تدل على أن
المجموعتين متكافئتان بالنسبة لمتغير العمر الزمني والجدول( ) 2يوضح ذلك .
الجدول ()5
992

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والُيمة التائية العمار طال مجموعتي البحث
الُيمة التائية

المجموعة

عدد
أفراد
العينة

الوسط
الحسابي

التجريبية

31

073،5

الضابطة

31

075،5

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة
عند
مستوى
1012

01،2
5،2

25

1،02

5،111

غير
دالة

5ـ اختبار الذكاء :
تمثل اختبارات الذكاء إحدى الركائز االساسية لحركة القياس المعاصرة ومظهرا
مهما من مظاهر هذه الحركة ( ملحم  ، 2،،2 ،ص .)990للتحقق من تكافؤ مجموعتي
البحث في متغير الذكاء اختير اختبار ( رافن) لسهولة تطبيقه وسبق استعماله من كثير من
الباحثين ولما يمتلكه من صدق وثبات ،وبعد حساب المتوسطات والتباين لمجموعتي
البحث على اختبار الذكاء ،حيث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة على
التوالي (  )00 ،4،( )00،9ومن خالل معرفة القيمة التائية المحسوبة وجد انها تساوي (
 )،،04وهي اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة (  )2 ،،،،عند مستوى داللة ( ،،0
 )،وبدرجة حرية ( )0٢يدل ذلك على ان المجموعتين متكافئتان من ناحية الذكاء ،
والجدول ( )0يوضح ذلك .
الجدول ( )3
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والُيمة التائية الختبار الذكاء لطال مجموعتي
البحث
الُيمة التائية

عدد
الوسط االنحراف درجة
المجموعة أفراد
الحسابي المعياري الحرية المحسوبة الجدولية
العينة
0،09
التجريبية 32،7 31
5،111
1،30
25
٢،٢9
الضابطة 00،4، 0،

رابعا  :مستلزمات البحث :
0ـ تحديد المادة العلمية :
990

الداللة عند
مستوى
1012
غير دالة

قبل البدء بتطبيق تجربة البحث حدد الباحث المادة التعليمية للتجربة لطالب
المجموعتين التجريبية والضابطة وهذه الموضوعات هي (المثنى والملحق به  ،جمع
المذكر السالم والملحق به  ،جمع المؤنث السالم والملحق به  ،جمع التكسير  ،الممنود من
الصرف  ،االسماء الخمسة  ،االستفهام) من كتاب قواعد اللغة العربية المقررر تدريسه
لطالب الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي  2،49ـ . 2،40
5ـ تحديد االهداف السلوكية :
الخطوة األولى والمهمة في اعداد اي برنامج تعليمي هي صياغة األهداف التربوية
النها الموجه في اختيار المواد الدراسية وطرائق التدريس والمعيار األساس في تقويم
العملية التعليمية ( ميكر  ، 4409 ،ص  ،) ٢وتمثل االهداف السلوكية الموجهات القريبة
للمدرس في نشاطاته اليومية  ،اي انها قصيرة االمد في طبيعتها  ،ويسهل مالحظة مدى
تحقيقها ويضعها المدرس قبل بدء التدريس وتصا في صورة سلوكية واضحة ومحددة
النها تحقق العديد من االهداف لكل من المدرس والطالب والمادة الدراسية والنظام
التعليمي ( شبر واخرون .)04 ، 2،، 0،اعتمد الباحث في صياغته االهداف السلوكية
على المستويات الثالثة لبلوم للمجال المعرفي ( المعرفة  ،الفهم  ،التطبيق ) وباالعتماد
على محتوى المادة الدراسية  ،وقد صا الباحث ( )00هدفا ً سلوكيا ً تم عرض االهداف
على عدد من الخبراء الملحق (  ) 4لبيان أرائهم ومالحظاتهم فيها  ،تم اجراءالتعديالت
عليها حيث حصلت على نسبة اتفاق .%٢،
3ـ اعداد الخطط التدريسية :
الخطة التدريسية اليومية " هي العنوان الذي يعطى للشرح الموجز لكل مايراد إنجازه
في الصف والوسائل المعينة التي تستعمل لهذا الغرض كنتيجة لما يحدث من اثناء المدة
التي يقضيها التالميذ مع المعلم" ( سعد  ، 444، ،ص  ، ) 204وقد اعد الباحث ()49
خطة تدريسية لكل مجموعة ( )9خطط تدريسية الملحق (  ) 2في ضوء متغيرات البحث
ومحتوى المادة التي سوف يدرسها الباحث لمجموعتي البحث التجريبية ( استراتيجية
البيت الدائري ) والضابطة ( الطريقة االعتيادية ) وقد عرض الخطط جميعها على
مجموعة من الخبراء لبيان ارائهم ومالحظاتهم والمحلق (  ) 4يوضح ذلك.
خامسا :إعداد اداة البحث :
0ـ بناء االختبار التحصيلي :
ان االختبار التحصيلي هو اجراء منظم لقياس تحصيل الطالب لتحقيق األهداف
التعليمية للمادة الدراسية  ،وهو من الوسائل التقويمية التي تستعمل في المدارس لسهولة
اعدادها وتطبيقها موازنة بالوسائل األخرى  ،واالختبارات هي ادوات قياس ينبغي ان
تصمم وتستعمل للغرض الذي اعدت من اجله ( عالم  ، 2،،، ،ص  . )29واعد الباحث
اختبارا تحصيليا للتعرف على تحصيل طالب مجموعتي البحث وفق جدول المواصفات
جدول (  ) 9حيث تالف االختبار من (  )0،فقرة من نود االختيار من متعدد الملحق ( 0
999

) لمالءمتها طبيعة الموضود حيث اعتمد الباحث الفقرات الموضوعية النها تتصف
بالشمول والموضوعية في التصميم واالقتصاد بالجهد  ،وتتسم بالصدق والثبات ( الظاهر
 ،4444 ،ص  ) 4ويعد هذا النود من اكثر انواد االختبارات فاعلية النه ال يتاثر بذاتية
المصحح وسهولة تحليل نتائجه احصائيا  ،وبعيد عن الحدس والتخمين ( داود وأنور ،
 ،444،ص  . ) 440وقدعرض االختبار على مجموعة من الخبراء في طرائق تدريس
اللغة العربية  ،إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية الفقرات وتغطيتها لمحتوى المادة
من كتاب قواعد اللغة العربية حيث حصلت على نسبة اتفاق  %٢،واصبحت فقرات
االختبار صادقة لما تقيسه والجدول ( )9يوضح ذلك.
الجدول ( ) 2
الخريطة االختبارية
عدد صفحات الموضود

األهمية النسبية لكل
موضود
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المجموع :
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011
%

55

53

02

62

03

01

7

31

مجمود األهداف
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 10المثنى والملحق
به .
 15جمع المذكر
السالت والملحق به .
 13جمع المؤنث
السالت والملحق به .
 12جمع التكسير .

