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 جامعة المدينة العالمية
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فعالية الطريقة االستقرائية حاسوبًيا في تدريس القواعد النحوية لتحقيق 
 األهداف المعرفية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 
يف أّي شكل أو صورة من دون حث غري املنشور ال جيوز إعؤدة إنتؤج أو استخدام هذا الب

 :مكتوب من البؤحث إالّ يف احلؤالت اآليتي إذن 
 .شؤرة إليهاإلزو منه بشرط ميكن االقتبؤس من هذا البحث والع -1
حيق جلؤمع  املدين  العؤملي  مؤليزيؤ االستفؤدة من هذا البحث مبختلف الطرق  -2

 .قي ييتسو  وذلك ألغراض يتعليمي ، وليس ألغراض جتؤري  أو
حيق ملكتب  اجلؤمع  العؤملي  مبؤليزيؤ استخراج النسخ من هذا البحث غري املنشور إذا  -3

 .طلبتهؤ مكتبؤت اجلؤمعؤت، ومراكز البحوث األخرى
 

 .-------------- :هذا اإلقرار  أك د
 

 --------------: التاريخ             ------------- :التوقيع
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 ملخص البحث
 .إبراهيم جاللني إبراهيم أمحد: حثاسم البا

فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس القواعد النحوي  لتحقيق : عنوان البحث
 .األهداف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي 

الكشف عن مدى فعؤلي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على استخدام : أهداف البحث
جملؤل املعريف عند بلوم يف يتدريس قواعد اللغ  العربي ، من خالل احلؤسب اآليل لتحقيق ا

، يف جمؤل يتصميم (PowerPoint)، التعرف على أهم مميزات برنؤمج (PowerPoint)برنؤمج 
دروس قواعد النحو العريب بؤلطريق  االستقرائي ، دراس  فعؤلي  أداة البحث وحتليل نتؤئجهؤ 

لتحقيق اجملؤل املعريف يف دروس قواعد اللغ  العربي   ،(PowerPoint)حول استخدام برنؤمج 
 .  بتطبيق الطريق  االستقرائي 

يتَـمثَّل جمتمع البحث يف : مجتمع وعينة البحث .مت استخدام املنهج التجرييب: منهج البحث
قطؤع حي الن ــْزل  اليمؤني  )طالب الصف اخلؤمس من املرحل  االبتدائي  مبدارس جنوب جدة 

( 09: )طؤلًبؤ( 129)طؤلًبؤ، وبلغ عدد عيِّن  البحث ( 089)وعددهم حوايل ( ـْزل  الشرقي والن ـ
 .طؤلًبؤ للمجموع  الضؤبط ( 09)طؤلًبؤ للمجموع  التجريبي  وكذلك 

بني متوسطي درجؤت ( 9091)يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند مستوى  :أهم النتائج
 حتقيق اجملؤل املعريف عند بلوم بعد استخدام الربنؤمج طالب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف

لصؤحل اجملموع  التجريبي ، يتصف الربنؤمج بؤلفؤعلي  يف حتقيق اجملؤل املعريف ( القيؤس البعدي)
عند بلوم ودرج  مشؤرك  الطالب يف دروس قواعد اللغ  العربي  لطالب اجملموع  التجريبي  

 .دائيبؤلصف اخلؤمس االبت( عين  البحث)
صيؤغ  ويتصميم حمتوى مؤدة لغيت بصورة عؤم  وحمتوى قواعد اللغ  العربي   :أهم التوصيات

على وجه التخصيص ويتطويرهؤ لتتوافق مع اسرتايتيجيؤت استخدام احلؤسب اآليل يف التدريس، 
يتدريب معلمي قواعد اللغ  العربي  بؤمليدان الرتبوي على استخدام طرائق واسرتايتيجيؤت 

احلؤسب اآليل يف التعليم، اعتمؤد برنؤمج يتطبيق الطريق  االستقرائي  القؤئم  على استخدام 
احلؤسب اآليل كربنؤمج فؤعل يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  يف وزارة الرتبي  والتعليم العؤم لتعم 

 .  فؤئديته
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Abstract 
 

Researcher Name: Ibrahim Galalin Ibrahim Ahmed. 
 

Research Title: The effectiveness of the inductive method based computers in the 

teaching of Arabic grammar rules to achieve the goals of knowledge among primary 

school students.. 

 

Objectives of the research: to detect how effective inductive method based on the 

use of computers to achieve the cognitive domain when Bloom in the teaching of 

Arabic grammar, through a program of presentations (PowerPoint), identify the most 

important features of the program (PowerPoint), in the field of design lessons rules of 

Arabic grammar inductive way, research the effectiveness of research and analysis 

tool results on the use of software (PowerPoint), to achieve the cognitive domain in 

Arabic grammar lessons apply inductive method. 

 

Research Methodology: experimental method. 

 

Society and the research sample: a community research in fifth-graders from 

elementary schools south of Jeddah (Al nuzlah area) and roughly (980) students, and 

the number of the research sample (120) students: (60) students of the experimental 

group as well (60) students for the control group. 

 

Results: There were statistically significant differences at the level of (0.01) 

between the mean scores students experimental and control groups in achieving 

cognitive domain when Bloom after using the program (measurement dimensional) 

for the experimental group, characterized the program effectiveness in achieving 

cognitive domain when Bloom and the degree of participation of students in theArabic 

grammar lessons for students of the experimental group (sample) the fifth grade. 

 

Recommendations: drafting and designing content material for my general and 

content rules Arabic language specifically and developed to correspond with strategies 

to use computers in teaching, training teachers Arabic grammar field educational use 

of techniques and strategies to use computers in education, adoption application 

program inductive method listComputer as an active program in the teaching of 

Arabic grammar. 
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 الشكر والتقدير
 

احلمد هلل والشكر له على عظيم فضله وإحسؤنه، والصالة والسالم على املصطفى سيدنؤ 
 .حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .د.أ هؤدير م ممثلً  يف املدين  العؤملي يسعد البؤحث أن يقدِّم شكره ويتقديره إلدارة جؤمع  
له فرص   مكلي  الرتبي  على إيتؤحتهو يؤ الدراسؤت العل قسمو  حممد بن خليف  بن علي التميمي

 موسى عمر كيتؤ .دمشؤرك  .أيف الرتبي ، وخيص بؤلشكر الدكتوراه  اس در و احلصول على 
علي . د.أ، و (خؤرجيًّؤ أول منؤقًشؤممتحًنؤ ) شؤكر عبد العظيم. د.وأ، (رئيس جلس  املنؤقش )

، (داخليًّؤ منؤقًشؤ ممتحًنؤ) ميؤن مربوكإ. د مسؤعد .أو ، (خؤرجيًّؤ ثؤنًيؤ منؤقًشؤممتحًنؤ ) مدكور
، مشرفًؤ على الرسؤل  أمل حممود علي. د مسؤعد. أ، و ممثاًل للكلي  أمين عؤئد. مسؤعد د. أو 
بؤملوافق  على منؤقش  هذه  على يتفضلهم ،(ممثاًل لسكريتؤري  الدِّراسؤت العليؤ) حممد كمؤل. أو 

  .الرسؤل  ويتقدمي التوجيهؤت الالزم 
للبؤحث أن يقدِّم خؤلص شكره ويتقديره للمدير العؤم لإلدارة العؤم  للرتبي  كمؤ يطيب 

عبد اهلل بن أمحد الثقفي بؤململك  العربي  السعودي  / األستؤذ( بنني)والتعليم مبحؤفظ  جدة 
 اإجراء هذعلى البحوث والدراسؤت على موافقتهم  وإدارة التخطيط والتطوير الرتبوي قسم

 .مبدارس جدة البحث
الذي وقف  مكي بن حممد الُقيبِّ  /كمؤ يلهج لسؤن البؤحث بؤلشكر ملدير مدرسته األستؤذ

اليت إجراء مديري املدارس / وللسؤدة ،ؤ ورعؤي ؤ ودعمً يتشجيعً  فرتة إجراء البحثمعه طيل  
البحث ويتشجيعهم  اذهلجبدة، على يتسهيلهم للبؤحث أمر يتنفيذ اجلؤنب امليداين  البحث هبؤ

كمؤ يشكر البؤحث أيًضؤ النخب  الكرام الذين قؤموا بتحكيم    ُقُدًمؤ فيه، له على املضي
 .وقد مت يتدوين أامؤئهم بقسم املالحق يف هذه الرسؤل الربنؤمج التعليمي واالختبؤر، 

مت إجنؤز هذا العمل بفضٍل من اهلل ويتوفيٍق منه يتعؤىل فؤلشكر واحلمد له أواًل وآخرًا، سبحؤنه 
ى كل شيٍء، والصالة والسالم على خري خلق اهلل أمجعني سيدنؤ حممٍد بن رب العزة القؤدر عل

 .  بإحسؤن إىل يوم الدين معبد اهلل وعلى آله وصحبه امليؤمني ومن يتبعه
 الباحث
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 المحتويات فهرس

 
 الصفحة الموضوع

 أ االفتتؤحي 
 هـ –ب  اإلقرارات صفحؤت

 و ملخص البحث ع
 ز E البحث خصمل

 ح الشكر والتقدير
  ل  – ط احملتويؤت فهرس
 م اجلداول  فهرس
 ن األشكؤل فهرس

 س فهرس الصور
 ع املالحق فهرس

  12 – 1 مشكل  البحث ومنهجي  معؤجلتهؤ: الفصل األول
 2  مقدم  :أوالً 
 5  مشكل  البحث :ثؤنًيؤ
 0 حدود البحث: ثؤلثًؤ
 7 أهداف البحث: رابًعؤ

 7 أمهي  البحث: خؤمًسؤ
 0 مصطلحؤت البحث: ؤسؤدسً 
 19 فروض البحث :سؤبًعؤ
 19 منهج البحث :ثؤمًنؤ

 11 إجراءات البحث :يتؤسًعؤ
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 الصفحة الموضوع
 27 - 13 الدراسؤت السؤبق  :الفصل الثؤين

 11 مقدم : أوالً 
 15 الدراسؤت السؤبق  أقسؤم :ثؤنًيؤ
 15  دراسؤت يتنؤولت استخدام بوربوينت يف التدريس   .أ 
 18 دراسؤت يتنؤولت استخدام بوربوينت واحلؤسب اآليل يف يتدريس القواعد  .ب 
 23 دراسؤت يتنؤولت الطريق  االستقرائي  يف التدريس .ج 
 21 التعليق على الدراسؤت السؤبق : ثؤلثًؤ

 21 الصل  بني الدراسؤت السؤبق  وبني البحث احلؤيل .1
 25 أهم نتؤئج الدراسؤت السؤبق  اليت استفؤد منهؤ البحث احلؤيل .2
 20 اإلضؤف  العلمي  للبحث احلؤيل .3

  18 - 28  يتدريس القواعد النحوي  يف املرحل  االبتدائي  بني املثؤل والواقع: الفصل الثؤلث
 20 أهداف يتدريس قواعد اللغ  العربي   : املبحث األول
 39 لمرحل  االبتدائي لف يتدريس قواعد اللغ  العربي  أهدا: املبحث الثؤين

حمتوى قواعد اللغ  العربي  الذي ينبغي يتعليمه ويتعلمه بؤملرحل  : املبحث الثؤلث
 االبتدائي 

32 

 33 اللغ  العربي  للحلق  الثؤلث  من املرحل  االبتدائي طرق يتدريس قواعد : املبحث الرابع
 13 بعض االجتؤهؤت احلديث  يف يتدريس النحو  : املبحث اخلؤمس

  82 - 10 احلؤسوب أداة مسؤعدة يف يتدريس قواعد النحو يف املرحل  االبتدائي : الفصل الرابع
 59 احلؤسب اآليل يف التعليم: املبحث األول

 59 اآليليتعريف احلؤسب  .1
 52 أمنؤط استخدام احلؤسب اآليل يف التعليم .2
 50 مميزات استخدام احلؤسب اآليل يف التعليم .3
 50 معوقؤت استخدام احلؤسب اآليل يف التعليم .1
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 الصفحة الموضوع
 Presentation Programes 01برامج العروض التقدميي  : املبحث الثؤين

 Powerpoint 03بوربوينت مؤ ميكن إنتؤجه بواسط  برنؤمج  .1
 Powerpoint 01 مزايؤ وإمكؤنيؤت استخدام برنؤمج العروض التقدميي  .2
 01 يف التعليم  Powerpoint بوربوينت ؤمجناستخدامؤت بر  .3
 Powerpoint 05 بوبوينتؤمج نمبؤدئ وأسس يتصميم بر  .1
 07 إرشؤدات لتطوير يتصميم الشرائح .5

 08 يتصميم الربجميؤت التعليمي  :املبحث الثؤلث
 00 مراحل إعداد الربجميؤت التعليمي  .1
 71 مواصفؤت ومعؤيري الربامج التعليمي  اجليدة .2
 71 يتقسيم مواصفؤت الربامج التعليمي  اجليدة .3
 72 دور املعلم يف  يتدريس الربجميؤت التعليمي   .1

 75 خصؤئص يتالميذ املرحل  االبتدائي  يف فرتة الطفول  املتأخرة :املبحث الرابع
 75 اخلصؤئص النفسي  .1
 70 اخلصؤئص العقلي   .2
 77 اخلصؤئص اللغوي  .3

 77 اجملؤل املعريف عند بلوم: املبحث اخلؤمس
 77 بلوم ويتصنيف األهداف التعليمي  .1
 78 يتصنيف األهداف الرتبوي  يف اجملؤل املعريف   .2

 193 - 83 بنؤء األدوات وإجراءات التطبيق: اخلؤمسالفصل 
 81 مقدم  : أوالً 
 81 منهج البحث  :ثؤنًيؤ
 85 جمتمع البحث وعينته :ثؤلثًؤ
 88 إجراءات البحث  :رابًعؤ
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 الصفحة الموضوع
  110 - 191  يتفسريهؤ واستخالص النتؤئج: سؤدسالفصل ال

 195 مقدم   :أوالً 
 195 النتؤئج املريتبط  بؤالختبؤر القبلي  :ثؤنًيؤ
 197 النتؤئج املريتبط  بؤإلجؤب  عن السؤال األول  :ثؤلثًؤ

 190 الفرض األول -
 111 النتؤئج املريتبط  بؤإلجؤب  عن السؤال الثؤين  :رابًعؤ

 113 الفرض الثؤين -
 115 النتؤئج املريتبط  بؤإلجؤب  عن السؤال الثؤلث  :خؤمًسؤ
 115 الفرض الثؤلث -

  123 - 117 نتؤئج البحث ويتوصيؤيته ومقرتحؤيته: الفصل السؤبع
 118 مقدم  :أوالً 
 118 البحث خؤمت : ثؤنًيؤ
 110 نتؤئج البحث: ثؤلثًؤ
 122 يتوصيؤت البحث  :رابًعؤ

 123 مقرتحؤت البحث :خؤمًسؤ
  133 - 121 فهرس املصؤدر واملراجع

 125 املصؤدر واملراجع العربي  :أوالً 
 132 املراجع األجنبي  :ثؤنًيؤ

 132 لكرتوني املراجع اإل :لثًؤثؤ
 212 - 131 املالحق
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 الجداول فهرس
 

 الصفحة الموضوع مسلسل
 81 مستويؤت األهداف املعرفي  1
 85 عدد املدارس اليت حتتوي جمتمع البحث 2
 80 التجريبي  والضؤبط عدد الطالب يف اجملموعتني  3
 80 عين  البحث بؤلنسب  جملتمع البحث 1
 80 بحث يتفؤصيل التطبيق القبلي لل 5
 01  يتؤريخ يتطبيق الربنؤمج التعليمي القؤئم على احلؤسب اآليل 0
 02 بحثيتفؤصيل التطبيق البعدي لل 7
 07  معؤمالت االريتبؤط لالختبؤر القبلي 8
 199  لالختبؤر البعديمعؤمالت االريتبؤط  0
 195   يتوزيع درجؤت االختبؤر القبلي للمجموعتني الضؤبط  والتجريبي  19
نتؤئج اختبؤر الفروق بني املتوسطؤت للمجموعتني التجريبي  والضؤبط  يف االختبؤر  11
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 الفصل األول
 مشكلة البحث ومنهجية معالجتها

 
 :مقدمة: أوالً 

والصالة والسالم على خري الربي  . احلمُد هلل الذي علََّم بؤلقلم، علََّم اإلنسؤَن مؤ ل يعلم
 ... وبعُد .. صحبه أمجعني وخؤمَت املرسلني سيدنؤ حممٍد وعلى آله و 

فؤلطفل يف املرحل  االبتدائي  حيتؤج إىل متكينه من النطق السليم، ويتدريبه على التعبري من 
 . غري أخطؤء، وهو مؤ يُعرف بؤلتدريب اللغوي

متكني املتعلم من النطق السليم، والتعبري الواضح اخلؤيل : املقصود بؤلتدريب اللغوي هو"و
وبطبيع  احلؤل . ، والفهم التؤم الدقيق لكل مؤ ينطق به، أو يستمع إليهمن العيوب واألخطؤء

فإنَّ الطفل عندمؤ يرتك بيته، ويأيت إىل املدرس  االبتدائي  يتكون قدرايته العقلي  حمدودة، ولغته 
خليطًؤ من ألفؤظ عؤمي  اكتسبهؤ من بيئته اليت نشأ فيهؤ، وعؤدايته اللغوي  فيهؤ كثري من 

االنتظؤم، ممؤ يقتضي بذل اجلهد إلحالل العؤدات اللغوي  السليم  حمل االضطراب وعدم 
العؤدات القدمي  املضطرب ، وال يتم ذلك إال عن طريق التدريب على االستعمؤالت اللغوي  

 (1)".الصحيح 
كؤن العرب شديدي العنؤي  بؤإلعراب، ذلك ألنَّ العربي  جتري على قوانني ومقؤييس يُعد  "

ؤ خطأ وحلنًؤ فيهؤ، وكذلك مفرداهتؤ يف صيغهؤ ومعؤنيهؤ، وكل لغ  جتري على االحنراف عنه
قوانني جيب مراعؤهتؤ، وجتنب خمؤلفتهؤ، وقد اشتهر أن العرب خيطئون يف املعؤين ال يف 
األلفؤظ، ذلك أن العربي  سليق  هلم، ُمرن عليهؤ لسؤهنم، وطُبعوا عليهؤ، فال حييدون عن 

  (2)".الصواب فيهؤ

                                                 

 –حؤئل )، 1ط طرقه أساليبه قضاياه،: تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، حي حممدفؤضل فتوايل،  (1)
  .277، ص (م1008 -هـ 1118دار األندلس للنشر والتوزيع، : اململك  العربي  السعودي 

صري  الدار امل: القؤهرة)، 1ط تدريس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحديثة،، ظبي  سعيدالسليطي،  (2)
  .17، ص (م2992 -هـ 1123اللبنؤني ، 
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كؤلتثني ،  :ت كالم العرب يف يتصرفه من إعراب وغريهـمْ انتحؤء سَ " يتعريف النحو بأنه وقد مت
وغري ذلك، ليلحق من ليس من  واجلمع، والتحقري والتكسري واإلضؤف  والنسب، والرتكيب،

بعضهم عنهؤ  وإْن شذَّ  فينطق هبؤ وإْن ل يكن منهم، ،أهل اللغ  العربي  بأهلهؤ يف الفصؤح 
 (1)."يهؤبه إل دَّ رُ 

وفهم قواعد اللغ  العربي  حيتؤج إىل يتنويع أسؤليب وطرق شرحهؤ حىت ال ميل التلميذ منهؤ، 
ويف هذا البحث مت حتديد الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل بغرض إضفؤء 

 . أسلوب مشوق يف يتدريسهؤ من خالل استخدام احلؤسب اآليل
  أو النمؤذج على التالميذ مث يتُفحص ويتقؤرن ويُتستنبط ويتم يف هذه الطريق  عرض األمثل"

إىل القضؤيؤ الكلي  ( األمثل )مبعىن آخر يتم االنتقؤل من اجلزئيؤت . القؤعدة أو القؤنون
إىل ( األمثل )، ويطلق على هذا األسلوب أحيؤنًؤ االنتقؤل من اخلؤص (القؤعدة أو القؤنون)

أننؤ نبسِّط األمثل  للتالميذ مث نبحث عن القؤنون،  وهذا يعين(. القؤعدة أو القؤنون)العؤم 
وهذا األسلوب خيتلف عن الطريق  القيؤسي  اليت يتبسِّط فيهؤ القؤعدة للتالميذ مث نستعرض 

  (2)".األمثل 
واالستدالل بوجه عؤم هو استنتؤج قضي  من قضي  "واالستقراء يعترب نوًعؤ من االستدالل، 

يف املنطق هي الكالم أو القول املفيد الذي حيتمل الصدق أو أو عدة قضؤيؤ أخرى، والقضي  
ويعرف االستدالل أيًضؤ بأنه الوصول إىل حكم جديد مغؤير لألحكؤم اليت استنتج . الكذب

 (3)".منهؤ، ولكنه يف الوقت نفسه الزم هلؤ ومتوقف عليهؤ
من خالل  ويتصف النمط االستقرائي بؤلبسؤط ، ويسؤعد املعلم يف حتقيق أهداف الدرس

املبؤدئ الرتبوي  والنفسي  املهم  يف التدريس، ال سيمؤ يف مؤدة قواعد اللغ  العربي  بؤملرحل  
التدرج من البسيط إىل : وميكن استخالص املبؤدئ الرتبوي  والنفسي  التؤلي  منه"االبتدائي ، 

ؤت الكؤفي ؛ لغرض املركب، والتأكيد على يتعلم املفؤهيم، واحلرص على يتوفري البيؤنؤت واملعلوم
                                                 

مطبع  دار الكتب : القؤهرة)حممد علي النجؤر، : ، حتقيق1، ج2ط الخصائص،، أبو الفتح عثمؤنابن جين،  (1)
 .33، ص (م1052املصري ، 

مكتب  : الكويت)، 1ط ،أساليب التدريس العامة المعاصرةصبحي محدان أبو جالل  وحممد مقبل عليمؤت،  (2)
 .08، ص(م2991 -هـ 1121 لفالح للنشر والتوزيع،ا
 .1، ط(م1071دار العلم، : لبنؤن)، المبادئ األساسية في طرق التدريسحممد حسني، ، آل يؤسني (3)
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االستقراء، واحلرص على أن يتكون األسئل  خمطط  هؤدف ، وأخريًا ال بد من التعؤون بني املعلم 
 (1)".والطالب، وبعالقؤت إنسؤني  إذ بدوهنمؤ ال حيدث استقراء

إنَّ حتقيق أهداف يتدريس قواعد اللغ  العربي  ويتيسري فهمهؤ لتالميذ املرحل  االبتدائي  حيتؤج 
سؤئل حديث  يتسؤعد يف ذلك، وهذا مؤ يسعى البحث احلؤيل إىل الوصول إليه من خالل إىل و 

ب ممؤ حيقق املتع  يف و إجراء جترب  يتقوم على يتطبيق الطريق  االستقرائي  بؤستخدام احلؤس
واستخدام الكمبيويتر يف يتطوير اللغ  والكتؤب  جيب أن يولِّد لدى الطالب اإلحسؤس "التعليم، 

تع  يف التعليم والتعلم، وذلك من خالل يتوظيفه للتغلب على املشكالت اليت بؤلتدريب وامل
يتواجه الطالب يف يتعلمهم، ويتضمينه لعنؤصر املتع  واإلثؤرة يف التعلم ممؤ يؤدي إىل إدراك 

  (2)".الطالب لقيم  برامج الكمبيويتر التعليمي  عند استخدامهم هلؤ
لتعليمي  من خالل استخدام احلؤسب اآليل وقد حدث يتطور نوعي وكمي يف سري العملي  ا

 . يف التعليم بؤلوقت احلؤضر يف شىت بالد العؤل
ؤ يف خدم  العملي  التعليمي ، وأصبح من أهم التحديؤت ا نوعيً ب ا يتطورً و لقد شهد احلؤس"

ب ، أو و اليت يتواجه األنظم  التعليمي  يف العؤل مواكب  هذا التطور بؤالستفؤدة من احلؤس
ام منط التعليم املدار بؤحلؤسب اآليل؛ األمر الذي أدى إىل يتزايد انتشؤر برامج بؤستخد

ب التعليمي  يف احلقب  األخرية ممؤ أدى إىل يتسؤبق الشركؤت املتخصص  يف يتصنيع و احلؤس
  (3)".الربجميؤت التعليمي  ويتوزيعهؤ

دامه يف التعلم كمؤ أنَّ استخدام املعلم للحؤسوب يف التدريس حيفز املتعلمني إىل استخ
واستخدام احلؤسوب كأسلوب للتعلم الذايت أصبح مطروًحؤ يف جمؤل اكتسؤب "الذايت، 

القواعد، وطُبِّق بكفؤءٍة مع الكبؤر يف اللغ  األم، والكبؤر املبتدئني يف اللغ  األجنبي ، وميكن 
                                                 

للنشر والتوزيع  ملسريةدار ا: عمؤن)، 2ط، طرائق التدريس العامةيتوفيق أمحد مرعي وحممد حممود احليل ، ( 1)
 .110ص ،(م2995 -هـ 1125لطبؤع ، وا

، (م2991عؤل الكتب، : القؤهرة)، 1ط، تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،الغريب زاهرإامؤعيل،  (2)
 . 58ص

أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعليمية في التحصيل ونمو ، علي بن حممد مجيل، دويدي (3)
رسؤل  جمل  ، ي مقرر القراءاة والكتابة بالمدينة المنورةالتفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي ف

 (.م2991هـ  1125 ،(02)مكتب الرتبي  العريب لدول اخلليج، العدد  :الريؤض)اخلليج العريب، = 
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ي  إذا مؤ امتلك الصغؤر أسؤسيؤت استخدام احلؤسوب يتوظيفه يف يتدريس القواعد اللغو 
    (1)".هلم
ريس يتد يفالواقع يشري إىل ضعف استخدامه  إال أنَّ  ب ا يف التعليمو أمهي  احلؤس من رغمؤلب

قواعد اللغ  العربي  وبؤلتؤيل عدم اكتمؤل النتؤئج ب التالميذ لالنحو ممؤ يؤدى إىل ضعف جذ
 . املتحصل  املتعلق  بؤألهداف املعرفي  من يتدريس النحو

 :  مشكلة البحث: ثانًيا

مبدأ التدرج يف يتدريس قواعد النحو العريب، وهذا يعترب  املتخصصون يف اللغ  العربي يؤيد 
وهذا التدرج غري حمكوم عند أدائه  ينبغي يتوافره لدى كل معلم هلذه املؤدة، ؤضروريً  مبدأً 

يتتفق بأسلوب أو طريق  معين ، ولكن بؤلنظر إىل طرق التدريس فإنَّ الطريق  االستقرائي  
األهداف يتتدرج من اجلزء إىل الكل؛ ممؤ يؤدي إىل حتقيق  كل كبري مع مبدأ التدرج، حيثبش

بصورة أكرب، خؤصً  إذا مت استخدام أحد برامج العروض التقدميي  يف يتطبيق الطريق  املعرفي  
 .االستقرائي 

هذه يالقي الطالب صعوبؤت كبرية يف دراس  القواعد النحوي ، يتبني من خالهلؤ ضعفهم يف 
املؤدة املهم ، حيث لُوحظ ذلك من خالل التجرب  الذايتي  للبؤحث يف يتدريس قواعد اللغ  
العربي ، كمؤ مت استنتؤج ذلك بعد دراس  استطالعي  لقيؤس مستوى التالميذ يف القواعد 

وهذا حؤُل كثرٍي من الطالب يف هذه األيؤم جتدهم يشمئزون من مؤدِة النحو "النحوي  
يستثقلوهنؤ ويشتكون منهؤ، فهم ال يفهمون قواعَدهؤ، وال يكؤدون يعربون مجلً  ويستصعبوهنؤ و 

أيهمؤ : وقد سألُت أحَد الطالب (.هذا هو الغؤلب)واحدًة إعرابًؤ كؤماًل وافًيؤ شؤفًيؤ صحيًحؤ 
 .النَّْحُو أصعُب من اإلجنليزي، اإلجنليزي سهل: النَّْحُو أم اإلجنليزي؟ فأجؤب قؤئالً : أصعب
ألُت كثريًا من الطالب وحؤورهُتم حوَل هذا املوضوع فوجدت الكثرَي منهم يظهرون وقد س

اللغُ  العربيُ  َسْهَلٌ  إال : صعوبَ  مؤدِة اللغِ  العربي  بشكٍل عؤم، وأحسنهم حؤاًل يقول
 .( )"!!!النَّْحو

                                                 

 -كلي  الرتبي  : العني)دراس  علمي ، ، مداخل تدريس القواعد اللغوية بالمرحلة االبتدائية، حممد رجبفضل اهلل، (1)
 . 88، ص(م2991إلمؤرات العربي  املتحدة، جؤمع  ا

 http://www.saaid.net/arabic/260.htm: ، موقع صيد الفوائد!!!لو كان الن ْحُو رجالً َلَقتَـْلُتهأمحد حممد، حربه، (2)

http://www.saaid.net/arabic/260.htm
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ؤك العديد وللطريق  االستقرائي  دور كبري يف مراعؤة التدرج يف يتدريس القواعد النحوي ، وهن
 .من الطرق السؤندة لتدريس النحو إال أهنؤ يشوهبؤ بعض القصور يف حتقيق األهداف املنشودة

يتدريس القواعد  يفالسؤئدة  ق التقليدي قصور الطر  البحث يف اوبؤلتؤيل يتتلخص مشكل  هذ 
ومن مث ميكن . بأسلوب سهل ومشوِّق للمتعلمني النحوي  عن حتقيق األهداف املعرفي 

فعالية الطريقة  ما :التؤيلملشكل  البحث عن طريق اإلجؤب  عن السؤال الرئيس  يالتصد
االستقرائية حاسوبًيا في تدريس القواعد النحوية لتحقيق األهداف المعرفية لدى تالميذ 

 ؟المرحلة االبتدائية
 :ويتنبثق منه األسئل  الفرعي  التؤلي 

 ؟البتدائي القواعد النحوي  املنؤسب  لتالميذ املرحل  ا مؤ .1
لتحقيق يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  الطريق  االستقرائي  اليت يتقوم عليهؤ سس األمؤ  .2

، ومؤ وباألهداف املعرفي  لدى يتالميذ الصف اخلؤمس االبتدائي بؤستخدام احلؤس
 ؟إجراءاهتؤ

يف حتقيق أهداف يتدريس القواعد  القؤئم  على احلؤسوب لطريق  االستقرائي امؤ فؤعلي   .3
  نحوي  للغ  العربي ؟ال

 لدى تفؤعلالشؤرك  و امليتنمي   لقؤئم  على احلؤسوب يفافؤعلي  لطريق  االستقرائي   مؤ .1
 ؟اجملموعتنييتالميذ الصف اخلؤمس االبتدائي يف 

 :حدود البحث:ثالثا 

فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس القواعد على  بحثقتصر الي: حدود موضوعي 
بؤلصف اخلؤمس االبتدائي،  تحقيق األهداف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي النحوي  ل

 .بحثوفق األهداف اليت مت صيؤغتهؤ بفقرة أهداف ال
الصف  يتالميذ األصلي من بحثمجيع أفراد جمتمع ال بحثمتثل عيِّن  ال: حدود بشري  .1

قطؤع ) دائي  بننيجدة االبت جنوب مدين اخلؤمس االبتدائي الذين يدرسون مبدارس 
 (.حي الن ــْزل  اليمؤني  والن ــْزل  الشرقي 

قطؤع حي الن ــْزل  اليمؤني  )جدة  جنوب مدين على  البحثاقتصر : حدود مكؤني  .2
  .بؤململك  العربي  السعودي  (والن ــْزل  الشرقي 
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من العؤم الدراسي  ولخالل الفصل الدراسي األجرى البحث : حدود زمؤني  .3
  .   بؤململك  العربي  السعودي ( م2912 –م 2911)املوافق ( هـ1133 -هـ 1132)

 :  أهداف البحث: رابعا 
فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس القواعد ل مدى معرف  يهدف البحث إىل 

 .النحوي  لتحقيق األهداف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي 
 :عؤمًّؤ للبحث، ويتنبثق منه األهداف الفرعي  التؤلي  وذلك بؤعتبؤره هدفًؤ 

األهداف املعرفي  يف حتقيق  (PowerPoint) بوربوينتالتعرف على مدى فعؤلي  برنؤمج  .1
 . وفق الطريق  االستقرائي 

املفيدة يف جمؤل يتصميم دروس قواعد النحو ( بوربوينت)معرف  أهم مميزات برنؤمج  .2
 .للصف اخلؤمس االبتدائيالعريب بؤلطريق  االستقرائي  

بنؤء أسس سليم  لتصميم دروس قواعد اللغ  العربي  عن طريق برنؤمج العروض  .3
 .خبطوات الطريق  االستقرائي ( بوربوينت)التقدميي  

لتحقيق ( بوربوينت) برنؤمجدراس  فعؤلي  أداة البحث وحتليل نتؤئجهؤ حول استخدام  .1
 .بي  بتطبيق الطريق  االستقرائي اجملؤل املعريف يف دروس قواعد اللغ  العر 

لتحقيق ( بوربوينت) برنؤمجالتوصل إىل يتوصيؤت ومقرتحؤت حول فعؤلي  استخدام  .5
 .يف دروس قواعد اللغ  العربي  بتطبيق الطريق  االستقرائي  بواسطته  املعرفياألهداف 

 :أهمية البحث: خامًسا
 :أهمية نظرية .5

برامج احلؤسب اآليل يف يتصميم دروس قواعد أمهي  هذا البحث يتنبع من أمهي  استخدام 
لطريق  االستقرائي ، وميكن ؤ ل، وذلك وفقً األهداف املعرفي اللغ  العربي ؛ من أجل حتقيق 

 :  يتفصيل ذلك كمؤ يلي
يتطوير طرق عرض قواعد اللغ  العربي  يتطلب التعريف بؤلفؤرق بني نوايتج يتطبيق  - أ

ني يتطبيقهؤ بؤستخدام برامج العروض الطريق  االستقرائي  بؤألسلوب التقليدي وب
 . األهداف املعرفي  التقدميي  من أجل حتقيق
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يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  وفق الطريق  ( بوربوينت)إثبؤت فعؤلي  برنؤمج  - ب
االستقرائي  يقود إىل يتشجيع املعلمني واملؤسسؤت الرتبوي  على انتهؤج هذا األسلوب 

 .ربي املشوق يف يتدريس قواعد اللغ  الع

استخدام برامج احلؤسب اآليل يف التدريس خيتصر الكثري من الوقت لصؤحل احلص   - ت
الدراسي ، وبؤلتؤيل ميكن للمعلم االستفؤدة من الوقت الفؤئض يف مؤ يدعم املوقف 

 .التعليمي من الدرس ويضيف ألداء املعلم املزيد من التمي ز

يف عرض الدروس حيفِّز ( بوينتبور )التعرف على مميزات برنؤمج العروض التقدميي   - ث
املعلمني على يتصميمهؤ وإنتؤجهؤ هبذا الربنؤمج على حنو أوسع، ال سيمؤ أن يتعل م 
التصميم هبذا الربنؤمج يُعد سهاًل مقؤرنً  بربامج العروض التقدميي  األخرى كربنؤمج 

 . مؤكروميديؤ فالش

يق الطريق  االستقرائي  يف يتطب( بوربوينت)إثبؤت فعؤلي  برنؤمج العروض التقدميي   - ج
 .يقود إىل يتفؤعل الطالب مع الدرس وبقؤء األثر املعريف بصورة أكرب لديهم

احلؤج  إىل إضؤف  عنصر التشويق واملتع  يف التدريس بؤستخدام برامج احلؤسب  - ح
 .اآليل يف عرض الدروس

ؤة الطؤلب هو عنصر أسؤسي من عنؤصر العملي  الرتبوي  التعليمي ، وال بد من مراع - خ
األسؤليب احلديث  يف استنهؤض مشؤركته اإلجيؤبي  يف الدرس، وبؤلتؤيل يعمل هذا 

 . البحث على حتقيق ذلك

يأمل البؤحث أن يتتوصل دراسته إىل يتوصيؤت وحلول مهم  يستعني هبؤ املختصون  - د
 .يف معؤجل  مشكل  البحث

 :أهمية تطبيقية .4
ؤج  إىل يتطوير طرق وأسؤليب يتدريس أمؤ األمهي  التطبيقي  هلذا البحث فتضح من خالل احل

قواعد اللغ  العربي  التقليدي  والنهوض هبؤ إىل طرق يستخدم فيهؤ بعض الوسؤئل التقني  
احلديث  كؤحلؤسب اآليل الذي يتيح فرص  يتنفيذ العملي  التعليمي  ملؤدة قواعد اللغ  العربي  

ًضؤ ميكن التخلص من بعض وحتقيق أهدافهؤ املعرفي  بسهول  ويسر، واليت عن طريقهؤ أي
 . الصعوبؤت التعليمي  اليت يواجههؤ يتالميذ املرحل  االبتدائي  يف فهم قواعد النحو العريب
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 : مصطلحات البحث:سادًسا 
بؤلكسر ( الِفْعلُ )يفَعُل و( فـََعلَ )ف ع ل : "يقول الرازي(. فـََعلَ )مشتق  من : فعؤلي  .1

 .  (1)"احمثل ِقْدح وِقدَ ( الِفَعؤل)االسُم، واجلمُع 

النشؤط التدريسي املؤدي إىل نتؤئج إجيؤبي  عن طريق : ويُقصد هبؤ إجرائًيؤ يف هذا البحث
يف يتطبيق الطريق  االستقرائي  يف يتدريس مؤدة قواعد اللغ  ( بوربوينت)استخدام برنؤمج 

 .ويتتضح هذه النتؤئج من خالل اختبؤر القواعد املطبق على جمموع  البحث. العربي 
هنؤلك العديد من الربامج اليت ميكن عن طريقهؤ يتصميم وإنشؤء : التقدميي  العروض .2

العروض التقدميي  والتعريفي  يستفؤد منهؤ يف العديد من اجملؤالت، ومن أشهر هذه 
وهو املقصود يف هذا البحث، يقول املوسى  (powerpoint)العروض برنؤمج بوربوينت 

تخدم يتصميم شرائح ذات مستوى عؤٍل من هو برنؤمج يتيح للمس: "برنؤمج بوربوينت
التنسيق واليت ميكن استخدامهؤ يف الشرح والتوضيح للمعلومؤت يف احملؤضرات 

 . (2)"والدروس والدورات والدعؤي ، كمؤ يتيح يتعديلهؤ ويتغيري أشكؤهلؤ بسهول 
مه الذي يتم استخدا (powerpoint)برنؤمج بوربوينت : ويُقصد هبؤ إجرائيًّؤ يف هذا البحث

 .يف عرض دروس مؤدة قواعد النحو العريب من خالل خطوات الطريق  االستقرائي 

االستدالل : "االستقراء هو نوع من أنواع االستدالل، يقول آل يؤسني: االستقرائي  .3
قضي  من قضي  أو من عدة قضؤيؤ أخرى، والقضي  يف املنطق هي الكالم أو القول 

ويُعرَّف االستدالل أيًضؤ بأنه الوصول إىل . املفيد الذي حيتمل الصدق أو الكذب
حكم جديد مغؤير لألحكؤم اليت استنتج منهؤ، ولكنه يف الوقت نفسه الزم هلؤ 

 . (3)"ومتوقف عليهؤ

                                                 

 دار الكتب العلمي ،: لبنؤن –بريوت )، 1، طر الصحاحمختا، اإلمؤم حممد بن أيب بكر بن عبد القؤدر، الرازي (1)
 . 151ص، "فـََعلَ "مؤدة ، (م1001 -هـ 1111

مكتب  يتربي  الغد، : الريؤض)، 2، طاستخدام الحاسب اآللي في التعليم، عبد اهلل بن عبد العزيزاملوسى،  (2)
 .315، ص(م2992

   .118ص آل يؤسني، مرجع سؤبق،( 3)
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إحدى الطرق الشؤئع  اليت يتم : ويقصد البؤحث بؤالستقرائي  إجرائيًّؤ يف هذا البحث
احلؤل  النحوي  بدًءا من األمثل  مث  يتدريس قواعد اللغ  العربي  هبؤ، وهو التدرج يف شرح

إيراد االستنتؤجؤت لكل جزء من احلؤل  النحوي  وصواًل إىل القؤعدة العؤم  ملوضوع 
 .الدرس
 :فروض البحث: سابًعا

 :للتحقق من الفروض اآليتي  بحثال اسعى هذي
بني متوسطي ( 9091)دالل  إحصؤئي  عند مستوى  اتق ذو وجد فر يت: ولالفرض األ

بعد استخدام  ألهداف املعرفي  الب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف حتقيق ادرجؤت ط
لصؤحل اجملموع  ( القيؤس البعدي)ب و اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤس

 .التجريبي 
بني متوسطي ( 9091)دالل  إحصؤئي  عند مستوى  اتق ذو وجد فر يت: نيالفرض الثا

 التجريبي  والضؤبط  يف مدى مشؤرك  ويتفؤعل طالب الصف درجؤت طالب اجملموعتني
اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي  اخلؤمس االبتدائي يف درس قواعد اللغ  العربي  بعد استخدام 

 .لصؤحل اجملموع  التجريبي ( القيؤس البعدي)القؤئم  على احلؤسب اآليل 
بني متوسط ( 9091)ستوى ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند م: الفرض الثالث

 .درجؤت طالب اجملموع  التجريبي  يف القيؤس القبلي والبعدي الختبؤر درس القواعد
 : منهج البحث: ثامًنا 

بتحديد عيِّن  البحث ، والتصميم التجرييب املنهج التجرييبا البحث استخدم البؤحث يف هذ
 واألخرى ضؤبط ، جتريبي موع  تني من يتالميذ الصف اخلؤمس االبتدائي، جمجمموع املكون  من

بعد يتدريسهمؤ بعض موضوعؤت املقرر يف مؤدة قواعد اللغ  العربي  ؤ معليه إجراء اختبؤرمت 
رئيس  يف هذا كأداة ( بوربوينت)كمؤ مت استخدم برنؤمج حؤسويب   .للصف اخلؤمس االبتدائي

س املقدَّم  للتالميذ ، ومت اختيؤر موضوعؤت الدرو واملالحظ  االختبؤر البحث، وكذلك أدايت
وقد مت استخدام برنؤمج احلزم . من موضوعؤت املقرر يف مؤدة لغيت بؤلصف اخلؤمس االبتدائي

يف معؤجل  البيؤنؤت إحصؤئًيؤ اليت مت مجعهؤ من خالل االختبؤر، بؤإلضؤف   (SPSS)اإلحصؤئي  
 . إىل األسؤليب اإلحصؤئي  األخرى
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 :إجراءات البحث: تاسًعا
 : باحث باإلجابة عن السؤال األول ونصهسيقوم ال( أ

 ؟مدى سيطرة التالميذ على قواعد اللغ  العربي  املقررة عليهم  مؤ -
 :على النحو التؤيل

 .حتديد القواعد املقررة على يتالميذ الصف اخلؤمس .1
 .وضع اختبؤر حتصيلي منؤسب يف ضوء القواعد املقررة .2
جريبي  كليهمؤ، والتأكد من أنَّ يتطبيق االختبؤر على عينيت البحث الضؤبط  والت .3

 .اجملموعتني يتنطلقؤن من مستوى واحد وبدون فوارق دال  إحصؤئيًّؤ
 : لإلجابة عن السؤال الثاني ، ونصه( ب

لتحقيق يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  الطريق  االستقرائي  اليت يتقوم عليهؤ سس األمؤ  -
 ؟وب ، ومؤ إجراءاهتؤتدائي بؤستخدام احلؤساألهداف املعرفي  لدى يتالميذ الصف اخلؤمس االب

 :سيقوم البؤحث مبؤ يلي
حتديد األسس املعرفي  اليت يتقوم عليهؤ الطريق  االستقرائي  يف يتدريس القواعد النحوي   .1

 (.البوربوينت)بؤستخدام احلؤسب اآليل 
 .وضع هذه الطريق  يف صورة خطوات حمددة، ووضع دليل هلؤ .2
 :، ونصهالث لإلجابة عن السؤال الث( ج
يف حتقيق أهداف يتدريس القواعد  القؤئم  على احلؤسوب  مؤ فؤعلي  لطريق  االستقرائي  -

 النحوي  للغ  العربي ؟
 :ولإلجؤب  عن هذا السؤال قؤم البؤحث مبؤ يلى 

 .إعداد اختبؤر حتصيلى  -1
 .يتطبيقؤ قبلًيؤ بعديؤ  يتطبيق االختبؤر على اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  -2
 .ل ويتفسري واستخالص النتؤئج مع املقؤرن  مع نتؤئج اجملموعتنيحتلي -3
 : لإلجابة عن السؤال الرابع، ونصه( ج

يتالميذ الصف اخلؤمس  لدى تفؤعلالشؤرك  و امليتنمي   يفلطريق  االستقرائي  افؤعلي   مؤ -
 ؟اجملموعتنياالبتدائي يف 
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 :سيقوم البؤحث مبؤ يلي
 ..ؤ اجلديدة على اجملموع  التجريبي يتطبيق الطريق  االستقرائي  بصورهت .1
 .بنؤء بطؤق  مالحظ  ملالحظ  املشؤرك  والتفؤعل بني يتالميذ اجملموعتني .2
 .يتطبيق البطؤق  مبالحظ  اجملموعتني .3
 .حتليل البيؤنؤت ويتفسريهؤ واستخالص النتؤئج  .1
 .حتديد نتؤئج البحث ويتفسريهؤ، وحتديد التوصيؤت فؤملقرتحؤت، مث املراجع فؤملالحق .5
 

  



 

 

 

 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة
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 ثانيالفصل ال
 الدراسات السابقة

 
 : مقدمة: أوالً 

بؤلرغم من  ، و احلؤيل بحثالسؤبق  اليت هلؤ عالق  بؤل اطلع البؤحث على عدد من الدراسؤت
كثرة الدراسؤت النظري  وامليداني  اليت اهتمت بدراس  طرق يتدريس قواعد اللغ  العربي ، إال أنه 

 :أبعؤد أسؤسي  وهي  يف أربع احلؤيل ؤق البحثيالحظ أنَّ أغلبهؤ ل خيرج عن نط
 .دراسؤت يتنؤولت فعؤلي  برامج حمددة لتدريس قواعد اللغ  العربي  .1
دراسؤت يتنؤولت أثر استخدام احلؤسب اآليل أو براجمه يف يتدريس قواعد اللغ  العربي   .2

 .وبعض فروع مؤدة اللغ  العربي  األخرى
 .دريس يف يتدريس قواعد اللغ  العربي دراسؤت يتنؤولت أثر بعض اسرتايتيجيؤت الت .3
دراسؤت يتنؤولت أثر التأهيل املهين والتدريب للمعلم وانعكؤسؤيته على العملي   .1

 .التعليمي  يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  وفروعهؤ
إال أنَّ حمؤول  الربط بني هذه األبعؤد بطريق  مبؤشرة ل حتَظ بدراسؤت وفرية، وخؤص  يف 

قد ندرت الدراسؤت امليداني  اليت ركزت على البحث يف يتنفيذ طريق  يتدريس البيئ  احمللي ، ف
حمددة لقواعد اللغ  العربي  التقليدي  بواسط  بعض برامج العروض التقدميي  عن طريق احلؤسب 

 .احلؤيل بحثهدف إليه اليوهو مؤ . ، أو قيؤس مدى فعؤليتهؤاآليل
دراس  ألخرى، وذلك حسب اهلدف من هذا وقد يتنوعت واختلفت الدراسؤت السؤبق  من 

الدراس  وطبيع  جمؤهلؤ ويتطبيقؤهتؤ املختلف ، ومدى درج  العالق  بني اجلؤنب النظري وواقع 
 . التطبيق العملي ألسؤليبهؤ

وبصف  عؤم  يتُعد هذي الدراسؤت السؤبق  ذات عالق  بؤلبحث احلؤيل على األقل يف 
ن أجل االستفؤدة منهؤ أكرب قدر من الفؤئدة جؤنب من جوانبه بشكل كبري، مت االجتهؤد م

 .لبحث احلؤيللسؤبق  جتؤرب بغرض االستنؤد على 
 :ويليهؤ يتعليق عليهؤ ألهم الدراسؤت السؤبق  ملخصٍ يتم عرض وفيمؤ يلي 
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 :الدراسات السابقةأقسام : ثانًيا
 :مت يتقسيم الدراسؤت السؤبق  إىل ثالث  جمؤالت هي

 .ؤمج بوربوينت يف التدريسدراسؤت يتنؤولت استخدام برن .أ 
 .دراسؤت يتنؤولت استخدام بوربوينت واحلؤسب اآليل يف يتدريس القواعد .ب 
 . دراسؤت يتنؤولت الطريق  االستقرائي  يف التدريس .ج 
 :التدريس فيبوربوينت برنامج دراسات تناولت استخدام ( أ)
  (Clayton, 1992) (5) :كاليتون (5)

مشلت ، م احلؤسوب يف يتعليم مهؤرة القراءةالدراس  إىل حتديد فؤعلي  استخدا وهدفت
الدراس  طلب  الصفوف من الثؤين حىت اخلؤمس األسؤسي يف منطق  كؤرولينؤ اجلنوبي  يف 

حيث يتلقت اجملموع  التجريبي  يتعلم مهؤرة القراءة مبسؤعدة ، الواليؤت املتحدة األمريكي 
وقد خلصت . بؤلطريق  التقليدي  بينمؤ يتلقت اجملموع  الضؤبط  يتعلم املهؤرة ذاهتؤ، احلؤسوب

وقد اختلفت هذه  .للحؤسوب دورًا واضًحؤ يف حتسني مهؤرة القراءة الدراس  إىل نتيج  أنَّ 
حيث درست اجملموعتني  ، الدراس  عن البحث احلؤيل يف املؤدة الدراسي  اليت متت فيهؤ التجرب
هذه الدراس  مشلت يتالميذ  مؤدة القراءة بينمؤ البحث احلؤيل مؤدة قواعد النحو، كمؤ أنَّ 

  . الصف الثؤين إىل الصف اخلؤمس بينمؤ البحث احلؤيل مشل يتالميذ الصف اخلؤمس فقط
 (4) : (Walker & Delacey, 1994)وولكر وديالسي  (4)

قؤمؤ بإجراء دراس  حول أثر استخدام احلؤسوب يف يتطوير القدرات اللفظي  لدى األطفؤل؛ 
على جمموعتني من الطالب إحدامهؤ جمموع  جتريبي  وعددهؤ وقد أجريت الدراس  التجريبي  

( 19)طؤلًبؤ درسوا بؤستخدام احلؤسوب بينمؤ اجملموع  الثؤني  وهي الضؤبط  وعددهؤ ( 11)
طالب درسوا بؤلطريق  التقليدي ، مث أجري اختبؤر قبلي واختبؤر بعدي لعين  الدراس  وقد 

إال أنَّ  .ير لغ  األطفؤل وزيؤدة مهؤراهتم اللفظي يتوصل البؤحثؤن إىل فؤعلي  احلؤسوب يف يتطو 

                                                 
(1  ( Clyton, Idalong. The Relationship Between Computer Assisted Instruction in Reading and 

Mathematics Achievement and Selected Student Variables. PHD. Thesis, University of Southern 

Mississippi. Dissertation Abstracts International, (1992).  35, 8, 2777. 
(2  ( Walker, S., & Delacey, P. Enhancing language development for young children at risk: The 

role of computer, AECA, Australian Journal of Early Childhood, (1994), 19 (1). 
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نتؤئج هذه الدراس  ال يتكشف عن صدق وثبؤت ميكن يتعميمه بنسب  كبرية؛ لقل  عدد عيِّن  
 .الدراس 

 :(5) (م5111)دراسة الجمهور  (4)
هدفت دراس  اجلمهور إىل الكشف عن أثر استخدام أحد برجميؤت احلؤسب اآليل التعليمي  

غ  اإلجنليزي  لدى طالب الصف األول الثؤنوي ومقؤرنتهؤ بؤلطريق  املعتؤدة، يف يتعليم الل
وبتطبيق االختبؤر التحصيلي املعد لذلك أوضحت النتؤئج يتفوق اجملموع  التجريبي  عند 
مستويي التذكر والفهم حسب يتصنيف بلوم، وأظهرت عدم وجود فروق بني اجملموعتني عند 

ويؤخذ على هذه الدراس  اقتصؤرهؤ على مستويني  .مستوى التطبيق حسب يتصنيف بلوم
فقط من مستويؤت األهداف املعرفي  يف يتصنيف بلوم، ومهؤ التذكر والفهم، حيث من 
املنؤسب لطالب املرحل  الثؤنوي  أن يكون قيؤس خمرجؤهتم التحصيلي  يف مستويؤت األهداف 

 .الست  حسب يتصنيف بلوم
 (Dunn, 2002) (4) : دراسة دون (4)

والتدريس مبسؤعدة ، إىل إجراء مقؤرن  بني أسلوب التدريس بؤلطريق  التقليدي هدفت 
احلؤسوب من حيث فؤعلي  كل منهمؤ يف يتنمي  مهؤرة القراءة لطلب  الصف األول الثؤنوي 

جمموع  جتريبي  : ويتألفت عين  الدراس  من جمموعتني. الذين يعؤنون ضعًفؤ يف هذه املهؤرة
وجمموع  ضؤبط  ، طؤلب  درسوا املؤدة التعليمي  بوسؤط  احلؤسوبطؤلًبؤ و ( 78)مكون  من 
وقد يتوصلت الدراس  إىل ، طؤلًبؤ وطؤلب  درسوا املؤدة ذاهتؤ بؤلطريق  التقليدي ( 03)مكون  من 

افتقرت هذه الدراس  إىل عنصر و  .يتفوق اجملموع  التجريبي  اليت درست بوسؤط  احلؤسوب
بلوم الذي عن طريقه ميكن قيؤس النتؤئج بصورة أدق، ممؤ مستويؤت األهداف املعرفي  لدى 

 .يعطي نتؤئج أكثر صدقًؤ وثبؤيتًؤ، وهذا مؤ متيز به البحث احلؤيل
   

                                                 

، فعالية الحاسوب في تدريس اللغة اإلنجليزية لطالب الصف األول ثانوي، عبد الرمحن عبد اهلل، اجلمهور (1)
كلي  الرتبي ، قسم : كنولوجيؤ التعليم واملعلومؤت، حلول ملشكالت يتعليمي  ويتدريبي  ملح ، جؤمع  امللك سعودندوة يت

 (.م1000 -هـ  1129حمرم،  5 – 3: الريؤض)وسؤئل ويتكنولوجيؤ التعليم، 
(2  ( Dunn, Carol, A. An Investigation of the Effect of Computer Assisted Reading Instruction 

Versus Traditional Reading Instruction on Selected High School Freshmen, Dissertation 

Abstracts International, (2002).  A 62109. 
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 :(5)(5341) األحمددراسة  (1)
على ( البوربوينت)أثر استخدام برنؤمج العروض التقدميي  هدفت الدراس  إىل الكشف عن 

وقد استخدم  ، مقرر العلوم مبدين  الريؤضحتصيل يتلميذات الصف السؤدس االبتدائي يف
الدراس  بؤستخدام برنؤمج العروض )املنهج شبه التجرييب املتمثل بدراس  أثر املتغري املستقل 

لدى يتلميذات الصف ( التحصيل)على املتغري التؤبع  Power Point -البوربوينت  –التقدميي  
تني بطريق  عشوائي  إحدامهؤ جتريبي  مت يتقسيم التلميذات إىل جمموع .السؤدس االبتدائي
وبعد ذلك خضعت اجملموع  التجريبي  ، ؤومت اختبؤر كلتؤ اجملموعتني قبليً ، واألخرى ضؤبط 
وحجب عن ( Power Pointالدراس  بؤستخدام برنؤمج العروض التقدميي  )للمتغري املستقل 

ثر استخدام برنؤمج أج الدراس  اجملموع  الضؤبط  اليت يتدرس بؤلطريق  التقليدي  وقد بينت نتؤئ
يف زيؤدة التحصيل وايتضح من مقؤرن  نتؤئج الدراس  بنتؤئج  Power Pointالعروض التقدميي  

اليت يتوفر بيئ  أقرب إىل ( املوردي ) الدراسؤت السؤبق  أمهي  االهتمؤم حنو الربامج التوليدي  
من البيئ  احمللي  ممؤ جيعل  الواقع االجتمؤعي من خالل يتوظيفهؤ للصوت والصورة واحلرك 

 .ؤ يف البيئ  الصفي التلميذ أكثر يتكيفً 
 :(4) (م4111)دراسة فتح اهلل  (6)

 PowerPoint))هذه الدراس  استقصؤء فؤعلي  أسلوب العرض املتقدم            تاستهدف

بي  مبفرده ومبصؤحبته للقطؤت الفيديو التعليمي  يف يتنمي  حتصيل الطؤلبؤت املعلمؤت بكلي  الرت 
استخدم البؤحث  .للبنؤت بعنيزة واجتؤهؤهتن حنو استخدام وسؤئل ويتقنيؤت التعليم يف التدريس

وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند  :وقد خرجت الدراس  بؤلنتؤئج التؤلي ، املنهج التجرييب
                                                 

على تحصيل ( البوربوينت)أثر استخدام برنامج العروض التقديمية اهلل،  بن عبد دأامؤء بنت حمماألمحد،  (1)
: الريؤض) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ائي في مقرر العلوم بمدينةتلميذات الصف السادس االبتد

 (.هـ1128، قسم وسؤئل ويتكنولوجيؤ يتعليم ،جؤمع  امللك سعود
بمفرده و بمصاحبته للقطات الفيديو ( PowerPoint)فاعلية أسلوب العرض المتقدم مندور، ، فتح اهلل(2)

قة في تنمية تحصيل الطالبات المعلمات ومهاراتهن واتجاهاتهن نحو التعليمية عبر الدائرة التلفزيونية المغل
 (.م2998كلي  الرتبي  للبنؤت، عنيزة، : السعودي )، دراس  علمي ، استخدام وسائل وتقنيات التعليم في التدريس

 (. http://minshawi.com) :موقع املنشؤوي للدراسؤت والبحوثمأخوذ من  -
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يف التحصيل ملفؤهيم وسؤئل ويتقنيؤت التعليم بني اجملموعؤت الثالث لصؤحل  9ر91مستوى 
مث اجملموع  التجريبي  ، موع  التجريبي  األوىل اليت استخدمت أسلوب العرض املتقدم منفردااجمل

وجود فروق ذات  .الثؤني  اليت استخدمت أسلوب العرض املتقدم مصحوبؤ بلقطؤت الفيديو
يف مهؤرات استخدام وسؤئل ويتقنيؤت التعليم يف التدريس  9ر91دالل  إحصؤئي  عند مستوى 

ت الثالث لصؤحل اجملموع  التجريبي  الثؤني ، اليت استخدمت أسلوب العرض بني اجملموعؤ
وجود فروق ذات دالل   .مث اجملموع  التجريبي  األوىل، املتقدم مصحوبؤ بلقطؤت الفيديو

يف االجتؤه حنو استخدام وسؤئل ويتقنيؤت التعليم يف التدريس  9ر91إحصؤئي  عند مستوى 
جملموع  التجريبي  الثؤني  اليت استخدمت أسلوب العرض بني اجملموعؤت الثالث لصؤحل ا
ولعل الفؤرق واضح بني هذه  .مث اجملموع  التجريبي  األوىل، املتقدم مصحوبؤ بلقطؤت الفيديو

الدراس  والبحث احلؤيل من حيث التقني  املستخدم  فيهمؤ من جه  ومن حيث السن العمري  
 .لعيِّن  الدراستني

 :القواعد تدريس والحاسب اآللي فيستخدام بوربوينت دراسات تناولت ا( ب)
(5) :  ( Hallett, 1985) دراسة هاليت (7)

  
إىل معرف  أثر استخدام احلؤسوب كمسؤعد يف التعليم على حتصيل  هذه الدراس  هدفت

وقسمت عين  . طلب  الصفوف الرابع واخلؤمس والسؤدس االبتدائي ملؤديت الريؤضيؤت واللغ 
ضؤبط  وجتريبي ، وكل جمموع  حتوي مستويؤت خمتلف  من األطفؤل : وعتنياألطفؤل إىل جمم

(. ضعؤف التعلم، موهوبون، منخفضو التحصيل، متوسطو التحصيل، مريتفعو التحصيل)
دقيق   25ويتلقت اجملموع  التجريبي  فرتيتني الستخدام احلؤسوب  كمسؤعد للتعلم، كل فرتة 

 وكؤن من نتؤئج هذه. يتعلمت بؤلطريق  التقليدي أمؤ اجملموع  الضؤبط  فقد . يف األسبوع
الدراس  أن احلؤسوب ذو فؤعلي  بؤلنسب  لتعلم طلب  الصف الرابع حيث اريتفعت متوسطؤت 

بعد التجريب، وأن الطلب  ضعؤف التعلم قد % 20قبل التجريب إىل % 11الدرجؤت من 
الطلب  منخفضو ، وأن التقدم الذي أحرزه %53إىل % 10حدث يتقدمؤ يف حتصيلهم من 

                                                 
(1  ( Halett, M.: The effectiveness of microcomputer assisted instruction for fifth, and sixth grade 

students in spelling language skill development and math, Dissertation Abstracts International, 1985 

vol. 46, No. 06, December. 
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التحصيل كؤن أكثر من التقدم الذي حققه متوسطو ومريتفعو التحصيل، وأن احلؤسوب 
 .، وأن احلؤسوب زاد من قدرة الطلب  على التذكر%59اختزل زمن التعلم مبعدل 

(5)  دراسة بلجرام وبلومب (1)
Pelgrum and Plomp 1991  

مت يتطبيق الدراس   ، حيثعليماستخدام احلؤسبؤت يف الت معرف  أثر هدفت الدراس  إىل
م حتت إشراف الرابط  الدولي  لتقومي العؤئد 1009، م1087بني عؤمي  بلدٍ  29: على

 استبؤنؤتعن طريق عمل : متت خطوات الدراس  ،التعليمي املنبثق  عن منظم  اليونسكو
  إىل ويتوصلت الدراس. ومعلمني وفنيني يف الدول العشرين يرينؤ من مدوزعت على سبعني ألفً 

موضع التنفيذ يف مدة  هإدخؤل احلؤسب إىل حجرة الدراس  ال ميكن وضع :النتؤئج التؤلي 
لمعلمني من خالل يتقدمي مفؤهيم اجلوانب التعليمي  لأمهي  يتشجيع املواقف اإلجيؤبي  ، قصرية

يزداد  للحؤسب أثنؤء إعدادهم ويتدريبهم مع قضؤء وقت أطول للمعلمني مع احلؤسب حىت
ويؤخذ على هذه الدراس  عدم اشتمؤهلؤ على  .تخدام احلؤسب يف يتدريس موادهمميلهم الس

مجيع جوانب استخدام احلؤسبؤت يف التعليم، ممؤ ال يعطي نتؤئج دقيق  يف حتديد أثر استخدام 
 . احلؤسب يف التعليم

 :(4) (م5113)دراسة البسيوني  (1)
يف يتدريس قواعد النحو  قيؤس فعؤلي  برنؤمج حؤسب آيل يتعليميهذه الدراس  استهدفت 

بؤملرحل  العريب على كل من التحصيل اللغوي والتعبري التحريري لدى طالب الصف الثؤين 
وقد استخدم البؤحث املنهج التجرييب حيث درست اجملموع  التجريبي  بربنؤمج ،  الثؤنوي

بؤر التحصيلي وبتطبيق االختاحلؤسب اآليل بينمؤ درست اجملموع  الضؤبط  بؤلطريق  التقليدي ، 
أوضحت النتؤئج يتفوق اجملموع  التجريبي  يف التحصيل اللغوي والتعبري التحريري على اجملموع  

بؤلرغم من أنَّ هذه الدراس  حددت قيؤس جؤنبني مهؤ التحصيل اللغوي والتعبري  .الضؤبط 
مفصل   التحريري إال أنَّه يعترب حتديًدا معمًمؤ، حيث كؤن ينبغي على البؤحث وضع جوانب

 . للمهؤرات اللغوي  املختلف 
                                                 

(1  ( Pelgrum w., and T. Plomp. The use of Computers in Education, World-wide . Oxford: pergamon 

Press, 1991 . 

فعالية استخدام الكمبيوتر في تدريس قواعد اللغة العربية لطالب المرحلة سؤمي  على عبدة، ، البسيوين (2)
 (.م 1001جؤمع  عني مشس، : القؤهرة)، رسؤل  مؤجستري غري منشورة، الثانوية
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   Backman,1995 : (5) دراسة باك مان (51)
يتنمي  قدرات التفكري اإلبداعي عند جمموع  من األطفؤل يترتاوح هذه الدراس   استهدفت

أعمؤرهم بني السؤدس  والثؤمن  بؤستخدام ألعؤب احلؤسب اآليل، قسمت عين  الدراس  إىل 
بت اجملموع  التجريبي  على ممؤرس  أربع  أنواع خمتلف  من جمموعتني، جتريبي  وضؤبط ، در 

ألعؤب احلؤسب اآليل وعند املقؤرن  بني اجملموعتني، ايتضح أن اجملموع  التجريبي  يتفوقت 
على اجملموع  الضؤبط ، ( األصؤل ، املرون ، الطالق )إحصؤئيؤ يف أبعؤد التفكري اإلبداعي 
وقد  .داعي هي األعلى بني درجؤت التفكري اإلبداعيوكؤنت درجؤت األصؤل  يف التفكري اإلب

 أظهرت هذه الدراس  نتؤئج ُوصفت بؤلثبؤت والصدق بدرج  كبرية نسبً  للتطبيق املنهجي
  .وجتؤوب عيِّن  الدراس  مع األلعؤب اليت نؤسبت أعمؤرهم للتجرب  السليم
  Schunk,1998 : (4) شانكدراسة  (55)

 األطفؤلحتسني إدراك أثر ألعؤب احلؤسب اآليل يف التعرف على  هذه الدراس  استهدفت
، وكؤنت عين  الدراس  عبؤرة عن جمموع  من األطفؤل بني سن التؤسع  واجتؤهؤهتم حنو التعليم

والثؤني  عشرة، وايتضح من النتؤئج أن ألعؤب احلؤسب اآليل  يتعمل على حتسني املهؤرات 
يتزود األطفؤل خبربات كمؤ ،  لدى بلوم( املعريف)للتالميذ ومن ضمنهؤ اجملؤل اإلدراكي  اإلدراكي 
، وأن زيؤدة درج  اإلبداع يتزداد بزيؤدة يتعقيد لديهم لتطوير املواقف اإلجيؤبي  وواسع  متنوع 

  .، ويتعمل على يتطوير مهؤرات التفكري املختلف  عندهموغموض اللعب 
 :(4) (م5111)دراسة التويم  (54)

كوسيل  يتعليمي  يف يتدريس مؤدة قواعد   هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام احلؤسوب
. اللغ  العربي  للصف السؤدس االبتدائي يف مدرس  عبد امللك بن مروان مبدين  الريؤض

قؤم البؤحث بؤستخدام املنهج التجرييب لدراس  أثر املتغري املستقل ، ولتحقيق أهداف الدراس 
، طؤلبؤ( 09)اليت يتكونت من  على عين  الدراس ( التحصيل)على املتغري التؤبع ( احلؤسوب)

                                                 
(1  ( Backman,R The Effect of Computer Games on Creative Thinking Development for School 

Children , Journal of Family Violence 1995, Vol.10,No . 4 ,P 564-574 ,.  

(2  ( Schunk, A. Effect of Computer Games on Curiosity for Children’s, Pediatric Annals, 1998, 

Vol.27 , part.2,No.1 .P131-132 , . 

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي في مقرر قواعد عبداهلل سعد، ، التومي (3)
 (.م1000، جؤمع  امللك سعود: اململك  العربي  السعودي )، رسؤل  مؤجستري غري منشورة  ،اللغة العربية



  20 
 

طؤلبًؤ  ( 39)والثؤني  ، طؤلًبؤ كمجموع  جتريبي ( 39)األوىل : والذين مت يتوزيعهم إىل جمموعتني
وقد أظهرت نتؤئج الدراس  وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي  يف متوسط . كمجموع  ضؤبط 

كمؤ . لفهم والتطبيقحتصيل الطالب بني اجملموع  التجريبي  واجملموع  الضؤبط  يف مستوى ا
بينت نتؤئج الدراس  عدم وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي  يف متوسط حتصيل الطالب بني 

 .اجملموع  التجريبي  واجملموع  الضؤبط  على االختبؤر إمجؤالً 
 :(5)( 4114)دراسة الجرايدة  (54)

  هدفت إىل استقصؤء أثر التدريس مبسؤعدة احلؤسوب يف حتصيل الطلب  يف قواعد اللغ
، وقد طبقت الدراس  على طلب  الصف األول الثؤنوي األديب يف مدارس حمؤفظ  املفرق، العربي 

: بؤلتسؤوي على جمموعتني  طؤلًبؤ وطؤلب  وزعتهم البؤحث ( 129)يتكونت عين  الدراس  من 
وقد خضعت اجملموع  التجريبي  للتدريس بوسؤط  ، وجمموع  ضؤبط ، جمموع  جتريبي 

وكؤنت البؤحث  قد ، درست اجملموع  الضؤبط  املوضوع ذايته بؤلطريق  التقليدي  بينمؤ، احلؤسوب
أعدت اختبؤرًا حتصيلًيؤ من نوع االختيؤر من متعدد موزع  فقرايته حسب مستويؤت بلوم 

وقد أسفرت نتؤئج الدراس  عن وجود فروق دال  إحصؤئًيؤ يف (. التطبيق، الفهم، املعرف )
 .يق  التدريس لصؤحل اجملموع  التجريبي حتصيل الطلب  يتعزى إىل طر 

 :(4)( م4116)دراسة العفيصان  (53)
هدفت الدراس  إىل معرف  مواصفؤت وحدة دراسي  يف بعض موضوعؤت النحو املقررة على 

 Powerطالب الصف الثؤين الثؤنوي القسم العلمي، واملصمم  على برنؤمج عرض الشرائح 

Pointدة الدراسي  بؤستخدام احلؤسب اآليل يف التحصيل ، وكذلك معرف  أثر يتدريس هذه الوح
واستخدم . صنعؤء –النحوي لطالب الصف الثؤين الثؤنوي القسم العلمي يف أمؤن  العؤصم  

البؤحث املنهج التجرييب لتدريس اجملموع  التجريبي  عن طريق احلؤسب، ويتدريس اجملموع  
                                                 

صف األول ثانوي في قواعد اللغة ، أثر التدريس بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبة النبيل ، اجلرايدة (1)
 (.م2993، ، املفرق، جؤمع  آل البيت: األردن)، رسؤل  مؤجستري غري منشورة، العربية

أثر تدريس مقرر النحو باستخدام الحاسب اآللي في تحصيل طلبة الثاني ثانوي في خؤلد إبراهيم، ، العفيصؤن (2)
 (.م2990ؤء، كلي  الرتبي  قسم اللغ  العربي ، جؤمع  صنع: اليمن)، رسؤل  مؤجستري، أمانة العاصمة

 رئؤس  اجلمهوري   –اجلمهوري  اليمني  : مأخوذ من موقع املركز الوطين للمعلومؤت -
(http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16535.) 



  22 
 

ختبؤر ووحدة يتعليمي  مربجم  لتدريس الضؤبط  بؤلطريق  التقليدي ، حيث اعتمد على أدايت اال
وصل البؤحث إىل النتؤئج وقد يت. مؤدة النحو للصف الثؤين الثؤنوي مصمم  بؤحلؤسب اآليل

بني اجملموعتني وفقؤ ملستوى ( 9095)ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  على  :التؤلي 
 وفقؤ ملستوى ني اجملموعتنيب( 9095)ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  على ، التذكر
بني اجملموعتني وفقؤ لنتؤئج ( 9095)ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  على ، و الفهم

  .االختبؤر
 :(5)(4117)دراسة السهلي  (51)

إىل التعرف على أثر استخدام برجمي  يتعليمي  حموسب  على حتصيل طالب الدراس  هدفت 
وقد يتكونت عين  . ن التعليمي يف مؤدة النحو يف حمؤفظ  حفر البؤط  الصف األول الثؤنوي

للعؤم ، يف مدرس  ثؤنوي  حفر البؤطن، طؤلًبؤ من طلب  الصف األول الثؤنوي( 59)الدراس  من 
: حيث قؤم البؤحث بتوزيع العين  عشوائًيؤ إىل جمموعتني مهؤ، 2990/2997الدراسي 

و بؤستخدام الربجمي  مت يتدريسهؤ مؤدة النح، طؤلًبؤ( 25)واليت يتكونت من ، اجملموع  التجريبي 
. طؤلًبؤ درست مؤدة النحو بؤلطريق  االعتيؤدي ( 25)التعليمي  احملوسب  واجملموع  الضؤبط  من 

فقرة ( 39)حيث يتكون من ، قؤم البؤحث بإعداد اختبؤر حتصيلي صمم ألغراض الدراس 
ن املشرتك واستخدم البؤحث حتليل التبؤي. مث مت التحقق من صدقه وثبؤيته، اختيؤر من متعدد

املصؤحب للفرق بني متوسط أداء اجملموعتني الضؤبط  والتجريبي  يف مؤدة النحو يتعزى إىل 
 . ولصؤحل استخدام الربجمي  التعليمي  احملوسب ، طريق  التدريس

 : (4) (م4111)دراسة النيادي  (56)
صيل هدفت هذه الدراس  إىل يتصميم برجمي  يتعليمي  يف اللغ  العربي  ودراس  أثرهؤ يف حت

 . طالب الصف الرابع األسؤسي يف قواعد اللغ  العربي  يف منطق  العني التعليمي 

                                                 

لصف األول الثانوي في مادة أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة على تحصيل طالب اعمؤش، ، السهلي (1)
 (.م2997، اجلؤمع  األردني : عمؤن)، رسالة ماجستير غير منشورة، النحو في محافظة حفر الباطن التعليمية

أثر برمجية  تعليمية في تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في قواعد اللغة العربية شؤفع حممد، ، النيؤدي (2)
 (. م2998: مدين  العني)، إلمارات العربية المتحدةفي منطقة العين التعليمية بدولة ا

 (.http://edutrapedia.illaf.net/arabic/index.thtml) موسوع  التعليم والتدريبمأخوذ من  -

http://edutrapedia.illaf.net/arabic/index.thtml
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عدم وجود فرق ذي دالل  إحصؤئي  عند مستوى الدالل   :نتؤئج الدراس  مؤ يليكؤنت و 
يف أداء أفراد عين  الدراس  على االختبؤر القبلي وحسب متغري ( α = 0.05)اإلحصؤئي  

وجود فرق ذي دالل   .، ممؤ يدل على يتكؤفؤ جمموعيت الدراس (الضؤبط التجريبي  و )اجملموع  
يف أداء أفراد عين  الدراس  على ( α = 0.05)إحصؤئي  عند مستوى الدالل  اإلحصؤئي  

، لصؤحل أداء طلب  اجملموع  (التجريبي ، والضؤبط )االختبؤر البعدي وحسب متغري اجملموع  
وجود فرق ذي دالل  إحصؤئي  عند مستوى الدالل  . التجريبي  على االختبؤر البعدي

قبلي، )يف أداء طلب  اجملموع  التجريبي  وحسب متغري االختبؤر ( α = 0.05)اإلحصؤئي  
 .، ولصؤحل أداء طلب  اجملموع  التجريبي  على االختبؤر البعدي(وبعدي
 :التدريس فيدراسات تناولت الطريقة االستقرائية ( ج)
 :(5) (م5114)دراسة الصفي  (57)

أجريت هذه الدارس  يف مجهوري  مصر العربي  وهدفت إىل بنؤء برنؤمج مقرتح يف يتدريس 
النحو الوظيفي لطالب املرحل  األخرية من التعليم األسؤسي، وقد اعتمد البؤحث على 

 .االستنؤد إىل أسؤسيؤت النحو العريب، مأخطؤء الطالب من خالل كتؤبؤهت :األسس اآليتي 
آراء املختصني واخلرباء يف ، و ؤب املعؤصرين للمفؤهيم النحوي تَّ ؤت بعض الكُ حتليل استخدام

وقد استخدم البؤحث التصميم التجرييب على عين  من طالب  .جمؤل يتدريس اللغ  العربي 
جمموع  جتريبي ، ومت يتدريسهؤ وحدة : الصف الثؤلث اإلعدادي، وقؤم بتقسيمهؤ إىل جمموعتني

االستفهؤم، والتعجب، : أسؤليب: رهؤ وحدة وظيفي  مشتمل  علىاألسؤليب اللغوي  بؤعتبؤ
اجملموع  الضؤبط  اليت ل يتم : واجملموع  الثؤني  .والنفي، والشرط، والنهي، والنداء، واالستثنؤء

يتدريسهؤ وحدة األسؤليب وبعد يتطبيق االختبؤر التحصيلي القبلي والبعدي، أظهرت الدراس  
 .يتفوق اجملموع  التجريبي 

 
 

 
                                                 

ي لتالميذ المرحلة األخيرة من التعليم برنامج مقترح في تدريس النحو الوظيفمطؤوع السبؤعي، ، الصفي (1)
 (.م1002كلي  الرتبي  ، جؤمع  طنطؤ ،  : مصر)،  دكتوراه غري منشورة، األساسي في مصر
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 :(5) (م4111)دراسة غالب  (51)
حتددت مشكل  الدراس  يف يتدين مستوى أداء الطلب  املعلمني ملهؤرات يتدريس القواعد 
 :النحوي  يف اليمن، وللتصدي  هلذه املشكل  حتؤول الدراس  اإلجؤب  عن السؤال الرئيس التؤيل

نحوي  يف ضوء بعض مؤ فؤعليُ  برنؤمٍج لتنمي  مهؤرات الطلب  املعلمني لتدريس القواعد ال
  املداخل احلديث ؟

وقد أظهرت نتؤئج الدراس  فؤعلي  املداخل الثالث  يف يتنمي  مهؤرات يتدريس القواعد النحوي  
لدى جمموع  الدراس ، ويتفوق مدخلي حل املشكالت والتعلم التعؤوين على مدخل التدريس 

 .   ه املداخلاملصغر، وقد أوصت الدراس  بتدريس القواعد النحوي  من خالل هذ
 :التعليق على الدراسات السابقة: ثالثًا

بنؤًء على هذا االستعراض يتضح أنَّ البحث احلؤيل ل يتم التطرق إليه أو دراسته بصورة  
سؤت السؤبق  اليت هلؤ خلص البؤحث بعد الفراغ من االطالع على الدراكؤمل ، وعليه فقد 

ه، وختم التعليق بذكر حبثالصل  بينهؤ وبني متثل وجه  إىل نقؤط حمددة احلؤيل بحثصل  بؤل
 .أوجدهؤ من خالل البحث احلؤيلاإلضؤف  العلمي  اليت 

 : الحالي بحثالصلة بين الدراسات السابقة وبين ال (5
دراس  : وذلك كمؤ ورد يف دراس  كل من: يتنؤوهلؤ للتدريس مبسؤعدة احلؤسب اآليل .1

والسهلي ، (1128)اس  األمحد در و ، (م2998)دراس  فتح اهلل و ، (م2998)النيؤدي 
 ,Dunn): دراس  دون  ،(2993)، دراس  اجلرايدة (م2990)، العفيصؤن (2997)

،(م1001)، البسيوين (م1000)، اجلمهور (م1000)، دراس  التومي (2002
 .(Clayton, 1992): ، كاليتون(Walker & Delacey, 1994)وولكر وديالسي  

دراس  النيؤدي : (PowerPoint)لعروض التقدميي  يتنؤوهلؤ للتدريس بواسط  برنؤمج ا .2
دراس  ، و (1128)دراس  األمحد و ، (م2998)دراس  فتح اهلل و ، (م2998)

 (.م2990)العفيصؤن 

                                                 

فاعلية برنامج لتنمية مهارات الطلبة المعلمين لتدريس القواعد النحوية في ضوء بعض أمحد حسؤن، ، غؤلب (1)
 (.م2995جؤمع  صنعؤء، كلي  الرتبي  قسم اللغ  العربي ، : اليمن)ه، ، رسؤل  دكتوراالمداخل بالجمهورية اليمنية

 (.http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=9425): اليمن - مأخوذ من موقع املركز الوطين للمعلومؤت -
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النيؤدي : كمؤ يف دراس  كل من: يتنؤوهلؤ لقضي  يتدريس قواعد اللغ  العربي  .3
دراس  غؤلب  (5)، (م2990)، العفيصؤن (2997)، والسهلي (م2998)
، دراس  البسيوين (2992)، التومي (2993)، دراس  اجلرايدة (م2995)
 (.م1085) ودراس  الوقفي  ،(م1002)، دراس  الصفي (م1001)