األهداف

المجمود

الموضود

فقرات االختبار

5ــــ التجربة االستطالعية :
طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية تالفت من ( )0،طالب من مدرسة
االصدقاء للبنين لغرض التحقق من وضوح فقرات االختبار وتعليماته والزمن المستغرق
لإلجابة عنه وتشخيص مستوى صعوبة الفقرات وقوتها التمييزية  .وقد انهوا الطالب
990

جميعهم االجابة عن فقرات االختبار في زمن الحصة الدراسية تتراوح من(  9،ــ ) 90
دقيقة وبذلك يكون االختبار مناسب وصالح .
3ـــــ حسا معامل الثبات لالختبار :
تم اعادة تطبيق االختبار بعد مرور اسبود على التطبيق االول وحسب معامل الثبات
لالختبار حيث بلغ ( )،،4،ويعد االختبار جيدا اذا بلغ معامل ثباته ( )،،09فاكثر
()Hedyes,1966,22
سادسا :تطبيق التجربة
 .4عند استكمال الباحث متطلبات إجراء التجربة وتحقيق التكافؤ وتحديد المادة العلمية بيدأ
الباحييث بتطبيييق التجربيية فييي يييوم االحييد  ، 2،49/44/2واسييتمر تييدريس المجمييوعتين
(التجريبية والضابطة) لغاية يوم الخميس . 2،40/4/24
 .2درس الباحث بنفسه مجموعتي البحث على وفيق الخطيط التدريسيية التيي أعيدها معتميد
علييى إسييتراتيجية البيييت الييدائري فييي تييدريس طيالب المجموعيية التجريبييية وعلييى الطريقيية
االعتيادية في تدريس المجموعة الضابطة.
 .0تطبيق االختبار البعدي التحصيلي  :أخبر الباحث طالب عينية البحيث بموعيد االختبيار
قبييل أسييبود ميين موعييد إجييراءه وذلييك لكييي يتهيييا افييراد مجمييوعتي البحييث  ،وتييم تطبيييق
االختبار في يوم الخميس الموافق  2،40/4/24وفي وقت واحد الساعة ( )٢0،،صيباحاً.
وقد ساعد بعض مدرسي اللغة العربية الباحث في اإلشراف على تطبيق االختبار مين أجيل
المحافظة على سير االختبار سيراً طبيعيا ً .
 .9طريقة التصحيح  :تم وضيع إجابية أنموذجيية لجمييع الفقيرات اعتميد عليهيا الباحيث فيي
تصحيح االختبار  ،حيث وضع الباحث معايير لتصحيح اإلجابات عن فقرات االختبار .
سابعا :الوسائل اإلحصائية
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثه وتحليل نتيجة البحث -:
4ـ االختبار التائي T-testلعينتين مستقلتين ( البياتي  ، 4499 ،ص .)2،2
2ـ معامل ارتباط بيرسون في حساب معامل الثبات ( الغريب  ، 44٢0 ،ص .)9٢0
0ـ اختبار كاي (كا)2التكافؤ بين مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لألب و األم .
(عطية  ، 2،،4 ،ص.)2٢9
9ـ معامل الصعوبةحساب صعوبة ك ِّل فقر ٍة من فقرات االختبار التحصيلي(ملحم،2،،2 ،
ص .)209
0ـ معامل تمييز الفقرة حساب قوة تمييز ك ِّل فقر ٍة من فقرات االختبار التحصيلي (ملحم،
 ،2،،2ص .)200
 - 0فعالية البدائل المخطوءة Effectiveness Of Distracters :هذه الوسيلة لقياس
فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختبار (الظاهر ،4444 ،ص.)44
990

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
اوال :عرض النتيجة:
اتضح من نتيجة االختبار التحصيلي ان متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
بلغ (  )20،4واالنحراف المعياري (  ، )9 ،200وبلغ متوسط درجات طالب المجموعة
الضابطة ( )2،،40،واالنحراف المعياري (  ، )9 ،204وبعد استعمال االختبار التائي
( )T-tesليعنتين مستقلتين وجد ان القيمة التائية المحسوبة (  )2 ،٢0عند مستوى داللة (
 )، ،،0بدرجة حرية ( )0٢وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (، )2 ،،،،
وهذا يدل على ان الفرق ذو داللة إحصائية تدل على تفوق طالب المجموعة التجريبية
الذين درسوا باستراتيجية البيت الدائري على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا
بالطريقة االعتيادية .وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه " التوجد فروق
ذو داللة إحصائية بين متوسط طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية البيت
الدائري ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية
"والجدول ( )0يوضح ذلك:
الجدول ()2
الوسط الحسابي والُيمة التائية لدرجات طال مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي
الُيمة التائية

المجموعة

عدد
أفراد
العينة

الوسط
الحسابي

التجريبية

31

20،4

الضابطة

0،

2،،40،

االنحراف
المعياري
9 ،200

درجة
الحرية

25

المحسوبة

2 ،٢0

الجدولية

5 ،111

الداللة
عند
مستوى
1012
دالة
إحصائيا

9 ،240

ثانيا :تفسير النتيجة:
ويعزو الباحث ذلك الى ان استراتيجية البيت الدائري تساعد الطالب على ممارسة
االنشطة البصرية  ،فهو يرسم ويلون ويلصق الصور والرموز لتمثيل الظاهرات
والمفاهيم غير المحسوسة  ،وبالتالي تكون معالجة ذهنية لألشكال والصور ويحللها
ويدركها  ،وهذا بدوره ينمي التفكير البصري  ،ويسهم ذلك في استرجاد المعلومات من
الذاكرة  ،كما تسهم في إيجاد بيئة صفية محفزة للتفكير البصري  ،وذلك من خالل التشجيع
عل التنافس والتعزيز والتغذية الراجعة وتنود أساليب التقويم المختلفة  ،مما يؤدي إلى
تحقيق األهداف المرجوة .كما تساعد الطالب على تنظيم أفكاره وتسلسله للمادة العلمية مع
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ايضاحها بالصور  ،ومن جهة أخرى تزيد من ثقة الطالب بنفسه ومشاركته في الدرس
بفاعلية بحيث يصبح التعليم عملية تفاعلية بين الطالب والمدرس.
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمُترحات
أوال -االستنتاجات :
من خالل النتيجة التي توصل إليها الباحث يمكن استنتاج اآلتي:
4ـ ي اسييتعمال إسييتراتيجية البيييت الييدائري  ،سيياعد علييى رفييع مسييتوى التحصيييل الدراس ي ّي
للطالب في مادة قواعد اللغة العربية .
2ـ ان اتباد استراتيجية البيت الدائري تبعث في نفوس الطالب الثقة بالنفس والمتعة
ويجعل نشاطهم اكثر حماسا وحيوية.
0ـ تساعداستراتيجية البيت الدائري المتعلم على فهم عمليات العلم وتعزز الكفاءة الذاتية
لديه وتزيد من ثقته بنفسه.
ثانيا -التوصيات :
في ضوء النتيجة التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي باالتي :
4ـ ضرورة االهتمام باستعمال استراتيجية البيت الدائري كمدخل لتدريس قواعد اللغة
العربية  ،في جميع المراحل الدراسية .
2ـ تدريب المعلمين والمدرسين على كيفية استعمال استراتيجيات ما وراء المعرفة بشكل
عام واستراتيجية البيت الدائري بشكل خاص .
0ـ ضرورة عقد ندوات تدريبية للمعلمين والمدرسين لتدريبهم على كيفية توظيف
استرتيجية البيت الدائري في كل المواد الدراسية .
ثالثا -المُترحات :
استكماالً للبحث الحالي يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية :
بطيي التعلم.
 -1اجراء دراسة مماثلة لمعرفة اثر استراتيجية البيت الدائري على التالميذ
ْ
 -2دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية أخرى .
 -3دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على اثر استراتيجية البيت الدائري في
متغيرات أخرى .
المصادر :
ـــــــ الُران الكريت
أوال  :المصادر العربية -:
*ـ ابن خليدون  ،عبيد اليرحمن بين محميد  :)4400)،المقدمية  ،ج ، 4مطبعية المصيطفى ،
مصر .
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*ـ ابن منظور  ،أبو الفضل جميال اليدين محميد بين مكيرم ابين منظيور األفريقيي المصيري
 :(2،،0(،لسان العرب  ،ط ، 9ج ، 44دار صادر  ،بيروت .
*ـ أبو حويج  ،مروان  :)2،،2(،البحث التربو ّ
ي المعاصر  ،دار اليازوري للنشر،
عمان.
*ـ أبو دالخ ،نائلة سلمان عوض  :)2،،9(،اثر استخدام إستراتيجية خرائط الدائرة
المفاهيمية على التحصيل العلمي ودافع االنجاز وقلق االختبار والمؤجل لطلبة الصف
التاسع في الكيمياء وعلوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية  ،رسالة ماجستير
(غير منشورة)  ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس .
*ـ ابو شريخ  ،شاهر ذيب :) 2،،9( ،استراتيجيات التدريس  ،الطبعة االولى  ،المعتز
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن.
*ـ أمبو سعيدي  ،عبد هللا بن خميس و محمد بن علي البلوشي  :) 2،،0(،قياس فاعلية
استخدام خريطة الشكل (  ) veeفي تدريس العلوم على تحصيل طلبة الصف التاسع من
التعليم العام وإتجاهاتهم نحوها  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،
العد.20
*ـ البياتي  ،عبد الجبار  ،وزكريا  ،اثاينوس :)4499(،االحصاءالوصفي واالستداللي فيي
التربية وعلم النفس  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية ،بغداد .
*ـ البياتي ،عبد الجبار توفيق  :)2،،9(،البحث التجريبي واختيار الفرضيات في العلوم
النفسية والتربوية ،دار جهينة للنشر والتوزيع -عمان األردن.
*ـ البياتية  ،إسراء فاضل امين " ، )2،44( ،اثر أسلوبين من األسئلة السابرة في تحصيل
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية(":رسالة ماجستير غير
منشورة) جامعة بابل.
*ـ الحريري  ،القاسم بن علي بن محمد  :) 2،،4 (،شرح ملحمة اإلعراب  ،علق
عليه  ،ياسين جاسم محميد  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ الحمراني  ،انتصار كاظم :)2،،0 (،سيكولوجية التدريس ووظائفه  ،دار اإلخوة ،
عمان ،األردن .
*ـ الحمداني ،موفق :)44٢2(،اللغة وعلم النفس ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل.
*ـ الحيلة  ،محمد محمود  :)2،،0 (،طرق التدريس واستراتيجياتها  ،الطبعة الثالثة  ،دار
الكتاب الجامعي  ،اإلمارات .
*ـ الخزاعلة  ،محمد سلمان فياض وآخرون  :(2،4،)،طرائق التدريس الفعال  ،الطبعة
األولى  ،دار صفاء للنشر والتوزيع .