دراس  : ذلك يف دراس  كل من يظهرو : يتنؤول جؤنب أداء معلم قواعد اللغ  العربي  .1
، دراس  (م1002)دراس  الصفي و ، (م2995)، دراس  غؤلب (م2998)فتح اهلل 

 (.م1085)في الوق
، (م2998)النيؤدي : ويبدو ذلك يف دراس  كل من: التجرييبشبه انتهؤج املنهج  .5

والسهلي ، (1128)دراس  األمحد و  (3)، (م2998)دراس  فتح اهلل 
،(2992)، التومي (2993)، اجلرايدة (م2990)، العفيصؤن (2997)
،(م1001)، البسيوين (م1000)، اجلمهور (Dunn, 2002): دراس  دون  
 ,Clayton: )، كاليتون(Walker & Delacey, 1994)وولكر وديالسي  

دراس  الوقفي  (12)، (م1002)دراس  الصفي  (11)، (1992
 (. م1085)

: ويبدو ذلك يف دراس  كل من: إجراء الدراس  على يتالميذ املرحل  االبتدائي  .0
دراس   ، (م1000)دراس  التومي ، (1128)دراس  األمحد و ، (م2998)النيؤدي 
 (.م1002)، دراس  الصفي (Clayton, 1992): كاليتون

 :التي استفاد منها البحث الحالي لدراسات السابقةا أهم نتائج (4
حققت األهداف اليت ُصمِّمت من أجلهؤ، وقد يتوصلت مجيع هذه الدراسؤت إىل نتؤئج 

، وفق حول فعؤلي  استخدام برامج احلؤسب اآليل يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  وذلك
 . برجميؤت حمددة مصمم  بطريق  معين 

، ومتثل ؤ البحث احلؤيلمنه ، استفؤدوقد خلصت يتلك الدراسؤت السؤبق  إىل نتؤئج مهم 
 :أمههؤ فيمؤ يلي

  .ويتدريس قواعد اللغ  العربي  يف حتسني مهؤرة القراءة واضحٌ  للحؤسوب دورٌ  .1
 .م اللفظي فؤعلي  احلؤسوب يف يتطوير لغ  األطفؤل وزيؤدة مهؤراهت .2
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يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  مستويي التذكر والفهم حسب يتصنيف بلوم،  اريتفؤع .3
 .بربامج احلؤسب اآليل

 .التجريبي  اليت درست بوسؤط  احلؤسوب ؤتيتفوق اجملموع .1
زيؤدة ب Power Pointاستخدام برنؤمج العروض التقدميي  يف  إجيؤبي نتؤئج ظهرت  .5

م حنو الربامج اليت يتوفر بيئ  أقرب إىل الواقع التحصيل وايتضح أمهي  االهتمؤ
االجتمؤعي من خالل يتوظيفهؤ للصوت والصورة واحلرك  من البيئ  احمللي  ممؤ جيعل 

 .ؤ يف البيئ  الصفي التلميذ أكثر يتكيفً 
العرض املتقدم و ، أسلوب العرض املتقدم منفرداب نتؤئج إجيؤبي  يف التدريسوجود  .0

 .صحوب بلقطؤت الفيديوامل
 .اإلثؤرة عند استخدام براجمه يف التدريسو احلؤسب اآليل يضيف عنصر التشويق  .7
، موضع التنفيذ يف مدة قصرية هإدخؤل احلؤسب إىل حجرة الدراس  ال ميكن وضع .8

لمعلمني من خالل يتقدمي مفؤهيم اجلوانب التعليمي  لأمهي  يتشجيع املواقف اإلجيؤبي  و 
 ء وقت أطول للمعلمني مع احلؤسب حىتللحؤسب أثنؤء إعدادهم ويتدريبهم مع قضؤ

  .يزداد ميلهم الستخدام احلؤسب يف يتدريس موادهم
 :الحالي بحثاإلضافة العلمية لل (4

 : ، فتتمثل فيمؤ يأيتاحلؤيل بحثال هبؤ متيزاليت أمؤ اإلضؤف  العلمي  
س  وهو الربنؤمج حتديد الطريق  االستقرائي  كمتغري يتؤبع للمتغري األسؤسي للدرا .1

، وذلك بتصميم درس من دروس قواعد اللغ  العربي  بواسط  أحد ُمنفَّذليمي الْ التع
وفق الطريق  االستقرائي ؛ وذلك ( PowerPoint)برامج العروض التقدميي  بوربوينت 

لتحقيق مستويؤت اجملؤل املعريف الست  عند بلوم، ممؤ جيعل البؤحث قد طبَّق إحدى 
قواعد اللغ  العربي  وهي الطريق  االستقرائي   الطرق التقليدي  املعروف  يف يتدريس

بإحدى االسرتايتيجيؤت التدريسي  القؤئم  على التعليم املربمج بؤحلؤسب اآليل، من 
 . PowerPointخالل يتنفيذهؤ بربنؤمج العروض التقدميي  

بنـــؤء أســـس وخطـــوات ســـليم  لتصـــميم دروس قواعـــد اللغـــ  العربيـــ  عـــن طريـــق برنـــؤمج  .2
 .  خبطوات الطريق  االستقرائي ( بوربوينت)  العروض التقدميي
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فحص النتؤئج احملقق  من خالل أداة االختبؤر بتحليلهؤ بنؤًء على اجملؤل املعريف عند  .3
، (التذكر، الفهم، التحليل، الرتكيب، التطبيق، والتقومي: )بلوم مبستويؤيته الست  وهي

ت مقرر قواعد اللغ  بعد يتقدميه للمجموعتني التجريبي  اليت ستدرس أحد موضوعؤ
العربي  بؤلربنؤمج املقرتح بؤحلؤسب اآليل، واجملموع  الضؤبط  اليت ستدرس نفس 
املوضوع بؤلطريق  االستقرائي  وفق االسرتايتيجي  التقليدي ، وذلك لتالميذ الصف 

 .اخلؤمس االبتدائي
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 الفصل الثالث
تدريس القواعد النحوية في المرحلة 
 االبتدائية بين المثال والواقع
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 ثالثالفصل ال
 ية بين المثال والواقعتدريس القواعد النحوية في المرحلة االبتدائ

 
   :أهداف تدريس قواعد اللغة العربية: المبحث األول

إنَّ مؤدة قواعد اللغ  العربي  متثِّل هؤجًسؤ مقلًقؤ لكثرٍي من طالب العلم يف خمتلف مراحل 
التعليم املدرسي، وبؤلرغم من ذلك ال ميكن إمهؤهلؤ أو التقليل من أمهيتهؤ؛ وذلك لدورهؤ 

من اخلطأ واالحنراف عن املعىن  الكالم، ويتصحيح األسؤليب، ويتقومي اللسؤنضبط الكبري يف 
 . املقصود

بؤلنحو يتتبني أصول املقؤصد بؤلدالل  فُيعرف الفؤعل من املفعول واملبتدأ : "قؤل ابن خلدون
 . (1)"إذ يف جهله اإلخالل بؤلتفؤهم مجل ... من اخلرب، ولواله جلهل أصل اإلفؤدة 

لدون معىن النحو، كمؤ يذكر أيًضؤ أن قواعد النحو وأصوله قد وضعت هكذا يفهم ابن خ"
فينغلق القرآن ... رأًسؤ ( النحو)أن يتفسد يتلك امللك  ... خشي أهل العلوم "عندمؤ 

 . (2)"واحلديث على املفهوم
قؤنون يتأليف الكالم، وبيؤنًؤ لكل مؤ جيب أن يكون عليه ( النحو)وكمؤ جيب أن يكون هو "

ومؤ  ... اجلمل ، واجلمل  مع اجلمل ، حىت يتتسق العبؤرة وميكن أن يتؤدي معنؤهؤ الكلم  يف 
وحيرصوا عليهؤ احلرص كله وهي ال ( حركؤت اإلعراب)كؤن للعرب أن يلتزموا هذه احلركؤت 

 .(3)"يتعمل يف يتصوير املعىن شيًئؤ
؛ وإمنؤ ُوِضَعت وقواعد اللغ  العربي  ل يتُوَضع لُتحَفظ وإشغؤل أذهؤن الدارسني بتعقيداهتؤ

ني القؤرئ والسؤمع مًعؤ على حل الرموز الكتؤبي  أو للُجمل، ولُتع لرُتِشد إىل املعؤين الصحيح 
 .الصويتي  إىل دالالت ومعؤٍن سليم 

 
 

                                                 

 .208، ص(م1080ؤرف، دار املع: مصر)، 3، طتعليم اللغة العربية والدين اإلسالميحسني سليمؤن، ، قورة (1)
 .208املرجع السؤبق، ص( 2)
 .208املرجع السؤبق، ص (3)
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  :ويتعليم قواعد اللغ  العربي  حيقق للمتعلم ثالث  أهداف، هي
حسب القواعد التزام املتحدث احلديث بؤللغ  العربي  الفصحى، وإيتقؤن ذلك   -1

 .الصحيح  اليت يتعلمهؤ

استيعؤب وفهم مؤ يقرأ أو يسمع من الكالم العريب الفصيح اخلؤيل من العؤمي    -2
 .  واللهجؤت احمللي 

التحدث والكتؤب  بصيؤغ  واضح  مفهوم ، بعيدًة عن اللحن الذي قد يغريِّ املعىن   -3
 . وخيلط املفؤهيم

   :لمرحلة االبتدائيةالعربية ل ف تدريس قواعد اللغةأهدا: المبحث الثاني
إنَّ الطفل يف املرحل  االبتدائي  يف حؤج  إىل كسب املهؤرات اللغوي  األسؤسي  يف القراءة "

فإذا ُأحِسن اختيؤر مؤ يدرسه من قصص وأنؤشيد ومسرحيؤت، وموضوعؤت قرائي ، . والكتؤب 
خالل هذه .   السليم فإنه يزوده بقدر صؤحل من النمؤذج الصحيح  لالستعمؤالت اللغوي

املرحل  جيب أن يعَطى الطفل األمن واحلري  اليت يتسؤعده على التعبري عن نفسه بلغته العربي  
البسيط ، من غري أن يتفرض عليه قيود حتد من انطالقه، مع إمداده من وقت آلخر، وبقدر 

 .(1)"احلؤج  إىل شيء من االستعمؤالت اللغوي  الصحيح 
يتدريس قواعد اللغ  العربي  إىل ثالث حلقؤت، ميكن يتلخيصهؤ كمؤ وقد مت يتقسيم مراحل 

 (2) :يلي
 ويتشمل الصفني األول والثؤين، ويف هذه احللق  ال يعلم الطفل قواعد : احللق  األوىل

مطلًقؤ، وال يؤخذ بنوع معني من التدريبؤت حول أسلوب خؤص، أو يتأليف مجل 
خلربات، فحؤجته مؤس  إىل يتوسيع بشكل معني؛ ألن الطفل يف هذه احللق  حمدود ا

 .خربيته ويتنمي  حمصوله اللغوي؛ ليستطيع التعبري عن حؤجؤيته دون يتوقف

  ويتشمل الصفني الثؤلث والرابع، ويف هذه احللق  يدرب التلميذ على : احللق  الثؤني
 :صح  األداء وقوة التعبري بطريقتني

                                                 

 .333، ص(م1007دار الفكر العريب، : القؤهرة)ط، . ، دتدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد، ، مدكور (1)
 – 298، ص(ت .دار املعؤرف، د: القؤهرة)، 13، طالموجِّه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم، ، إبراهيم (2)

290. 
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احللق  السؤبق ، ولكن  استمرار التدريب املبؤشر على التعبري، كمؤ هو متبع يف .1
 .بصورة أرقى

يتدريبه على وحدات حنوي  معين ، ممؤ يشيع يف لغته ويستعمله استعمؤاًل خؤطًئؤ،  .2
وذلك كؤلتدريب على األسئل  واألجوب ، وعلى بعض الضمؤئر، وأامؤء اإلشؤرة، 

 .واألامؤء املوصول 

  ه احللق ، ميكن أن ويتشمل الصفني اخلؤمس والسؤدس، والتلميذ يف هذ: احللق  الثؤلث
نطمئن إىل نضج فكره، وقدريته على فهم القواعد بؤلطريق  القؤصدة، اليت يتعتمد على 
األمثل  واملنؤقش  واالستنبؤط والتطبيق، وال مؤنع من ختصيص إحدى احلصص لدراس  
القواعد والتدريب عليهؤ يف هذه احللق ، مع مراعؤة التيسري على التالميذ بعدم ازدحؤم 

 .د املختلف  يف حص  واحدةالقواع

وهكذا ميكن صيؤغ  أهداف يتدريس قواعد اللغ  العربي  يف املرحل  االبتدائي  على النحو 
 (1) :التؤيل
أن يتعرف الطفل على نسق اجلمل  العربي ، ونظؤم يتكوينهؤ، وأن يستطيع استعمؤل  .1

 .األلفؤظ والرتاكيب استعمؤالً سليًمؤ يف حدود قدرايته

 .ات اللغوي  السليم  عن طريق االستمؤع، واحملؤكؤة وكثرة االستعمؤلأن يكتسب العؤد .2

يتنمي  قدرات التالميذ على التعبري السليم، وعلى متييز اخلطأ من الصواب، وذلك عن  .3
 .طريق يتكوين العؤدات اللغوي  السليم 

 .يتزويدهم بطؤئف  من املعؤين والرتاكيب الصحيح  ممؤ ينمي حصيلتهم اللغوي  .1

حث أنَّ عرض موضوعؤت قواعد اللغ  العربي  بأسلوب التكرار والتدريبؤت دون ويرى البؤ
التطرق ملصطلحؤت النحو وقواعده هو األسلوب األمثل بؤلنسب  لتالميذ احللقتني األوىل 

 .والثؤني ، مع الوضع يف االعتبؤر االريتقؤء هبذا األسلوب يف احللق  الثؤني 
فيؤيد البؤحث الرأي القؤئل بقدرهتم ( اخلؤمس والسؤدس الصفؤن)أمؤ يتالميذ احللق  الثؤلث   

على فهم القواعد بؤلطريق  القؤصدة، وعليه ميكن يتدريسهم قواعد اللغ  العربي  بطريق  مبؤشرة 
 . وفق طرق التدريس املنؤسب 

                                                 

 .333مدكور، مرجع سؤبق، ص( 1)
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محتوى قواعد اللغة العربية الذي ينبغي تعليمه وتعلمه بالمرحلة : المبحث الثالث
   :االبتدائية

كيف يتتحقق األهداف السؤبق ؟ إنَّ يتعليم النحو : نَّ السؤال الذي يفرض نفسه هنؤ هوإ"
ليس غؤي  يف ذايته، وإمنؤ هو إحدى وسؤئل يتقومي اللسؤن والقلم، فهنؤك وسؤئل أخرى كؤلبيئ  

 .(1) "اللغوي  الصؤحل ، وكثرة املران على االستمؤع والكالم والقراءة والكتؤب 
اعد اللغ  العربي  يُعد أمرًا مهمًّؤ للغؤي ، ولكن هنؤك مقدار معنيَّ ينبغي أن إنَّ يتعل م مؤدة قو 

رحل  املعني ، ومبؤ أنَّ البحث يُقرَّر لكل مرحل  دراسي  يتنؤسب مع قدرات املتعلمني يف امل
بؤملرحل  االبتدائي  فإنَّ حمور احلديث يتنؤول فقط احملتوى النحوي يف هذه املرحل   احلؤيل معين

 . دراسي ال
وال شك أنَّ خري التلميذ يف يتعلمه لقواعد النحو يدفعنؤ إىل البحث يف أسؤليبه العؤدي  "

واستخدامؤيته اللغوي  املتكررة لنتعرف هبؤ على مؤ يتقتضيه ضرورات هذه األسؤليب ويتلك 
االستخدامؤت من حيث القواعد النحوي  فنقررهؤ ونعىَن بدراستهؤ، مث ننظم يتدريسهؤ له طبًقؤ 

وقد يكون من املفيد يف هذا الصدد إجراء البحوث العلمي  املنظم  . لنتؤئج البحوث النفسي 
 .(2)"لتحديد املوضوعؤت النحوي  اليت يتؤدي وظؤئف لغوي  ضروري  يف حيؤة األفراد

إذا نظرنؤ إىل األحبؤث اليت أجريت يف يتعليم القواعد يف اللغ  اإلجنليزي  جند أهنؤ نشأت "و
لمؤء يشككون يف نظري  انتقؤل أثر التدريب، فلمؤ اهنؤرت هذه النظري  أخذ منذ أخذ الع

فلنعلِّم التالميذ القواعد اليت حيتؤجون إليهؤ . البؤحثون يولون وجوههم شطر النظري  الوظيفي 
ولقد فسرت هذه احلؤج  يف أول األمر مبؤ يقع فيه التالميذ من أخطؤء، . يف الكالم والكتؤب 

 .(3)"النحو مث كونوا منهج
من خالل العرض السؤبق خنلص إىل أنَّه ينبغي أن يقتصر يتدريس قواعد اللغ  العربي  يف 
املرحل  االبتدائي  على املوضوعؤت اليت حيتؤجهؤ يتلميذ هذه املرحل  يف حدود قدرايته وحؤجته 

 .إليهؤ يف حديثه وكتؤبته، وبؤلقدر الذي جينبه اخلطأ يف القراءة والكتؤب 

                                                 

 .331املرجع السؤبق، ص( 1)
 .271قورة، مرجع سؤبق، ص( 2)
 http://www.alfusha.net/t7246.html: عبد اهللأبو النجؤ،  (3)
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مدارسنؤ ال يتم  يفمنهج يتعليم اللغ  العربي   يفاختيؤر موضوعؤت القواعد النحوي   أنَّ  كمؤ
بنؤء على اخلربة الشخصي ،  -غؤلًبؤ  –، وإمنؤ ختتؤر هذه املوضوعؤت موضوعيعلى أسؤس 

جعل هذه املنؤهج عرض  للتعديل  يفوالنظرة الذايتي  ألعضؤء جلؤن وضع املنؤهج ممؤ أسهم 
التعديالت بؤحلذف أو اإلضؤف ، وليس هذا يتطويرا  يفولذلك احنصر عملهم ري املستمر، يوالتغ

 .    يبؤملعىن العلم
   :طرق تدريس قواعد اللغة العربية للحلقة الثالثة من المرحلة االبتدائية: المبحث الرابع
 :مفهوم طريقة التدريس (5

يصؤل املعلومؤت إىل كؤنت الرتبي  التقليدي  يتنظر إىل طريق  التدريس على أهنؤ وسيل  إل"
واألسؤس الذي يتقوم عليه هذه النظرة أن التعليم مؤ هو إال عملي  صب ، املتعلم بتوسط املعلم

وهي نظرة قؤصرة يتركز على حتصيل املعرف  دون االهتمؤم ، املعلومؤت يف عقول املتعلمني
تعلمني بصرف ويتسوي بني امل، وجتعل املتعلم سلبًيؤ يستقل املعلومؤت فقط، بؤجلوانب األخرى

 .(1)"النظر عمؤ بينهم من فروق يف القدرات وامليول
أمؤ النظرة احلديث  إىل طريق  التدريس فتختلف إىل حد كبري عمؤ كؤن سؤئًدا؛ فقد يتوصلت "

الدراسؤت الرتبوي  مؤخرًا إىل أنه ليس هنؤك طريق  مثلى يتصلح لتدريس كل املوضوعؤت جلميع 
فمؤ ينؤسب بعض الطالب من أسؤليب للتعلم قد ال ، مالطالب يف خمتلف مراحل التعلي

   .(2)"ومؤ يكون ذا فعؤلي  مع بعضهم قد ال يكون كذلك مع غريهم، ينؤسب آخرين
، كثرية خمتلف  أو متوافق إىل مؤ يتتضمنه عملي  التدريس من متغريات وعوامل  ذلك يرجع و 

، معين يتدريسي  ع مؤ أو مؤدة األسلوب الذي يصلح لتدريس موضو الطريق  أو  نتقؤءيتؤثر يف ا
. واألهداف املراد حتقيقهؤ، وطبيع  املؤدة الدراسي ، خصؤئص الطالب، ومن هذه املتغريات

واملعلم ومدى إعداده ، للموقف التعليمي اجلؤنب احملسوسوقد متتد هذه املتغريات فتشمل 
تؤح لعملي  التدريس كمؤ يتشمل متغري الوقت امل، واجتؤهؤيته إزاء املؤدة اليت يقوم بتدريسهؤ

 .ذاهتؤ

                                                 

 .10، ص(م2995مكتب  الرشد، : الريؤض)، 0، طالمنهج المدرسي المعاصرحسن جعفر، ، خلليف ا(1)
 .35، ص(م1077دار النهض  العربي ، : القؤهرة)، يترمج  خريي كؤظم، تصميم البرامج التعليمية جريولد،، كمب(2)



  34 
 

جمموع  من األنشط  واإلجراءات اليت : "ويف ضوء هذه النظرة يتعرف طريق  التدريس بأهنؤ
كمؤ يتتضمن ، واليت يتظهر آثؤرهؤ على نتؤج التعلم الذي حيققه املتعلمون، يقوم هبؤ املعلم

: أكثر حتديًدا هيويف عبؤرة " األنشط  واخلربات اليت سيقوم هبؤ التالميذ إلحداث التعلم
واليت خيطط الستخدامهؤ ، (1)"جمموع  من إجراءات التدريس املختؤرة سلًفؤ من قبل املعلم"

ويف ضوء ، بأقصى فؤعلي  ممكن ، مبؤ حيقق األهداف التدريسي  املرجوة، عند يتنفيذ التدريس
 .(2)"اإلمكؤنؤت املتؤح 

الذي حييط  اإلطؤر  لتنظيم يتعد طريق  التدريس وسيل -يرى البؤحث  –وهبذا املعىن 
م السلوك مبعنؤه الواسع الذي يشمل هِ سلوكه إذا فُ  يكتسب القؤبلي  لتغيريكي ، طؤلببؤل

 .اجلوانب املعرفي  والوجداني  واحلركي 
واألسؤس الذي يقوم عليه هذا املفهوم هو أن التعليم حيدث نتيج  للتفؤعل بني املتعلم "

لم هو هتيئ  هذه الظروف حبيث يستجيب هلؤ املتعلم وأن دور املع، والظروف اخلؤرجي 
 .(3)"ممؤ جيعله إجيؤبًيؤ نشيطؤ يف الكشف والتحصيل واالبتكؤر، ويتفؤعل معهؤ
 :لحلقة الثالثة من المرحلة االبتدائيةلتدريس قواعد اللغة العربية  (4

ن املرحل  سيقتصر البؤحث يف عرضه لطرق يتدريس قواعد اللغ  العربي  على احللق  الثؤلث  م
االبتدائي ، أي سيذكر الطرق اليت يتنؤسب احللق  الثؤلث  فقط، وهي يتتمثل يف يتالميذ الصفني 

 .(1)اخلؤمس والسؤدس
إنَّ أفضل أسلوب يف يتدريس القواعد النحوي ، هو األسلوب الطبيعي الذي يعتمد على "

ؤالستعمؤل كمؤ يقول ابن وعلى هذا األسؤس ف. ممؤرس  اللغ  استمؤًعؤ، وكالًمؤ، وقراءة، وكتؤب 
خلدون وحمؤكؤة األسؤليب اللغوي  الصحيح ، والتدريب عليهؤ يتدريًبؤ متصالً، هو األسلوب 

                                                 

دار : القؤهرة)، 1، طأساسيات المنهج وتنظيماتهحممد عزت وفتحي علي وحممود كؤمل وعلي أمحد مدكور، ( 1)
 . 122، ص(م1081الثقؤف ، 

عؤل الكتب، : القؤهرة)الكتؤب الثؤين، اجمللد األول،  ،رؤية منظومية –تصميم التدريس حسن حسني، ، زيتون (2)
 .281، ص(م1000

، (م1080بدون دار نشر، : القؤهرة)، 1، ططرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدي، ، خؤطر (3)
 .25ص
 .31صفح   احللق  الثؤلث  يف مت احلديث عن( 1)
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ومن مث ال بد أن يفسح املدرس أمؤم التالميذ اجملؤل يف . األمثل يف يتدريس القواعد النحوي 
يشعرون حبؤجتهم  دروس االستمؤع، والتعبري والقراءة للتدريب على القواعد النحوي ، حبيث

 . (1) "إليهؤ للفهم والتعبري والكتؤب  دون ضغط أو إرغؤم
 (2) :يتبع يف يتدريس القواعد عؤدًة إحدى طريقتني، مهؤ

هي مؤ يتسمى بؤلطريق  القيؤسي  ويتقوم على البدء حبفظ القؤعدة مث : الطريق  األوىل (أ 
 .ايتبؤعهؤ بؤألمثل  والشواهد املؤكدة هلؤ واملبين  ملؤ يتعين

هي مؤ يتسمى بؤلطريق  االستقرائي ، ويتقوم على البدء بأمثل  يتشرح : الطريق  الثؤني   (ب 
وإمؤ على البدء مبوضوع يعد ليخدم قؤعدة معين ، . ويتنؤقش مث يتستنبط منهؤ القؤعدة

 .مث يُقرأ ويُفهم، مث يتُنؤَقش عبؤرايته اخلؤدم  لقؤعدة يُتستنبط منهؤ

طوات اخلمس على أسؤس من سيكولوجي  التعلم هربؤرت ذات اخلإنَّ الطريق  اليت وضعهؤ 
، يرى اليت يترى أن اإلنسؤن يتعلم احلقؤئق اجلديدة مبسؤعدة احلقؤئق القدمي  أو السؤبق 

 .أحقيتهؤ بؤلذكر هنؤ ضمن الطرق الشؤئع  يف يتدريس قواعد اللغ  العربي 
، من خالل مؤ وسيتنؤول البؤحث هؤيتني الطريقتني بؤلتفصيل بؤإلضؤف  إىل طريق  هربؤرت

 :يلي
 :الطريقة القياسية (أ 

يتدخل هذه الطريق  ضمن طرق العرض؛ ألن املعلم يقوم فيهؤ بدور أسؤسي، من خالل "
وهي من أقدم الطرق املستخدم  يف . عرض القؤعدة وشرحهؤ، واستخالص مؤ يندرج حتتهؤ

م يف يتدريسه من وفيهؤ ينطلق املعل. األمثل / جمؤل التعليم، ويتسمى أحيؤنًؤ بطريق  القؤعدة
الكل إىل اجلزء أو من العؤم إىل اخلؤص، أو من القؤعدة إىل التطبيق، ويتعمل هذه الطريق  
للوصول إىل حل ملشكل  مؤ، أو يتطبيق لقؤعدة مؤ، قيؤًسؤ على قؤعدة ثبت صدقهؤ على 

 . (3)"حؤالت ممؤثل 

                                                 

 .337مدكور، مرجع سؤبق، ص( 1)
 .272ع سؤبق، صقورة، مرج( 2)
 -هـ 1128مكتب  الرشد نؤشرون، : الريؤض)، 2، طمدخل إلى المناهج وطرق التدريسحسن جعفر، ، اخلليف  (3)

 .252، ص(م2997
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وهنؤك طريقتؤن خمتلفتؤن . من اْلُمَسلَّم به أنَّ التلميذ جيب أن يدرس قوانني وحقؤئق عؤم "و
للوصول إىل القوانني العؤم ، وأقدم هؤيتني الطريقتني يتلك اليت يتعطي التلميذ حقيق  عؤم  أو 
قؤعدة مضطردة يقيس عليهؤ بأمثل  يتؤيدهؤ ويتنطق هبؤ وهي طريق  شؤئع  يف كتب النحو 

ملؤلف يبدأ بذكر العريب واألورويب القدمي ، وكؤنت متبع  أيًضؤ يف كتب اجلغرافيؤ، فكؤن ا
يعرِّف اجلزيرة بأهنؤ جزء من سطح األرض حييط به املؤء من مجيع اجلهؤت : التعريف، فمثالً 

 .(1)"ويقيس املتعلم الكثري من األمثل  اليت ينطبق عليهؤ هذا التعريف. مثل جزيرة مدغشقر
 (2) :ويرى املنطقيون أن االستنتؤج يتألف من عنؤصر ثالث 

 .  سموهنؤ املقدم  الكربى وحتتوي على قؤعدة كلي وي: املقدم  األوىل .1

ويسموهنؤ املقدم  الصغرى وحتتوي على حؤل  فردي  من حؤالت : املقدم  الثؤني  .2
 .القؤعدة الكلي 

 .وهي استخالص إمكؤن انطبؤق القؤعدة الكلي  على احلؤل  الفردي : النتيج  .3

 (3) :خطوات الطريقة القياسية 

 :وفق خطوات ميكن إجيؤزهؤ فيمؤ يلي يسري يتنفيذ هذه الطريق ، 
 .يعرض املعلم القؤعدة العؤم ، مث يقوم بشرح مؤ يتضمنته من مصطلحؤت ومفؤهيم .1

 .يعرض املعلم عدًدا من املواقف واملشكالت، اليت ميكن أن يتطبق فيهؤ هذه القؤعدة .2

يطلب من الطالب إعطؤء أمثل  متعددة يتنطبق عليهؤ القؤعدة، وحيث بقي  الطالب  .3
املشؤرك  يف منؤقشتهؤ، ويتعديلهؤ إن لزم األمر، أو التأمني على صحتهؤ إذا جؤءت  على

 .وفًقؤ للقؤعدة

 

                                                 

. دار املعؤرف، د: القؤهرة)، 12اجلزء األول، ط: التربية وطرق التدريسصؤحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، ( 1)
 .218، ص(ت
اململك  : الريؤض)، التربية وطرق التدريسن النحالوي وعبد الكرمي عثمؤن وحممد خري عرقسوسي، عبد الرمح( 2)

 . =02، ص(هـ1380العربي  السعودي ، الرئؤس  العؤم  للكليؤت واملعؤهد العلمي ، 
رفني، دار الط: الطؤئف)، 1، طالمرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريسجؤن، حممد صؤحل بن علي، ذُِكرت عند = 

 .522، ص(م1008 -هـ 1110
 .252، مرجع سؤبق، صمدخل إلى المناهج وطرق التدريساخلليف ، ( 3)
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 إيجابيات الطريقة القياسية:  

 .متتؤز بؤلسهول  يف يتطبيقهؤ، حيث إهنؤ ال حتتؤج إىل جمهود ذهين كبري" .1

 .يتسؤعد املعلم على يتغطي  املقرر الدراسي بيسر وسهول ، بدون يتأخري .2

فهي قد يتستخدم يف يتطبيق  –اليت سريد ذكرهؤ  –مل  للطريق  االستقرائي  يتعد مك .3
القواعد املستنبط  من هذه الطريق ، وهذا ُيسهم بدوره يف يتاليف عيوب الطريق  

 (1)".االستقرائي 

 .يتصلح للمحؤضرات" .1

 (2)".يتشرك التالميذ يف يتنفيذ املنهج .5

 سلبيات الطريقة القياسية:  

لم يف التفكري، وضعف مشؤركته يف اريتيؤد مستويؤت فكري  يتؤدي إىل سلبي  املتع" .1
 .عليؤ

يتعرض الطالب يف كثري من األحيؤن لنسيؤن القؤعدة، نتيج  ألهنم حفظوهؤ دون  .2
 .فهم، كمؤ أهنم ل يبذلوا جهًدا كبريًا يف استنبؤطهؤ

يصعب استخدامهؤ يف مراحل التعليم األوىل ألنه يصعب على األطفؤل صغؤر السن  .3
  (3)".حبفظ القواعد العؤم ، مث االنتقؤل بعد ذلك إىل التطبيقؤت اخلؤص  البدء

وهي صؤحل  لالستعمؤل يف احملؤضرات، أمؤ استخدامهؤ يف مرحل  التعليم االبتدائي " .1
 .(1)" فغري منؤسب لقصور يتفكري األطفؤل يف هذه النؤحي  القيؤسي 

 :الطريقة االستقرائية  (ب 

خؤص  يف هذا البحث؛ ألن حمور الدراس  يدور حول  سيتم إعطؤء هذه الطريق  عنؤي 
، ...( فعؤلي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على استخدام احلؤسب اآليل لتحقيق اجملؤل املعريف)

 . وعليه سيتنؤول البؤحث الطريق  االستقرائي  بتفصيل أكثر

                                                 

 .252املرجع السؤبق، ص( 1)
 .07، صصبحي محدان أبو جالل  وحممد مقبل عليمؤت، مرجع سؤبق (2)
 .253 – 252، مرجع سؤبق، صمدخل إلى المناهج وطرق التدريساخلليف ،   (3)
 .218العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، مرجع سؤبق، صصؤحل عبد ( 1)
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ضي  من قضي  أو االستقراء هو من أنواع االستدالل، واالستدالل بوجه عؤم هو استنتؤج ق"
عدة قضؤيؤ أخرى، والقضي  يف املنطق هي الكالم أو القول املفيد الذي حيتمل الصدق أو 

ويعرف االستدالل أيًضؤ بأنه الوصول إىل حكم جديد مغؤير لألحكؤم اليت استنتج . الكذب
 .(1)"منهؤ، ولكنه يف الوقت نفسه الزم هلؤ ومتوقف عليهؤ

القيؤسي ، يف أهنؤ شكل من أشكؤل االستدالل، إال أنَّ  يتتفق هذه الطريق  مع الطريق "
فهي طريق  فكري  منطقي  يتسري من اجلزء إىل . االستدالل فيهؤ يسري عكس اجتؤه القيؤس

وهي مبني  على االستقراء . الكل، أو من اخلؤص إىل العؤم، أو من األمثل  إىل القؤعدة العؤم 
 .(2)"الستنتؤجي أو االستنتؤج، وهلذا قد يتسمى بؤلطريق  ا

: وفيهؤ يتعرض األمثل  أو النمؤذج ويتفحص ويتقؤرن مث يتستنبط القؤعدة، أو بعبؤرة خمتصرة"
فلو متكن التلميذ من دراس  عدة معؤدن يتعرضت . االنتقؤل من اجلزئيؤت إىل القضؤيؤ الكلي 

حلرارة شديدة ووجد أن كل معدن منهؤ يتمدد، فإننؤ سوف نرى أن هذا الطفل يستخلص 
نفسه من هذه احلؤالت قؤنونًؤ عؤًمؤ يؤثر فيه يتأثريًا مؤ كؤن ميكن أن حيدث لو ل نرتكه ل

 .(3) "يستخلص بنفسه مؤ نرمي إليه
فإذا سبقنؤ كاًل من الطريقتني يف الرتبي  والتعليم، وجدنؤ أننؤ يف حؤج  إىل االستقراء من "

ب أن يقوم االستقراء فعند التعرض ملوضوع جديد جي: جه  وإىل القيؤس من جه  أخرى
بؤلدور األول، حىت إذا يتقدمنؤ وأصبحت املعلومؤت متوفرة وجدنؤ أنَّ القيؤس مفيد يف مراجع  

فؤالستقراء طريق  اكتشؤف املعلومؤت، والقيؤس طريق  حفظ هذه : املعلومؤت السؤبق  ويتريتيبهؤ
 .(1)"املعلومؤت ويتريتيبهؤ

يؤسي  واالستقرائي  مًعؤ، فمثاًل عند التعرض ملوضوع ويف التعليم حنن حبؤج  إىل الطريقتني الق"
جديد جيب على املعلم استخدام الطريق  االستقرائي  حىت إذا مؤ يتقدم التالميذ يف يتعلمهم 

                                                 

 .513جؤن، مرجع سؤبق، ص( 1)
  .258، مرجع سؤبق، صمدخل إلى المناهج وطرق التدريساخلليف ، ( 2)
  .210صؤحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، مرجع سؤبق، ص( 3)
  .210املرجع السؤبق، ص( 1)
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وأصبحت املعلومؤت متوافرة سلك الطريق  القيؤسي  ملؤ هلؤ من فؤئدة يف مراجع  املعلومؤت 
 (1)".فظًؤ للمعلومؤت ويتنظيمهؤويتنظيمهؤ، ولذا يتعد الطريق  االستقرائي  ح

بني الطريق  القيؤسي  والطريق  واالستقرائي  بنؤًء على مؤ سبق، أنَّ من خالل  املقؤرن  
ويف . القيؤسي  يتنقل املتعلم من العؤم إىل اخلؤص، أمؤ يف االستقرائي  فتنقله من اخلؤص إىل العؤم

أمؤ يف االستقرائي  فيتم يتبسيط . مثل القيؤسي  يتم يتبسيط القؤعدة للتعلم مث يتم استعراض األ
كمؤ أنَّ املعلم حيتؤج يف يتدريسه إىل الطريقتني مع يتفضيل . األمثل  مث البحث عن القؤعدة

 . االبتداء بؤلطريق  االستقرائي  خؤصً  لتالميذ املرحل  االبتدائي 
يكون ضروريًؤ من  كمؤ أنَّ انتهؤج الطريق  القيؤسي  بعد التدريس بؤلطريق  االستقرائي  إمنؤ

. أجل يترسيخ ويتنظيم ويتريتيب املعلومؤت اليت يتلقؤهؤ املتعلمون من خالل الطريق  االستقرائي 
 . إًذا فؤلطريق  االستقرائي  يتُعد مفتؤح التعلم اجليد لدى كثرٍي من الرتبويني

 (2) :خطوات الطريقة االستقرائية 

 :كن إجيؤزهؤ فيمؤ يلييسري التدريس يف هذه الطريق ، يف عدد من اخلطوات مي
يقدم املعلم عدًدا من احلؤالت أو املواقف اليت يتشرتك يف خؤصي  معين ، أو يقدم  .1

 .عدًدا من األمثل  اليت يتربطهؤ قؤعدة أو نظري  معين 

ينؤقش يتالميذه هذه األمثل  ويسؤعدهم يف التوصل إىل القؤعدة العؤم  اليت يتربط بني  .2
 .هذه األمثل 

  القؤعدة العؤم  من جمموع املالحظؤت واملعلومؤت والعالقؤت اليت يقوم املعلم بصيؤغ .3
 .مت التوصل إليهؤ من خالل اخلطوة السؤبق ، مبشؤرك  التالميذ

وهنؤ يسري العقل . يتم يتطبيق مؤ مت التوصل إليه من قؤعدة عؤم  على أمثل  جديدة .1
لقيؤسي ، ممؤ بطريق  عكسي ، أي من الكل إىل اجلزء، وهذا مؤ حيدث يف الطريق  ا

 .يؤكد يتكؤمل الطريقتني

 
 

                                                 

 .08، صقبل عليمؤت، مرجع سؤبقصبحي محدان أبو جالل  وحممد م (1)
 .258، مرجع سؤبق، صمدخل إلى المناهج وطرق التدريساخلليف ، ( 2)
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 إيجابيات الطريقة االستقرائية:  

 .يُقبل عليهؤ التالميذ بدافعي ؛ ألهنم يشؤركون يف مجيع خطواهتؤ بفؤعلي " .1

 .يصل التالميذ إىل القؤعدة العؤم ، بأنفسهم ممؤ ينمي قدراهتم على التفكري العلمي .2

 أذهؤهنم ويتبقى آثؤرهؤ لفرتة طويل  نتيجً  يتثبيت القؤعدة اليت حيصل عليهؤ التالميذ يف .3
 .ملؤ بذلوه من نشؤط ذايت يف التوصل إليهؤ

 .يتركز على املالحظ  والفهم، بعيًدا عن احلفظ األعمى .1

يتتنؤسب مع فطرة اإلنسؤن، الذي ُفطر على االستنتؤج العفوي، فؤلفرد يستقَرى من  .5
  (1)".جتؤربه، وممؤ مير عليه من مواقف متفرق 

التعميمؤت املكتسب  عن طريق االستقراء أسهل يف الفهم من التعميمؤت إنَّ " .0
 .(2)"اجلؤهزة

إنَّ الدرس الذي يُعطى على الطريق  االستقرائي  يكون جذابًؤ ملؤ ينطوي عليه من " .7
 .(3)"نشؤط وبُعد عن السأم واستقصؤء أللوان النشؤط الفكري

 (1) :سلبيات الطريقة االستقرائية 

 :الطريق  من سلبيؤت فيمكن إجيؤزه فيمؤ يلي أمؤ مؤ يشوب هذه
 .قد حتتؤج إىل وقت طويل ال يسمح به الوقت املخصص للمقرر الدراسي .1