*يييـ جمهوريييية العيييراق  ،وزارة التربيييية  :) 4440 (،مييينهج الدراسييية المتوسيييطة  ،ط، 4
مطبعة وزارة التربية .
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*ـ داود  ،عزيز حنا  ،وانور حسين عبد الرحمن  :)444،( ،مناهج البحث التربوي
،جامعة بغداد  ،دار الحكمة للطباعة والنشر  ،بغداد .
*ييـ الييدريج  ،محمييد  :)2،،0(،مييدخل إلييى علييم التييدريس تحليييل العملييية التعليمييية  ،دار
الكتاب الجامعي  ،العين  ،اإلمارات العربية المتحدة .
*ـ دمعة  ،مجيد إبراهيم  ،وآخيرون :) 4499 (،اللغية العربيية وأصيول تدريسيها ليدورات
المعلمين التدريسية  ،مديرية مطبعة وزارة التربية  ،بغداد .
*ـ الدهلكي  ،عبد األمير حسن هادي ) 2،،4(،أثر استعمال األسئلة االستهاللية والسابرة
في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية  ،كلية التربية ،
الجامعة المستنصرية  ،رسالة ماجستير غير منشورة .
*ـ زهران  ،حامد عبد السالم :) 2،،9(،المفاهيم اللغوية عند األطفال  ،أسسها
مهاراتها تقويمها  ،دار المسيرة  ،عمان  ،األردن .
*ـ سالم  ،مصطفى والفي،سعيد :) 444٢( ،تشخيص صعوبات تعلم النحو العربي لدى
تالميذ الصف االول االعدادي،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس.
*ـ سعد  ،نهاد صبيح  :)444، (،الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية  ،مطابع
التعليم العالي .
*ـ سلمان ،علي جاسم  :) 2،،0( ،موسوعة األخطاء اللغوية الشائعة  ،دار أسامة  ،عمان
،األردن .
*ـ سليمان  ،ممدوح محمد  " :)44٢٢ (،أثير إدراك الطاليب للحيدود الفاصيلة بيين طرائيق
وأساليب وإستراتيجيات التدريس " :مجلة رسالة الخليج العربي  ،العدد .29
*ـ سليمان  ،نايف وآخرون  :) 2،،، (،مستويات اللغة العربية  ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع  ،عمان .
*ـ سمك ،محمد صالح :) 4494 (،فن تدريس اللغة العربية وانطباعاتها المسلكية ،ب.ط
مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
*ـ شحاتة حسن  ،وزينب النجار  :)2،،0(،معجم المصطلحات التربوية والنفسية (عربي
– انكليزي)  ،ط ، 4الدار المصرية  ،القاهرة .
*ـ شبر  ،خليل إبيراهيم  ،واخيرون :)2،،0(،اساسييات التيدريس  ،دار المنياهج ،عميان ،
االردن .
*ييـ شييعيب  ،حسيييب  :)2،،٢ (،طرائييق تييدريس اللغيية العربييية فييي المراحييل االبتدائييية
والمتوسطة والثانوية  ،دار المحجة البيضاء  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ الشباني ،هدى صباح مالك،) 2،44 (،فاعلية التدريس باستراتيجية البييت اليدائري فيي
اكتساب المفاهيم األحيائية وتنمية االتجاه نحيو البيئية ليدى طالبيات الصيف الرابيع العلميي ،
رسالة ماجستير(غير منشورة) ،جامعة القادسية ،كلية التربية .
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*ييـ طعميية  ،صييالح جييواد :) 4490(،مشييكالت تييدريس اللغيية العربييية فييي مرحليية الدراسيية
الثانوية  ،مؤسسة دار الكتاب  ،جامعة الموصل .
*ييـ طعيميية  ،رشييدي احمييد  ،ومحمييد السيييد منيياد  :) 2،،4(،تييدريس العربييية فييي التعليييم
العام – نظريات وتجارب  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .
*ييـ الطنطيياوي  ،محمييد  :) 2،،0( ،نشييأت وتيياريخ أشييهر النحيياة  ،تعليييق  ،سييعيد محمييد
اللحام  ،عالم الكتب  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ الظاهر  ،زكريا واخرون  :) 4444 (،مبادى القياس والتقويم في التربية  ،ط ، 4دار
الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .
*ـ عاشور  ،راتب قاسم  ،ومحمد فؤاد الحوامدة  :) 2،،9( ،أساليب تدريس اللغة العربية
بين النظرية والتطبيق ،ط ، 0دار المسيرة  ،عمان .
*ـ عبد الجليل  ،عبد القادر  : )2،،0 (،التنوعات اللغوية  ،ط  ،4دار الصفاء  ،عمان ،
األردن .
*يييـ عبيييد اليييرحمن  ،أنيييور حسيييين  ،وعيييدنان حقيييي زنكنييية  :)2،،9(،األنمييياط المنهجيييية
وتطبيقاتها في العلوم اإلنسانية والتطبيقية  ،شركة الوفاق للطباعة  ،بغداد .
*ـ عبد السالم  ،مصطفى  :) 2،،4( ،االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم  ،دار الفكر
العربي ،القاهرة .
*ـ العجرش  ،حيدر حاتم فالح  :)2،44 (،أثر إستراتيجية البيت الدائري في تحصيل مادة
التاريخ العربي اإلسالمي عند طالب الصف الثاني المتوسط  ،جامعة بابل  ،كلية التربية ،
رسالة ماجستير غير منشورة.
*ـ عصر  ،حسني عبد الباري  :) 2،،0 (،االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في
المرحلتين  :اإلعدادية والثانوية  ،مركز إسكندرية للكتاب .
*ييـ عطييوات  ،محمييد عبييد عبييد هللا :) 2،،0 ( ،اللغيية الفصييحى والعامييية  ،دار النهضيية
العربية  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ عطية  ،السيد عبد الحميد :) 2،،4( ،التحليل اإلحصائي وتطبيقاته في دراسات الخدمة
االجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية .
*ـ عالم  ،صالح الدين محمود  :)2،،، (،االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ،
دار الفكر للطباعة والنشر  ،عمان  ،االردن .
*ـ الغريب  ،رمزية  :) 44٢0 (،التقويم والقياس النفسي والتربوي  ،مطبعة االنجلو
المصرية  ،القاهرة .
*ـ فلمبان  ،ندى حسن إلياس ::) 2،4، (،فعالية نظام  ( 4 Matفورمات ) في التحصيل

الدراسي والتفكير اإلبتكاري لطالبات الصف الثاني الثانوي بمكة في مادة اللغة اإلنجليزية

 ،جامعة أم القرى  ،السعودية.
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*ـ القاعود ،إبراهيم  ،وآخرون  :) 2،،،) ،طرائق التدريس العامة وتنميية التفكيير  ،ط2
 ،دار األمل ،األردن .
*ـ قورة،حسين سليمان ، ) 4440 (،منطلقات في تعليم اللغة العربيية ،مجلية التربية،العيدد
،449بيروت المكتبة المصرية.
*ـ كمال عبد الحميد زيتون :) 2،،9( ،تدريس العلوم للفهم  ،ط ،2رؤية منظومية  ،عالم
الكتب ،القاهرة .
*ـ الكنعان ،أحمد علي :)444٢ (،تدريس اللغة العربية لغير المختصين واقع ًا
وطموح ًا،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد( )00االمانة العامة التحاد الجامعات
العربية.
*ـ لوشن  ،نور الهدى  :)2،،٢ (،مباحث في علم اللغة ومناهج البحث العلمي ،المكتب
الجامعي الحديث  ،الشارقة .
*ـ المرادي  ،بدر الدين الحسن بن قاسم :) 2،،0( ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح
ألفية أبن مالك  ،تحقيق  ،احمد محمد عزوز  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت .
*ييـ المييزرود  ،هيييا : )2،،0( ،إسييتراتيجية شييكل البيييت الييدائري  ،فاعليتهييا فييي تنمييية
مهييارات مييا وراء المعرفيية وتحصيييل العلييوم لييدى طالبييات المرحليية الثانوييية ذوات السييعة
العقلية المختلفة  ،بحث منشور ،مجلة رسالة الخليج العربي  ،د ( ، )40الرياض .
*ـ مصطفى  ،عبد هللا علي  :) 2،،2 (،مهارات اللغة العربية  ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع عمان  ،األردن .
*ـ ملحم  ،سامي محمد  :) 2،،2 ( ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس  ،دار المسير
للطباعة والنشر  ،عمان .
*ـ ميكر  ،روبرت :) 4409 (،األهداف التربوية  ،ترجمة عبد الجبيار عبيد الحمييد وسيعد
عبد الوهاب نادر  ،مطبعة العاني  ،بغداد .
*ـ النادري  ،محمد أسعد  :) 2،،٢ (،فقه اللغة  ،مناهله ومسائله  ،المكتبة العصرية ،
صيدا  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ هبود  ،بركات يوسف  :) 2،،0 (،شرح ملحة اإلعراب ألبي محمد القاسم بن علي
بن محمد الحريري البصري  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت  ،لبنان .
*ـ الهاشمي ،عبد الرحمن عبد علي :) 2،،0 (،التعبير ،فلسفته ،واقعه ،تدريسه اساليب
تصحيحه  ،ط،4دار الكتاب الحديث  ،بيروت .
*ـ الهاشمي ،احمد :) 2،،9 (،القواعد األساسية للغة العربية حسب منهاج متن األلفية
البن مالك وخالصة الشراح البن هشام وابن عقيل واألشموني ،دار الكتب العلمية  ،ط ،0
بيروت  ،لبنان .
*ـ الياسري  ،علي مزهر  : )2،،0( ،الفكر النحوي عند العرب ـ أصوله ومناهجه ،
دار العربي للمطبوعات  ،بيروت لبنان .
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ثانيا  :المصادر االنكليزية
*- Hedyes,W.D,1966,Testing & Evaluation For The
Seiences,California, Ward Worth.
*-Ward , R.E and Wandersee , (2002): Struggling understand
abstract science topic round house diagram – based study,
international journal of science education , vol : 24 , .
*-Ward , R.E and Lee , W.D , (2006): understanding the periodic
table of elements viaiconic mapping and sequential diagramming
the round house strategy , science activities .
الملحق()0
اسماء الخبراء الذين استعان بهت الباحث في إجراءات البحث مرتبة على وفق اللُب
العلمي والحروف الهجائية
ت

المرتبة العلمية واالست

مكان العمل

االختصاص

0

أ.د .جمعة رشيد كضاض

الجامعة المستنصرية -كلية
التربية األساسية

طرائق تدريس
اللغة العربية

5

أ.د .حسن علي فرحان
العزاوي

3

أ.د.رياض حسين علي

2

أ .د .عادل عبد الرحمن

جامعة بغداد-كلية التربية /ابن طرائق تدريس
اللغة العربية
رشد
طرائق تدريس
جامعة ديالىـ التربية االساسية
اللغة العربية
طرائق تدريس
جامعة ديالى -التربية االساسية
اللغة العربية

أ.د .عدنان محمود
2
المهداوي
طرائق تدريس
أ.د.ماجدة عبد االله
جامعة بغداد -كلية التربية للبنات
6
اللغة العربية
الخزرجي
نحو
 7أ.م.د .مازن عبد الرسول جامعة ديالى -التربية االساسية
قياس وتُويت
ديالى – التربية االرياضية
أ.د .ناظت جواد كاظت
5
ديالى – التربية األصمعي

قياس وتُويت

االهداف الخطط االختبار
السلوكية التدريسية التحصيلي
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

الملحق ()5
خطة أنموذجية لتدريس قواعد اللغة العربية لطال المجموعة التجريبية
باستعمال استراتيجية البيت الدائري
المادة :قواعد اللغة العربية
اليوم والتاريخ :
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X