ضيق الوقت جيعل املعلم يعرض عدًدا قلياًل من األمثل ، اليت قد ال يتكون كؤفي   .2
لتوضيح العالق  أو الصل  الفكري  بني األمثل  والقؤعدة، وهذا قد حيدث نوًعؤ من 

ممؤ يفقد الطريق  أهم خصؤئصهؤ لدى . تسرع واخلطأ يف الوصول إىل القؤعدة املعين ال
 .املتعلم

 
 

 
                                                 

 .250 – 258سؤبق، صالرجع امل (1)
 .515جؤن، مرجع سؤبق، ص( 2)
  .517املرجع السؤبق، ص (3)
 .250، مرجع سؤبق، صمدخل إلى المناهج وطرق التدريساخلليف ، ( 1)
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 (1) :وقد وردت عدة مآخذ على الطريق  االستقرائي ، منهؤ مؤ يلي
عدم إمكؤني  استخدامهؤ يف يتعليم مجيع املواد، حيث إن املواد اليت ال حتتوي على  .3

ريخ واملواد الديني  واألدب واملواد الرتبوي  التؤ: يتعميمؤت أو قوانني عؤم  مثل
 .والفلسفي ، ويتعليم مبؤدئ القراءة واحلسؤب

حتتؤج إىل مهؤرة كبرية من املعلم يف طرح األسئل  وإدارة النقؤش حىت ال يقف املعلم يف  .1
 .موقف ال حيسد عليه

 .حتتؤج إىل معلم متمكن عؤرف بدقؤئق مؤديته ويتفصيالهتؤ .5

الطلب  للقؤعدة أو القؤنون أو التعميم، كمؤ أنَّ الطلب   ال ميكن أن يصل مجيع .0
 .  الضعؤف عقلًيؤ واملتأخرين دراسًيؤ يتلقون التعميم من زمالئهم املتفوقني

  :طريقة هربارت (ج 

وضع هربؤرت طريقته ذات اخلطوات اخلمس على أسؤس من سيكولوجي  التعلم اليت يترى "
ة احلقؤئق القدمي  أو السؤبق ؛ فؤلطفل عندمؤ يدخل أن اإلنسؤن يتعلم احلقؤئق اجلديدة مبسؤعد

وهذه ستسؤعده يف املستقبل على ، املدرس  حيمل معه ثروة فكري  نؤجت  عن احتكؤكه بؤلبيئ 
ويف احلق أن هربؤرت وضع أربع خطوات متميزة بؤيتبؤعهؤ  .استيعؤب احلقؤئق اجلديدة وهضمهؤ

فأصبحت يتعرف ، ضؤفوا إليهؤ خطوة خؤمس إال أن أيتبؤعه أ، يتمكن املعلم من يتنفيذ درسه
  (2)".بعده بطريق  اخلطوات اخلمس

 (3) :ويتتمثل خطوات طريق  هربؤرت اخلمس فيمؤ يلي
وهبذه اخلطوة يبدأ املعلم درسه حبقؤئق يعتقد متؤًمؤ أهنؤ معروف  لدى التالميذ؛  :التمهيد .5

ق  أو على مدركؤت مبعىن أنه يبدأ بأشيؤء واضح  لدى الطفل مبني  على خربات سؤب
 .حسي  مألوف  لديه

، ويقدم األمثل  واجلزئيؤت، ويف هذه اخلطوة يعرض املعلم مؤدة الدرس مريتب  :العرض .4
 .مستعيًنؤ يف ذلك بؤلوسؤئل التعليمي  املالئم 

                                                 

 .518 – 517جؤن، مرجع سؤبق، ص( 1)
 .152، مرجع سؤبق، صالمنهج المدرسي المعاصراخلليف ، ( 2)
 .151سؤبق، صالرجع امل (3)
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وقد يتكون هذه اخلطوة أهم اخلطوات اخلمس؛ وفيهؤ يتقدم املعلم  :الربط والموازنة .4
كلمؤ ، اخلطويتني السؤبقتني؛ أي يوازن بني العرض والتمهيدبعقلي  الطفل إىل موازن  

وقد يرتك املعلم . متكن املعلم من ربط اجلديد بؤلقدمي ضمن فهم يتالميذه الدرس
 .يتالميذه يقومون بإجراء املوازن  بأنفسهم

وهنؤ حيؤول املعلم أن يصل مع يتالميذه إىل التعريف أو القؤعدة  (:االستنتاج)التعميم  .3
 .تج من األمثل  واجلزئيؤت اليت سبق عرضهؤاليت يتستن

ويف هذه اخلطوة يطلب املعلم إىل يتالميذه يتطبيق مؤ سبق ذكره يف الدرس  :التطبيق .1
على مواقف جديدة؛ فمرحل  التطبيق إذن مرحل  يتسؤعد التلميذ على أن يقوم بنفسه 

 .حبل املشكالت وفقؤ للقؤعدة اجلديدة أو التعميم الذي سبق فهم 
يق  هربؤرت يتسري وفق يتسلسل منطقي من أجل حتقيق اهلدف التعليمي، كمؤ أنَّ هذه إنَّ طر 

ؤ حتمل بعض امؤت الطريق  االستقرائي  اليت يتبدأ من األمثل   الطريق  ميكن يتفسريهؤ بأهنَّ
والتسلسل املنطقي الذي يتسري عليه  . متدرج  إىل أن يصل املعلم بؤلطالب إىل قؤعدة الدرس

 . ود بؤلفؤئدة للمتعلم حيث يكتسب عن طريقهؤ املعلوم  اْلُمرَكَّزة الراسخ طريق  هربؤرت يع
ؤ يتسري وفق يتسلسل منطقي متدرج يف  كمؤ يرى البؤحث أنَّ طريق  هربؤرت بؤلرغم من أهنَّ
الدرس، إال أهنؤ معيق  لنشؤط املتعلم يف مدى يتفؤعله بؤلدرس، إذ إنَّ كل أنشط  الدرس يقوم 

ؤملقدم  انتهؤًء بؤلتطبيق، كل هذه اخلطوات حتدث بنشؤط املعلم مع غيؤب هبؤ املعلم بدًءا ب
 . شبه يتؤم لنشؤط املتعلم، وهذا أمر غري مرغوب فيه يتربويًؤ

يُقصد بؤجملؤل املعريف العمليؤت اليت يتركز على )وبنؤًء على يتعريف سؤبق يف هذا البحث 
ابتداًء من االستدعؤء البسيط وهو بذلك ميتد يف مدى واسع ، ختزين املعلومؤت وجتهيزهؤ

لوحدة من املعلومؤت إىل العمليؤت االبتكؤري  اليت يتتطلب يتركيب األفكؤر واملواد والربط 
فإنَّه ميكن مالحظ  التقؤء األهداف املعرفي  بؤلطريق  االستقرائي  وايتفؤقهمؤ يف عملي  (. بينهؤ

واالنتهؤء يف الطريق  االستقرائي  البدء من البسيط، فؤلرابط بينهمؤ هو بدايتهمؤ من البسيط 
بؤلكل أي القؤعدة، أمؤ األهداف املعرفي  فتنتهي عند العمليؤت االبتكؤري  كمؤ هو مبنيَّ يف 
التعريف، وهذا االلتقؤء خيدم طبيع  القواعد النحوي  اليت يتتطلب التدرج واالنتقؤل السلس 

 .لألفكؤر
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   :يس النحوتدر  فيبعض االتجاهات الحديثة : المبحث الخامس
يتُعد مؤدة النحو العريب من أكثر فروع اللغ  العربي  اليت يتسبب القلق للدارسني، ال سيمؤ يف 
املرحل  االبتدائي ، ولذلك من املهم أن يعمل املختصون يف اللغ  العربي  على إجيؤد اجتؤهؤت 

 .حديث  ومتطورة لتدريس علم النحو
يتدفع لالهتمؤم بؤلنحو  -ديني  ولغوي  وعلمي   -ة عديد أسبؤبًؤهنؤك  أن إىل اإلشؤرةوجتدر 

 (1) :يلي مؤ أمههؤمتكؤمالً مع فنون اللغ  لعل من 
يتعليم النحو متكؤماًل مع فنون اللغ  ومهؤراهتؤ واجب يتفرضه طبيع  اللغ  بؤعتبؤرهؤ  أنَّ  .1

 .إيتقؤهنؤوحدة متكؤمل  وحىت يتمكن املتعلم من 
اللغ  ومهؤراهتؤ يتفرضه طبيع  املفهوم الشؤمل يتقدمي النحو متكؤماًل مع فنون  أنَّ  .2

الكلمؤت فحسب بل امتد  أواخرا على ضبط ل يعد مفهوم النحو قؤصرً  إذ. للنحو
 .دراس  الرتاكيب اللغوي  بشكل عؤم إىل

االجتؤهؤت احلديث  يف يتعليم اللغ  العربي  ويتعلمهؤ يتؤكد ضرورة يتوظيف قواعد اللغ   أنَّ  .3
يف الفنون اللغوي   وأنظمتهؤعن طريق دمج قواعد اللغ   يف دراس  الرتاكيب وذلك

 .ويتدريب املتعلم على مهؤرات هذه الفنون مضبوط  بؤلنحو
طبيع  يتعليم النحو ويتعلمه ل يتكن متؤرس من خالل يتدريس النحو مؤدة مستقل   أنَّ  .1

بهؤ ؤ بؤلصح  اللغوي  يف كل جوانبدأ يتعليمه مريتبطً  وإمنؤعن بؤقي علوم اللغ  العربي  
 (.علم العربي ) األمرولذلك امي النحو يف بؤدئ 

مهؤراهتؤ بل هو وسيل   وإيتقؤناملعلم واملتعلم يف ضبط فنون اللغ   أداةالنحو هو  أنَّ  .5
 ضبط قراءة القرآن الكرمي وفهمه وفهم الدين اإلسالمي يف ضوء هذا إىلاملسلم 

عؤليم الدين ونشر حلفظ الدين اإلسالمي ومحل يت األسؤسي القرآن وهو الدعؤم  
 .مبؤدئه

 
 

                                                 

مقؤل، صحيف  الريؤض : الواقع والمأمول... تدريس النحو في مراحل التعليم، الكرمي فهد بن عبدالبكر،  (1)
 .(م2995 -هـ 1120)، 13102السعودي  النسخ  اإللكرتوني ، العدد 
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 :وفيمؤ يلي بعض االجتؤهؤت احلديث  يف يتدريس النحو
 :طريقة االكتشاف( أ

يتُعد طريق  االكتشؤف من أبرز االجتؤهؤت احلديث  يف التعلم الذايت يتنؤدي به الرتبي  "
والشرط األسؤسي ( Broner 1961)احلديث ، ويرجع الفضل يف انتشؤرهؤ إىل العؤل برونر 

دوث التعلم بؤالكتشؤف هو معؤجل  الفرد املتعلم للمعلومؤت اليت يتلقؤهؤ ومتثله هلؤ، وإعؤدة حل
 .(1)"بنؤئهؤ

وأسؤس . ويغلب استخدام هذه الطريق  عندمؤ يتعلق موضوع الدرس بقضي  أو مشكل "
هذه الطريق  أن التلميذ يف اكتشؤفه للمعرف  يفهمهؤ بعمق، وحيتفظ هبؤ ملدة طويل ، وبذلك 

ويف هذه الطريق  يـَُوجَّه التلميذ من ِقَبل . يستطيع يتوظيفهؤ يف مواقف مشؤهب  أو جديدة
املدرس لكي يكتشف املبدأ أو القؤعدة، أو يكتشف بنفسه، ويف هذه الطريق  يكون املتعلم 

 .(2)"نشطًؤ، وإجيؤبًيؤ؛ ألنه حمور العملي  التعليمي ، واملدرس يتمثل دوره يف التوجيه واإلرشؤد
يتضح ممؤ سبق أنَّ طريق  االكتشؤف يتتصف بؤعتمؤدهؤ على جهد املتعلم يف الوصول إىل و 

احلقؤئق، مع يتدخل من أجل التوجيه واإلرشؤد من ِقَبل املعلم يف بعض جوانبهؤ، بؤإلضؤف  إىل 
 .  يتوجيه التعليمؤت لتوضيح املطلوب من املتعلم عمله

على اكتشؤف  بلطرق اليت يتسؤعد الطالا أفضليتعترب طريق  التعلم بؤالكتشؤف من كمؤ 
والرغب  يف مواصل  العلم  بؤلرضؤوهذا بدوره يولد عندهم شعورا  بأنفسهم،واحللول  األفكؤر

حنو التعلم  تهميزيد من دافعيو  .بأنفسهمجديدة  أفكؤروالتعلم ويفسح هلم اجملؤل الكتشؤف 
، ويكون ذلك ه للمعلومؤت بنفسهمبؤ يوفره من يتشويق وإثؤرة يشعر هبؤ املتعلم أثنؤء اكتشؤف

 .مفيًدا أكثر عند استخدام هذه الطريق  يف يتدريس النحو العريب
 
 

                                                 

أثر استخدام بعض طرق التعلم الذاتي في تدريس القواعد على التحصيل واألداء ، عبد اهلل حممد، بطرون  (1)
، كلي  الرتبي ، جؤمع  عني مشس: مصر)، رسؤل  دكتوراه غري منشورة :اللغوي لطالب الصف األول الثانوي بليبيا

 .129، ص(م1005
 .00السليطي، مرجع سؤبق، ص (2)
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 :الطريقة االقتضائية( ب
يرجع سبب يتسمي  الطريق  االقتضؤئي  هبذا االسم إىل أنَّ القواعد النحوي  يُتَدرَّس وقت "

يتدريًسؤ خبطوات عملي  اقتضؤئهؤ، أي عَرًضؤ أثنؤء دروس القواعد أو النصوص أو األدب، 
  .(1)"دون أن ختصص حصًصؤ  حمددة هلؤ

القواعد النحوي  عرضؤ أثنؤء  املتعلمنييتدريس هي  ويظهر من ذلك أنَّ الطريق  االقتضؤئي 
دروس املطؤلع  أو احملفوظؤت أو األدب يتدريسؤ عمليؤ من غري حصص مستقل  وإن هذا 

 ع  النحوي  والتدريس ملوضوع واحد غري أنَّ املراج ؤالتدريس يقتصر على جمؤلني أسؤسني مه
بد منهؤ ملمؤرس  التطبيقؤت النحوي  على نطؤق  بل ال ،هذه الطريق  هي أيسر على املدرس

 .واسع لتكوين العؤدات النحوي  يف كل جمؤل لغوي
ؤ الطريق  املنؤسب  لتدريس القواعد النحوي  يف املرحل  الثؤنوي ؛ ألنَّ الت" لميذ وبعضهم يرى أهنَّ

يدرك املعؤين اجملردة والكلي  لألشيؤء، ولذلك إذا مؤ واجه اخلطأ يف القراءة أو الكتؤب  يستطيع 
 .(2)"متييز نوعه، وسببه والرجوع إىل القؤعدة

 : طريقة النشاط( ج
م فيهؤ املعلم املعؤرف قدِّ طريق  احملؤضرة التقليدي  اليت يُ  نتؤئج األحبؤث أنَّ العديد من بينت 

هذه الطريق  ال   أنَّ كمؤ يتبنيَّ . ملتعلمون خالهلؤ إىل مؤ يقوله املعلم هي السؤئدةوينصت ا
يتشرك اليت تدريس الوظهرت دعوات متكررة إىل يتطوير طرق . يتسهم يف خلق يتعلم حقيقي

 .املتعلم يف يتعلمه
إنصؤت املتعلمني يف غرف  الصف سواء حملؤضرة أو لعرض بؤحلؤسب ال يشكل بأي حؤل  إنَّ 

 فمؤ التعلم النشط ؟. ؤحوال يتعلمؤ نشطً من األ
 :على مؤ سبق فإن التعلم النشط هـــو بنـــؤءً 

 (3)."طريق  يتدريس يتشرك املتعلمني يف عمل أشيــــؤء جتبـــرهم على التفكري فيمؤ يتعلمونه"

                                                 

  .79بق، ص السليطي، املرجع السؤ( 1)
 .277، ص (م1000دار املعرف  اجلؤمعي ، : اإلسكندري ) طرق تدريس اللغة العربية،، كريؤإبراهيم، ز  (2)

(3(  http://www.khayma.com/almoudaress/educ/tadrissna.htm 
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ويتعتمد على نشؤط التالميذ وفؤعليتهم، وفيهؤ يقوم املعلم بتكليف يتالميذه جبمع الشواهد "
ثل  اليت هلؤ صل  مبوضوع الدرس من القرآن الكرمي، واألبيؤت الشعري  ومن موضوعؤت واألم

القراءة والنصوص املقررة عليهم، مث يطلب منهم أن يتعؤونوا فيمؤ بينهم على فهم موضوع 
الدرس، واستنبؤط القؤعدة، إال أنَّ معلم اللغ  العربي  قد ال يستطيع يتنفيذ طريق  النشؤط 

بسبب ضيق الوقت، وقل  عدد احلصص، ويستطيع أن يتالىف هذا العيب بأن  بفؤعلي ، وذلك
 .(1)"يكتفي بأمثل  الكتؤب املدرسي، ويطلب إىل التالميذ إعداده يف املنزل

يتعلم بؤلعمل من خالل الفرص احليؤيتي  احلقيقي  اليت  يهويبدو ممؤ سبق أنَّ طريق  النشؤط 
 .وذلك الستكشؤف عميق ولتفحص وضع غري مألوف ،ؤيتدفع الطلب  إىل التعلم املوجه ذايتيً 

كي و  .ىل التفكري فيمؤ يتعلمونإ دفعهمطريق  يتدريس يتشرك املتعلمني يف عمل أشيــــؤء يتوهي 
ؤ ينبغي أن ينهمك املتعلمون يف قراءة أو كتؤب  أو منؤقش  أو حل مشكل  يكون التعلم نشطً 

ق فؤلتعلم النشط هو الذي يتطلب من وبصورة أعم ... يتتعلق مبؤ يتعلمون أو عمل جترييب
   .كؤلتحليل والرتكيب والتقومي فيمؤ يتعلق مبؤ يتعلمون املتعلمني أن يستخدموا مهؤرات التفكري

 :طريقة حل المشكالت( د
يتـَُعد هذه الطريق  من الطرائق اجليدة، ويتصلح لتدريس كثري من املواد الدراسي  ويطلق عليهؤ "
اليت ( م2999حؤزم حممود )وهذا مؤ أظهريته دراس  ( إىل النتؤئجالطريق  العلمي  للوصول )

التعلم التعؤوين، وحل املشكالت والتعلم : استهدفت التحقق من فعَّؤلي  استخدام مداخل
لإليتقؤن يف يتنمي  مهؤرات التعبري الكتؤيب والوظيفي لدى يتالميذ احللق  الثؤني  من مرحل  

دخلي التعلم لإليتقؤن وحل املشكالت على مدخل التعليم األسؤسي، وانتهت إىل يتفوق م
 .(2)"التعلم التعؤوين يف يتنمي  هذه املهؤرات لدى هؤالء التالميذ

 وفق طريق  حل املشكالت جيعل التعليمأسلوب التعليم الفّعؤل النشط  ويتضح أنَّ استعمؤل
يتبًعؤ لرهاهم  يصلوا إىل أهدافهم التعليمي كي   تعلموامل علمعطي احلري  للميأكثر مرون  و 

                                                 

 .71السليطي، مرجع سؤبق، ص ( 1)
مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ  فعالية استخدام مداخل حديثة في تنمية ،حؤزم حممود راشد، قؤسم (2)

، كلي  الرتبي ، جؤمع  عني مشس: مصر) رسؤل  دكتوراه غري منشورة، :الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي
 .222، ص(م2999
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النقد والتحليل املعلل و إىل حّل املشكالت  بالطال ايستطيعون أن يوجهو  املعلمون، و اخلؤص 
ذكر هنؤ يُ أن  نبغيوي. واكتسؤب املهؤرات املطلوب  للبحث عن حلول للمشكالت املطروح 

أّن اهلدف من هذا ليس إجيؤد احلّل األمثل للمشكل  وإمنؤ لتدريب الطلب  على فهم 
شكالت واالعتمؤد على النفس يف حّلهؤ، وذلك من أجل القدرة على التعؤمل مع امل

 .املشكالت اليت يتعرض هلم مستقبالً سواء يف جمؤل العمل أم يف جمؤالت احليؤة املختلف 
 :العروض التقديمية في تعليم قواعد اللغة اإلنجليزية( هـ

ا التكنولوجيؤ يتلعب دورً حيث إنَّ  .العصر احلديث صل  كبرية بني اللغ  والتكنولوجيؤ أوجد"
  ض يتقدمييو منهجي  التدريس احلديث  من عر ال سيمؤ . حيويؤ يف يتعليم مجيع املواد الدراسي 

PowerPoint  وبؤلتؤيل النحو . فز الطالب على يتعلم النحو بسهول حت اليت مع الرسوم املتحرك
م على التعلم اهنسؤعديتيق  التدريس هو مثل القرع املر للطالب ولكن التكنولوجيؤ احلديث  وطر 

 (1)"اإلجنليزي  فعؤل  لتعليم قواعد اللغ الوسؤئل الهذه هي بعض من . بسهول 
 :في تعليم قواعد اللغة اإلنجليزية لعاباأل( و

لتعلم يف بيئ  حمفزة ذات بؤألهنؤ يتسمح هلم  ؛مع األطفؤل العنصر الفعَّؤلاأللعؤب هي دائمؤ "
، مثل اجلالد، لتعليم ؤتكلماللعب مبؤريؤت لقسيم الصف إىل فريقني يتوينبغي . طؤق  عؤلي 

 ويقومون، ؤتالكلم ضمن مسؤبق أوراق العمل  بعضجعل و . الدروساهلجؤء أو مراجع  
 علىالفرق  حىت يتكون النجبؤء مع الضعؤفاملتعلمني  بنيزج منال ننسى أن و لهؤ يف فرق؛ حب

 من خاللب مطؤبق  ؤلعأيتطوير وميكن . اةاملسؤو  وذلك من بؤب واحد من املستوى قدر
ون يطؤبقأو املطؤبق  بني مفردات الكلمؤت ففرق ، كأن يعمل الطالب على إجيؤد البطؤقؤتال

 (2)"سماالوصف الفعل أو وظيف   أو يفرقون يف
ويبدو الربط سهالً بني االجتؤهؤت احلديث  يف يتدريس النحو وبني الطريق  االستقرائي ، حيث 

من خالل قؤبلي  الطريق  االستقرائي  للتطبيق مبختلف الوسؤئل واالسرتايتيجيؤت يتجلى ذلك 
التدريسي  املختلف  اليت منهؤ احلؤسب اآليل الذي عن طريقه يتم استخدام برنؤمج بوربوينت يف 

                                                 
(1(  http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/krajalakshmi/effective-ways-teach-english-grammar-0 
(2(  http://www.ehow.com/info_8050118_methods-teaching-english-grammar.html 
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يتنفيذ خطوات الطريق  االستقرائي ، فهو منؤسب جدًّا ملؤ يتمتع به من ميزات يتتوافق وطبيع  
 . ستقرائي  اليت يتتطلب التدرج يف التدريس هبؤالطريق  اال

كمؤ يبدو من املفيد أن يكون هنؤك يتنو ع يف استخدام طرق التدريس من أجل حتقيق 
األهداف التعليمي  يف يتدريس قواعد اللغ  العربي ، وينبغي االستفؤدة من االسرتايتيجيؤت 

ؤ أي  قواعد اللغ  العربي  أكثر فروع اللغ  التدريسي  احلديث  يف هذه املؤدة أقصى فؤئدة؛ ألهنَّ
 . العربي  صعوبً  على الطالب

ايتفؤقهمؤ  يفيتدريس القواعد والطريق  االستقرائي   يفويتضح االريتبؤط بني األسؤليب احلديث  
على ضرورة االعتمؤد على جهد املتعلم وإعمؤل فكره للوصول إىل القؤعدة، كمؤ يتتقؤبل مع 

 .تثؤرة نشؤط املتعلم بوسؤئل حديث ضرورة اس يفبرنؤمج العروض 
لعل  كبرية،مشكالت يتربوي    يواجه وقتنا الحاضرفي  اللغة العربيةفواقع تدريس وعليه 

فهي مؤدة جوهري  وهلؤ فوائد . من أبرزهؤ يتعقيدا ويتذبذبؤ مسأل  القواعد النحوي  ويتدريسهؤ
وعلى الرغم من . قرراتعملي  يتدفع املربني ويتشجعهم على يتثبيتهؤ عند بنؤء املنؤهج وامل

 يف يتدريس هذه املؤدة -اجلهود الرتبوي  املبذول  لتقريبهؤ من عقل التلميذ فإن النتؤئج احملصل  
 .ال يتعكس حقيق  مؤ خيصص هلؤ من زمن وجهد -

همت بنسب متفؤويت  يف خلق أزم  النحو يف اجملؤل سأوممؤ ال شك فيه أن أسبؤبؤ عديدة 
والنقص الفؤدح  الضعف الذي عليه نسب  كبرية من املدرسني، الرتبوي، لعل أمههؤ يكمن يف

وعقم طرائق  ريب أثنؤء اخلدم ، وضعف التأطري،، وانعدام العنؤي  بؤلتديف يتكوينهم العلمي
 .ري يف يتعليم اللغؤت عند الغربينيالتدريس مقؤرن  مبؤ جي

ملشكل  ليس يف اللغ  ن جوهر األيم اللغ  العربي  وبتعلمهؤ على ويكؤد جيمع املهتمون بتع
نتجرعهؤ  ،جراءات يتلقيني  وقوالب صمؤءإتعلم اللغ  العربي  قواعد صنع  و منؤ يف كوننؤ نإذاهتؤ و 

ممؤ ابتعد بنؤ عن اهلدف االسؤسي من يتعليم اللغ  العربي  وهو يتقومي اللسؤن ممؤ  ؤؤ عقيمً جترعً 
ىل ضعف يف النحو ؤ إيضً أدى أالنفور من يتعليم النحو ويتعلمه و  ىلإالزمن  -مع مرور  -دى أ

 .وضعف يف اللغ  بصف  عؤم 
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 رابعالفصل ال
 الحاسوب أداة مساعدة في تدريس قواعد النحو في المرحلة االبتدائية

 
 :الحاسب اآللي في التعليم: المبحث األول

 :تعريف الحاسب اآللي (5
ة ومـن ضـمنهؤ جمـؤل زاد االهتمؤم بؤحلؤسب اآليل يف السنني األخـرية، يف شـىت جمـؤالت احليـؤ

التعلـــيم الـــذي ُحِظـــي بنصـــيِب وافـــٍر مـــن اهتمـــؤم الرتبـــويني واملختصـــني بـــؤلتعليم يف أن يكـــون 
 .للحؤسب اآليل دورًا كبريًا يف الرتبي  وحتقيق األهداف التعليمي 

 :وفيمؤ يلي بعض التعريفؤت للحؤسب اآليل
ض اخلصــــؤئص الــــيت ميتــــؤز بــــبع( أو آلــــ )هــــو جهــــؤز ( أو الكومبيــــويتر)احلؤســــب اآليل " .1

اســتغلهؤ اإلنســؤن ألداء بعــض أعمؤلــه بصــورة أدق وأفضــل، وقــد صــممت هــذه اآللــ  
بطريق  يتسمح بؤسـتقبؤل البيؤنـؤت واختزاهنـؤ ومعؤجلتهـؤ مث احلصـول علـى النتـؤئج بطريقـ  

 (1)".آلي 
وبنـــؤًء علـــى التعريـــف الســـؤبق للحؤســـب اآليل فـــإنَّ وصـــفه بأنـــه ميتـــؤز بـــبعض اخلصـــؤئص الـــيت 

لهؤ اإلنسؤن ألداء بعض أعمؤله يُقصد هبؤ األعمـؤل واألغـراض الشخصـي  لألفـراد وكـذلك استغ
األعمـــؤل العؤمـــ  ســـواًء لألفـــراد أو للمؤسســـؤت، إذ ال شـــك أنَّ احلؤســـب اآليل يُعـــد أداة بؤلغـــ  
الدق  يف استقبؤل البيؤنؤت واختزاهنـؤ ومعؤجلتهـؤ، وكـذلك احلصـول علـى النتـؤئج عـن طريقـه كمـؤ 

 . لتعريف السؤبقورد يف ا
ضــخم  يتضـمنهؤ عمليــؤت ( حوسـب )معـؤ  بيؤنــؤت بإمكؤنـه أداء مقــؤدير حتسـيب "إنـه  .2

ـــــ   ـــــدخل اإلنســـــؤن القـــــؤئم علـــــى يتشـــــغيله خـــــالل عملي ـــــ  كثـــــرية دون يت حســـــؤبي  منطقي
 (2)".التنفيذ

                                                 

مكتب  : الريؤض)، 2، طمقدمة في االتصال وتكنولوجيا التعليم، اجلندي وعليؤء عبد اهلل الل كريؤ حيىيز  (1)
 . 201، ص(م1005 -هـ 1115العبيكؤن، 

 .11، ص(م2992مطؤبع أضواء املنتدى، : الريؤض )ط، . ، دالتعليم الحاسوبيعبد الرمحن عبد اهلل، ، اجلمهور (2)
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أنـه قـؤدر علـى : من خالل مؤ سبق يتضح أن احلؤسب اآليل يقوم بثالث مهؤم بكفـؤءة وهـى
ؤت، وأنـه يقـوم بـأداء مقـؤدير وعمليـؤت حوسـب  ضـخم ، كمـؤ أثبـت هـذا التعريـف معؤجل  البيؤن

 . آلي  جهؤز احلؤسب اآليل
الكمبيــــويتر عبــــؤرة عــــن جهــــؤز إلكــــرتوين يعمــــل طبًقــــؤ ملعلومــــؤت حمــــددة ســــلًفؤ وميكنــــه " .3

اســتقبؤل البيؤنــؤت وختزينهــؤ والقيــؤم مبعؤجلتهــؤ مث اســتخراج النتــؤئج املطلوبــ  بدقــ  وســرع  
 (1)".فؤئق 

 .إنَّ التعريف أعاله يُعضِّد مؤ جؤء يف التعريفني األول والثؤين
والفعــل مــن هــذه الكلمــ  . (computer)كلمــ  كمبيــويتر يتُنطــق بــنفس أصــلهؤ اإلجنليــزي " .1

(compute)  وإذا أسـلمنؤ بـؤملعىن (حيصـي)أو ( يعـد)أو ( حيسب)، ويتعين بؤللغ  العربي ،
وألنه يعمل بطريق  آلي  فـُأطلق عليـه احلؤسـب  األول فإنَّ كلم  كمبيويتر يتعين احلؤسب،

لــــــدى البــــــؤحثني يف جمــــــؤل  (computer)ويالحــــــظ يتعــــــدد الرتمجــــــؤت لكلمــــــ  ... اآليل 
الكمبيـــويتر؛ فمـــنهم َمـــْن يُطلـــق عليـــه اســـم الكمبيـــويتر، والعقـــل اإللكـــرتوين واحلؤســـوب 
 اإللكـــرتوين واحلؤســـب اآليل، وإن كـــؤن مصـــطلح احلؤســـوب هـــو املصـــطلح املعتمـــد مـــن

  (2)".املنظم  العربي  للمواصفؤت واملقؤييس
يف اللغــ  اإلجنليزيــ  ( كمبيــويتر)أمــؤ التعريــف الرابــع فقــد جــؤء موضــًحؤ للمعــىن اللغــوي لكلمــ  

 .ويترمجته إىل اللغ  العربي ، مع مالحظ  يتعدد الرتمجؤت هلذه الكلم  بني البؤحثني
مح بؤســـتقبؤل البيؤنـــؤت عبـــؤرة عـــن آلـــ  إلكرتونيـــ  مصـــمم  بطريقـــ  يتســـ"احلؤســـب اآليل  .5

واختزاهنــــؤ ومعؤملتهــــؤ حبيــــث ميكــــن إجــــراء مجيــــع العمليــــؤت البســــيط  واملعقــــدة بســــرع  
واحلصول على نتؤئج هذه العمليؤت بطريق  آلي ، ويتم حتويـل البيؤنـؤت إىل لغـ  يتعؤمـل 

   (3)".معهؤ الكمبيويتر

                                                 

 .3املوسى، مرجع سؤبق، ص( 1)
، (م2993مكتب  الرشد للنشر والتوزيع، : الريؤض)، 2، طمنظومة تكنولوجيا التعليمأمحد سؤل وعؤدل سرايؤ، ( 2)

 . 283ص
، (م1087دار القلم، : تالكوي)، 8، طوسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمحسني محدي، ، الطوجبي (3)

 . 273ص
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بـؤلرغم مـن اختالفهـؤ يف إنَّ مجيع التعريفـؤت السـؤبق  يتتفـق والوصـف الـواقعي للحؤسـب اآليل 
التعبــري عنــه بــأكثر مــن صــيغ ، إال أنَّ ذلــك ال مينــع مــن احنيــؤز البؤحــث للتعريــف األخــري الــذي 

 . يبدو أكثر وضوًحؤ ويتعبريًا عن املعىن املقصود للحؤسب اآليل
 :أنماط استخدام الحاسب اآللي في التعليم (4

على يتوفري فرص النمو املتكؤمل  حرصت أنظم  الرتبي  والتعليم، يف خمتلف أحنؤء العؤل"
للمتعلم يف حدود قدرايته وإمكؤنؤيته، كمؤ أخذت بؤحلسبؤن متطلبؤت العصر، ويف عصر 
االنفجؤر املعريف الذي يتسم بتنؤمي املعلومؤت ويتدفقهؤ هنؤك يتسؤرع مذهل ال دور ملن ال 

 .(1)"حيسن التعؤيش مع التقنيؤت املتقدم 
ؤسي  يف املؤسسؤت الرتبوي ، حيث يوجد يف املعؤمل وقد أصبح احلؤسب اآليل وسيل  أس

املدرسي  بصف  رئيس ، ويف حجرات الدراس  يف كثرٍي من األحيؤن ليسؤعد يف عملي  التعلم 
والتعليم وحتقيق أهداف التعليم، ويستخدم كذلك من قبل الطالب يف التعلم الفردي أو يف 

اآليل يعد أداة فؤعل  يف إدارة املدرس ، إذ أداء بعض األلعؤب اإللكرتوني ، كمؤ أنَّ احلؤسب 
يقوم مبهؤم إداري  يتتعلق بؤلسكريتؤري  وبؤالختبؤرات وبشؤون الطالب والعؤملني وكذلك يف 
مكتب  املدرس  حيث يقوم مبهؤم حصر الكتب وإعؤرهتؤ، ومجيعهؤ ميؤدين انتشر استخدام 

  .احلؤسب اآليل فيهؤ يف الوقت احلؤضر
ؤسوب يتعد واحدًة من االجتؤهؤت اليت  انتشرت يف استخدام احلؤسب التعليم مبسؤعدة احل

اآليل يف امليدان الرتبوي حؤلًيؤ، ويستخدم هذا املصطلح لوصف استخدام احلؤسب اآليل يف 
 .األغراض املدرسي  أو التعليمي 

وقد يتعددت استخدامؤت احلؤسب اآليل يف جمؤالت الرتبي  والتعليم، فقد مت حتديد ثالث 
  (2):ئف الستخدام احلؤسب اآليل يف العملي  الرتبوي ، وهيوظؤ

 .وظؤئف إداري  -

                                                 

دار الفكر للطبؤع  والنشر : عمؤن)، 2، طوسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمعبد احلؤفظ حممد، ، سالم  (1)
 . 593، ص(م1008 -هـ 1118والتوزيع، 

(2( Glauberman, M.H. Computer in education, an RCA view point, Educational technology, 
September, 1989, p63 – 66.  

  /(http://students2squ.blogspot.com) ذُكر يف موقع
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 .وظؤئف يتدريسي  -
 (.وغري ذلك... مثل يتقومي املنهج، حل املشكالت )وظؤئف خدمي  يتربوي   -

َفت كذلك استخدامؤت احلؤسب اآليل يف اجملؤالت الرتبوي  إىل أربع فئؤت، كمؤ صنـِّ 
 (1):وهي

 .ملعلمالكمبيويتر القؤئم بعمل ا -
 .الكمبيويتر كأداة للتدريس -
 .الكمبيويتر كأداة معؤون  يف اإلدارة التعليمي  -
 .الكمبيويتر كأداة للبحث والتطوير -

إضؤف  إىل يتلك التصنيفؤت فقد ُحددت قؤئم  يتضم إحدى وعشرين مصطلًحؤ يستخدمهؤ 
ستخدام املؤلفون لتدل على أدوار وظيفي  للكمبيويتر يف الرتبي ، ومن أهم يتلك األدوار ا

احلؤسب اآليل كمسؤعد يف عملي  التدريس أو احلؤسب اآليل املعؤون للمعلم، وغري ذلك من 
 (2).املسميؤت اليت يتشري إىل نفس املعىن يتقريًبؤ

 (3):وقد ُصنـَِّفت أمنؤط استخدام احلؤسب اآليل يف التعليم والتعلم إىل ثالث  أمنؤط هي
 .التعليم املدار بؤحلؤسوب -
 .التفكري بؤحلؤسوبالتعليم لتنمي   -
 .التعليم مبسؤعدة احلؤسب اآليل -
 .احلؤسب اآليل كمؤدة يتعليمي : هو( يتصنيًفؤ رابًعؤ (1)وأضؤف اخلطيب ) -

                                                 
(1( Silberman, H.F, Applications of Computers in Education, Santa Monica, California, System 

Development Corporation, 1987, p25. 
(2( Salisbury, A.B, Computer and Education: Toward agreement on terminology, The 

educational technology review series, Vol. 6, No. 9, 1973, p1 – 6.  