X

X

الموضوع :المثنى والملحق به

الص  :الثاني المتوسط
االهداف السلوكية :ـ جعل الطالب قادرا على أن:
4ـ يعرف المثنى .
2ـ يعدد حاالت اعراب المثنى .
0ـ يذكر االلفاظ التي تلحق بالمثنى .
9ـ يعطي جمال فيها الفاظ ملحقة بالمثنى .
0ـ يبين الحكم االعرابي للمثنى .
0ـ يعلل سبب حذف النون عند االضافة .
9ـ يميز بين المثنى وااللفاظ التي تلحق به .
٢ـ يعرب جملة فيها لفظة ملحقة بالمثنى .
4ـ يعطي مثاال تطبيقيا للمثنى .
الوسائل التعليمية :ـ
4ـ الطباشير الملون .
2ـ الكتاب المدرسي.
خطوات الدرس :ـ
التمهيد (  2دقائق)
أبدأ الحديث مع الطالب بطرح عدد من االسئلة التي تتعلق بالدرس السابق وذلك
الستثارة دوافع الطالب  ،وزيادة على تهيئة اذهانهم للدرس الجديد  ،وتكوين الرغبة لديهم
بالمشاركة بالدرس  ،وعلى النحو اآلتي:ـ
الباحث  :درسنا في السابق موضود المنقوص والمقصور والممدود وعرفنا االسم
المنقوص اسم معرب آخره ياء النه مكسور ماقبلها ،من يعطي مثاال عن االسم المنقوص؟
الطالب  :الراعي  ،المحامي .
الباحث :وعرفنا االسم المقصور اسم معرب اخره ألف الزمة من يعطي مثاال عن االسم
المقصور؟
الطالب  :هذا فتى شجاد .
الباحث  :وعرفنا االسم الممدود اسم معرب في اخره همزة قبلها الف زائدة من يعطي
مثاالعن االسم الممدود؟
الطالب  :شاهدت زرقاء اليمامة الجيش.
ودرسنا لهذا اليوم يتناول موضود ( المثنى والملحق به) الذي سنتعرف عليه من خالل
المثنى وعالمات اعرابه والملحق به .
العرض والربط والموازنة ( 02دقيُة)
 قال تعالى  :وقال َّ
هللاُ ال تتَّ اخ ُذوا إاله ْي ان ْاثن ْي ان إانَّما هُو إالهٌ وا اح ٌد فإايَّاي فارْ هبُو ان النحل /
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 قال تعالى   :اك ْلتا ْالجنَّت ْي ان آت ْ
ت أُ ُكلها  الكهف . 00 /
 قال تعالى  :ق ْد كان ل ُك ْم آيةٌ فاي فائت ْي ان ْالتقتا اإلسراء .20 /
 فتح القائدان موسى بن نصير وطارق بن زياد األندلس .
الباحث  :انظروا إلى األمثلة اآلتية  ،المطلوب تحديد المثنى من الجمل اآلتية
الطالب :الهين – جنتين – فئتين – القائدان .
الباحث  :أحسنت  ،واآلن ما مفرد الكلمات  ( :الهين – جنتين – فئتين – القائدان) ؟
الطالب  :اله – جنة – فئة – قائد .
الباحث  :ممتاز على هذه اإلجابة  ،إذن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون
مكسورة في حالة الرفع وياء ونون مكسورة في حالتي النصب والجر.
الباحث  :اعزائي االطالب  ،انظرواالى كلمة (الهين)  ،هل هي مفرد أم مثنى؟
الطالب  :اسم دال على اثنين .
الباحث  :احسنت  ،إذن المثنى ما دل على اثنين  ،واآلن ما عالمة إعرابه ؟
الطالب  :النصب بالياء ألنه مثنى .
الباحث  :بارك هللا فيك ،واآلن أنظروا الى كلمة (فئتين) هل هي مفرد أم مثنى ؟
الطالب  :اسم دال على اثنين .
الباحث  :ممتاز  ،واآلن مامحلها من اإلعراب  ،ما هي عالمة إعرابها ؟
الطالب  :اسم مجرور بالياء ألنه مثنى .
الباحث  :أحسنت على هذه اإلجابة إذن المثنى ينصب بالياء  ،واآلن انظروا الى كلمة
(القائدان)  ،هل هي مفرد أم مثنى ؟
الطالب  :اسم دال على اثنين .
طالب ثان :فاعل مرفود وعالمة رفعه االلف النه مثنى.
الباحث  :بوركتم على هذه اإلجابة  .عالمة رفع المثنى هي األلف والنون وعالمة نصب
وجر المثنى هي الياء والنون .
يطلب الباحث من الطالب قراءة األمثلة أو يساعدهم على قراءتها ثم يطرح األمثلة اآلتية :
 قرأت كلتا القصيدتين .
 اشتريت كتابين اثنين .
 أعجبت بلوحتين اثنتين .
 حضر الطالبان كالهما .
الباحث  :فلنتأمل الكلمات  ( :كال  ،كلتا  ،اثنان  ،اثنتان  ،ثنتان )  ،نجد هذه األلفاظ لها
خصوصية في االستعمال حيث تعرب إعراب المثنى إذا أضيفت الى الضمير  ،أما في
حالة إضافتها الى االسم الظاهر تعرب حسب موقعها من الجملة .
الباحث  :في جملة ( قرأت كلتا القصيدتين
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)  ،كيف تعرب (كلتا) ؟
الطالب  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة .
الباحث :أحسنت على هذه اإلجابة  ،إذن األلفاظ الملحقة بالمثنى إذا أضيفت الى االسم
تعرب إعراب االسم المقصور  .واآلن ننتقل الى جملة (اشتريت كتابين اثنين )  ،كيف
تعرب كلمة (اثنين) ؟