خوارزم العلمي  للنشر والتوزيع، : جدة)، 1، طالمدخل إلى تكنولوجيا التعليمحسن أمحد حممود، ، نصر: ذكره -
  . 01، ص(م2990 -هـ 1139

دار : القؤهرة)، 2، طيات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرينتربو إبراهيم عبد الوكيل، ، الفؤر (3)
 .205 – 252، ص(م2999الفكر العريب، 

، 2 – 1، العدد 13، اجملل  العربي  للرتبي ، اجمللد واقع الحاسوب التعليمي في األردنلطفي، ، اخلطيب (1)
  (.م1003)

 .م2999ذكره الفؤر، إبراهيم عبد الوكيل  -
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وفيمؤ يلي يتفصيل لألمنؤط األربع  السؤبق  يف استخدام احلؤسب اآليل يف عملييت التعليم 
  :والتعلم

 (1):التعليم المدار بالحاسوب( أ
بؤحلؤسوب من أحدث وأهم يتطبيقؤت احلؤسوب ويتكنولوجيؤ املعلومؤت يعد التعليم املدار 

وااليتصؤالت يف الرتبي ، حيث ميكن للحؤسوب من خالل هذا النمط أن يقوم بؤملهؤم التؤلي  
يتقدمي املعؤرف ويتقومي مستوى املعرف  احلؤيل للطؤلب، ويتشخيص جوانب : بصورة متكؤمل 

ويتقدمي أنشط  يتعليمي  عالجي  لعالج الضعف  الضعف يف يتعلم الطؤلب بطيء التعلم، وصف
الذي أمكن حتديده للطؤلب بطيء التعلم ويتقدمي أنشط  يتعليمي  إثرائي  للطؤلب سريع التعلم، 

 .ومتؤبع  وضبط يتقدم الطؤلب يف يتعلمه بصورة مستمرة
ومن أهم الربامج اليت صنفت طبًقؤ هلذا الشكل، برنؤمج التعليم الفردي املوجه الذي 

دم يف يتدريس بعض املقررات اجلؤمعي  بؤلواليؤت املتحدة األمريكي ، كمؤ ينقسم التعليم يستخ
املستوى األول إدارة االختبؤرات، واملستوى الثؤين إدارة : املدار بؤحلؤسوب إىل مستويني مهؤ

  .عملييت التعليم والتعلم
 (2):التعليم لتنمية التفكير بالحاسوب( ب

يف التفكري حيث يستخدم ( بيؤجيه)حلؤسب اآليل على نظري  ويقوم التفكري بؤستخدام ا
احلؤسب لتجسيد كثري من املواقف اجملردة اليت يقؤبلهؤ املتعلم يف حجرة الدراس ، واليت حتتؤج 
إىل يتنمي  مؤ يسمى بؤلتفكري البنؤئي الذي يقوم على جتزئ  املشكل  إىل أجزاء فرعي  صغرية أو 

   .مكونؤت فرعي  صغرية مث حلهؤ
 
 
 

                                                 

خوارزم العلمي  للنشر والتوزيع، : جدة)، 1، طتصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجهاحسن أمحد حممود، ، نصر (1)
 . 70، ص(م2997 -هـ 1128

دار : األردن، عمؤن)، 1، طاستخدام الحاسوب في تنمية التفكير االبتكاري، حممد عبد اهلؤدي، حسني (2)
 .117 ، ص(م2992، الفكر
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 (1):التعليم بمساعدة الحاسب اآللي( ج
إنَّ احلؤسب اآليل بوصفه وسيل  مسؤعدة يف التعليم له عالق  وثيق  بتطور التعليم املربمج، 
الذي صمم من أجل جعل التعليم يلعب دورًا فؤعال يف العملي  التعليمي  ويتقدم خطوة خطوة 

: ربمج حيتوي على خطوات أسؤسي  هيبنجؤح وفًقؤ ألهداف يتعليمي  حمددة، والتعليم امل
أهداف واضح  وحمددة، خطوات قصرية ومتسلسل  منطقًيؤ، واالستجؤب  واملشؤرك  اإلجيؤبي  

 .من املتعلم، والسري يف التعلم حسب قدرة املتعلم الشخصي ، والتعليم املستمر
 :الحاسب اآللي كمادة تعليمية( د

 (2) :اجملؤل فيمؤ يليويترتكز معظم املوضوعؤت الدراسي  يف هذا 
ويهدف إىل يتعريف الطلب  بؤحلؤسب اآليل : املبؤدئ األسؤسي  للحؤسب اآليل -

 .ومكونؤيته ومراحل يتطوره وطريق  عمله وجمؤالت استخدامه
ويهدف إىل إكسؤب الطلب  مهؤرات يتشغيل واستخدام : التطبيقؤت احلؤسوبي  -

  البيؤنؤت ويتنظيمهؤ احلؤسب اآليل ويتطبيقؤيته يف األغراض الكتؤبي  ومعؤجل
 .واسرتجؤع املعلومؤت

يركز هذا املوضوع على النشؤطؤت اليت هتدف إىل : الربجم  ونظم املعلومؤت -
 .التعمق يف دراس  علم احلؤسب اآليل ونظم املعلومؤت كعلم قؤئم بذايته

يــــرى البؤحــــث أنَّ اهلــــدف األسؤســــي مــــن اســــتخدام احلؤســــب اآليل يف التعلــــيم هــــو حتســــني 
رتبيــــ  والتعلــــيم وحتقيــــق األهــــداف الرتبويــــ  التعليميــــ  بشــــكل أفضــــل؛ لــــذا فإنــــه مــــن أســــؤليب ال

الضــــــروري جــــــدًّا مواكبــــــ  املســــــتجدات املتعلقــــــ  بؤحلؤســــــب اآليل، والتعــــــؤيش معــــــه واســــــتخدام 
ولعــل مهــؤرة اســتخدام . مســتحدثؤيته يف عمليــيت التعلــيم والــتعل م؛ للوصــول إىل اهلــدف املنشــود

لح  املــواد الدراســي  والتــدريس يتعتــرب مــن أهــم املهــؤرات التدريســي  ويتوظيــف احلؤســب اآليل ملصــ
املعؤصــرة، حيــث التجديــد والتغيــري واخلــروج مــن الــرويتني املتكــرر الريتيــب الــذي يطغــى كثــريًا علــى 

فــؤملميزات الــيت يتمتــع هبــؤ احلؤســب اآليل مــن ســرع  ودقــ  ويتنويــع للمعلومــؤت . األداء التدريســي

                                                 

جمل  الرتبي ، قطر، اللجن  القطري  للرتبي  ، الكمبيوتر وسيلة مساعدة في العملية التعليمية، سؤلعبد اهلل ، املنؤعي (1)
 .211م، ص1002، يونيو 191والثقؤف  والعلوم، العدد 

 .81-89، صمرجع سؤبق، تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجهانصر، ( 2)
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ستخدام والتحكم يف طرق العرض جتعله أفضل بكثري من أجهزة عرض املعروض  واملرون  يف اال
املعلومؤت املختلف  من كتب ووسؤئل امعي  وبصـري  يُعـرتف بأثرهـؤ الوجـداين واملهـؤري واملعـريف، 

 .بؤإلضؤف  إىل استخدامه يف خدم  اإلدارة الرتبوي  مبختلف جوانبهؤ
 :مميزات استخدام الحاسب اآللي في التعليم (4

رتبويــون املميــزات الــيت يتمتــع هبــؤ احلؤســب اآليل يف التعلــيم؛ فعملــوا علــى اإلفــؤدة منــه  أدرك ال
 :كوسيل  يتعليمي  ذات طؤبع خؤص، وقد يتعددت يتلك املميزات كمؤ يلي

احلؤسوب بوصفه وسيل  يتعليمي  يوفر للطالب متع  التعلم بؤستثؤرهتم وجـذهبم  .1
ـــتعلم، كمـــؤ يـــوفر الفرديـــ  يف الـــتعلم، ويشـــجع ـــتعلم الـــذايت، كمـــؤ يقلـــل وقـــت  حنـــو ال ال

الطؤلــــب، ويــــوفر للطؤلــــب معلومــــؤت مرئيــــ  مــــن خــــالل بــــرامج الرســــومؤت، والوســــؤئط 
املتعددة اليت يتوفر الصورة والصوت واحلرك ، كمؤ يؤكد على التعلم التفؤعلي مـن خـالل 
احلـوار والتخؤطــب ويزيــد مـن إمكؤنيــ  يتــدريس بعـض املوضــوعؤت الــيت كؤنـت غــري قؤبلــ  

 (1).بؤستخدام أسؤليب النمذج  واحملؤكؤة للتدريس
 (5)صورة رقم 

 (2)مثال للفردية في التعليم 

 
ينتج عنه نوع من التحوالت يف مسؤر العمليـ  التعليميـ  يتمثـل يف التحـول مـن  .2

منط احملؤضرة إىل منط التدريب، ومن النمط التنؤفسي بني الطالب إىل النمط التعؤوين، 
 (3).احدة إىل يتدريس جمموعؤت صغريةومن يتدريس الصف كمجموع  و 

                                                 

حاسوب في محافظات جنوب األردن واتجاهات واقع استخدام العبد اللطيف عبد احلؤفظ، ، أبو عمر (1)
 .1، ص(م1008جؤمع  مؤيت ، : األردن)رسؤل  مؤجستري غري منشورة، : الطالب والمعلمين نحوه

 (http://www.madinahx.com/showthread.php?p=114119): موقع الرتبي  والتعليم مبنطق  املدين  املنورة( 2)
اتجاه طالب وطالبات القسم العلمي في المستوى الدراسي الثاني ، وسىم رشؤد عليو األكليب  فهد عبد اهلل (3)
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 (4)صورة رقم 
 (1)التحول من نمط المحاضرة إلى نمط التدريب 

 
يتميـــز احلؤســـب اآليل بؤلســـرع  يف البحـــث عـــن املعلومـــؤت وعرضـــهؤ بأشـــكؤل  .3

وطرق خمتلف ، ومقدريته على التفؤعل مع املستخدم من خالل احملؤورة والتغذيـ  الراجعـ  
 (2).طؤلب وإقبؤله على التعلمواليت يتزيد من دافعي  ال

كمؤ يتميز احلؤسب اآليل بؤلقدرة على إجيؤد بيئـؤت فكريـ  حتفـز الطؤلـب علـى  .1
استكشؤف مواضيع ليست موجـودة ضـمن املقـرر الدراسـي ورمبـؤ يتفـوق مسـتوى كفـؤءة 
املعلــم، والقـــدرة علــى يتـــوفري خـــربات وفــرص يتعليميـــ  عـــن طريــق النمذجـــ  واحملؤكـــؤة أي 

 (3).متثيل املواقف

                                                                                                                                            

جمل  احتؤد والثالث الثانوي نحو استخدام الكمبيوتر الشخصي وعالقته بالتحصيل في مادة الرياضيات، 
 . 220 – 225م، ص1000، ينؤير 31اجلؤمعؤت العربي ، األمؤن  العؤم  الحتؤد اجلؤمعؤت العربي ، العدد 

 :م7/0/2911 -هـ 0/8/1132صحيف  اليوم السعودي  اإللكرتوني  ع موق( 1)
 (http://www.alyaum.com/News/art/13660.html) 
جمل  جؤمع  امللك استراتيجية مقترحة الستخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية، عبد اهلل عبد العزيز، ، اهلدلق (2)

 . 290 – 107هـ، ص1118، 19لد سعود، العلوم الرتبوي  والدراسؤت اإلسالمي ، اجمل
 . 180املرجع السؤبق، ص( 3)
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احلؤســـب اآليل يتـــيح لألطفـــؤل فرصـــ  اختيـــؤر مـــؤ يرغبـــون يف يتعلمـــه واكتشـــؤف  .5
اسرتايتيجيؤت بديل  وحل مشكالت متنوع ، كمؤ يتيح هلـم حريـ  التجريـب ويشـجعهم 
عليــــه بغــــض النظــــر عــــن نتؤئجــــه غــــري النؤجحــــ ، ويقــــدم احلؤســــب اآليل يتغذيــــ  راجعــــ  

   (1).مستمرة من خالل التفؤعل بينه وبني الطفل
ني  القيؤم بؤلتجؤرب املختربي  يف املـواد العلميـ  التطبيقيـ  بدرجـ  عؤليـ  مـن إمكؤ .0

فهنــؤك العديــد مــن الــربامج اجلــؤهزة الــيت . الدقــ  والتشــويق ويقلــل مــن احتمــؤالت فشــلهؤ
حتل املعؤدالت، ويترسم األشكؤل اهلندسي ، أو الصور التوضيحي ، واليت ميكن للطؤلب 

ؤم الطــالب مبتؤبعــ  املــواد املختربيــ  واســتيعؤهبؤ بشــكل التفؤعــل معهــؤ ممــؤ يزيــد مــن اهتمــ
    (2) .أفضل

والقيؤم بؤلتجؤرب املختربيـ  واسـتخدام بـرامج احلؤسـب اآليل يسـؤعدان علـى  يتنشـيط القـدرة  
علــى التفكــري العلمــي، ويتنميــ  املهــؤرات الشخصــي ، واملســؤعدة علــى االبتكــؤر وفهــم الــدروس 

 . م الفردي الذايتبصورة ُمثلى، ودعم أسلوب التعلي
احلؤسب اآليل يعمل على ختزين قـدر كبـري مـن املعلومـؤت يف الـذاكرة يف صـورة  .7

يتسلسل منطقي، وعرضهؤ بنفس الكيفي ، كمؤ ميتؤز بسرع  نقـل املعلومـؤت مـن املراكـز 
الرئيســ  هلــؤ إىل مســؤفؤت طويلــ ، ويقــوم بــأداء بعــض الوظــؤئف واألعمــؤل بســرع  أكــرب 

 (3).ملعلم على أدائهؤوأخطؤء أقل من قدرة ا
يســـؤعد الكمبيـــويتر الطـــالب علـــى املالحظـــ  والتفرقـــ  بـــني األشـــكؤل املختلفـــ   .8

للنصــــوص والصــــور والرســــومؤت واحلركــــ  وغــــريه، مث يتكــــوين الفــــروض واختبؤرهــــؤ علــــى 
املعلومؤت واخلربات والتأمل، ليصـل إىل نتيجـ  قؤئمـ  علـى يتكـوين منـوذج عقلـي متطـور 

   (1).ستخدام الكمبيويتر لزيؤدة اكتسؤب املعلومؤتويتجه إىل االستمرار يف ا
 

                                                 

 . 111، مرجع السؤبق، صالمدخل إلى تكنولوجيا التعليمنصر، ( 1)
 . 289، ص، مرجع سؤبقزكريؤ حيىي الل وعليؤء عبد اهلل اجلندي (2)
 . 557، ص(م1007 ، اجلؤمع  املفتوح: طرابلس)، 2طالمعلم والوسائل التعليمية، عبد القؤدر، ، املصرايت (3)
 . 01صإامؤعيل، مرجع سؤبق، ( 1)
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 :معوقات استخدام الحاسب اآللي في التعليم (3
إنَّ من أكـرب املشـؤكل يف اسـتخدام احلؤسـب اآليل يف التعلـيم، االعتقـؤدات واملفـؤهيم اخلؤطئـ  

 (1):حوله واملتمثل  فيمؤ يلي
 .عدم صالحي  الكمبيويتر يف يتعليم مجيع املواد الدراسي  .1
 .ؤواة ظهور الكمبيويتر بؤملوض  واالعتقؤد بأنه نزوة وستنتهيمس .2
 .الكمبيويتر يؤدي إىل ضعف املتعلم يف املهؤرات األسؤسي  مثل القراءة والكتؤب  .3
 .األخطؤء الكثرية للكمبيويتر وخؤص  يف العمليؤت احلسؤبي  .1
ينمــي مهــؤرات االيتصــؤل والتواصــل عنــد املتعلمــني ويــؤدي إىل عزلــ  ال الكمبيــويتر  .5

 .املتعلم عن عؤمله اإلنسؤين
كمـــؤ متـــت اإلشـــؤرة إىل خمـــؤطر انتشـــؤر يتقنيـــ  احلؤســـوب علـــى العمؤلـــ  واالســـتخدام يف جمتمـــع 
يعــؤين مــن يتزايــد ســريع يف عــدد الســكؤن ومــن بطؤلــ  ظــؤهرة ومقنعــ ، وبؤلتــؤيل يــؤدي إىل فقــدان 

   (2).اجلؤنب اإلنسؤين وهو املهم يف العملي  التعليمي 
ــــؤك بعــــض التحف ــــبعض وهن ظــــؤت علــــى فكــــرة اســــتخدام احلؤســــب اآليل يف التعلــــيم نتيجــــ  ل

االعتقـــؤد بـــأنَّ احلؤســـب اآليل ســـوف حيـــد أو : االعتقـــؤدات اخلؤطئـــ  الســـؤئدة يف اجملتمـــع ومنهـــؤ
يقلــص مــن األدوار الــيت ينبغــي أن يقــوم هبــؤ املعلــم، وســوف جيــرِّد العــؤملني بؤلعمليــ  الرتبويــ  مــن 

ن وجهــ  املــدارس وجهــ  مؤديــ  صــرف  يتفتقــر للعوامــل والــدوافع شخصــيتهم اإلنســؤني  وهبــذا يتكــو 
اإلنسؤني ، كمؤ يعتقد بـأن يتكلفـ  التعلـيم عـن طريـق احلؤسـب اآليل أو مبسـؤعديته يتكـون مكلفـ  

  (3).بؤلنسب  للطرق التقليدي  املعتؤدة، وأيًضؤ يعيق أو حيد كثريًا من االبتكؤرات عند الطلب 
 (1): ب اآليل على ثالث  أقسؤم هيمت يتصنيف معوقؤت استخدام احلؤس

                                                 

دار اخلرجيي للنشر : الريؤض)، 1طتطبيقات الحاسوب في التعليم، عبد احلؤفظ حممد سالم ، وحممد أبو ريؤ، ( 1)
 .330، ص(م2992والتوزيع، 

الدراسي الثاني  اتجاه طالب وطالبات القسم العلمي في المستوىفهد عبد اهلل األكليب ورشؤد علي موسى، ( 2)
 .220 – 225، مرجع سؤبق، ص...والثالث الثانوي نحو استخدام الكمبيوتر 

 .292، ص(م1087مكتب  األجنلو املصري ، : القؤهرة)، 1طالكمبيوتر والعملية التعليمية، جمدي عزيز، ، إبراهيم (3)
ات الطلبة نحو استخدام الحاسوب أثر دراسة مادة مبادئ الحاسوب في اتجاهعبد اهلل حسن، ، العبد القؤدر (1)

مكتب الرتبي  لدول اخلليج العريب، العدد : الريؤض)جمل  رسؤل  اخلليج العريب، باختالف الجنس والخبرة السابقة، 
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 .معوقؤت اقتصؤدي  .1
 .معوقؤت يتكنولوجي  .2
 .معوقؤت اجتمؤعي  .3

أمــؤ املعوقــؤت االقتصــؤدي  ويتتمثــل يف االلتزامــؤت املؤليــ  الكثــرية يف شــراء األجهــزة والربجميــؤت 
واملعوقـــؤت . وصـــيؤنتهؤ، ويتـــدريب القـــؤئمني علـــى يتشـــغيلهؤ، ويتكلفـــ  هتيئـــ  املعؤمـــل املنؤســـب  هلـــؤ

التكنولوجي  مثل قل  الربجميؤت التعليمي  بؤللغ  العربي  والصعوبؤت الفني  اليت يتواجه املعلمني يف 
أمؤ املعوقؤت االجتمؤعيـ  فتبـدو يف املعتقـدات غـري الصـحيح  . التدريب على الربجميؤت املتؤح 

ملعلومـؤت، واملشؤعر واجتؤهؤت الرأي السؤلب  السؤئدة عند بعض قطؤعؤت اجملتمع حنو يتقنيـؤت ا
 .بسبب قل  إدراكهم بطبيع  وإمكؤنيؤت يتكنولوجيؤ املعلومؤت

وقيــل إنَّ عمليــ  يتصــميم الــربامج التعليميــ  املعؤجلــ  كمبيويتريًــؤ ليســت بؤلعمليــ  الســهل ، فمــثالً 
 (1).درس يتعليمي مديته سؤع  حيتؤج إىل أكثر من مخسني سؤع  عمل

 -إذا مت اســتثنؤء اجلؤنــب املــؤدي  –لتعلــيم فيمــؤ يتعلــق مبعوقــؤت اســتخدام احلؤســب اآليل يف ا
فــإنَّ مجيــع املعوقــؤت والعقبــؤت الــيت يتعــرتض الرتبــويني يف اســتخدامهم احلؤســب اآليل يف التعلــيم 
ميكــن جتؤوزهــؤ وحلهــؤ، بــل مــن الســهل التغلــب عليهــؤ بــإذن اهلل؛ وذلــك ألن العــؤل اآلن يســعى 

ــــق التنميــــ  والتطــــور يف التعلــــيم، وهــــذا ال يــــ تم بصــــورة ُمرضــــي  دون اســــتخدام وســــيل  إىل حتقي
احلؤسب اآليل اليت أصبحت امً  للعؤل املتحضر، بينمؤ يتظل املشكل  املؤدي  هـي األكثـر إعؤقـً  

 . يف هذا اجلؤنب
هـــي  –بعـــد مشـــيئ  اهلل يتعـــؤىل  –وبنـــؤًء علـــى هـــذا االعتقـــؤد يـــرى البؤحـــث أنَّ إرادة اإلنســـؤن 

 التعلــيم وبــني عــدم اســتخدامه إذا يتــوافرت القــدرة الفيصــل مــؤ بــني اســتخدام احلؤســب اآليل يف
املؤدي ، فعن طريق املؤل ميكن عالج املعيقؤت الفني  والعلمي ، وإذا يتوافر اجملتمع املـتعلم املـتفهم 

 .   حلؤج  العصر ميكن حل املعيقؤت االجتمؤعي  بإذن اهلل
  

                                                                                                                                            

 .119 – 75، ص(م1009، 31= 
زيع، دار الفكر للطبؤع  والنشر والتو : عمؤن)، 1طتفريد التعليم، يتوفيق أمحد مرعي وحممد حممود احليل ، ( 1)

 .117، ص(م1008
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 (:Presentation Programes)التقديمية  برامج العروض: المبحث الثاني
هنؤك العديد من الربامج الـيت ميكـن عـن طريقهـؤ يتصـميم وإنشـؤء العـروض التقدمييـ  والتعريفيـ  

 (1) :يستفؤد منهؤ يف العديد من اجملؤالت مثل
 .شرح وعرض الدروس للطالب يف املدارس .1

 .التعريف بشرك  معين  أو منتج معني يف املعؤرض .2

 .عرض يتقؤرير ومنؤذج يف اجتمؤع لشرك  معين  .3

، وبرنــؤمج فــري النــس جرافيــك، وبرنــؤمج (Powerpoint)هــذه الــربامج برنــؤمج بوربوينــت  ومــن
 Macromedia)، وبرنـــؤمج مـــؤكرو ميـــديؤ بيلـــدر (Macromedia flash)مـــؤكرو ميـــديؤ فـــالش 

Builder). (2)  
، وهــو برنــؤمج (Powerpoint)لكــن أكثرهــؤ انتشــؤرًا وســهولً  يف االســتخدام برنــؤمج بوربوينــت "

مســتخدم يتصــميم شــرائح ذات مســتوى عــؤٍل مــن التنســيق والــيت ميكــن اســتخدامهؤ يف يتــيح لل
الشــرح والتوضــيح للمعلومــؤت يف احملؤضــرات والــدروس والــدورات والدعؤيــ ، كمــؤ يتتــيح يتعــديلهؤ 

ــــوي العــــرض التقــــدميي علــــى جمموعــــ  مــــن الشــــرائح . ويتغيــــري أشــــكؤهلؤ بســــهول  شؤشــــؤت )وحيت
خدم بؤرًعـؤ يف التصـميم بســبب سـهول  االسـتخدام ووجــود ، وال حيتـؤج أن يكـون املســت(العـرض

 (3)".يتصميمؤت وختطيطؤت جؤهزة للشرائح
أحـــــــد الـــــــربامج الـــــــيت يتـــــــأيت مـــــــع حزمـــــــ  برجميـــــــؤت  (Powerpoint)يعتـــــــرب برنـــــــؤمج بوربوينـــــــت 

، وهـــو ضـــمن الـــربامج العديـــدة الـــيت يُتســـتخدم يف (Microsoft Office)مؤيكروســـوفت أوفـــيس 
ين للمحتوى التعليمي، سواء أكـؤن حمؤضـرة يتقليديـ  أم برنؤجمًـؤ يتعليميًـؤ عمليؤت العرض اإللكرتو 

بسيطًؤ، حيث يستخدم مميزات الوسـؤئط املتعـددة مـن صـوت وصـورة ومقـؤطع فيـديو بؤإلضـؤف  
، وإمكؤنيــــــ  (Charts)، واملخططــــــؤت (Texts)، والنصــــــوص (Tables)إىل اســــــتخدامه اجلــــــداول 

كمؤ ميتـؤز . ع العنؤصر اليت ميكن يتضمينهؤ داخل العرضإضؤف  يتأثريات مرئي  وصويتي  على مجي

                                                 

 .09، مرجع سؤبق، صتصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجهانصر، ( 1)
نظام التعليم بمساعدة الحاسوب وأثره في تعليم وتعلم الرياضيات، دراسات تربوية، أمل عبد اهلل، ، خصؤون  (2)

 .55، ص(م1002رابط  الرتبي  احلديث ، : القؤهرة)، 15اجمللد السؤبع، اجلزء 
 .315املوسى، مرجع سؤبق، ص (3)
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يســــــهل عمليــــــ   (Wizard)بؤلســــــهول  واملرونــــــ  واالنتشــــــؤر الواســــــع، واحتــــــواهه علــــــى مســــــؤعد 
 (1).التصميم

وبرنؤمج بوربوينـت برنـؤمج شـؤئق إلنشـؤء العـروض التقدمييـ  الفعؤلـ  والنشـرات بؤسـتخدام هـذا 
ـــــك طبؤعـــــ  الشـــــرائح التصـــــوير  ـــــؤمج مبكن ـــــك الربن ي  والنشـــــرات وصـــــفحؤت املالحظـــــؤت، وميكن

استخدام بوربوينت إلنشؤء عروض يتقدميي  ذات طؤبع رامي للعمالء واملسؤولني والزمالء، كمـؤ 
ميكنــك إنشـــؤء عــروض يتقدمييـــ  قؤبلــ  للتحويـــل بســهول  ويســـر لصــفحؤت ويـــب لوضــعهؤ علـــى 

ؤف  لـــذلك ميكـــن شـــبك  إنرتانـــت خؤصـــ  بؤلشـــرك  أو وضـــعهؤ يف موقـــع علـــى اإلنرتنـــت، بؤإلضـــ
استخدام بوربوينت إلعداد منشورات ومواد إعالني  ودعؤئي ، وبعد االنتهـؤء مـن إنشـؤء العـرض 

أو حتويله إىل شرائح يتصويري   (Overhead Projector)التقدميي ميكن عرضه على جهؤز العرض 
   (2) .ملم أو طبؤعته كمنشورات 35

ؤمج بوربوينــت لــه لوحــؤت عــروض أخــرى مثــل وبؤإلضــؤف  إىل لوحــ  العــرض العــؤدي، فــإنَّ برنــ
اللوحــ  املفصــل  والعــرض املفصــل ويتســتخدم إلنشــؤء عــدة شــرائح بســرع  ولعــرض النصــوص يف  
كــل شــرحي ، ولوحــ  املالحظــؤت وعــرض صــفحؤت املالحظــؤت إلنشــؤء مالحظــؤت مطبوعــ ، 

ح والــيت يتســمى صــفحؤت املالحظــؤت الــيت يســتخدمهؤ املتحــدث أثنــؤء العــرض، وفــؤرز الشــرائ
إلضــــؤف  مراحـــــل انتقؤليـــــ  أو يتوقيـــــت أو حركـــــؤت للشـــــرائح، وعـــــرض الشـــــرائح إللقـــــؤء العـــــرض 

 (3) .التقدميي على املستمعني أو للمعؤين  قبل طبؤع  نسخ من شرائح العرض التقدميي
كمـــؤ ميكـــن إدخـــؤل حتســـينؤت علـــى العـــرض التقـــدميي بإضـــؤف  يتـــأثريات حركيـــ  خـــالل يتقـــدمي 

عنؤصر العرض كؤجلمل النصي  واألشكؤل واملخططـؤت، وميكـن الشرائح وإضؤف  أصوات يترافق 
اختيــؤر طريقــ  ظهــور كؤئنــؤت الشــرحي  ويتريتيبهــؤ، كمــؤ ميكــن حتريــك الصــور والكؤئنــؤت الرســومي  
حركــؤت لولبيــ  أو دائريــ  عنــد ظهورهــؤ علــى الشؤشــ ، كــل هــذه املميــزات وغريهــؤ يتضــفي علــى 

نؤميكيــ  ختــرج املشــؤهد أو املشــؤهدين مــن جــو العــرض التقــدميي أثنــؤء يتقــدمي العــرض يتــأثريات دي
                                                 

وزارة الرتبي  والتعليم، : السعودي )، حقيبة تدريبية في مجال دمج التقنية في التعليم، أمحد عبد احملسنحكيم،  (1)
 .108-107، ص(هـ1120 – 1125

دار خؤلد : جدة)، 1ط أمحد حممد ثؤبت،: يترمج  :سلسلة ميسر – 4111ميسر بوربوينت أمحد حممد، ، ثؤبت (2)
 .2 – 1، ص(هـ1129سعيد بؤمشؤخ للنشر والتوزيع، 

(3( Laura Stewart. Easy Power Point 2000, Que Publishing, Copyright, 1998.  
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امللل والسكون ويتبعده عن رويتني يتقـدمي الشـرائح كصـفحؤت للعـرض فقـط إضـؤف  إىل مـؤ ميكـن 
لكـــن جيـــب احلـــذر مـــن الوقـــوع يف فـــخ . أن يتقدمـــه مـــن إيضـــؤحؤت وســـهول  يف متؤبعـــ  العـــرض

ري مــن العــرض التقــدميي إغــراءات هــذه الوســؤئل الدينؤميكيــ ، وال يُغفــل أن اهلــدف األول واألخــ
هو إيصؤل أفكؤرك للمشؤهدين بشكل جمدي وفعؤل حـول موضـوع معـني ولـيس إثقـؤل شـرائح 

  (1) .العرض بؤحلركؤت واألصوات والتأثريات غري املفيدة أو اليت يتأيت يف غري مكؤهنؤ وزمؤهنؤ
 :  وفيمؤ يلي استعراض لبعض مهؤرات برنؤمج بوربوينت

 :(Powerpoint)نامج بوربوينت ما يمكن إنتاجه بواسطة بر  (5
 (2) :ميكن بواسط  برنؤمج بوربوينت إنتؤج مؤ يلي

 .الرسوم .1

 .التخطيطؤت البيؤني  .2

 .إنشؤء عروض يتقدميي  خمتؤرة دون جهد .3

ميكـــن إنشـــؤء عـــرض بـــؤأللوان وطبؤعتـــه أبـــيض وأســـود وميكـــن : إجـــراء حتضـــريات هنؤئيـــ  .1
 . معؤين  حمتويؤت العرض يف منط األبيض واألسود

هي عبؤرة عـن شـرائح عؤديـ  ولكـن يوضـع يف االعتبـؤر أن يكـون الـورق : ئح شفؤف شرا .5
 .املطبوع شفؤف

يتصـمم هـذه العـروض علـى هـذا املقـؤس مبـؤ جيعلهـؤ يتصـلح : مـم 35شرائح على مقؤس  .0
 .للتحويل إىل أفالم يتعرض على أجهزة خؤص 

 .املالحظؤت والنشرات والتخطيطؤت التفصيلي  .7

وم معــؤ  النشــر علــى اإلنرتنــت بتحويــل ملــف العــرض يقــ: (www)مســتندات وعــروض  .8
 .(world wide web)العؤدي إىل ملف يعرض من خالل صفحؤت 

 
 

                                                 

دار خؤلد سعيد بؤمشؤخ للنشر : جدة)، 1طسلسلة ميسر،  –ميسر بوربوينت إكس بي إبراهيم، ، احلكيم (1)
 .189، ص(هـ1123والتوزيع، 

 .02، مرجع سؤبق، صبرمجيات التعليمية وإنتاجهاتصميم النصر، ( 2)
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  :(Powerpoint)مزايا وإمكانيات استخدام برنامج العروض التقديمية  (4
مـن أسـهل بـرامج يتصـميم وإنشـؤء العـروض التقدمييـ  وأشـهرهؤ وأكثرهـؤ  (Powerpoint)برنؤمج 

 (1) :لإلمكؤنؤت واملزايؤ التؤلي  انتشؤرًا، وذلك
 .سهول  إضؤف  وحذف الشرائح .1

 .سهول  حفظ واسرتجؤع الشرائح .2

 .يتوفري خيؤرات متعددة لطبؤع  الشرائح .3

 .يوفر العديد من الرسوم اليت ميكن إضؤفتهؤ للشرائح .1

 .إمكؤني  عرض البيؤنؤت على شكل رسوم بيؤني  .5

 .سهول  يتنسيق شرائح العرض بأشكؤل متعددة .0

 .ؤني  إضؤف  مقؤطع فيديو للشرائحإمك .7

 .إمكؤني  إضؤف  مؤثرات صويتي  وحركي  على الشرائح .8

 .إمكؤني  حتريك الشرائح مبؤثرات متعددة .0

 .إمكؤني  الكتؤب  والرسم على الشرائح أثنؤء العرض .19

 .إمكؤني  يتوقيت انتقؤل الشرائح آلًيؤ .11

 .لسوداءا( الشؤش )إمكؤني  حتويل شؤش  العرض إىل مؤ يشبه السبورة  .12

على شؤش  العرض، على مطويؤت، على )إمكؤني  يتقدمي العرض بعدة طرق  .13
 (. ملم35شؤش  شرائح شفؤف ، على شرائح صغرية 

 ( 2) :في التعليم (Powerpoint) يوربوينت امجناستخدامات بر  (4
 :يف العديد من اجملؤالت منهؤ (Powerpoint)يستخدم برنؤمج بوربوينت 

 .حبؤثعرض نتؤئج الدراسؤت واأل .1

 . وسيل  مسؤعدة لتدريس وشرح بعض املوضوعؤت .2

 .وسيل  مسؤعدة للتعلم عن طريق احلؤسب اآليل أو شبك  اإلنرتنت .3

 .بديال عن السبورة املدرسي  العؤدي  .1

                                                 

 .310 – 315املوسى، مرجع سؤبق، ص( 1)
 .310سؤبق، صالاملرجع ( 2)
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 .كتؤب  ويتصميم اإلعالنؤت .5

 .كتؤب  ويتصميم شرائح العرض الشفؤف  .0

 (.ملم 35)كتؤب  ويتصميم شرائح العرض الصغرية  .7

 .يف استخدام األلوان واحلرك  والصور التحكم والتنوع .8

 .إبراز الكلمؤت املهم  بلون مميز أو إفرادهؤ يف شرحي  خؤص  .0

استخدام يتأثريات احلركـ  علـى العنؤصـر ممـؤ يتـيح عـرض العنؤصـر يتـدرجيًيؤ أو دفعـ   .19
 .واحدة

 (.خروج –سؤبق  –يتؤيل )التحكم يف عرض الشرائح عن طريق أزرار التحكم  .11

  :(Powerpoint) بوربوينت امجنر مبادئ وأسس تصميم ب (3
 (1):هنؤك عدد من املبؤدئ العؤم  ينبغي مراعؤهتؤ عند يتصميم برامج العروض التقدميي  ومنهؤ 

 .الوضوح -1
 .البسؤط  -2
 .االيتزان -3
 .الثبؤت -1
 .اجلؤذبي  -5
 .لنصوص والصور والرسوماسهول  قراءة  -0
 .اجلودة العؤلي  لعنؤصر احملتوى -7
 .ؤرغ إيتؤح  قدر كؤٍف من املسؤحؤت الف -8
 .حسن استخدام املسؤحؤت اخلؤلي  بني عنؤصر يتصميم واجه  التفؤعل -0

 .املركز البصري للشؤش  هو الوسط فينبغي أن يبدأ يتنظيم العنؤصر من الوسط -19
 .مراعؤة التنسيق بني عنؤصر الوسؤئط وبؤرة االهتمؤم لكل شؤش  -11

                                                 

إلدارة العؤمـ  ا: مكـ  املكرمـ )، نشـرة يتربويـ ، المعايير الفنية لتصميم العروض التقديميةأمحد بن حممد، النؤشري،  (1)
 (.هـ1132 -هـ 1131، مكتب الرتبي  و التعليم بغرب مك  املكرم ، رم مبنطق  مك  املك –بنني  –للرتبي  و التعليم 

 http://e2mamc.blogspot.com/2011/03/blog-post_9330.htmlذُِكَر يف  -
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يتصــميم عــرض يتقــدميي إنَّ مــن املبــؤدئ واألســس املهمــ  الــيت ينبغــي وضــعهؤ يف االعتبــؤر عنــد 
    :نؤجح، ميكن ذكر مؤ يلي

 احلرص على الدق  يف اإلعداد القبلي للمحتوى . 
 ميع الشرائحجل موحدٍ  يتصميمٍ  اختؤذ .  

  املخصص للعرض للوقتمنؤسب  احملتوى . 

 أن يتدرج العرض من السهل إىل األصعب يف عرض املعلومؤت . 

 أن يتم العرض للمعلومؤت بتسلسل منطقي . 

  اعي العرض الفروق الفردي  بني التالميذأن ير.   

   أن يتخلـل العــرض بعــض الصــور والرســوم والنمــؤذج الــيت يتســهم يف يتوضــيح املعلومــ
 .ويترسيخهؤ

 اإللقؤء واحملؤضرة والبعد عن نؤسب أن يوظف العرض بؤستخدام طرائق التدريس امل . 

  ًامهيـــد ومـــرورً ا بؤملقدمـــ  والتأن يوظـــف العـــرض يف مراحـــل التـــدريس املختلفـــ  بـــدء 
 .بؤلتطبيق والتقومي بؤلعرض وانتهؤءً 

  ست  أسطر ةأن ال يتجؤوز عدد األسطر يف الشرحي  الواحد . 

  أال يزيد عدد الكلمؤت يف السطر الواحد عن ست كلمؤت . 

  أن يتكون لغ  العرض وعبؤرايته بسيط  وواضح  لكل التالميذ. 

  أن يتتنؤسب ألوان الشرحي  مع بعضهؤ البعض . 

  نوع يف احلرك  والعرض حملؤول  البعد عن امللل وجذب انتبؤه الطالبالت . 

   االعتــدال يف اســتخدام األلــوان واحلركــ  والصــور وعــدم املبؤلغــ  ممــؤ يــؤثر علــى يتركيــز
 .الطؤلب ويؤدي إىل يتشتيت ذهنه والبعد به عن اهلدف املراد حتقيقه

  قؤع  الصفأن يكون اخلط كبرياً وواضحؤً ميكن رهيته من أي مكؤن يف  . 

   عرض أكثر من موضوع يف الشرحي  الواحدةعدم .  

   ذات عالقـ  عـرض أكثـر مـن صـورة أو منـوذج يف الشـرحي  الواحـدة مـؤ ل يتكـن عدم
  .ببعضهؤ

  إبراز الكلمؤت املهم  بلون مميز وواضح . 
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   احلـــرص علـــى أن حيتـــوي العـــرض علـــى عنؤصـــر يتشـــويق كؤلصـــور والرســـوم واملـــؤثرات
 . الصويتي 

    استخدام يتأثريات احلرك  على العنؤصر ممؤ يتيح عرض العنؤصر يتـدرجييؤً ولـيس دفعـ
 . واحدة

    مراجعـــ  احملتـــوى مـــن حيـــث دقـــ  املعلومـــ  وصـــحتهؤ ومـــن حيـــث ســـالمتهؤ اللغويـــ
 .واإلمالئي 

  :إرشادات لتطوير تصميم الشرائح (1
  بشـــكل عـــؤم مـــؤ مـــن املبـــؤدئ األسؤســـي  الـــيت جيـــب مراعؤهتـــؤ عنـــد يتصـــميم العـــروض التقدمييـــ

  (1):يلي
 .االختيؤر الصحيح ألنواع اخلط واأللوان جيعل شرائحك أسهل للمشؤهدة وللفهم .1

 .من أكثر األخطؤء شيوًعؤ إضؤف  الكثري من الكؤئنؤت لشرائحك .2

يف حؤلـــ  الكتؤبـــ  بؤللغـــ  اإلجنليزيـــ  هنؤلـــك خطـــأ آخـــر هـــو اســـتخدام األحـــرف الكبـــرية  .3
 .ةفقط، وذلك لكوهنؤ أصعب يف القراء

جيـد، إال أنـه صـعب ( Serif)وأيًضؤ يف حؤل  الكتؤبـ  بؤللغـ  اإلجنليزيـ  يعتـرب نـوع اخلـط  .1
 .أسهل يف القراءة (Serif Sans)قراءيته يف العرض التقدميي، ويف املقؤبل فإنَّ نوع اخلط 

إذا قــــررت أن يتغــــري ألــــوان الــــنص أو بيؤنــــؤت التخطــــيط، فتأكــــد مــــن اختيــــؤرك أللــــوان  .5
املثـــؤل فـــإنَّ الـــنص األصـــفر علـــى خلفيـــ  شـــرحي  بيضـــؤء يتصـــعب  متبؤينـــ ، وعلـــى ســـبيل

 .قراءيته
 :ويرى البؤحث أنه كي يكون العرض التقدميي نؤجًحؤ ال بد من مراعؤة اآليت 

 .ينبغي أن يدعم احملتوى األهداف املرجوة من العرض .1

 .عدم وجود أخطؤء إمالئي  .2

 .يث  وذات معىنً املعلومؤت الدقيق  بؤإلضؤف  إىل كوهنؤ كؤمل  ومفيدة وحد .3

 .ينبغي وضع سينؤريو للعرض التقدميي .1

                                                 
(1( Laura Stewart. Easy Power Point 2000, P 30. 
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التأكد من أن مجيع االريتبؤطؤت التشعبي  يتعمل بصورة صحيح  وفق السينؤريو  .5
 .املخطط

 .الرسوم والصور واخللفيؤت يتكون جذاب  ومريتبط  بؤملضمون ومدعم  له .0

 .النصوص يتكون سهل  للقراءة، واأللوان متنؤسق  مع اخللفي  .7

التشويق واإلثؤرة على العرض من خالل االستخدام املدروس إضفؤء طؤبع  .8
 .للوسؤئط املتعددة والتأثريات احلركي  والصويتي 

 .انتقؤء يتأثريات حركي  وصويتي  يتتنؤسب مع طبيع  العنؤصر املطبق  .0

االختصؤر مؤ أمكن يف النصوص اليت يتضمنهؤ العرض واللجوء إىل التعبري  .19
 .املبؤشر واالبتعؤد عن اإلنشؤء

 .اختيؤر األلوان واخللفيؤت املنؤسب  .11

 .وضع يتوقيت ملدة العرض بشكل يتنؤسب مع الزمن املتؤح .12

إدخؤل عنصر التفؤعلي  على العرض، وبرجم  عملي  االنتقؤل بني الشرائح حسب  .13
 .احلؤج 

 :تصميم البرمجيات التعليمية: المبحث الثالث
يتكـون املوضـوع بـدوره مـن عـدة يتتكون الربجميـ  التعليميـ  عـؤدًة مـن عـدة موضـوعؤت، حيـث 

دروس، ويتكـــون كـــل درس مـــن عـــدة فقـــرات، ويتتكـــون كـــل فقـــرة مـــن عـــدة نوافـــذ أو شؤشـــؤت 
يتعــرض خالهلــؤ املــواد التعليميــ  يف صــورة يتــدريس خصوصــي، والــذي عــؤدًة مــؤ يتضــمن العــرض 
مــــدعًمؤ بؤلصــــور الثؤبتــــ ، والرســــوم والصــــور املتحركــــ ، كلقطــــؤت الكريتــــون ولقطــــؤت الفيــــديو، 

ملؤثرات الصويتي  واحلرك  واحلوار، وعرض أمثل  ومتؤرين، ويتقدمي مفردات اختبـؤر يتشخيصـي  أو وا
ومتــر عمليــ  إعــداد . بنؤئيــ  أو هنؤئيــ  أو إيتقــؤن، إضــؤف  إىل جمموعــ  ملفــؤت حلفــظ أداء املتعلمــني

الربجميــؤت التعليميــ  بعــدة مراحــل قبــل أن ختــرج بؤلشــكل النهــؤئي الــذي يتُعــرض بــه، وقــد يقــوم 
ذه العملي  جمموع  خمتلف  من األفراد أو املعلمني الذين يتتوفر لديهم خـربات ذات مواصـفؤت هب

(1) .حمددة
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إنَّ يتدر ب املعلم على يتصميم دروسه بنفسه أمٌر مهُم للغؤي ، حيث يكون املعلم متمكًنؤ مـن 
نـؤمج معرف  حمتوى درسه جيـًدا، وكـذلك معرفـ  اخلطـوات التؤليـ  حسـب يتسلسـل الـدرس يف الرب 

وإذا يتعــذََّر علــى املعلــم القيــؤم بؤلتصــميم اجليــد، فينبغــي عليــه علــى األقــل . الــذي قــؤم بتصــميمه
وضع السينؤريو اخلؤص بؤلدرس بنفسه األمـر الـذي يزيـد مـن قنؤعتـه جبـدوى هـذا الـدرس الـذي 

 . أسهم هو يف إنتؤجه
 :مراحل إعداد البرمجيات التعليمية (5

 (1): التعليمي  إىل مخس مراحل هيمت يتصنيف مراحل إنتؤج الربجمي  
 :مرحل  التصميم: املرحل  األوىل

هـــي املرحلـــ  الـــيت يضـــع املصـــمم فيهـــؤ يتصـــورًا كـــؤمالً ملشـــروع الربجميـــ  أو اخلطـــوط العريضـــ  ملـــؤ 
حيــث يقــوم ... ينبغــي أن حتتــوي عليــه الربجميــ  مــن أهــداف ومــؤدة علميــ  وأنشــط  ويتــدريبؤت 

يــ  العؤمــ  واخلؤصــ ، ويضــع يتصــورًا شــؤمالً ملــؤ ســيحتويه املقــرر املــربمج بتحديــد األهــداف التعليم
من مكونؤت، وهذه أشبه خبريط  عؤم  يتوضح عالقؤت الوحـدات ببعضـهؤ مـع بعـض، وحمتـوى  
كل وحدة، وكيفي  متكني الطلب  مـن املقـرر ومتـؤبعتهم أثنـؤء الدراسـ  وطريقـ  يتقـوميهم والتعريـف 

 .مون على يتنفيذ هذه املقرراتبؤألدوار اليت يقوم هبؤ املعلمون القؤئ
هذا الدور ينبغي أن يقـوم بـه معلـم صـؤحب خـربة يتعليميـ  جيـدة، ولـه درايـ  معقولـ  يف جمـؤل 

ــــ  وطــــرق يتدريســــهؤ ويتصــــميمهؤ ــــدئني . املنــــؤهج التعليمي وال مينــــع ذلــــك مــــن قيــــؤم املعلمــــني املبت
أجــل يتصــميم دروســهم  مبحــؤوالت جــؤدة يتســتند إىل املعرفــ  العلميــ  والقــدرة الفنيــ  املميــزة؛ مــن

 . حؤسوبًيؤ وفق املعؤيري املطلوب  واملعطيؤت واملقومؤت املتؤح  لتحقيق هذا العمل التعليمي

 :مرحل  اإلعداد والتجهيز: املرحل  الثؤني 

هــي املرحلــ  الــيت يــتم فيهــؤ جتميــع وجتهيــز متطلبــؤت التصــميم مــن صــيؤغ  األهــداف واإلعــداد 
ت االختبؤر، ومؤ يلزم العرض والتعزيز من أصوات وصور ثؤبتـ  للمؤدة العلمي  واألنشط  ومفردا
 .ومتحرك  ولقطؤت فيديو وغريهؤ
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 :مرحل  كتؤب  السينؤريو: املرحل  الثؤلث 

هي املرحل  اليت يتم فيهؤ يترمج  اخلطـوط العريضـ  الـيت وضـعهؤ املصـمم إىل إجـراءات يتفصـيلي  
ع يف االعتبــؤر مـــؤ مت إعــداده وجتهيـــزه وأحــداث ومواقــف يتعليميـــ  حقيقــ  علـــى الــورق مــع الوضـــ

 .مبرحل  اإلعداد من متطلبؤت
ويتتلخص خط  العمل يف هذه املرحل  بتسجيل مؤ ينبغي أن يعرض على الشؤش  على منـؤذج 
خؤصـ  يتعــرف بنمــؤذج الســينؤريو، وهـي مصــمم  ومقســم  بطريقــ  يتشـبه متؤًمــؤ شؤشــ  احلؤســوب 

 .وهي ختتلف حسب نوع الشؤش  الربجمي 

 :مرحل  التنفيذ: ل  الرابع املرح

هي املرحل  اليت يتم فيهؤ يتنفيذ السينؤريو يف صورة برجمي  ووسؤئط متعددة يتفؤعلي  مع كتؤبـ   
 .بعض البنؤءات املنطقي 

 : مرحل  التجريب والتطوير: املرحل  اخلؤمس 

لتحسـني وهي املرحل  اليت يتم فيهؤ عرض الربجمي  على عدد من احملكمني املختلفني؛ هبدف ا
والتطـــوير، حيـــث يتُعـــرض الربجميـــ  علـــى خـــرباء املنـــؤهج وطـــرق التـــدريس وأســـؤيتذة علـــم الـــنفس 
الرتبوي، إضؤف  إىل عرضهؤ عملًيؤ على عيِّن  من الطالب متثل اجملتمع األصلي الذي يُتطبـق فيـه 

رض، الربجمي ، وكذا أسؤيتذة علم النفس الرتبوي، وذلك من خالل قـوائم التقـومي املعـدة هلـذا الغـ
ويف ضـــوء مواقـــف عيِّنـــ  الطلبـــ  جيـــرى مزيـــد مـــن التعـــديالت علـــى الربجميـــ  إذا لـــزم األمـــر إىل أن 

 .نصل إىل مستوى يسمح بنشرهؤ ويتعميمهؤ على نطؤق واسع
 

ؤ مهمؤ من مكونؤت جمؤل يتكنولوجيـؤ التعلـيم مكونً يعد التصميم التعليمي  تضح أنَّ يممؤ سبق 
أمهيـ  التصـميم كمكـون مـن  ويتـأيت. يتكنولوجيـؤ التعلـيم يصـصؤتخوهو أحـد املهـؤم األسؤسـي  ال

مـؤ ينؤسـبه مـن مـواد يتعليميـ  وأجهـزة وطـرق عـرض  يتعليمـيمكونؤت اجملؤل من أن لكل موقـف 
للمحتــوى الدراســي، وحتتــؤج هــذه اجلوانــب إىل وضــع مواصــفؤت وخصــؤئص خؤصــ  هبــؤ حــىت 

وللتصميم أنشط  عديدة . ليميميكن إنتؤجهؤ بصورة جيدة يتزيد من فؤعلي  وكفؤءة املوقف التع
 .رختتلف من موقف إىل آخ
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 :مواصفات ومعايير البرامج التعليمية الجيدة (4
 (1):لكي يُتوصف الربجمي  التعليمي  بؤجلودة ال بد من يتوفر بعض املعؤيري هلذه الربجمي ، ومنهؤ

عــ  حتديـد اهلــدف العـؤم مــن الربجميـ  وجمــؤل اسـتخدامهؤ، مث يترمجــ  هـذا اهلــدف إىل جممو  .1
 .أهداف سلوكي  أخرى ميكن قيؤسهؤ ومالحظتهؤ

 .التأكد من مالءم  الربجمي  التعليمي  مليول ومستويؤت وقدرات الفئ  املستهدف  .2

حتديــد الســلوك املــدخلي أو وصــف املتطلبــؤت الســؤبق  عنــد املــتعلم ألمهيتهــؤ يف حتديــد  .3
 .نقط  البدء يف التصميم

 .ي  وفًقؤ لطبيع  احملتوىيتوفري عؤمل التفؤعل بني املتعلم والربجم .1

 .يتوفري عنصر اجلذب والتشويق واإلثؤرة يف الربجمي  املنتج  .5

 .حتديد منط التحكم يف الربجمي  من ِقَبل املتعلم أو العكس وحجم هذا التحكم .0

 .يتوفري أمثل  وأنشط  بديل  ومتنوع  يتنؤسب مستوى الفئ  املستهدف  .7

 .ربجمي  يتتعلق بؤحملتوى التعليمييتوفري جمموع  من التمؤرين والتدريبؤت يف ال .8

 .يتوفري التغذي  الراجع  املريتدة ويتنوع أسؤليب يتقدميهؤ .0

 .مراعؤة التنظيم السيكولوجي واملنطقي يف عرض احملتوى التعليمي .19

يتوفري مقؤييس أو اختبؤرات متنوعـ  كؤالختبـؤر القبلـي والبنـؤئي والنهـؤئي وفـق مبـؤدئ  .11
 .التقومي املرجعي

دى املــــــتعلم ويتقــــــدمي العــــــالج املنؤســــــب لــــــه وفــــــق ميولــــــه حتديـــــد نقــــــؤط الضــــــعف لــــــ .12
 .واستعدادايته

 .حتديد نقط  النهؤي  للربجمي  .13

 .يتوفري الوسؤئط التعليمي  واألجهزة اليت يتسهم يف إنتؤج الربجمي  بصورة جيدة .11

 (2) :تقسيم مواصفات البرامج التعليمية الجيدة (4
 :المواصفات التربوية (أ 

 .معرَّف  بدق يتشتمل على أهداف يتعليمي  واضح  و  .1

                                                 

 .395أمحد سؤل وعؤدل سرايؤ، مرجع سؤبق، ص( 1)
 .128، مرجع سؤبق، صالمدخل إلى تكنولوجيا التعليمنصر، ( 2)
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 .يُتصؤغ أهداف الربامج التعليمي  على أسؤس فلسف  يتربوي  واضح  .2

 .يتعرض اخلربات التعليمي  بطريق  ميكن حتقيقهؤ من حيث بيئ  التفؤعل .3

 .يكون احملتوى منؤسًبؤ للمستوى الدراسي املستهدف .1

 .حمتوى وطريق  عرض الربامج التعليمي  يستثري يتفكري املتعلم .5

 .تعددة من التقومي كؤلبنؤئي والنهؤئي، والتغذي  الراجع  الفوري حتتوي أنواًعؤ م .0
 :المواصفات الفنية (ب 

 .يتعرض اختيؤرات التحكم يف الربامج التعليمي  بطريق  إبداعي  .1

 .متكِّن الربامج التعليمي  املتعلم من التحكم يف عملي  التعلم .2

 .مهؤحتدد الربامج التعليمي  األمنؤط التدريسي  املستخدم  يف يتصمي .3

 .يلتفت عند اختيؤر الربامج التعليمي  إىل أسؤسيؤت التصميم اجليد واملنؤسب .1

يتتالءم متطلبؤت يتشغيل الربامج التعليمي  مع املكونؤت الداخلي  واخلؤرجي   .5
 . ألجهزة الكمبيويتر

 :المواصفات االجتماعية واألخالقية (ج 

 .رعي ، واألخالقي يكون احملتوى العلمي للربامج التعليمي  ملتزًمؤ بؤلضوابط الش .1

 .يتكون الصور والرسومؤت املستخدم  ضمن مؤ يريتضيه الدِّين واخلُُلق .2

 .يتكون األمثل  والتدريبؤت املقدَّم ، مشتق  ومتوافق  مع ثقؤف  اجملتمع .3

 .يتكون اللغ  املستخدم  لغ  فصيح  وصحيح ، خؤلي  من األلفؤظ الغريب  .1

 :تدريس البرمجيات التعليمية  فيدور المعلم  (3
مرحلــ  اإلعــداد، : إنَّ دور املعلــم يف الربجميــ  التعليميــ  ميكــن يتقســيمه إىل ثــالث مراحــل هــي 

وفيمــــؤ يلــــي اســــتعراض لكــــل مرحلــــ  مــــن هــــذه . ومرحلــــ  التشــــغيل، ومرحلــــ  مــــؤ بعــــد التشــــغيل
 (1):املراحل

 
 
 

                                                 

 .211، مرجع سؤبق، صتصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجهانصر، ( 1)
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 :دور المعلم في مرحلة اإلعداد ( أ

الطالب الفعلي للكمبيويتر واملقصود مبرحل  اإلعداد يتلك الفرتة اليت يتسبق استخدام 
والربجميؤت التعليمي  يف مواقف التعليم والتعلم حبجرة الدراس  حيث يقوم املعلم بعدة وظؤئف 

 . يف هذه املرحل 
 :ويرى البؤحث أنَّ من يتلك الوظؤئف اليت متثل مرحل  اإلعداد

 .جتريب األجهزة والتأكد من صالحيتهؤ للعمل .1

 .يتوفري أدوات العمل من أقراص وأوراق وغريهؤ .2

 .االطالع على الربنؤمج قبل عرضه .3
 :دور المعلم في مرحلة التشغيل  ( ب

 :يقوم املعلم يف هذه املرحل  بعدة أعمؤل منهؤ مؤ يلي 
 .يتسجيل أامؤء الطالب على الكمبيويتر يف املقررات اليت سيقومون بتعلمهؤ .1

موضوع الدراس ؛ هبدف حتديد مؤ يعرفه  إعطؤء اختبؤرات يتسكني يتتعلق بؤملقرر .2
ومؤ ال يعرفه كل يتلميذ على حدة، وعؤدًة مؤ يتُعرف هذه العملي  بؤسم حتديد 

 .املستوى

يقوم املعلم بتوزيع الربجميؤت التعليمي  املختلف  على أجهزة الكمبيويتر املختلف   .3
 .ويتوزيع الطالب عليهؤ

يتر ويتقدمي املسؤعدات الفردي  متؤبع  الطالب أثنؤء العمل على أجهزة الكمبيو  .1
 .والتوجيه ملن حيتؤج من الطالب طبًقؤ لظروف كل طؤلب على حدة

 :دور المعلم في مرحلة ما بعد التشغيل ( ج

إذ يستلزم األمر القيؤم ! ال ينتهي عمل املعلم مبجرد انصراف الطالب من معمل الكمبيويتر 
 :بأعمؤل عديدة منهؤ مؤ يلي

اليت يتكون على هيئ  أقراص من أجهزة الكمبيويتر  جتميع الربجميؤت التعليمي  .1
 .ووضعهؤ يف املكؤن املخصص هلؤ

التأكد من إيقؤف مجيع أجهزة الكمبيويتر وفصل التيؤر الكهربؤئي عنهؤ وإعؤدهتؤ  .2
 .إىل وضعهؤ الطبيعي والتخلص من أي خملفؤت موجودة جبوار األجهزة
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الـذين انتهـوا مـن العمـل يف  كتؤب  وطبؤعـ  بعـض املعلومـؤت املتعلقـ  بـأداء الطـالب .3
هنؤيــ  األســبوع ودراســ  هــذه املعلومــؤت ويتفســريهؤ وحتديــد مــؤ ينبغــي أن يكلــف بــه كــل 

 .يتلميذ على حدة طبًقؤ ملستوى أدائه الفعلي

إجــراء بعــض التعــديالت الــيت يراهــؤ منؤســب  علــى الربجميــؤت املســتخدم  وذلــك مــن  .1
 .خالل مالحظؤيته أثنؤء العمل

عليم بؤحلؤسب اآليل يعترب ضمن حزم التعليم اإللكرتوين، الذي يتنؤول استخدام املعلم للت
قضؤيؤه كثري من الرتبويني يف الوقت احلؤضر، وبؤلتؤيل فإنَّ دور املعلم يف هذا النوع من التعليم 

 : يتمثل يف لعب املعلم لألدوار التؤلي 
 -دور املصمم  -دير دور م -دور البؤحث  -دور املوجِّه  -دور املبسِّط  -دور التقين 
 .دور املسؤعد

 :يف الشكل التؤيل وكل ذلك مت يتبسيطه
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(5)شكل رقم   

 ( )دور المعلم في التعليم اإللكتروني

 
 :خصائص تالميذ المرحلة االبتدائية في فترة الطفولة المتأخرة: المبحث الرابع

للذكور  سن  12 – 0سنوات لإلنؤث ومن سن  19 – 0لطفول  املتأخرة هي من سن ا"
  (2)".ؤسن  وهي يتقؤبل مرحل  املدرس  االبتدائي  يتقريبً  12 – 0ويرى البعض أهنؤ يتبدأ من 

وسيتم احلديث هنؤ عن اخلصؤئص النفسي ، والعقلي ، واللغوي  لتلميذ املرحل  االبتدائي  يف 
يذ هذا هذه املرحل  نظرًا لعّين  البحث اليت يتتكون من يتالميذ الصف اخلؤمس االبتدائي، ويتلم

سن ، وهي سن  11الصف يكون متوسط عمره وفق نظؤم التعليم بؤململك  العربي  السعودي  
 .دخل ضمن مرحل  الطفول  املتأخرةيت

   :الخصائص النفسية (5
 (3) :يتتصف اخلصؤئص النفسي  يف هذه املرحل  بؤلتغريات التؤلي 

ط عؤل الكبؤر يشعر األطفؤل عؤدة يف هذه السن برغب  أكيدة يف حتقيق الذات وس .1
لتبلور فكرهتم عن أنفسهم ورغبتهم يف يتأكيد ذواهتم، ممؤ يؤدي إىل سعيهم إىل 

                                                 

جبؤمعـ  امللك خؤلـد مــوسوعـــ  النقــؤش جملتمـع ممـؤرس  التعـليم اإللكرتوين : موقع ويكي زاجل( 1)
(http://www.elkeys.com/wiki/index.php?title=) 

 .191، ص(م1008، دار الفكر العريب :القؤهرة)علم نفس الطفولة، عبد اجمليد، ، منصور (2)
 -هـ 1121إشبيليؤ للنشر والتوزيع، : الريؤض)، 1ط، الطفولة والمراهقة: النموعلم نفس ، هشؤم حممدخميمر،  (3)

 .122-121، ص(م2999
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احلذر من الكبؤر يف يتصرفؤهتم والتكتم فيمؤ يقومون به من يتصرفؤت أو يفعلونه من 
 .سلوكيؤت

يتتميز هذه السن ببدء انطالق الطفل من املنزل فيصبح إرضؤء األصدقؤء والزمالء  .2
 .اآلبؤء أو الكبؤرأهم من إرضؤء 

يتميز الطفل يف هذه السن بؤلنشؤط والطؤق  الزائدة، ممؤ يؤدي به إىل قضؤء أكثر  .3
 .وقته خؤرج املنزل يف اللعب

يأخذ األطفؤل يف هذه السن األمور جبدي  يتؤم  ويتوقعون اجلدي  من الكبؤر؛ لذا  .1
 .نراهم يف حؤج  إىل املعؤمل  الثؤبت  اخلؤلي  من التذبذب

ذه املرحل  حدًّا فؤصاًل بني املرحل  السؤبق  هلؤ واليت كؤن فيهؤ طفاًل يعؤمل  يتعترب ه .5
كطفل واملرحل  الثؤني  اليت يتليهؤ واليت يشب فيهؤ عن الطوق؛ لذا يشعر طفل هذه 
املرحل  بأنه ال ينتمي إىل عؤل الصغؤر وال إىل عؤل الكبؤر ممؤ يؤدي إىل صعوب  

   .التعؤمل معه

هذه اخلصؤئص عند ربطهؤ يف هذا البحث الذي ُيستخدم فيه برنؤمج وميكن من خالل 
بوربوينت يف يتقدمي درس القواعد النحوي  ميكن اعتبؤر هذا الربنؤمج ذا فؤئدة كبرية لطفل هذي 
املرحل  وخيدم جؤنب جنوح الطفل إىل حتقيق ذايته وامليل إىل اجلدي  مبؤ يتمتع به الربنؤمج من 

لذي يعطي املتعلم فرص  استنتؤج األفكؤر والتعبري عن الذات جبدي   ميزة التدرج يف الدرس ا
كمؤ أن متيز الربنؤمج بصف  التشويق ميكنه احلد من احلرك  الزائدة اليت يتصف هبؤ طفل هذه 

 .املرحل  بشد انتبؤهه أكثر
   :الخصائص العقلية (4

 ( ) :مؤ يأيتيتتمثل اخلصؤئص العقلي  يف مرحل  الطفول  املتأخرة في
ن الطفل يأخذ يف االنتقؤل من مرحل  اخليؤل واللعب اإليهؤمي إىل مرحل  الواقعي  أو أ .1

  .املوضوعي 

                                                 

، مقؤل يتربوي بشبك  األلوك  اإللكرتوني ، تعريفات وخصائص.. الطفولة، موسى جنيب موسى، معوض (1)
 (.بتصرف) (./http://www.alukah.net/social/0/44786. )م2/19/2912

http://www.alukah.net/social/0/44786/
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القوى العقلي  يتأخذ يف النضج كؤلتذكر والتفكري والربط والقدرة على التصور كذلك  .2
  .يتزداد قدرة الطفل على االنتبؤه اإلرادي

ستيعؤب الكثري ممؤ يصل إليهؤ ذاكرة الطفل يف هذه املرحل  ذاكرة قوي  قؤدرة على ا .3
  .ؤ على االحتفؤظ بؤملعلومؤت أطول مدة ممكن وقؤدرة أيضً 

ؤ ويف هذه املرحل  يستطيع الطفل التفكري بؤستخدام املعلومؤت اليت يدركهؤ إدراكً  .1
 .يصبح أكثر مرون  يف استخدام هذه املعلومؤت، وكمؤ امبؤشرً 

 .  يف صورة فكرةيث احلقيقا على استعؤدة األحداكذلك يصبح أكثر يتركيزً و  .5
بؤلعؤل احمليط به  يتلميذ املرحل  االبتدائي  يف هذه الفرتة ايتصؤلممؤ سبق ميكن استنتؤج أن 

وحيتؤج إىل معؤون  من حيث مراعؤة ، يزيد من مدركؤيته احلسي  لعنؤصر البيئ  اليت يعيش فيهؤ
ويتسؤعد  .ؤت الدروسمدة الدرس واستخدام وسؤئل اإليضؤح اليت يتعينه على فهمه ملوضوع

على االستفؤدة من كثرة املران والتكرار ممؤ يؤدي بؤلطفل إىل إيتقؤن كثري من لديه قوة الذاكرة 
وكل ذلك جيعل استخدام برنؤمج بوربوينت يف يتدريس القواعد  .املهؤرات احلركي  والعقلي 

ليته لعرض الصور النحوي  لطفل هذه املرحل  منؤسًبؤ بدرج  كبرية لتميز هذا الربنؤمج بقؤب
ؤ أن يتلميذ هذه لتمؤرين املختلف  بواسطته، ال سيمواألشكؤل وامؤع األصوات وإجراء بعض ا

 .املرحل  مييل إىل احملسوسؤت
   :الخصائص اللغوية (4

 ( ) :جوانب رئيس  هي أربع يتتمثل يف يف هذه املرحل  الطفل اللغوي   ثروةمؤ أ
 .مقدار سع  القؤموس اللغوي .1

 .النطق والتعبري طالق  وسالم  .2

  .املكتوب  أوفهم مدلوالت اللغ  املنطوق   .3

 . ً متكن الطفل من التعبري كتؤب .1
ن ثروة الطفل اللغوي  يتريتكز على يتكرار الكلمؤت املستخدم  يف إالوطن العريب ف يف أمؤ"

  دون االعتمؤد على الكلمؤت الشؤئع  يف يسدر االعتيؤدي  والشؤئع  يف كتبهم امل أحؤديثهم
                                                 

، مقؤل يتربوي بشبك  األلوك  اإللكرتوني ، نمو اللغوي عند الطفلمراحل الجمل  االبتسؤم  اإللكرتوني ،  (1)
  (.http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_23566.html. )م2/12/2997

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_23566.html
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ن و وليؤت القؤئمني بشؤ ؤ ومن مس ،كتبهم  أو األطفؤلصحف  أو اإلذاع  أوج التلفؤز برام
 ( )."اللغ  قالفكر عن طري ةالرتبي  بلور 

إًذا فؤخلصؤئص األربع املذكورة يتُعد ميزة جيدة لتلميذ املرحل  االبتدائي  يف فرتة الطفول  
د يتعلمه بواسط  احلؤسب اآليل املبكرة يتسؤعده يف سرع  االستيعؤب بصورة عؤم ، وبؤلتؤيل عن

الذي يتميز هو اآلخر مبميزات جؤذب  لطفل هذه املرحل ، وهي يتتمثل يف برنؤمج بوربوينت 
 .خبصؤئصه املتعددة
 :المجال المعرفي عند بلوم: المبحث الخامس

 :بلوم وتصنيف األهداف التعليمية (5
ذلك  كؤن أول مؤ بدأ ل ؛أنه يتعرف  بسهول  إىل مؤ هو مهم( بلوم)كؤنت إحدى مواهب "
لقد حدث ذلك عندمؤ بدأ  (.واقعي )البحث عن  كيفي  وضع أهداف يتربوي  عملي  هو به 

إذ وجه اهتمؤمه إىل وضع مواصفؤت . العمل يف مكتب االمتحؤنؤت يف جؤمع  شيكؤغو
  وإىل أن األهداف املعرفي  ميكن يتنظيمهؤ ويتريتيبهؤ على أسؤس مؤ يف املعرف، األهداف الرتبوي 
، فإذا متكن البؤحث من بنؤء هذا اهلرم املعريف أمكن أن يصنف األهداف، ذاهتؤ من يتعقيد
 .م1050ؤ يف يتصنيف األهداف املعرفي  سن  فعالً عندمؤ وضع كتؤبً ( بلوم)وهذا مؤ قؤم به 

أمؤ . املستوى األول واألبسط  فيهؤ هو التذكر :املعرف  إىل ست  مستويؤت( بلوم)قّسم 
وبؤلطبع كؤنت معرف  املستوى األول ، فهم مستوى التقوميفهو ؤدس واألخري املستوى الس

ؤ ملعرف  املستوى ؤ مسبقً ومعرف  املستوى الثؤين متطلبً ، ؤ ملعرف  املستوى الثؤينؤ مسبقً متطلبً 
  ( )."الثؤلث وهكذا

الغرض اجلوهري من يتصنيف األهداف التعليمي  مسؤعدة املعلم على حتديد أنسب ظروف "
فظروف يتعلم يتكوين املفؤهيم ختتلف . علم ملختلف املهؤم اليت جيب على التلميذ يتعلمهؤالت

عن ظروف يتعلم حل املشكالت أو التفكري االبتكؤري أو إكسؤب املهؤرات أو حفظ قؤئم   
وهذا يعين بؤلطبع أن مسؤولي  املعلم أكرب من جمرد وصف العمل . كلمؤت بلغ  أجنبيه

                                                 

 . املرجع السؤبق (1)
  .املرجع السؤبق( 2)
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ف يف عبؤرات سلوكي  فهي يتشمل أيًضؤ يتصنيف هذه األهداف إىل الرتبوي أو صيؤغ  األهدا
 .الفئؤت السلوكي  اليت يتنتمي إليهؤ

كمؤ أن لتصنيف األهداف التعليمي  قيم  أخرى يتتمثل يف حتديد املهؤم الفرعي  اليت جيب 
وخؤص  إذا صنفت هذه املهؤم الفرعي  إىل فئؤت سلوكي  ، يتعلمهؤ أثنؤء يتعلم العمل الكلي

 (1) ". ف  يتتطلب ظروف خمتلف  للتعلمخمتل
  :تصنيف األهداف التربوية في المجال المعرفي (4

وجتهيزهؤ ( التذكر)يقصد بؤجملؤل املعريف العمليؤت اليت يتركز على ختزين املعلومؤت "
وهو بذلك ميتد يف مدى واسع ابتداًء من االستدعؤء البسيط لوحدة من املعلومؤت ، (التفكري)

وقد صدر يتصنيف . بتكؤري  اليت يتتطلب يتركيب األفكؤر واملواد والربط بينهؤإىل العمليؤت اال
يف صورة يتريتيب هرمي لألهداف اليت  1050بلوم لألهداف الرتبوي  يف امليدان املعريف عؤم 

ميتد من البسيط ، يتتعلق بؤستدعؤء املعلومؤت والتعرف عليهؤ ويتنمي  القدرات واملهؤرات العقلي 
أن أمنؤط السلوك اليت يتتألف منهؤ فئ  معين  ال بد أن يتستفيد من أمنؤط  إىل املركب مبعىن

(2)".السلوك اليت يتوجد يف الفئؤت السؤبق  ويتعتمد عليهؤ
 

يتُعىَن األهداف يف اجملؤل املعريف بؤلعمليؤت العقلي  كؤلتفكري واإلدراك واالستدالل "و
 األكثر يتعقيًدا على النحو واحملؤكم ، ويتشكل ست  مستويؤت هرمي  يتتدرج من البسيط إىل

مستوى املعرف ، ومستوى االستيعؤب، ومستوى التطبيق، ومستوى التحليل، ومستوى : التؤيل
  (3) ".الرتكيب، ومستوى التقومي

ويرى بلوم وزمالهه أن بُعد التعقد أو الرتكيب هو البعد األسؤسي الذي ختتلف فيه ظواهر "
ميكن حتديدهؤ يف ( يتذكر احلقؤئق التفصيلي )قدرة على ومن ذلك مثال أن ال، امليدان املعريف

ولكنهؤ يف مستوى آخر قد يتصبح جزءًا من قدرة أخرى أكثر يتركيبًؤ ، أحد مستويؤت التعقد

                                                 

، (م2990مكتب  األجنلو املصري ، : القؤهرة)، 0، طعلم النفس التربويؤدق، فؤاد أبو حطب وآمؤل ص( 1)
 .120ص

 .139املرجع السؤبق، ص( 2)
 .05ص، (م2995 -هـ 1120دار الرسؤل  العؤملي ، : دمشق)، 19، طعلم النفس التربوي، عبد اجمليدنشوايت،  (3)
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ومعىن ذلك أن القدرة على يتذكر احلقؤئق التفصيلي  يتعد يف ، (يتطبيق املبؤدئ)مثل القدرة على 
 . احلؤل  الثؤني  جزء من قدرة أكرب بينمؤ هي يف، احلؤل  األوىل غؤي  يف ذاهتؤ

من ( سواء يف التذكر أو التفكري)وينبه بلوم وزمالهه إىل مسأل  مهم  أخرى وهي أن القدرة 
املستوى األدىن يفرتض فيهؤ أن يتكون أيسر وأسرع يف االكتسؤب من القدرة يف املستوى 

أي أن القدرة من املستوى ، يالعكس، أمؤ االحتفؤظ بنوايتج التعلم فإنه يتخذ االجتؤه. األعلى
من يتلك اليت يتكون من املستوى  –بعد اكتسؤهبؤ  –األعلى يتم االحتفؤظ هبؤ فرتة أطول 

أسؤس يتريتيب األهداف املعرفي  يتريتيًبؤ هرمًيؤ ( الرتكيب)وهبذا اعترب متصل التعقد . األدىن
 .متضمًنؤ مبدأ التدرج من البسيط إىل املركب

االنتقؤل من احملسوس إىل اجملرد، ومن اخلؤص )مبدآن آخران مهؤ  وقد أضيف إىل هذا املبدأ
وهبذا ميكن القول أن هذه املبؤدئ الثالث  حتدد البني  اهلرمي  لألهداف املعرفي  (. إىل العؤم

ومن . مبتدئ  بؤلبسيط واحملسوس واخلؤص ويتنتقل يف مستويؤت متتؤبع  إىل املركب واجملرد والعؤم
 .ؤدئ هي حمصل  البحث يف جمؤالت النمو والتعلم والشخصي املعلوم أن هذه املب

املعرف  أو التذكر من نؤحي  والقدرات أو املهؤرات : ويشمل هذا التصنيف فئتني كبرييتني مهؤ
، الفهم: ويتشمل املهؤرات والقدرات العقلي  مخس فئؤت هي، العقلي  من نؤحي  أخرى

سمي النوع األول أهداف التذكر والنوع الثؤين وسوف ن. والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي
(1)".أهداف التفكري

 

يتسعى األهداف املعرفي  إىل يتزويد املتعلم بؤملعلومؤت واملعؤرف واخلربات املعرفي  اليت "
يتسؤعده على يتطوير قدرايته العقلي ، وهذه األهداف متثل الغؤلبي  العظمى من األهداف اليت 

ن حتقيقهؤ يف العملي  التعليمي ، وقد يتعددت التصنيفؤت املعرفي  يف يركز عليهؤ املعلمون وحيؤولو 
هذا اجملؤل مثل يتصنيف جؤنيه ويتصنيف جرونالند، ولكن يعد يتصنيف بلوم من أكثرهؤ شهرًة 

ويصنف بلوم هذه األهداف إىل ست  مستويؤت مريتب  بشكل . واستخداًمؤ يف اجملؤل الرتبوي
يشكل مستوى أويل ليشمل التذكر أو املعرف ، والفهم، هرمي ومنتمي  إىل مستويني أوهلمؤ 

                                                 

 .131-139، صمرجع سؤبقفؤاد أبو حطب وآمؤل صؤدق، ( 1)
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والتطبيق، ومستوى أكثر يتطورًا من األهداف املعرفي  ليشمل التحليل، والرتكيب، والتقومي كمؤ 
  : (1)"التؤيل (1)هو موضح يف اجلدول رقم 

 (5)جدول رقم 

 مستويات األهداف المعرفية
مستوى 

 الهدف

نوع الهدف 

 المعرفي

 ثلة ألفعال يمكن أن يبدأ بها الهدفأم الموضوعات

المستويات 

 المعرفية الدنيا

المعرفة أو 

 التذكر

معرفة األشياء والحقائق والمصطلحات 

 .والنظريات والمفاهيم

د، يذكر،  ي، يعدِّ ف، يُـَميِّز، يسمِّ يعرِّ

ر  .يرتِّب، يحفظ، يكرِّ

 -الفهم 

 االستيعاب

ر القدرة على ترجمة النصوص واألشكال، وتفسي

النصوص واألفكار، واستكمال المعلومات 

 .الناقصة

يفسِّر، يصوغ، يصنِّف، يشرح، 

ل، يعبِّر، يلخِّص،  يوضح، يحوِّ

 .يناقش

 التطبيق
القدرة على تطبيق القوانين والنظريات والمفاهيم 

 .واألساليب في مواقف جديدة وبطريقة سليمة

يطبِّق، يمثِّل، يوظِّف، ينظِّم، يشغل، 

 .يضرب أمثلة يحل، يرسم،

المستويات 

 المعرفية العليا

 التحليل
القدرة على تحليل العناصر والعالقات والمبادئ 

 .إلى عناصرها األساسية

ق،  د، يفرِّ يحلِّل، يصنِّف، يُـَميِّز، يحدِّ

 .يقارن، يحسب، يستخلص

 التركيب
القدرة على تركيب عدد من الوحدات أو العناصر 

 .جديدة ذات معنىواألجزاء لتشكل بنية كلية 

يركِّب، ينسِّق، يولِّد يصوغ، يعدِّل، 

م، يكتب، يروي  .يضع خطة، يعمِّ

 التقويم
القدرة على تقدير قيمة األشياء والمثيرات 

 .وإعطاؤها أحكاًما قيمية وفق معايير محددة

ن،  ر، يقدِّر، يثمِّ يحكم على، يبرِّ

ح، يتنبأ  .يصحِّ

قسم بلوم األهداف . ئع استخدامهؤ يف املدارسيعد يتصنيف بلوم من التصنيفؤت الشؤ"
املعرفي  اإلدراكي  إىل ست  فئؤت، مصنف  على صورة يتسلسالت هرمي ، إذ يعتمد التعلم يف 

كمؤ يظهر يف   (2)."املستويؤت العليؤ على حتقيق األهداف السلوكي  يف املستويؤت األدىن
  .(2)الشكل رقم 

لبؤحثني يف ميدان الرتبي  وعلم النفس، وميكن يتلخيص وقد أثؤر يتصنيف بلوم اهلرمي اهتمؤم ا
 ( 3) :النتؤئج اليت يتوصلوا إليهؤ يف اآليت

يتفق احلكؤم من اخلرباء فيمؤ بينهم ايتفؤقًؤ كبريًا على يتصنيف أسئل  االختبؤرات وصيغ  -1
األهداف الرتبوي  يتبًعؤ لنظؤم بلوم، أمؤ نتؤئج التحليل العؤملي فقد بينت أنَّ فئؤت 

 .لنظؤم ليست مستقل  وظيفًيؤهذا ا

                                                 

، النظرية والتطبيق: علم النفس التربويؤن يوسف العتوم وشفيق فالح وعبد النؤصر ذيؤب ومعؤوي  حممود، عدن( 1)
 .11، ص(م2998 -هـ 1128دار املسرية للنشر والتوزيع والطبؤع ، : عمؤن)، 2ط

 - هـ1125دار صفؤء للنشر والتوزيع، : عمؤن)، 3، طعلم النفس التربويحنؤن عبد احلميد، ، العنؤين (2)
 .10 - 18، ص(م2995

 .131، صمرجع سؤبقفؤاد أبو حطب وآمؤل صؤدق، ( 3)
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نظؤم بلوم التصنيفي لألهداف املعرفي  يبلغ من الشمول درج  يتكفي الستيعؤب  -2
 .العنؤصر املعرفي  املهم  اليت يتستخدم يف املدارس يف وقتنؤ احلؤضر

عدم جدوى الرتكيز على الطبيع  اهلرمي  للتصنيف، ومن األفضل التأكيد على  -3
 .تالعالق  املنطقي  بني الفئؤ

 
(4)شكل رقم   

(1)تصنيف بلوم الهرمي لألهداف المعرفية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .10ص، مرجع سؤبقالعنؤين، ( 1)

 معرفة

  فهم+ معرفة 

 تطبيق+ فهم + معرفة 

  تحليل +تطبيق + فهم + معرفة 

  تركيب +تحليل + تطبيق + فهم + معرفة 

 + معرفة 

 + تطبيق + فهم 

  تركيب+ تحليل 

 تقويم + 



 

 

  

 

 الفصل الخامس
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 خامسالفصل ال
   بناء األدوات وإجراءات التطبيق

 
 :مقدمة: أوالً 

، كمؤ وإجراءايته ،بحث وعينتهالوجمتمع  ،بحثمنهج البصف  رئيس   يتنؤول هذا الفصل
مث  األسؤليب اإلحصؤئي  املستخدم ،لك امليداني ، وكذ بحثالأدوات  بؤلتفصيل يتنؤول

   .بحثالالصعوبؤت اليت واجهت البؤحث أثنؤء إجراء 
 : منهج البحث: ثانًيا

استخدم البؤحث املنهج الوصفي يف مجع البيؤنؤت املطلوب  لكتؤب  اإلطؤر النظري والدراسؤت 
س القواعد النحوي  فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدري لوصول إىل مدىالسؤبق ، ل

شبه املنهج البؤحث استخدم   ، كمؤلتحقيق األهداف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي 
 .التجرييب
ويَتستخِدم الدراس  التجريبي  يف العؤدة جمموعتني من األفراد، إحدامهؤ يتسمى بؤجملموع  "