الطالب  :صفة لـ (الكتابين) منصوبة وعالمة نصبها الياء ألنه ملحق بالمثنى.
الباحث  :أحسنت وبارك هللا فيك  ،إذن األلفاظ التي تلحق بالمثنى إذا أضيفت الى الضمير
تعرب إعراب المثنى رفعا باأللف ونصبا وجرا بالياء  .واآلن ننتقل الى جملة ( أعجبت
بلوحتين اثنتين )  ،ميز بين المثنى والملحق به .
الطالب ( :اثنتين) نعت مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بالمثنى .أما كلمة (لوحتين)
فهي مثنى مجرور بالياء .
الباحث  :ممتاز  ،واآلن ننتقل الى جملة ( حضر الطالبان كالهما ) كلمة (كالهما) هل هي
مثنى أم ملحق بالمثنى ؟ ثم أعرب كلمة (كالهما) .
الطالب  :توكيد مرفود باأللف ألنه ملحق بالمثنى .
الباحث  :أحسنت  ،ولماذا أعربت باأللف ؟
الطالب  :ألنها أضيفت الى الضمير .
الباحث  :ممتاز  ،واآلن لماذا سميت هذه األلفاظ ملحقة بالمثنى ؟
الطالب  :ال مفرد لها لذلك سميت ملحقة بالمثنى .
ك.
الباحث  :أحسنت وبارك هللا جهود ا
يطلب الباحث من الطالب قراءة االمثلة ويساعدهم على القراءة ثم يطرح األمثلة:
الباحث  :نقول (عاد رائدا الفضاء الى األرض)  ،نجد ان نون المثنى قد حذفت  ،لماذا ؟
الطالب  :عند اإلضافة تحذف نون المثنى .
الباحث  :أحسنت وبارك هللا فيك  ،واآلن من يعطي مثاالً على ذلك ؟
الطالب  :يحترم السكان معلمي القرية .
الباحث  :ممتاز  ،إذن تحذف نون المثنى عند اإلضافة .
رابعا -استنتاج الُاعدة  51( .دقيُة)
 -0كتابة الطال لموضوع الدرس الرئيس (مفاهيت عامة) وكتابة المفاهيت الفرعية
باستعمال كلمات الربط (من  ،في  ،الواو) .
الباحث :اآلن كل مجموعة تنظم المعرفة بوساطة استعمال المخطط بوضع المفهوم
الرئيس والمفاهيم الفرعية في محور العملية واستعمال أدوات الربط (من أو في والواو ) .
الطالب  :تعريف المثنى .
طالب أخر  :عالمات اعراب المثنى .
طالب أخر  :االسماء الملحقة بالمثنى .
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طالب اخر :متى تحذف نون المثنى .
الباحث :جيد جدا .
 -5كتابة األهداف الخاصة بتصميت شكل البيت الدائري في أسفل الورقة التي سيرست
عليها الشكل أو في ورقة خارجية .
الباحث :ما األهداف الخاصة بتصميم شكل البيت الدائري اكتبوها في أسفل الورقة.
 ،4تعريف المثنى .
 ،2عالمات اعراب المثنى .
،0معرفة االسماء الملحقة بالمثنى.
،9عالمات اعراب االسماء الملحقة بالمثنى.
،0سبب حذف النون عند االضافة.
 ،0توضيح اعراب كال وكلتا اذا اضيفتا الى اسم ظاهر او ضمير.
 -3تجزئة المعلومات ذات العالقة بالمفهوم الرئيس إلى سبعة أجزاء رئيسة أَقل أَو أكثر
باثنين ذلك بالتعاون بين الطال والباحث  ،وكتابتها بكل قطاع من الُطاعات التي ُحددت
بدء من الُطاع األقر إلى موضع رقت ( )05في الساعة  ،ثت االنتُال إلى الُطاعات
األُخرى باتجاه حركة عُار الساعة نفسها∙
الباحث :اكتبوا المعلومات الفرعية الخاصة بكل قطاد.
القطاد األول  :تعريف المثنى.
القطاد الثاني  :عالمات اعراب المثنى .
القطاد الثالث  :االسماء الملحقة بالمثنى .
القطاد الرابع  :مواقع اعراب االسماء الملحقة بالمثنى .
القطاد الخامس  :متى تحذف نون المثنى عند االضافة ؟ .
 -4الباحث:اين يعرض كل طالب التصميت الذي صممه على الطال األُخرين (مرحلة
عرض الشكل).
٭بعد عرض الشكل لكل مجموعة
الباحث :اعزائي انظروا إليَّ سوف أرسم لكمَّ شكل البيت الدائري .
 -2يطلب الباحث من الطال عمل ملصق يعلق في أحد أركان الص لمدة اسبوع.
الباحث  :طالب من الطالب يعمل ملصقا ً لشكل البيت الدائري ويعلقه في أحد أركان
الصف لمدة أسبود.
خامسا  -التطبيق  2(:دقائق)
قبل البدء بحل تمرينات الكتاب  ،أتأكد من فهم الطالب للقاعدة  ،وذلك بتوجيه عدد من
االسئلة لهم ،على النحو االتي :
 ما تعريف المثنى ؟
 ماعالمات اعراب االسم المثنى ؟
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 ماهي االسماء التي تلحق بالمثنى ؟
 متى تحذف نون المثنى عند االضافة؟
 اع اط مثاالً يتضمن المثنى عند االضافة ؟
 اعرب المثنى في الجملة ( فرح الناجحان بالجائزة) ؟
الواجب البيتي :أطلب من الطالب مراجعة الموضود وح ّل التمرينات جميعها أو جزء
منه.
والشكل ايتي يوضح شكل البيت الدائري لموضوع المثنى واالسماء الملحُة
تعريف المثنى

اعراب كال وكلتا

مادل على اثنين او اثنتين بزيادة الف
ونون مكسورة بحالة الرفع وياء
عالمات اعراب
المثنى ونون في حالتي النصب والجر مثل :
مقاتالن  ,مقاتلين  ,با لمقاتلين

النصب
الرفع
االلف ونون الياء ونون

اسم مقصوراذا
اضيفتا الى اسم
ظاهر نحــــــو
صافح علي كال القدمين

الجر
الياء ونون

المثنى
عالمات اعرابه

مثنى اذا اضيفتا الى
ضميـــــر نحو
نجح المتفوقان كالهما
تحذف نون المثنى
عنداالضافة نحو نافذتا
الغرفة جديدتان

االسماء الملحقة

االلسماء الملحقة بالمثنى
كال

كلتا

أثنان

أثنتان

ثنتان

الشكل()5

االهداف الخاصة :ـ
2ـ ذكر عالمات اعراب المثنى.
4ـ تعريف المثنى .
9ـ توضيح حذف النون عند االضافة .
0ـ ذكر االسماء الملحقة بالمثنى .
0ـ اعراب كال وكلتا اذا اضيفتا الى اسم ظاهر او ضمير .
(ملحق) 3
االختبار التحصيلي بصيغته النهائية
 0ـ قال تعالى  :هلْ أتاك ح اد ُ
يث ْالغا اشي اة
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كلمة ( هل ) :
د ـ حرف استفهام
ج ـ أداة جزم
ب ـ حرف جر
أ ـ اسم استفهام
 5ـ قال الشاعر :
فإناها حسناتي يوم ألُاه
استغفر هللا إالا من مودتكت
كلمة ( حسنات ) تعرب :
أ ـ فاعال مرفوعيا وعالمية رفعيه الضيمة  .ب ـ خبير ّ
إن مرفيود وعالمية رفعيه الضيمة
المقدرة
ج ـ مفعوال به منصوبا وعالمة نصبه الفتحة  .د ـ اسم ّ
إن منصوبا وعالمة نصبه الفتحة
المقدرة .
 3ـ االست المفرد يثنى بزيادة :
ب ـ ألف وياء مكسورة في حالة الرفع
أ ـ ألف ونون مكسورة في حالة الرفع .
د ـ ياء ونون مكسورة في حالة الرفع
ج ـ ياء ونون مفتوحة في حالة الرفع .
 2ـ قال الشاعر :
والبد يوما أن ترد الودائع
وما المال واألهلون إالا ودائع
كلمة ( أهلون ) :
ب ـ ملحق بجمع المذكر السالم
أ ـ جمع مذكر سالم
د ـ جمع مؤنث سالم
ج ـ جمع تكسير
 2ـ جمع الكثرة هو ما دل على :
د ـ أكثر من عشرة إلى ما ال نهاية
ج ـ عشرة
ب ـ سبع
أ ـ ثالث
 6ـ قال الشاعر :
وما تبصر العينان في موضع الهوى وال تسمع األذنان إالا من الُلب
كلمة ( العينان ) تعرب :
أ ـ مفعوال به منصوبا وعالمة نصبه الكسرة بدال من الفتحة .
ب ـ فاعال مرفوعا وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى .
ج ـ مجرورا وعالمة جره الكسرة الظاهرة في اخره ألنه مثنى .
د ـ مضافا إليه مجرورا باإلضافة وعالمة جره الكسرة الظاهرة باخره .
 7ـ اختر االست المناسب لما يأتي :
أعجبني ...........................
د ـ أخ
ج ـ أخيك
ب ـ أخاك
أ ـ أخوك
 5ـ قال الشاعر :
تلوح كباقي الوشت في ظاهر اليد
لخولة اطالل ببرقة ثمهد
كلمة ( خولة ) تعرب :
أ ـ اسم مجرورا وعالمة جره الكسره .
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ب ـ مجرورا وعالمة جره الفتحة بدل الكسرة ألنه ممنود من الصرف .
ج ـ اسم مرفود وعالمة رفعه تنوين الضم .
د ـ اسم إشارة مجرورا وعالمة جره الكسرة .
 2ـ قال الشاعر :
وشفت أنفسنا مما تجد
ليت هندا أنجزتنا ما تعد
كلمة ( أنفس ) على وزن :
د ـ فعلة .
ج ـ أفعل .
ب ـ أفعال .
أ ـ فعل .
 01ـ االستفهام طلب يراد به :
د ـ الشرط .
ج ـ الحال .
ب ـ السؤال .
أ ـ الجواب .
 00ـ قال تعالى  :إانَّك ال ت ْه ادي م ْن أحْ ببْت ول اك َّن َّ
هللا ي ْه ادي م ْن يشا ُء وهُو أ ْعل ُم با ْال ُمهْت ادين
كلمة ( المهتدين ) تعرب :
أ ـ جمع مؤنث سالما مجرورا وعالمة جره الياء .
ب ـ جمع مذكر سالما مجرورا وعالمة جره الياء .
ج ـ جمع تكسير مجرورا وعالمة جره الياء .
د ـ ممنوعا من الصرف مجرورا وعالمة جره الياء .
 42ـ ال يجمع جمع مذكر سالما إالّ :
أ ـ العلم والحال  .ب ـ العلم والموصوف  .ج ـ العلم والصفة  .د ـ العلم والتمييز
 03ـ قال الشاعر :
هذا التُي النُي الطاهر العلت
هذا ابن خير عباد هللا كلهت
كلمة ( عباد ) جمع من جمود :
أ ـ التكسير .ب ـ المذكر السالم  .ج ـ المؤنث السالم .د ـ الملحق بجمع المذكر السالم
 02ـ أنا من بين األسماء الملحُة بالمثنى :
د ـ هما .
ج ـ هذان .
ب ـ كلتا .
أ ـ اللتان.
 02ـ ما الخبر ( ما في هذه الجملة ) :
ج ـ نافية  .د ـ أداة استفهام .
ب ـ اسم شرط .
أ ـ اسم موصول .
 06ـ قال الشاعر :
أو من يثيب البلبل المترنما
من ذا يكافئ زهرة فواحة
كلمة ( من ) أداة استفهام تستعمل :
د ـ للعاقل .
ج ـ للزمان.
ب ـ للعدد .
أ ـ لغير العاقل .
 07ـ يجمع االست جمع مؤنث سالما وعالمة الجمع :
د ـ ياء ونون .
ج ـ ألف وتاء .
ب ـ ألف ونون .
أ ـ واو ونون .
 05ـ الممنوع من الصرف عالمة رفعه الضمة وعالمة نصبه وجره :
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د ـ األلف

ج ـ الكسرة .
ب ـ الفتحة .
أـ الياء
 02ـ است من األسماء الخمسة مفعول به مثل :
ب ـ رأيت أبا كريما  .ج ـ رأيت أبي  .د ـ ّ
إن أباك كريم.
أ ـ رأيت أباك.
 51ـ تحرك كلمة أحمد في الجملة ( مررت بأحمد ) :
د ـ أحم اد .
ج ـ أحمد .
ب ـ أحمدا .
أ ـ أحم ُد .
السؤال الثاني  :ـ ضع كلمة ( صح ) إزاء العبارة الصحيحة  ،وكلمة ( خطأ ) إزاء العبارة
الخطأ .
 4ـ عالمة رفع جمع المؤنث السالم الضمة .
 2ـ أداة االستفهام ( كم ) تدل على المكان .
 0ـ وزن ( أفعل ) من أوزان جمع القلة .
 9ـ الممنود من الصرف  ،هو االسم المنون .
 0ـ مفرد جمع ( آراء ) هو ( رأي ) .
 0ـ ( متى ) أداة استفهام تدل على الزمان .
السؤال الثالث  :امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها من االختيارات :
 4ـ المثنى ما دل على .............................
ب ـ أقل من اثنين أو اثنتين
أ ـ اثنين أو اثنتين
د ـ أكثر من عشرة
ج ـ أكثر من اثنين أو اثنتين
 2ـ جاءت  .........................المجتهدتان
د ـ الطلبة .
ج ـ الطالب
ب ـ الطالبتان
أ ـ الطالبين
 0ـ إذا لم تضف كلمة ( أب ) المنونة تعرب .................
ج ـ بالحروف
ب ـ بالحروف والحركات
أ ـ بالحركات
 9ـ تكون عالمة رفع المثنى األلف  ،وعالمة نصبه وجره .................
د ـ الكسرة .
ج ـ الفتحة
ب ـ الياء
أ ـ النون
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