دة موع  التجريبي  معؤجل  جديويف العؤدة يتتلقى اجمل... الضؤبط  واألخرى بؤجملموع  التجريبي  
أمؤ اجملموع  الضؤبط  فإمؤ أن يتبقى . حول يتأثرياهتؤ أو أصيل ، وهي املعؤجل  اليت يدور البحث

على حؤلتهؤ دون يتغيري أو أهنؤ يتتلقى معؤجل  ختتلف عن املعؤجل  اليت يتلقتهؤ اجملموع  
الطريق  االستقرائي  ): هي البحثاجلديدة اليت حددهؤ البؤحث يف هذا واملعؤجل   .(1)"التجريبي 

، وقد صممهؤ كربنؤمج يتعليمي عرب عرض يتقدميي مستخدًمؤ (القؤئم  على احلؤسب اآليل
املتغري املستقل الذي األداة اليت يتعرب عن إعداده، وهذا الربنؤمج هو برنؤمج بوربوينت يف 

   .اجملموع  التجريبي  فقط درست بواسطته
سمت إىل واليت قُ  بحثالربنؤمج على جمموع  من عين  الحيث إن البؤحث قؤم بتطبيق 

دراسي  يف  موضوعؤتحيث يتدرس اجملموع  التجريبي  ( ض)وضؤبط  ( ج)جتريبي  : جمموعتني
وذلك بؤالعتمؤد على خطوات الطريق   اشتملت على أربع  دروس حنوي ،( لغيت)مؤدة 

                                                 

دار الفرقؤن للطبؤع  والنشر والتوزيع، : األردن -عمَّؤن )، 2، طأساسيات البحث التربويعبد الرمحن، ، عدس (1)
 .180 – 185، ص(م1007 -هـ 1118



  85 
 

ذاهتؤ  وضوعؤتامل تضؤبط  فدرسأمؤ اجملموع  ال، االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل
 .التقليدي  يف التدريساالستقرائي  بؤالعتمؤد على الطريق  

مت يتطبيق االختبؤر القبلي على اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  قبل التجرب ، مث يتلقت 
بؤستخدام الربنؤمج القؤئم على  (لغيت)املوضوعؤت الدراسي  يف مؤدة اجملموع  التجريبي  

ومن مث مت يتطبيق االختبؤر واجملموع  الضؤبط  درست بؤلطريق  التقليدي ، يل، احلؤسب اآل
 .على اجملموعتني التجريبي  والضؤبط ( بعد التجرب )التحصيلي 

وقد  ،وقد قؤم البؤحث  بتحليل نتؤئج االختبؤر القبلي للمجموعتني التجريبي  والضؤبط 
لرزم اإلحصؤئي  للعلوم االجتمؤعي  أثبتت نتؤئج التحليل اإلحصؤئي بؤستخدام برنؤمج ا

(SPSS) غري  9080)حيث بلغت الدالل  اإلحصؤئي   ،لالختبؤر القبلي يتكؤفؤ أفراد اجملموعتني
وهذا يدل   ،كمؤ أن الفروق بني متوسط درجؤت االختبؤر القبلي غري دال إحصؤئًيؤ ،(دال 

ي لالختبؤرات يعود لتأثري على أن أي فروق بني متوسط درجؤت اجملموعتني يف التطبيق البعد
 .الربنؤمج التدرييب

 :تهوعين البحث مجتمع: ثالثًا
 : بحثمجتمع ال .5

يف طالب الصف اخلؤمس من املرحل  االبتدائي  مبدارس جنوب جدة  بحثل جمتمع الثَّ ـميتَ 
دد فيمؤ بلغ ع ،(1)مدرس ( 13) ؤوالبؤلغ عدده( قطؤع حي الن ــْزل  اليمؤني  والن ــْزل  الشرقي )

، أي أنَّ ؤطؤلبً ( 089)بؤملدارس املذكورة حوايل جمموع طالب الصف اخلؤمس االبتدائي 
 .طؤلًبؤ( 089)يقدَّر بـ جمتمع البحث

 (  4) رقم  جدول
 بحثمجتمع العدد المدارس التي تحتوي 

 عدد المدارس االبتدائية بجنوب جدة
 (قطؤع حي الن ــْزل  اليمؤني  والن ــْزل  الشرقي )

 الطالب بالصف الخامس عدد

13 089 
 

                                                 

 .22هـ، ص1131يم جبنوب جدة، دليل مكتب الرتبي  والتعل (1)
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  : الدراسة عينة .4
عــن طريــق املعؤينــ  العشــوائي  االختيؤريــ  البســيط  حيــث قــؤم البؤحــث  بحــثالمت اختيــؤر عينــ  

طؤلًبــؤ مــن طــالب ( 19)ومــن مث قــؤم بؤختيــؤر  بحــثالبؤختيــؤر عــدد ثــالث مــدارس مــن جمتمــع 
شــوائي ، حيــث كتــب البؤحــث مــن املــدارس الــثالث بطريقــ  عالصــف اخلــؤمس مــن كــل مدرســ  

أامـــؤء الطـــالب يف أوراق صـــغرية وقـــؤم بطيِّهـــؤ وبعثرهـــؤ حـــىت اختلطـــت ببعضـــهؤ مث اختـــؤر منهـــؤ 
 . بحثالورق ، وهبم انتهى البؤحث إىل عين  ( 19)عشوائيًّؤ 

ــــ  بحــــثالعينــــ   وقــــد يتكونــــت ــــؤ وكــــذلك ( 09) مــــن للمجموعــــ  التجريبي ــــؤ ( 09)طؤلًب طؤلًب
   :يوضح ذلك ( 3)ل رقم للمجموع  الضؤبط ، اجلدو 

  (4)رقم جدول 
 عدد الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة

 عدد أفراد العينة لمختار عشوائًياالعدد ا المدرسة المجموعة

 
 (أ)التجريبية 

  29 أبو عبيدة عؤمر بن اجلراح. 1
 29 ريؤض القرآن الكرمي. 2 09

 29 الطليع . 3

 
 (ب)الضابطة 

  29 بيدة عؤمر بن اجلراحأبو ع. 1
 29 ريؤض القرآن الكرمي. 2 09

 29 الطليع . 3

 129  المجموع
 

( 089)طؤلبًـؤ مـن مجلـ  ( 129)املتمثـل يف املـدارس الـثالث  بحـثالوبؤلتؤيل فإنَّ عدد عينـ  
  :بحثاليوضح عين  الدراس  بؤلنسب  جملتمع  (1)، واجلدول رقم بحثالطؤلًبؤ هم جمتمع 

 ( 3)رقم جدول 
 البحثعينة البحث بالنسبة لمجتمع 

 بحثالنسبة المئوية لعينة ال البحثعينة  البحثمجتمع 
089 129 11 % 
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 :العوامل غير التجريبية وكيفية ضبطها .4
 ومن ،قؤم البؤحث بعدة إجراءات من شأهنؤ زيؤدة يتكؤفؤ اجملموعتني التجريبي  والضؤبط 

 :، يذكر البؤحث مؤ يليمكن أن يتؤثر يف التجرب العوامل اليت مت ضبطهؤ واليت من امل
حسؤب الدالل  اإلحصؤئي  لفروق متوسطؤت : التحصيل السؤبق حملتوى املوضوعؤت -1

 .(إعداد البؤحث)درجؤت طالب اجملموعتني يف االختبؤر القبلي 
 . درست اجملموعتؤن احملتوى الدراسي ذايته: احملتوى -2
ني ملخًصؤ ملنهج النحو الذي متت دراسته يف وزَّع على اجملموعت: ملخص ملنهج النحو -3

 الصف الرابع قبل االختبؤر القبلي بأسبوع
يتأكد البؤحث من يتقؤرب مستوى اخلربة ملعلمي مؤدة لغيت : خربة القؤئم بؤلتدريس -1

 .بؤملدارس الثالث الذين قؤموا بتدريس املوضوعؤت الدراسي  احملددة
ي  موحدة بني املدارس الثالث لفرتة زمنيتدريس احلصص زمن خضع : وقت احلصص -5

 . دقيق  للحص  الواحدة( 15)وهي 
بق على كل من اجملموعتني اختبؤر التحصيل الدراسي طُ : وموعد يتطبيقهؤ بحثالأداة  -0

من احملتوى موضع الدراس  يتطبيًقؤ قبلًيؤ وبعديًؤ وقد مت التطبيق يف احلصص األوىل ويف 
 .نفسه لكل من اجملموعتني سبوعاأل

يف  همالطالب مجيع نَّ إالبؤحث على أن يتكون اجملموعتؤن متكؤفئتني حيث وقد حرص 
 –لغيت  قررم)ويدرسون املقرر نفسه  (الصف اخلؤمس االبتدائي)  نفسهؤ ياملرحل  الدراس

،   واحدةمدارس ذات طبيع  وبيئوهم يف الوقت نفسه ملتحقون يف  ،(اجلؤنب النحوي
يف جمموع  من املتغريات  بشكل كبريالطالب يتفقون وأعمؤرهم متقؤرب  وعليه يتضح أن مجيع 

ألن مجيع خصؤئص أفراد العين   متؤًمؤ؛ولذلك هم ميثلون جمتمعهم  ؛وبينهم جتؤنس شبه يتؤم
بؤلشكل هي نفسهؤ خصؤئص جمتمع البحث، كل هذه األمور جتعل اجملموعتني متكؤفئتني 

ضبطهؤ وفق أسس علمي  ، ولذلك متت معؤجل  يتلك العوامل و بحثال املطلوب يف هذا
  .حمددة
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 :إجراءات البحث :رابًعا
بدأ البؤحث ببعض اإلجراءات األولي  املهم ، من أجل يتأمني الوضع اإلداري املتعلق بلوائح 

والدراسؤت املمؤثل   إدارة الرتبي  والتعليم بؤململك  العربي  السعودي  فيمؤ خيتص بإجراء البحوث
، ومن أهم يتلك بحثاإلعداد اجليد قبل يتطبيق ال، وكذلك من أجل للبحث احلؤيل

 :اإلجراءات، يذكر البؤحث مؤ يلي
 :المكاتبات الرسمية . أ

حترير خطؤب من مدير املدرس  اليت يعمل هبؤ البؤحث إىل املدير العؤم للرتبي  والتعليم  .1
 .، يتضمن طلب اإلذن إلجراء البحث(بنني)مبحؤفظ  جدة 

، حيث حرََّر هو (بنني)بي  والتعليم مبحؤفظ  جدة استالم الرد من املدير العؤم للرت  .2
الرتبوي  لالطالع على قسم البحوث  –بدوره خطؤبًؤ إىل إدارة التخطيط والتطوير 

 . مث إجراء الالزم جتؤههؤ خط  البحث

قسم البحوث الرتبوي  على خط  الدراس   –بعد اطالع إدارة التخطيط والتطوير  .3
يتضمن موافقتهم إدارة التخطيط والتطوير خطؤبًؤ  ومنؤقش  البؤحث حوهلؤ حرََّرت

 .على إجراء البحث

قسم البحوث  –وقَّع البؤحث على يتعهد طُِلَب منه من إدارة التخطيط والتطوير  .1
 :الرتبوي ، يلتزم فيه البؤحث ببعض األمور، أمههؤ مؤ يلي

 استكمؤل أي مالحظؤت أو يتعديالت يف أداة الدراس  ايتضح ضرورة إجرائهؤ يف 
 .إطؤر يتعليمؤت وضوابط الوزارة اخلؤص  بأدوات البحوث

  بؤلصورة املالئم  والكمي  الالزم  بحثالااللتزام بتوفري أدوات. 

  بحثاملكؤني  احملددة يف ال بحثالوفق حدود  بحثاليتطبيق أدوات.  

  يتزويد قسم الدراسؤت والبحوث بقؤئم  بعدد وأامؤء املدارس أو إدارات ومكؤيتب
   .تعليم املراد يتطبيق األداة فيهؤالرتبي  وال

  بعد االنتهؤء منهؤ بحثاليتزويد قسم الدراسؤت والبحوث بنسخ  من. 

على بعض املدارس اليت  بحثالقؤم البؤحث بتوزيع خطؤب املوافق  على إجراء  .5
 .اليت مت حتديدهؤ عشوائًيؤ بحثاليتدخل يف جمتمع 
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 :بحثالقياس القبلي لل . ب
 توىوذلك لقيؤس حتصيل الطالب يف موضوعؤت احمل ،يتطبيًقؤ قبلًيؤختبــؤر حتصيلي اق يطبمت يت

يف كل مدرس  من مدارس بؤلنسب  للمجموعتني  سبوعموضع الدراس ، وذلك يف نفس األ
 .التجرييبللتحقق من جتؤنسهم قبل يتدريس الربنؤمج املختؤرة،  بحثالعيِّن  

  :وعند يتطبيق القيؤس القبلي مت مؤ يلي
بؤلتعؤون مع مدرسي   اإلشراف على يتطبيق االختبؤر بنفسه قؤم البؤحث بعملي .1

 .، ولكل مدرس  على حدةللمجموعتنيمؤدة لغيت بؤملدارس املعني  
 اسم – اسم املدرس )وجه البؤحث أنظؤر الطالب إىل كتؤب  البيؤنؤت األسؤسي   .2

 (.الفصل – الطؤلب
لألسئل ، وجه البؤحث الطالب على أن اإلجؤب  على نفس الورق  املخصص   .3

 .وفق املطلوب يف كل سؤالوذلك 
 .التنبيه على مجيع الطالب بقراءة التعليمؤت الواردة يف مقدم  االختبؤر .1
 .دقيق ( 15)حص  واحدة فقط إخبؤر الطالب بؤلوقت احملدد لإلجؤب  فهو  .5
ومن مث ( التجريبي  والضؤبط )أفراد اجملموعتني من بعد ذلك مت مجع اإلجؤبؤت  .0

ؤ بؤستخدام احلؤسب اآليل، وسيتم منؤقش  النتؤئج ا ملعؤجلتهؤ إحصؤئيً يتفريغهؤ متهيدً 
 .اخلؤص  بتطبيق االختبؤر القبلي يف فصل منؤقش  النتؤئج

 ( 1)جدول رقم 
 تفاصيل التطبيق القبلي للبحث

مستوى  مفردات االختبار القبلي
 الهدف

 تاريخ التنفيذ (41)الدرجة الكاملة  (6)عدد األسئلة الرئيسة 

 درجة السؤال األسئلة الفرعية
 5 2 التذكر عالمؤت اإلعراب األصلي 

من 
12/

19  
ىل 

إ
10/

19/
11

32
ـ   

ه
 

يتعريف الفعل، والفؤعل، واملفعول به، 
 واملبتدأ واخلرب

 5 5 الفهم

 5 5 التطبيق اجلمل  املفيدة، والفعل والفؤعل
 5 1 التحليل املفرد واملثىن واجلمع

بعض احلؤالت اجلمل  املفيدة و 
 اإلعرابي 

 5 5 الرتكيب

 5 3 التقومي اإلعراب
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   (:تدريس المجموعتين) بحثتنفيذ ال . ج
من قبل اجلهؤت املختص ، بدأ التدريس الفعلي  بحثالبعد املوافق  على يتطبيق 

 هـ،1133 -هـ 1132خالل الفصل الدراسي األول من العؤم الدراسي للمجموعتني 
كل حص  أُعطيت يف وقتهؤ احملدد حسب جملموعتني،  كلٍّ من اواستمر بواقع أربع حصص ل

البؤحث أن يتكون املدة متسؤوي  لكل  ىوقد راعيتوزيع املنهج الدراسي من قبل مدرس املؤدة، 
من اجملموعتني الضؤبط  والتجريبي ، وقبل يتدريس الربنؤمج للمجموع  التجريبي  عقد البؤحث 

إلعطؤء فكرة موجزة عن أهداف الربنؤمج وطبيعته رسهم ملدرسي املؤدة يف مدا ؤيتنويريً  لقؤءً 
وحمتواه وأنشطته وأسؤليب يتدريسه ويتقوميه، ومن مث قؤم البؤحث بتدريس موضوعؤيته احملددة 

، وقد درست اجملموع  التجريبي  الربنؤمج وفق الطريق  االستقرائي  بؤستخدام احلؤسب ؤمسبقً 
 .حملتوى بؤلطريق  االستقرائي  التقليدي اآليل، بينمؤ درست اجملموع  الضؤبط  نفس ا

  : ويف مؤ يلي يتفصيل لذلك
 بحثالطلب البؤحث من معلمي مؤدة لغيت بؤملدارس اليت يتشتمل على عيِّن   .1

مسؤعديته يف التدريس للمجموعتني التجريبي  والضؤبط ، حيث زوَّدهم بؤلربنؤمج 
 .التعليمي الذي صممه للمجموع  التجريبي 

بؤإلمكؤنيؤت بؤلطريق  االستقرائي  التقليدي  و  احملددةالضؤبط  الدروس  يتتلقى اجملموع  .2
، بينمؤ اجملموع  التجريبي  يتتلقى دون يتدخل أي جهؤز آيل املتؤح  فقط بؤلفصل

جبؤنب ( ربروجكتو )يل، وعؤرض علوي اآلؤسب احلالدروس يف الفصل وبؤستخدام 
دفؤيتر الطالب، وذلك وفق كتب و الوسؤئل األخرى كؤلسبورة الثؤبت  واملتحرك  و 

 .الربنؤمج التجرييب
يتيح البؤحث الفرص  يف بداي  كل درس اإلجؤب  عن أسئل  الواجب املنزيل بؤلنسب   .3

 .التجريبي و  الضؤبط  تنيللمجموع
 .بعد االنتهؤء من كل درس يتم عرض أهم األفكؤر الواردة فيه وذلك للمجموعتني .1
لغيت يف كراسؤت خؤص  مبؤدة يتم استخالص ملخص سبوري يكتبه الطالب  .5

 .بؤلنسب  للمجموعتني( اجلؤنب النحوي)
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حصص يف كل مدرس  من ( 8)لكل من اجملموعتني  يساستغرقت عملي  التدر  .0
( 1)حصص للمجموع  التجريبي ، و( 1)املختؤرة، بواقع  بحثالمدارس جمتمع 

  .حصص للمجموع  الضؤبط 
دراس  هو نفس التوقيت الذي وضعه يتوقيت أداء احلصص الثمؤني  احملددة هلذه ال .7

معلمو املؤدة يف خط  يتدريسهم للمؤدة وفق يتوزيع املنهج الدراسي على األسؤبيع 
الدراسي ، ولذلك جؤء يتوقيت يتدريس هذه احلصص متقؤربًؤ جدًّا؛ ألنَّ التقومي 

  . الدراسي موحَّد جلميع مدارس اململك  العربي  السعودي 
البؤحَث  املؤدة معلمُ  سؤعديف مدارسهم؛ أي كل مدرس   حثبالمت التطبيق على عيِّن   .8

 . ريس واختبؤر طالبه وفق اخلط  اليت ُوضعتيتد يف
 ( 6)جدول رقم 

 تاريخ تطبيق البرنامج التعليمي القائم على الحاسب اآللي
 تاريخ التنفيذ للمجموعتين التجريبية والضابطة مفردات البرنامج

ِر السَّؤلِ  .1  هـ23/19/1132إىل  10/19من  .مَجْع اْلُمذَكَّ
 هـ11/11/1132إىل  19/11من  .َرْفع اْلُمْبَتَدأ واخلَْرَبِ بؤلعالمؤِت اْلَفْرِعيَّ ِ  .2
 هـ27/12/1132إىل  23/12من  .ِإْعرَاب اْلَفؤِعل .3
 هـ3/2/1133إىل  20/1من  .إْعرَاب املفعول به .1

 
  :إجراء القياس البعدي . د

تجرييب للمجموع  التجريبي ، ووفق ختؤرة وفق الربنؤمج البعد أن مت يتدريس املوضوعؤت امل
 عن طريقمي الربنؤمج و ، قؤم البؤحث بتقالطريق  االستقرائي  التقليدي  للمجموع  الضؤبط 

اختبؤر حتصيلي بعدي، مث صحح البؤحث اإلجؤبؤت وفّرغت ملعؤجلتهؤ إحصؤئيؤ عرب احلؤسب 
، ومن مث اإلجؤب  عن بحثالأو رفض فروض كمؤشر لقبول   (SPSS)برنؤمج بؤستخدام اآليل 
   .بحثالؤ يف نتؤئج كمؤ سيأيت الحقً  بحثالأسئل  
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 ( 7)جدول رقم 
  تفاصيل التطبيق البعدي للبحث

مستوى  مفردات االختبار البعدي
 الهدف

 تاريخ التنفيذ (41)الدرجة الكاملة  (6)عدد األسئلة الرئيسة 

 درجة السؤال األسئلة الفرعية
 5 1 التذكر املفرد واملثىن واجلمع

من 
وع 

ألسب
ا

0/2 
ىل 

إ
19/2/

11
33

 هـ

مجع املذكر السؤل، ومجع 
 املؤنث السؤل، واملثىن

 5 5 الفهم

اجلمل  املفيدة وبعض 
 احلؤالت اإلعرابي  

 5 5 التطبيق

إعراب املفرد واملثىن 
 واجلمع

 5 1 التحليل

 5 5 الرتكيب حؤالت إعرابي 
 5 5 التقومي ابي حؤالت إعر 

 
 :بحثأدوات ال . ه

 :برنامج فعالية الطريقة االستقرائية القائمة على الحاسب اآللي: األداة األولى
عرب صيغ  بوربوينت، والذي مت يتقدميه  مهيتعليمي صمحؤسويب قؤم البؤحث بإعداد برنؤمج 

خؤص   ، وهي دروس(لغيت)التجريبي  بغرض يتدريسهم أربع  دروٍس من منهج   للمجموع
 . بقواعد اللغ  العربي  بؤلصف اخلؤمس االبتدائي
 :وميكن يتقدمي ملخص عن الربنؤمج كمؤ يلي

  :محتوى البرنامج (5
 :احتوى الربنؤمج على الدروس التؤلي 

 .مَجْع اْلُمذَكَِّر السَّؤلِ  10
رَبِ بؤلعالمؤِت اْلَفْرِعيَّ ِ  20  .َرْفع اْلُمْبَتَدأ واخلَْ
 .ِإْعرَاب اْلَفؤِعل .3
 .ِإْعرَاب املفعول به .1
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 : األساس العلمي لبناء البرنامج (4
 : مت يتصميم الربنؤمج بنؤًء على األسس العلمي  التؤلي 

 .راعى التصميم ايتبؤع خطوات الطريق  االستقرائي  يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  .1
 .اعتمؤد احلؤسوب وسيل  يتعليمي  أسؤسي  يف يتصميم الربنؤمج ويتنفيذ يتدريسه .2
ى الربنؤمج حتقيق اجملـؤل املعـريف عنـد بلـوم حبيـث يكـون الطؤلـب بعـد انتهـؤء الربنـؤمج راع .3

 . قؤدرًا على إيتقؤن مستويؤت اجملؤل املعريف الست  عند بلوم
 :أنشطة التعليم والتعلم المصاحبة للبرنامج (4

صمم  –وعددهؤ أربع  دروس  –بعد أن حدَّد البؤحث الدروس اليت سيقدمهؤ يف الربنؤمج 
 :شط  التعليم والتعلم وفق الرتيتيب التؤيلأن

 .حدَّد اهلدف العؤم للربنؤمج .1
 .ذكر األهداف السلوكي  للربنؤمج .2
 .وَضَع االمتحؤن القبلي للربنؤمج، مع التغذي  الراجع  .3
 .عَرَض أمثل  الدرس .1
وبعد عرض األمثل  ايتبع البؤحث خطوات الطريق  االستقرائي  يف شرح الدرس متدرًِّجؤ  .5

 .ىل استنتؤج القؤعدة لكل جزء منه، مث الوصول للقؤعدة الكلي  للدرسوصوالً إ
 .ختم البؤحث الربنؤمج بتدريبؤت يتقوميي  عن كل درس مت يتقدميه .0
 :أساليب التقويم المتضمنة للبرنامج (3

 :من أجل يتقومي الربنؤمج وإخراجه بؤلصورة املطلوب ، قؤم البؤحث بؤإلجراءات التقوميي  التؤلي 
صني يف املنؤهج وطرق تعرض الربنؤمج على جمموع  من املخمت : ؤمجحتكيم الربن .1

، وبعض املختصني يف يتكنولوجيؤ التعليم، وبعض املشرفني الرتبويني يف مؤدة التدريس
 ( ).قواعد اللغ  العربي 

 .يتعديل الربنؤمج وفق يتوجيهؤت ومالحظؤت احملكمني، مث إخراجه بؤلشكل النهؤئي .2
وفق الئح  التقومي املستمر للمدارس االبتدائي  بؤململك  العربي   لتقومي املستمرامتؤرين  .3

 .السعودي 
                                                 

 (.11)انظر امللحق رقم ( 1)
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 :نموذج لمحتوى البرنامج التجريبي (1
 :فيمؤ يلي منوذج من حمتوى الربنؤمج التجرييب

 ( 4)شكل رقم 
 (درس َجْمع الُمذَك ر الس اِلم)نموذج لبعض خطوات البرنامج التجريبي 

.مفرد منها كل   العدد؟ حيث من باألزرق الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س

.متَسابُِقونَ  َوُهم ُمَتَساِبق   َأنتَ  -5
.َصاِدُقونَ  وهم َصاِدق   َأنتَ  -4
.َصاِبرونَ  وُهم َصاِبر   َأنتَ  -4

.جمع منها كل   العدد؟ حيث من باألحمر الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س
.ونون واو كلمة؟  كل  في الجمع في زادت التي الحروف ما -س

.سالم مذكر جمع الجمع؟ هذا مثل نسمي ماذا -س
 واو   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما :السالمُ  المذك ر جمع
.مفرده على ونون   ماذا نستنتج ؟

 
التاليقائمة المحتويات  

ال ل 

.ال جمع؟ إلى تحول عندما المفرد صورة تغيرت هل -س

الحالة 
األولى

 

.مفرد منها كل   العدد؟ حيث من باألزرق الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س

.الثالثة اْلُمتَجسِِّسين َلِقيتُ  َوأنَا اْلُمتَجسِّسَ  قابلتَ  َأنتَ  -5
.تَائِِبينَ  ثالثةَ  صاَدْقتُ  وَأنَا َواِحًدا تَائًِبا َصاَدْقتَ  َأنتَ  -4
.ُمْغَتابِينَ  َثالثَةَ  َنَصْحتُ  وَأنَا َواِحًدا ُمْغَتابًا َنَصْحتَ  َأنتَ  -4

.جمع منها كل   العدد؟ حيث من باألحمر الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س
.ونون ياء كلمة؟  كل  في الجمع في زادت التي الحروف ما -س

.سالم مذكر جمع الجمع؟ هذا مثل نسمي ماذا -س
 ياء   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما :السالمُ  المذك ر جمع
.مفرده على ونون   ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

ال ل 

.ال جمع؟ إلى تحول عندما المفرد صورة تغيرت هل -س

الحالة 
الثانية
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جمُع الُمذك ر الس اِلم

َقد أفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

القاعدة

َعاَقَب اهللُ اْلَكافرِينَ 

.مفرده على ونون   ياء   أو ونونِ  َواو   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما هو

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 :االختبار: ثانيةاألداة ال

وفًقؤ لنظري  املنهج التجرييب اليت يتعتمد على أداة االختبؤر كإحدى األدوات األسؤسي  يف 
تني يتطبيقهؤ، وضع البؤحث اختبؤرين قبلي وبعدي جلس إليهمؤ أفراد العيِّن  من اجملموع

 . التجريبي  والضؤبط 
 :االختبار القبلي (أ)

 :  وميكن يتفصيل احلديث عن االختبؤر القبلي كمؤ يأيت
 القبلي من االختبارالعامة ف اهداأل : 

  :مؤ يأيت إىلالقبلي يهدف االختبؤر 
املهــؤرات الســؤبق  الالزمــ   اجملمــوعتني التجريبيــ  والضــؤبط  حتديــد مــدى امــتالك طــالب .1

بؤلصـف اخلـؤمس ( اجلؤنـب النحـوي)لدرس أو الدروس املقبلـ  يف مـؤدة لغـيت واملتعلق  بؤ
 .االبتدائي

 .يتأكيد التكؤفؤ املعريف بني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  قبل يتنفيذ الربنؤمج التجرييب .2
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اليت  -بدون يتعمق يف الشرح  –يتعريف طالب الصف اخلؤمس بأبعؤد االختبؤر  .3
التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، )اليت يتتضمن  يتشمل اجملؤل املعريف عند بلوم

 (.الرتكيب، التقومي
 القبلي الختبارل التفصيليةف اهداأل : 

 :وضع البؤحث أهدافًؤ يتفصيلي  لالختبؤر القبلي، حبيث يكون الطؤلب قؤدرًا على
 .أن يذكر عالمؤت اإلعراب األصلي  .1
 .ه، واملبتدأ، واخلربالفعل، والفؤعل، واملفعول ب: أن يفسِّر معىن كلٍّ من .2
 .املبتدأ واخلرب، والفعل والفؤعل: أن ميثِّل جبمل  مفيدة لكلٍّ من .3
 .أن يصنِّف املفرد، واملثىن، واجلمع .1
 .أن يكمل مجل  نؤقص  بكلم  معطؤة .5
 . أن يصحِّح اخلطأ يف عالمؤت اإلعراب يف مجلٍ  معطؤة .0
 القبلي الختبارا إعداد مفردات : 

من ست  أسئل  رئيس ، وقد اشتملت األسئل  الست  على أبعؤد اجملؤل يتكون االختبؤر القبلي 
، وقد وضعهؤ (التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي)املعريف عند بلوم، وهي 

البؤحث بنفس الرتيتيب يف االختبؤر القبلي حبيث يتضمن السؤال األول مستوى التذكر، 
 .كذا بقي  األسئل وه... والسؤال الثؤين مستوى الفهم 

اليت درسهؤ يتالميذ ( اجلؤنب النحوي)وقد مشل االختبؤر بعض موضوعؤت دروس لغيت 
 م العين  هبؤ من أهم متطلبؤت فهمالصف اخلؤمس االبتدائي يف الصف الرابع، واليت يُعترب إملؤ

 .بحثالأفراد العين  للدروس احملددة لتنفيذ 
 القبلي الختبارا تقدير درجات : 

درج ، والدرج  الكؤمل  لكل سؤال من األسئل  الست  هي ( 39)الكؤمل  لالختبؤر  الدرج 
 .درجؤت، مت يتقسيمهؤ على فقرات كل سؤال بصورة منؤسب  حلجم كل فقرة( 5)

 القبلي الختبارا تعليمات : 
، وقد راعى فيهؤ البؤحث جؤنب   األوىل من االختبؤر بعد صفح  العنوانحكتبت يف الصف

 .ل  الفهمالوضوح وسهو 
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 القبلي الختبارل صدق المحتوى : 
يقيس مؤ وضع  ، حيثصؤدق بحثال ااملستخدم يف هذ القبلي ميكن القول بأن االختبؤر

 : وقد مت التأكد من صدق االختبؤر بؤلطرق التؤلي . لقيؤسه
استيعؤب  ىفهدف االختبؤر هو مد. يتمتع االختبؤر القبلي بصدق احملتوى: الطريق  األوىل

هؤ بؤلصف الرابع و اليت يتعلم( لغيت)ب ملوضوعؤت ومهؤرات قواعد اللغ  العربي  الطال
من طالب اجملموعتني الضؤبط  والتجريبي  فهم التعليمؤت، % 199االبتدائي، حيث استطؤع 

 .استجؤبوا للموضوع وفق التعليمؤتقد وفهم املهؤم املطلوب ، و 
 القبلي الختبارل الصدق التالزمي : 

اليت استخدمت للتأكد من صدق االختبؤر هي حسؤب وهي الطريق  : ني والطريق  الثؤ
نفسه  تلميذمعؤمالت االريتبؤط بني درجؤت الطالب ألبعؤد االختبؤر القبلي  والدرج  الكلي  لل

وكؤن معؤمل الصدق للمجموع  التجريبي   ،(االيتسؤق الداخلي)يف االختبؤر القبلي ككل 
 9081، وللمجموع  الضؤبط  9078

 ( 1)ول رقم جد
 معامالت االرتباط لالختبار القبلي

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط أبعاد االختبار القبلي
 9091دال  عند مستوى  9001 التذكر
 9091دال  عند مستوى  9011 الفهم

 9091دال  عند مستوى  9053 التطبيق
 9091دال  عند مستوى  9021 التحليل
 9091مستوى دال  عند  9051 الرتكيب
 9091دال  عند مستوى  9002 التقومي

 
يتدل نتؤئج التحليل أن مجيع معؤمالت االريتبؤط مرضي  أعاله  (8)من خالل اجلدول رقم 

 .وذات دالل  إحصؤئي 
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 (الصدق والثبات)القبلي  الختبارا ضبط : 
  :صدق احملكمني .1

وبعض  رق التدريس،صني يف املنؤهج وطتاالختبؤر على جمموع  من املخ البؤحث عرض
 .ومالحظؤهتم ومت يتعديله حسب يتوجيهؤهتم املشرفني الرتبويني،

 :ثبؤت االختبؤر القبلي .2
مت حسؤب معؤمل الثبؤت بؤستخدام التحليل اإلحصؤئي لربنؤمج  ،حلسؤب معؤمل الثبؤت

، وبؤستخدام معؤدل  ألفؤ كرونبؤخ، وقد بلغ SPSS الرزم اإلحصؤئي  للعلوم االجتمؤعي 
 .وهي نسب  ثبؤت مقبول ( 907 3)الثبؤت معؤمل 
 :االختبار البعدي( ب)

 :  وميكن يتفصيل احلديث عن االختبؤر البعدي كمؤ يأيت
 البعدي من االختبارالعامة ف اهداأل : 

  :مؤ يأيت إىلالبعدي يهدف االختبؤر 
إىل معرفــ  مــدى فعؤليــ  الطريقــ  االســتقرائي  القؤئمــ  علــى  البعــدي يهــدف االختبــؤر .1

بؤلصــف ( اجلؤنــب النحــوي)يف مــؤدة لغــيت  األهــداف املعرفيــ ؤســب اآليل لتحقيــق احل
 .اخلؤمس االبتدائي

إظهــؤر الفــروق الدالــ  إحصــؤئيًّؤ يف اجملــؤل املعــريف بــني اجملمــوعتني التجريبيــ  والضــؤبط   .2
 .بعد يتنفيذ الربنؤمج التجرييب

 القبلي الختبارل التفصيليةف اهداأل : 
 :يلي  لالختبؤر البعدي، حبيث يكون الطؤلب قؤدرًا علىوضع البؤحث أهدافًؤ يتفص

 (.مفرد، مثىن، مجع)أن يبنيِّ أنواع األامؤء املعطؤة من حيث العدد  .1
 .أن حيوِّل األامؤء املفردة املعطؤة إىل مجع أو مثىن وفق املطلوب .2
 .أن يستخدم الكلمؤت املعطؤة لتكمل  الفراغؤت يف اجلمل النؤقص  .3
 .املعطؤة من حيث اإلفراد والتثني  واجلمع واإلعرابأن يصنِّف األامؤء  .1
 .أن يِصل كل كلم  حتتهؤ خط بإعراهبؤ الصحيح .5
 . أن يصحِّح اخلطأ يف عالمؤت اإلعراب بؤلكلمؤت اليت حتتهؤ خط .0
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 البعدي الختبارا إعداد مفردات : 
د يتكون االختبؤر البعدي من ست  أسئل  رئيس ، وقد اشتملت األسئل  الست  على أبعؤ

، وقد (التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي)اجملؤل املعريف عند بلوم، وهي 
وضعهؤ البؤحث بنفس الرتيتيب يف االختبؤر البعدي حبيث يتضمن السؤال األول مستوى 

 . وهكذا بقي  األسئل ... التذكر، والسؤال الثؤين مستوى الفهم 
ضوعؤت اليت درسهؤ يتالميذ الصف اخلؤمس وقد يتضمنت مفردات االختبؤر بعض املو 

 :، وهذه املوضوعؤت هي(اجلؤنب النحوي)االبتدائي يف مؤدة لغيت 
 .مَجْع اْلُمذَكَِّر السَّؤلِ  .1
رَبِ بؤلعالمؤِت اْلَفْرِعيَّ ِ  .2  .َرْفع اْلُمْبَتَدأ واخلَْ
 .ِإْعرَاب اْلَفؤِعل .3
 .ِإْعرَاب املفعول به .1

قؤم البؤحث بؤختيؤر مفردات االختبؤر السؤبق  ؤت طالع على العديد من الدراسبعد االو 
 :من األسس التؤلي  اواليت راعى فيهؤ عددً  البعدي
  .أن يتكون اللغ  سهل  وواضح  وبسيط  .1
 .وأن يتكون البدائل قصرية ومتنوع  وشؤمل  حملؤور املقيؤس .2
 .ؤؤ واآلخر سؤلبً موجبً  هؤيتصنف البدائل، حبيث يتكون بعض .3
 .صيغ  اإلثبؤت وحتؤشي صيغ  نفي النفيصيؤغ  البدائل يتكون يف  .1
 .أن يتكون مريتبط  بؤملهؤرات احملددة .5
ؤ لقواعد االختبؤرات املوضوعي ، ويقصد بؤملوضوعي  أن يكون االختبؤر التحصيلي يتبعً  .0

عدم اختالف املصححني يف يتقدير اإلجؤبؤت عن أسئل  االختبؤر ممؤ يسهل 
 (1).يتصحيحهؤ على حنو موضوعي

 
 

                                                 

رسؤل  دكتوراه : فاعلية استراتيجية مقررة لتدريس الكيمياء للوصول إلى مستوى اإلتقانرسؤل  اخلليج العريب،  (1)
 .157، ص(م1003كلي  الرتبي  للبنؤت، : الريؤض)غري منشورة، 
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 البعدي ختبارالا تقدير درجات : 
درج ، والدرج  الكؤمل  لكل سؤال من األسئل  ( 39)الدرج  الكؤمل  لالختبؤر البعدي 

 .درجؤت، مت يتقسيمهؤ على فقرات كل سؤال بصورة منؤسب  حلجم كل فقرة( 5)الست  هي 
 البعدي الختبارا تعليمات : 
، وقد عد صفح  العنوان  األوىل من االختبؤر بحيف الصفيتعليمؤت االختبؤر البعدي تبت كُ 

 .راعى فيهؤ البؤحث جؤنب الوضوح وسهول  الفهم
 البعدي الختبارل صدق المحتوى : 

 ىفهدف االختبؤر هو حتديد مد. بصدق احملتوى بعدييتمتع االختبؤر ال: الطريق  األوىل
ند بلوم فعؤلي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على استخدام احلؤسب اآليل لتحقيق اجملؤل املعريف ع

من % 199استطؤع وقد  .يللصف اخلؤمس االبتدائ( لغيت)يف يتدريس قواعد اللغ  العربي  
طالب اجملموعتني الضؤبط  والتجريبي  فهم التعليمؤت، وفهم املهؤم املطلوب ، واستجؤبوا 

، وقد اشتمل االختبؤر على أربع  موضوعؤت حنوي  من مؤدة لغيت، للموضوع وفق التعليمؤت
  . سؤبًقؤ مت ذكرهؤ
 البعدي الختبارل الصدق التالزمي : 

استخدمت للتأكد من صدق االختبؤر هي حسؤب  اليتوالطريق  الثؤني   :الطريق  الثؤني و 
ألبعؤد االختبؤر البعدي والدرج  الكلي  للطؤلب  معؤمالت االريتبؤط بني درجؤت الطالب

ؤمل الصدق للمجموع  وكؤن مع. نفسه يف االختبؤر البعدي ككل( االيتسؤق الداخلي)
 9071، وللمجموع  الضؤبط  9087التجريبي  

 بعديمعامالت االرتباط لالختبار ال( 1)جدول رقم 
 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط أبعاد االختبار القبلي

 9091دال  عند مستوى  9032 التذكر
 9091دال  عند مستوى  9013 الفهم

 9091دال  عند مستوى  9052 التطبيق
 9091دال  عند مستوى  9050 التحليل
 9091دال  عند مستوى  9015 الرتكيب
 9091دال  عند مستوى  9011 التقومي
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يتدل نتؤئج التحليل أن مجيع معؤمالت االريتبؤط مرضي  وذات  (0)من خالل اجلدول رقم 
  .دالل  إحصؤئي 

 (الصدق والثبات)البعدي  الختبارا ضبط : 
  :صدق احملكمني .1

 صني يف املنؤهج وطرق التدريس،تعلى جمموع  من املخالبعدي االختبؤر  لبؤحثا عرض
 .ومالحظؤهتم ومت يتعديله حسب يتوجيهؤهتم وبعض املشرفني الرتبويني،

 :ثبؤت االختبؤر البعدي .2
حلسؤب معؤمل الثبؤت مت حسؤب معؤمل الثبؤت بؤستخدام التحليل اإلحصؤئي لربنؤمج 

، وبؤستخدام معؤدل  ألفؤ كرونبؤخ، وقد بلغ معؤمل SPSS مؤعي الرزم اإلحصؤئي  للعلوم االجت
 .وهي نسب  ثبؤت مقبول ( 907 5)الثبؤت 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة . و

 :إلجراء املعؤجلؤت اإلحصؤئي  لنتؤئج االختبؤرات مت استخدام األسؤليب اإلحصؤئي  التؤلي 
 Paired Samples ( 2-dependent sample ) T( الواحدة)للعينؤت املريتبط   (ت)اختبؤر  -

Testلقيؤس الفروق بني متوسط درجؤت الطالب  يف االختبؤر القبلي ،). 
،  Two Independent – sample T Test( املختلف )للمجموعؤت املستقل   (ت)اختبؤر  -

لقيؤس الفروق بني متوسط درجؤت الطالب يف االختبؤر البعدي بني اجملموعتني التجريبي  
 . والضؤبط

على ( الربنؤمج التدرييب)لتوضيح أثر املتغري املستقل  (ت)حسؤب مربع أوميجؤ الختبؤر  -
 :بؤملعؤدل  التؤلي ( اختبؤر التحصيل ومقيؤس مهؤرات االستذكؤر)املتغريات التؤبع  

 1- ²ت=            W²  ))مربع أوميجا   
   1 – 2ن +  1ن+   ²ت       
 :بحثأثناء إجراء الواجهت الباحث الصعوبات التي  . ي

، وقــد اســتطؤع أن يتجؤوزهــؤ بفضــل بحــثالواجهــت البؤحــث بعــض الصــعوبؤت أثنــؤء إجــراء 
 :اهلل، ومن يتلك الصعوبؤت يذكر مؤ يلي
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وقــت يتنفيــذ  بحــثالت علــى املــدارس الــيت حتتــوي جمتمــع صــؤدف وقــت يتوزيــع اخلطؤبــؤ .1
ـــــن)برنـــــؤمج  املنـــــؤهج املطـــــورة  الـــــذي يتقيمـــــه وزارة الرتبيـــــ  والتعلـــــيم هبـــــدف يتقـــــومي( حسِّ

 بحــثالاجلديـدة؛ األمـر الــذي أدى إىل اعتـذار بعـض مــديري هـذه املـدارس عــن إجـراء 
   .مبدارسهم

الــيت متــت زيؤرهتــؤ بعــض  بحــثالمبــدارس جمتمــع ( لغــيت)بــدا علــى بعــض معلمــي مــؤدة  .2
، ولكـن بعـد أن شـرح هلـم البؤحـث أنَّ بحـثالالتحفظ يف بؤدئ األمر خبصوص إجراء 

 .حبمد اهلل ي يتفهموا واستجؤبواهدف علمي حبث ثبحالاهلدف من 
عـــدم يتـــوافر جهـــؤز عـــرض الربوجكتـــور بـــبعض املـــدارس حـــؤل دون إجرائهـــؤ فيهـــؤ؛ ألنَّ  .3

البؤحــــث أراد أن يتكــــون يف كــــل مدرســــ  ضــــمن املــــدارس املختــــؤرة جــــزء مــــن اجملموعــــ  
س التجريبيــ  الــيت يتــدرس بؤحلؤســب اآليل، وجــزء آخــر مــن اجملموعــ  الضــؤبط  الــيت يتــدر 

 .  بؤلطريق  التقليدي 
 :المالحظة: ثالثةاألداة ال

يتعــد املالحظــ  أداة أسؤســي  ميكــن مــن خالهلــؤ التعــرف علــى اجلــدوى الفعليــ  ألي مــنهج أو 
برنؤمج دراسي، حيث يتبني مدى حتقيـق أهـداف الربنـؤمج، كمـؤ يتوضـح أيضـؤً الصـورة احلقيقيـ  

ؤ الربنــؤمج ، فؤملالحظــ  هــي نــوع مــن القيــؤس لكيفيــ  أداء املعلــم واملــتعلم لألنشــط  الــيت حيتويهــ
ووسيل  أسؤسـي  لـه يف آن واحـد، حيـث يقـوم املشـرف جبمـع ومتييـز ويتبويـب البيؤنـؤت املطلوبـ ، 
مث يتدوينهؤ بصيغ منتظمـ  يتنسـجم مـع طبيعـ  أداة املالحظـ  املسـتخدم ، يلـي أعمـؤل املالحظـ  

أي قيؤســهؤ حســب معــؤيري موضــوع   -هــذه حصــر البيؤنــؤت املتــوفرة، وحتديــد كفؤيؤهتــؤ الكميــ  
 (1) .مسبق 

وقــد أعــدَّ البؤحــث بطؤقــ  مالحظــ  ملالحظــ  مــدى فعؤليــ  ومشــؤرك  الطــالب يف درس قواعــد 
النحــو العــريب، وقــد اشــتملت البطؤقــ  علــى عنؤصــر أسؤســي  عؤمــ ، كمــؤ اشــتملت علــى عنؤصــر 

 .متعددة لتقييم مستوى املشؤرك  والفعؤلي  يف كل حص 

                                                 

ــة التــدريس  ،حممــد زيــؤد، محــدان (1) ــة : "طرقــه ووســائله الحديثــة"قيــاس كفاي ، 2ط، (53)سلســلة التربيــة الحديث
 .20، ص(م1001الدار السعودي  للنشر والتوزيع، : جدة)
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 :الحظة األوليةعناصر الم( أ
وهـــي خؤصـــ  بؤملعلومـــؤت العؤمـــ  األسؤســـي  لكـــل )األوليـــ ، وقـــد يتكونـــت عنؤصـــر املالحظـــ  

 :ؤ يلي، مم(جلس  مالحظ 
 .اسم املدرس  .1
 . عنوان الدرس .2
 .التؤريخ .3
 .اسم املعلم .1
 .احلص  .5
 /.....اخلؤمس: الفصل .0
 :عناصر التقييم( ب

 .مستوى املشؤرك  والتفؤعل .1
 .مستوى االنتبؤه والرتكيز .2
 .مستوى اإلثؤرة بؤلدرس .3
 .إجؤبؤت مستوى املعرف  أو التذكر .1
 .االستيعؤب –إجؤبؤت مستوى الفهم  .5
 .إجؤبؤت مستوى التطبيق .0
 .إجؤبؤت مستوى التحليل .7
 .إجؤبؤت مستوى الرتكيب .8
 .التقومي إجؤبؤت مستوى .0

الحظ( √)عالم  ويتم وضع 
ُ
: من بني االختيؤرات اخلمس  املعطؤة وهي ،يف االختيؤر امل

مقبول،  2جيد، و 3جيد جدًّا، و 1يتقدير ممتؤز، و 5حيث ميثل الرقم ( 5، 1، 3، 2 ،1)
 .ضعيف 1و
  

 



 

 

 
 
 
 

  

 

 الفصل السادس
 سيرها واستخالص النتائجتف
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 سادسالفصل ال
 واستخالص النتائج تفسير 

 
 :مقدمة: أوالً 

فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس إىل الكشف عن مدى  بحثال اهدف هذ
، ولتحقيق ذلك عرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي القواعد النحوي  لتحقيق األهداف امل
وذلك من خالل عرض النتؤئج املريتبط  بكل  البحثحؤول البؤحث اإلجؤب  عن أسئل  

سؤال، مث حتليل هذه النتؤئج ويتفسريهؤ، يف ضوء نتؤئج الدراسؤت والبحوث السؤبق  لكل 
ئج مبؤ مت يف الربنؤمج احلؤيل، مث بؤإلضؤف  إىل ربط هذه النتؤ. نتيج  للتأكد من صح  الفروض

 .ملخًصؤ ألهم النتؤئج
 :بحثوفيمؤ يلي عرض مفصل لنتؤئج ال

 : باالختبار القبليالنتائج المرتبطة  :ثانًيا
 Two Independent – sample T( املختلف )مت استخدام اختبؤر ت للمجموعؤت املستقل  

Test،  يوضح نتؤئج التحليل  (19)رقم بني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  واجلدول
  .اإلحصؤئي

  (51)جدول رقم 
 توزيع درجات االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 المجموعة المتوسط الوسيط االنحراف المعياري الخطأ المعياري
 التجريبي  2700 28 1011 9018
 الضؤبط  2005 27 100 9021

 
لوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  التجريبي   أن الدرج  ا حيث يظهر من اجلدول

الوسط )كؤنت أعلى من الدرج  الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  الضؤبط  
مع وجود يتبؤين أقل بني  ( 2005= )وللمجموع  الضؤبط  ( 2700= )للمجموع  التجريبي  

االحنراف )ع  الضؤبط  من اجملمو ( 1011=االحنراف املعيؤري )طالب  اجملموع  التجريبي  
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أي أن درجؤت  طالب  اجملموع  التجريبي  أكثر جتؤنسؤ من درجؤت  (. 100= املعيؤري 
 .طالب  اجملموع  الضؤبط 

 
 (55)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفروق بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 في االختبار القبلي

 مستوى الدالل  قيم  ت عيؤرياالحنراف امل املتوسط العدد اجملموع 
 9015 1051 1011 2700 09 التجريبي 

 1001 2005 09 الضؤبط  غري دال 
 

إىل عدم وجود فروق ذات دالل   (11)دول رقم اجلويتشري نتؤئج اختبؤر ت املبين  يف 
بني متوسطي درجؤت اجملموع  التجريبي  واجملموع  الضؤبط  يف  9091إحصؤئي  عند مستوى 

وهي غري  (9015)=ومستوى داللتهؤ  (.50=، درجؤت احلري  1051=ت)تبؤر القبلي االخ
   .(9091)ؤ عند مستوى دال  إحصؤئيً 

يبي  والضؤبط  وذلك الطالب بني اجملموعتني التجر  وهذا يعين أنه ال يوجد فرق يف مستوى
هذا مؤ الحظه ، و الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليلاسرتايتيجي  قبل استخدام 

البؤحث من خالل نتؤئج الطالب اليت ال يتشري إىل وجود فروق ذات يتأثري يف يتنفيذ البحث 
طالب بني ستوى ؤلتسؤوي يف املعلى عينته، ممؤ يؤكد صالحي  البيئ  القبلي  فيمؤ يتعلق ب

 . اجملموعتني
البتدائي واشتمل االختبؤر القبلي موضوعؤت دراسي  سؤبق  درسهؤ طالب الصف اخلؤمس ا

يف الفصل الدراسي األول، وهذا مؤ يفسِّر عدم مواجه  الطالب ألي صعوبؤت يف حل 
 عالمؤت اإلعراب األصلي : ، ول خترج عن القواعد النحوي  البسيط  املتمثل  فيمؤ يلياالختبؤر

، جلمعاجلمل  املفيدة، املفرد واملثىن وا، يتعريف الفعل، والفؤعل، واملفعول به، واملبتدأ واخلرب
 .اإلعرابو 

كمؤ أنَّ مسؤعدة معلمي املؤدة للبؤحث ووجودهم أدخل االطمئنؤن لدى الطالب ممؤ أدى 
 .إىل سري اإلعداد وأداء االختبؤر بصورة طبيعي 
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 : ولالنتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال األ :ثالثًا
التجريبية ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 

استراتيجية الطريقة والضابطة في تحقيق المجال المعرفي عند بلوم بعد استخدام 
 ؟(القياس البعدي)االستقرائية القائمة على الحاسب اآللي 
 :يه ثالث خطوات،ولإلجؤب  على هذا السؤال قؤم البؤحث ب

ل يتشتمل على مستويؤت األهداف املعرفي  من خالبنؤء قؤئم   :الخطوة األولى .أ 
اخلطوة، يتتبع البؤحث الدراسؤت  هذه ولتحقيق: يتصنيف بلوم للمجؤل املعريف

واألدبيؤت السؤبق  اليت يتنؤولت مستويؤت اجملؤل املعريف بوجه عؤم، ويتلك اليت عنيت 
بدراس  اجملؤل املعريف عند بلوم على وجه اخلصوص، وعليه قؤم البؤحث بتحليل 

أهداف يتعليم قواعد اللغ  العربي  لطالب أهداف يتعليم اللغ  العربي  بوجه عؤم، و 
الصف اخلؤمس االبتدائي بؤململك  العربي  السعودي  بوجه خؤص، بؤإلضؤف  إىل 
مراجع  كتؤب لغيت للصف الرابع والصف اخلؤمس بؤململك  العربي  السعودي ، بغي  

ت حتديد مستويؤت األهداف املعرفي  اليت يتضمنهؤ احملتوى أو يتضمنتــهؤ التدريبـؤ
وقد استطؤع البؤحث من خالل ذلك كله أن يبين قؤئم  . امللحق  بكتؤب لغيت

مستويؤت األهداف املعرفي  وفق يتصنيف بلوم، واليت يتكونت من ست  مستويؤت، 
 :هي

 .التذكر 10
 .الفهم 20
 .التطبيق 30
 .التحليل 10
 .الرتكيب 50
 .التقومي .0
املعرفي  وأمثل  هلؤ وفق يتصنيف  بيؤن موضوعؤت مستويؤت األهداف :الخطوة الثانية .ب 

لتحقيق هذه اخلطوة قؤم البؤحث ببيؤن و : قيؤسهؤعلى  البحثعمل اليت  بلوم
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للمجؤل املعريف، وقد وضََّح البؤحث  مستويؤت األهداف املعرفي  وفق يتصنيف بلوم
 .81صفح   (1)بؤجلدول رقم  هذا اإلجراء يف الفصل الرابع

بؤر البعدي للمجموعتني التجريبي  والضؤبط ، حيث مت إجراء االخت :ثالثةالخطوة ال .ج 
مجع الدرجؤت اليت حصلت عليهؤ اجملموع  التجريبي  يف كل مستوى من املستويؤت 
املعرفي  الست ، وقؤرهنؤ بؤلدرجؤت اليت حصلت عليهؤ اجملموع  الضؤبط  يف املستويؤت 

ليت حصلت عليهؤ أدنؤه يوضح النتؤئج ا( 12)املعرفي  الست  أيًضؤ، واجلدول رقم 
 :اجملموع  التجريبي  يف املستويؤت املعرفي  الست 
 ( 54)جدول رقم 

 والضابطة  التجريبية تينلطالب المجموع درجات االختبار البعدي
 في المستويات المعرفية الستة

 المجموعة التجريبية
 المستوى

  
مجموع  التقومي الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

 واحدالمستوى ال
 411 211 201 278 271 277 200 المجموع

 المجموعة الضابطة
مجموع  التقومي الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر المستوى

 المستوى الواحد
 411 239 201 272 207  200 288 المجموع

 
الدرجؤت املذكورة يف اجلدول أعاله هي الدرجؤت الكلي  لكل من طالب اجملموعتني 

ي  والضؤبط  يف كل مستوًى من مستويؤت اجملؤل املعريف يف االختبؤر البعدي، قؤم التجريب
البؤحث هبذا اإلجراء قبل إدخؤل النتؤئج التفصيلي  اليت حتصل عليهؤ الطالب لتحليلهؤ 

 .   (SPSS)بواسط  برنؤمج احلزم اإلحصؤئي  
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رجؤت اجملموعتني أعاله الفروق بني نتؤئج جمموع د( 12)ويتضح من خالل اجلدول رقم 
التجريبي  والضؤبط  يف كلِّ مستوى من مستويؤت اجملؤل املعريف، وذلك لصؤحل اجملموع  

 .التجريبي  اليت درست بؤلربنؤمج
درج ، حيث ظهرت الفروق ( 399)والدرج  الكؤمل  جملموع درجؤت املستوى الواحد هي 

، التطبيق، التحليل، والتقومي، التذكر، الفهم: بني نتؤئج اجملموعتني يف مخس  مستويؤت هي
وهذا دليل على فعؤلي  اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي   .وقد يتسؤويتؤ يف مستوى الرتكيب فقط

      .يتدريس القواعد النحوي القؤئم  على احلؤسب اآليل يف حتقيق أهداف 
الذي كؤن على النحو  للبحث ولبؤلفرض األ ولالسؤال األ ت اإلجؤب  عنوقد اريتبط

 :التؤيل
بين متوسطي ( 1015)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ولالفرض األ

درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في تحقيق المجال المعرفي عند بلوم 
القياس ) استراتيجية الطريقة االستقرائية القائمة على الحاسب اآلليبعد استخدام 

 .بيةلصالح المجموعة التجري( البعدي
 Two( املختلف )مت استخدام اختبؤر ت للمجموعؤت املستقل   ولالختبؤر صح  الفرض األ

Independent – sample T Test بني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف االختبؤر البعدي ،
   .يوضح نتؤئج التحليل اإلحصؤئي (13)واجلدول رقم 

 (54)جدول رقم 
 لمجموعتين الضابطة والتجريبيةتوزيع درجات االختبار البعدي ل

االنحراف  الوسيط المتوسط المجموعة
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 9021 100 27 2802 التجريبي 
 9021 100 27  2005 الضؤبط 

حيث يظهر من اجلدول أن الدرج  الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  التجريبي    
الوسط )عليهؤ طالب اجملموع  الضؤبط  كؤنت أعلى من الدرج  الوسطي  اليت حصل 

مع وجود يتبؤين أقل بني  ( 2005= )وللمجموع  الضؤبط  ( 2802= )للمجموع  التجريبي  
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االحنراف )من اجملموع  الضؤبط  ( 100=االحنراف املعيؤري )طالب اجملموع  التجريبي  
سؤ من درجؤت  أي أن درجؤت  طالب  اجملموع  التجريبي  أكثر جتؤن(. 100= املعيؤري 

  .طالب  اجملموع  الضؤبط 
 (53)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفروق بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 في االختبار البعدي

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 90991  0011 100 2802 09 التجريبي 

 1001 2005 09 الضؤبط  ؤدال  إحصؤئيً 
إىل وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي   (11)دول رقم اجلويتشري نتؤئج اختبؤر ت املبين  يف  

بني متوسطي درجؤت اجملموع  التجريبي  واجملموع  الضؤبط  يف االختبؤر  9091عند مستوى 
  (. 50=، درجؤت احلري  0011= ت)القبلي 

ني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  وذلك بعد وهذا يعين أنه يوجد فرق يف مستوى الطالب ب
 .الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل اسرتايتيجي استخدام 

ويعود متيز نتؤئج اجملموع  التجريبي  على نتؤئج اجملموع  الضؤبط  هنؤ إىل يتوفر خؤصي  
اشتمؤل االنتقؤل من موقف إىل آخر بشكل متدرج وبسرعؤت ميكن التحكم فيهؤ وكذلك 

مثل الصور وميزة احلرك  الربنؤمج على مثريات يتربوي  ويتعليمي  كؤليت يتتوفر يف برنؤمج بوربوينت، 
للنصوص، وميزة االنتقؤل التدرجيي من مرحل  إىل أخرى يف الدرس بأسلوب سلس ومشوق، 

دراس  األمحد و ، (م2998)دراس  فتح اهلل و ، (م2998)دراس  النيؤدي وهذا يتفق مع نتؤئج 
اليت استخدم فيهؤ برنؤمج بوربوينت وأدى إىل نتؤئج  (م2990)دراس  العفيصؤن ، و (1128)

كمؤ يتتفق هذه النتؤئج أيًضؤ مع نتؤئج . ذات فؤعلي  يف حتقيق اجملؤل املعريف لدى الطالب
، دراس  (2997)دراس  السهلي الدراسؤت اليت استخدمت احلؤسب اآليل يف التعليم مثل 

، اجلمهور (م1000)، دراس  التومي (Dunn, 2002): دراس  دون  ،(2993)اجلرايدة 
: ، كاليتون(Walker & Delacey, 1994)وولكر وديالسي  ،(م1001)، البسيوين (م1000)
(Clayton, 1992). 
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  :انيالنتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال الث :رابًعا
المجموعتين التجريبية  ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطي درجات طالب

طالب الصف الخامس االبتدائي في درس قواعد وتفاعل والضابطة في مدى مشاركة 
اللغة العربية بعد استخدام استراتيجية الطريقة االستقرائية القائمة على الحاسب اآللي 

 لصالح المجموعة التجريبية؟( القياس البعدي)
ر مشؤرك  طالب اجملموع  التجريبي  اليت رصد البؤحث مقداولإلجؤب  على هذا السؤال، 

درست عن طريق الربنؤمج مقؤبل مقدار مشؤرك  اجملموع  الضؤبط  يف درس القواعد، واملقصود 
بؤملشؤرك  هنؤ مبؤدرة الطالب لتقدمي اإلجؤبؤت االستنتؤجي  وفق مراحل الطريق  االستقرائي ، 

 .وجه  إليهم بعد انتهؤء الدرسوكذلك يتفؤعلهم يف اإلجؤب  عن األسئل  التقوميي  امل
بطؤق  )وقد صمم البؤحث شكاًل هندسًيؤ يعربِّ عن هيئ  جلوس الطالب داخل الفصل 

، ومت يتصوير عدة نسخ من هذه البطؤق  لكل حص ، علًمؤ بأن عدد طالب الفصل هو (رصد
 مربًعؤ، ميثل كل مربع طؤلًبؤ( 29)طؤلًبؤ، حيث رسم البؤحث شكاًل حيتوي على ( 29)

واحًدا، وعند يتوجيه السؤال إىل الطالب يرصد البؤحث عدد املبؤدرين إىل اإلجؤب  فيحسب 
داخل املربعؤت وفق عدد غري املبؤدرين إىل اإلجؤب  ( ×)عدد املمتنعني، فريسم عالم  

بؤعتبؤرهم طالبًؤ غري مشؤركني يف اإلجؤب  عن هذا السؤال، وهكذا يف بقي  األسئل ، ويف كل 
لبؤحث عدد املشؤركني ويدوِّن ذلك يف البطؤقؤت اخلؤص  بؤلرصد، ويف هنؤي  كل مرة حيسب ا

 .حص  مجع البؤحث متوسط عدد املشؤركؤت وقؤم بتدوينه
الذي صممه البؤحث من أجل رصد ( بطؤق  الرصد)وفيمؤ يلي بيؤن للشكل اهلندسي 

 :(1)الشكل رقم  املشؤركني وغري املشؤركني يف اإلجؤب  عن األسئل  يف درس القواعد يف
 ( 3)شكل رقم 

 طريقة رصد الطالب المشاركين وغير المشاركين في اإلجابة عن األسئلة التفاعلية
  ×  
    
   × 
×    
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إىل الطؤلب الذي ل يشؤرك ويتفؤعل يف احلص ، ومت ذلك يف ثالث ( ×)يتشري عالم   
الضؤبط ، وقد كؤن الرصد   للمجموع  التجريبي ، وثالث حصص للمجموع  حصص بؤلنسب

 . يتم يف كل احلصص الثالث لكل جمموع 
  :يوضح نتيج  رصد مشؤرك  الطالب يف درس القواعد ( 15)أمؤ اجلدول رقم 

 ( 51)جدول رقم 
 نتيجة رصد مشاركة الطالب في درس القواعد

 61الضابطة  المجموعة 61 المجموعة التجريبية الحصة
 سب  املئوي الن املشؤركون العدد الكلي

 للمشؤركني
العدد 
 الكلي

 النسب  املئوي  املشؤركون
  للمشؤركني

 % 55 11 29 % 89 10 29 األولى
 % 05 13 29 % 09 18 29 الثانية
 % 79 11 29 % 09 18 29 الثالثة

النسب املئوي  ملشؤرك  ويتفؤعل طالب اجملموعتني يف احلصص  (15)يوضح اجلدول رقم 
ك يف ثالث حصص لكل جمموع ، حيث كؤنت نسب مشؤرك  ويتفؤعل املعطؤة إليهم، وذل

أمؤ نسب % 09و% 09و% 89: اجملموع  التجريبي  يف احلصص الثالث بؤلتوايل كؤآليت
  %.79و% 05و% 55: مشؤرك  ويتفؤعل اجملموع  الضؤبط  فكؤنت كؤلتؤيل
 (1)رقم  شكل

 وعة التجريبيةللمجم نتيجة رصد مشاركة الطالب في درس القواعدرسم بياني ل
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 (6)شكل رقم 
 ضابطةنتيجة مشاركة الطالب في درس القواعد للمجموعة الرسم بياني ل

 
أعالهم يتشري ( 0)ورقم ( 5)والشكلني رقم  (15)وهذه النسب املذكورة يف اجلدول رقم 

 .إىل أنَّ يتفؤعل ومشؤرك  اجملموع  التجريبي  كؤن أكرب من مشؤرك  ويتفؤعل اجملموع  الضؤبط 
فروق ذات دالل  إحصؤئي  بني متوسطي درجؤت طالب وبؤلتؤيل فإنَّ ذلك يعين أنَّ هنؤك 

اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف مدى مشؤرك  ويتفؤعل طالب الصف اخلؤمس االبتدائي يف 
 ؟(القيؤس البعدي)درس قواعد اللغ  العربي  بعد استخدام الربنؤمج 

 :الذي كؤن على النحو التؤيل للبحث ينبؤلفرض الثؤ ؤينوقد اريتبطت اإلجؤب  عن السؤال الث
بين متوسطي ( 1015)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : نيالفرض الثا

طالب وتفاعل درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في مدى مشاركة 
ة الطريقة الصف الخامس االبتدائي في درس قواعد اللغة العربية بعد استخدام استراتيجي

 .لصالح المجموعة التجريبية( القياس البعدي)االستقرائية القائمة على الحاسب اآللي 
 Two( املختلف )مت استخدام اختبؤر ت للمجموعؤت املستقل   ؤينالختبؤر صح  الفرض الث

Independent – sample T Test بني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف االختبؤر البعدي ،
 .يوضح نتؤئج التحليل اإلحصؤئي (10)ل رقم واجلدو 
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 (56)جدول رقم 
 توزيع درجات االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسيط المتوسط المجموعة
 9093 1081 27 20 التجريبي 
 9013  1087 25 21 الضؤبط 

  
الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  التجريبي   حيث يظهر من اجلدول أن الدرج  

الوسط )كؤنت أعلى من الدرج  الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  الضؤبط  
مع وجود يتبؤين أقل بني  ( 25= )وللمجموع  الضؤبط  ( 20= )للمجموع  التجريبي  

االحنراف )الضؤبط  من اجملموع  ( 1081=االحنراف املعيؤري )طالب  اجملموع  التجريبي  
أي أن درجؤت  طالب  اجملموع  التجريبي  أكثر جتؤنسؤ من درجؤت  (. 1087= املعيؤري 

 .طالب  اجملموع  الضؤبط 
إىل وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي   (17)دول رقم اجلويتشري نتؤئج اختبؤر ت املبين  يف 

موع  الضؤبط  يف االختبؤر بني متوسطي درجؤت اجملموع  التجريبي  واجمل 9091عند مستوى 
  (.50=، درجؤت احلري  70111=ت)القبلي 

 (57)جدول رقم 
 نتائج اختبار الفروق بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 في االختبار البعدي
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 90991 7011 1081 20 09 التجريبي 

 ؤال  إحصؤئيً د
 

 1087 21 09 الضؤبط 

  
والضؤبط  وذلك بعد الطالب بني اجملموعتني التجريبي   وهذا يعين أنه يوجد فرق يف مستوى

 .الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل اسرتايتيجي استخدام 
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جي  الطريق  ويعود متيز اجملموع  التجريبي  على اجملموع  الضؤبط  إىل استخدام اسرتايتي
االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل اليت متيزت بدورهؤ يف يتوافر مسببؤت االنتبؤه وإثؤرة 

كمؤ أنَّ الطالب يتربويًّؤ ويتعليمًيؤ ممؤ أدى إىل مشؤركتهم بفؤعلي  يف درس القواعد النحوي ،  
ؤسب اآليل كؤن األسلوب الذي أدى به املعلم الدرس وفًقؤ للطريق  االستقرائي  بوسيل  احل

وهذه النتؤئج يتتفق مع بعض  .زيؤدة يتفؤعل ومشؤرك  الطالب يف الدرسمتميزًا وأسهم يف 
دراس  و ، (م2998)دراس  فتح اهلل و ، (م2998)دراس  النيؤدي الدراسؤت السؤبق  مثل 

 .(م2990)دراس  العفيصؤن ، و (1128)األمحد 
 : الثثالنتائج المرتبطة باإلجابة عن السؤال ال: خامًسا

حصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في اإلما الفروق ذات الداللة 
 القياس القبلي والبعدي الختبار درس القواعد؟

الذي كؤن على النحو ثؤلث للبحث بؤلفرض ال ثؤلثوقد اريتبطت اإلجؤب  عن السؤال ال
 :التؤيل

بين ( 1015)مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : ثالثالفرض ال
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي الختبار درس 

 .القواعد
( املختلف )مت استخدام اختبؤر ت للمجموعؤت املستقل   ثؤلثالختبؤر صح  الفرض ال

Two Independent – sample T Testعدي ، بني اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف االختبؤر الب
   .يوضح نتؤئج التحليل اإلحصؤئي (18)واجلدول رقم 

(51)جدول رقم   
 توزيع درجات االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسيط المتوسط المجموعة
 90911 1032 20 2705 التجريبي 
 9021 1011  2505 21 الضؤبط 
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أن الدرج  الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع   (18)رقم دول حيث يظهر من اجل
التجريبي  كؤنت أعلى من الدرج  الوسطي  اليت حصل عليهؤ طالب اجملموع  الضؤبط  

مع وجود يتبؤين ( 2505= )وللمجموع  الضؤبط  ( 2705= )الوسط للمجموع  التجريبي  )
من اجملموع  الضؤبط  ( 1032=املعيؤري االحنراف )أقل بني  طالب  اجملموع  التجريبي  

أي أن درجؤت  طالب  اجملموع  التجريبي  أكثر جتؤنسؤ من (. 1011= االحنراف املعيؤري )
  .درجؤت  طالب  اجملموع  الضؤبط 

  (51)جدول رقم 
 نتائج اختبار الفروق بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 في االختبار البعدي
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 90991 11092 1032 2705 09 التجريبي 

 1011  21 09 الضؤبط  ؤدال  إحصؤئيً 
  

إىل وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي   (10)دول رقم اجلويتشري نتؤئج اختبؤر ت املبين  يف 
 يبي  واجملموع  الضؤبط  يف االختبؤربني متوسطي درجؤت اجملموع  التجر  9091عند مستوى 

 وهذا يعين أنه يوجد فرق يف مستوى(. 50=، درجؤت احلري  11092 = ت)القبلي 
الطريق   اسرتايتيجي والضؤبط  وذلك بعد استخدام الطالب بني اجملموعتني التجريبي  
 .االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل

يبي  والضؤبط  لصؤحل اجملموع  التجريبي  يف االختبؤر بني نتؤئج اجملموعتني التجر ووجود فرق 
البعدي يؤكد جنؤح اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل يف حتقيق 

وقد ايتفقت هذه . أهداف يتدريس القواعد النحوي  للغ  العربي  للصف اخلؤمس االبتدائي
، دراس  (Clayton, 1992)دراس  كاليتون  ،(م1000)دراس  التومي : النتيج  مع نتؤئج كل من

، دراس  الوقفي (م1002)دراس  الصفي و ، (م2995)دراس  غؤلب ، (م1002)الصفي 
 (.م1085)
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 سابعالفصل ال
 البحث وتوصياته ومقترحاتهنتائج 

 
 :مقدمة :أوالً 

، وبعد مد على حمعدد مؤ خلق، واحلمد هلل ملء مؤ خلق، والصالة والسالم احلمد هلل 
لمنهج الذي ايتبعه لويتعرض  ،ذا البحثؤ هلؤ عؤمًّ الفصل ملخصً  ايقدم يف هذ فإنَّ البؤحث

مجل  من  قدِّم، ومن مث يا البحثمث يتعرض ألهم النتؤئج اليت يتوصل إليهؤ يف هذ ،البؤحث
اليت يتوقع أن يتفيد يف جمؤل ، مع يتقدمي بعض املقرتحؤت همن نتؤئج نبط التوصيؤت املست

  .لبحث احلؤيلا
الكشف عن مدى فعؤلي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على استخدام  ا البحثاستهدف هذ

لطالب الصف  احلؤسب اآليل لتحقيق اجملؤل املعريف عند بلوم يف يتدريس قواعد اللغ  العربي 
تجرييب ال شبه يف ذلك املنهج البؤحث نتهجاخلؤمس االبتدائي بؤململك  العربي  السعودي ، وقد ا
لبعض   مراجعو سؤبق  على آراء ودراسؤت  وقد اعتمد البؤحث إىل جؤنب املنهج التجرييب

  .والتعليم ويتكنولوجيؤ التعليم الرتبي  ُكتَّؤب وعلمؤء
نظرًا للتوجهؤت الرتبوي  والتعليمي  احلديث  اليت يتنتظم العؤل، واملتعلق  بؤالستفؤدة من وسؤئل 

فعؤلي  الطريق  )ذا املوضوع هلوقع اختيؤر البؤحث ؤسب اآليل التعليم املتطورة ال سيمؤ احل
االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس القواعد النحوي  لتحقيق األهداف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  

  (.االبتدائي 
 :البحث خاتمة: ثانًيا
مشكل  البحث ومنهجي  : الفصل األول: مت يتقسيم البحث إىل سبع  فصول، وهي 

ه، منهجه، و فروضو  ته،أمهيو  ،هأهداف، و مشكل  البحث، وفيه يتنؤول البؤحث تهؤمعؤجل
وعنوانه الدراسؤت : مث يليه الفصل الثؤين. مصطلحؤت البحثه، وأخريًا حدوده، و إجراءايتو 

دراسؤت ، دراسؤت يتنؤولت استخدام بوربوينت يف التدريسالسؤبق ، ويتنؤول البؤحث فيه 
دراسؤت يتنؤولت الطريق  ، و ؤسب اآليل يف يتدريس القواعديتنؤولت استخدام بوربوينت واحل

ؤلصل  بني الدراسؤت السؤبق  ، فالتعليق على الدراسؤت السؤبق ، مث االستقرائي  يف التدريس
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، ويف أهم نتؤئج الدراسؤت السؤبق  اليت استفؤد منهؤ البحث احلؤيل، فوبني البحث احلؤيل
يتدريس القواعد : الفصل الثؤلث فكؤن بعنوان أمؤ. اإلضؤف  العلمي  للبحث احلؤيلآخره 

احلؤسوب أداة مسؤعدة : والفصل الرابع يتنؤول. النحوي  يف املرحل  االبتدائي  بني املثؤل والواقع
بنؤء األدوات وإجراءات : والفصل اخلؤمس. يف يتدريس قواعد النحو يف املرحل  االبتدائي 

أمؤ الفصل . إجراءات البحث، و ث وعينتهجمتمع البح، و منهج البحث، وفيه يتنؤول التطبيق
نتؤئج البحث يتنؤول : الفصل السؤبعو . يتفسريهؤ واستخالص النتؤئج: السؤدس فعنوانه

 .ويتوصيؤيته ومقرتحؤيته
  :بحثنتائج ال: ثالثًا
فعؤلي  الطريق  االستقرائي  حؤسوبًيؤ يف يتدريس القواعد ؤلكشف عن مدى ا البحث بهذ عينَ 

وقد أسفر ، بؤلصف اخلؤمس ف املعرفي  لدى يتالميذ املرحل  االبتدائي النحوي  لتحقيق األهدا
 حتقيق اجملؤل املعريفالتحليل ويتفسري النتؤئج يف الفصل الرابع عن ايتصؤف الربنؤمج بؤلفؤعلي  يف 

 :  البحثوفيمؤ يلي عرض ألهم نتؤئج ، اخلؤمس االبتدائيلدى طالب الصف 
بني متوسطي درجؤت ( 9091)مستوى ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند  .1

طالب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف حتقيق اجملؤل املعريف عند بلوم قبل استخدام 
 .اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل

يتوصل البؤحث إىل هذي النتيج  بنؤًء على االختبؤر القبلي الذي مت إجراهه للمجموعتني 
والضؤبط  والذي من خالله مت التأكد من عدم وجود فروق ذات دالل  إحصؤئي ، ممؤ  التجريبي 

 .يثبت يتقؤرب طالب اجملموعتني يف املستوى املعريف يف القواعد النحوي  ملؤدة اللغ  العربي 
بني متوسطي درجؤت ( 9091)يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند مستوى  .2

  يف حتقيق اجملؤل املعريف عند بلوم بعد استخدام طالب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط
لصؤحل ( القيؤس البعدي) اسرتايتيجي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل

 .اجملموع  التجريبي 
استنؤًدا إىل االختبؤر البعدي الذي مت قيؤس مستوى طالب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  

قؤئم  على احلؤسب واليت أظهرت   الطريق  االستقرائي  المن خالله بعد يتنفيذ اسرتايتيجي
التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، : مستويؤت هي ست الفروق بني نتؤئج اجملموعتني يف 
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والتقومي، لصؤحل اجملموع  التجريبي  بينمؤ يتسؤويتؤ يف مستوى الرتكيب فقط، ممؤ يدل الرتكيب، 
لبحث بتعميم الربنؤمج واستخدامه بفؤعلي  يف على جنؤح االسرتايتيجي  يف حتقيق هدف ا

 .يتدريس قواعد اللغ  العربي  النحوي 
بني متوسطي درجؤت ( 9091)يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند مستوى  .3

طالب الصف ويتفؤعل طالب اجملموعتني التجريبي  والضؤبط  يف مدى مشؤرك  
اسرتايتيجي  الطريق  خدام اخلؤمس االبتدائي يف درس قواعد اللغ  العربي  بعد است

 .لصؤحل اجملموع  التجريبي ( القيؤس البعدي) االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل
استخدم البؤحث بطؤق  املالحظ  اليت من خالهلؤ مت ضبط مستوى التفؤعل واملشؤرك  بني 

حظؤت جؤءت اجملموعتني التجريبي  والضؤبط ، وبؤإلضؤف  إىل مؤ مت يتدوينه يف البطؤق  من مال
نتيج  االختبؤر البعدي داعم  حلكم يتفوق اجملموع  التجريبي  على اجملموع  الضؤبط  يف 

 .النحو العريباملشؤرك  والتفؤعل يف درس قواعد 
بني متوسط درجؤت ( 9091)ال يتوجد فروق ذات دالل  إحصؤئي  عند مستوى  .1

 .ر درس القواعدطالب اجملموع  التجريبي  يف القيؤس القبلي والبعدي الختبؤ
يتصف الربنؤمج بؤلفؤعلي  يف حتقيق اجملؤل املعريف عند بلوم ودرج  مشؤرك  الطالب  .5

بؤلصف ( البحثعين  )يف دروس قواعد اللغ  العربي  لطالب اجملموع  التجريبي  
 .اخلؤمس االبتدائي

يف أن الربنؤمج قد ايتصف بؤلفؤعلي  يف حتقيق اجملؤل املعريف عند بلوم  بحثأثبت ال .0
يتدريس قواعد اللغ  العربي  لطالب الصف اخلؤمس االبتدائي لصؤحل طالب اجملموع  

 .وميكن يتعميمه فؤعلوهبذا ميكن وصفه بأنه ، التجريبي 
ختلص إىل يتفوق اجملموع  التجريبي  على اجملموع  الضؤبط  ممؤ وجممل النتؤئج املذكورة أعاله 

االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل يف يعين صح  االعتمؤد على اسرتايتيجي  الطريق  
حو العريب للصف اخلؤمس االبتدائي، وبؤلتؤيل يتعميم التجرب  على احلؤالت يتدريس قواعد الن

من أجل يتوسيع نطؤق الفؤئدة، وفتح اجملؤل ويتشجيع دراسؤت الرتبوي  التعليمي  املشؤهب  
يل يكون هنؤك يتغيري نوعي يف وبؤلتؤ أخرى يتدعم أو يتضيف جديًدا للبحث احلؤيلجتريبي  

 .أسؤليب وطرق يتدريس قواعد النحو العريب لطالب املرحل  االبتدائي 
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وعليه يمكن استخالص النتائج التربوية التالية من خالل برنامج الطريقة االستقرائية 
القائمة على الحاسب اآللي في تحقيق األهداف المعرفية في تدريس قواعد اللغة 

 :العربية
الربنؤمج منؤسب بشكل كبري يف حتقيق مبدأ التدرج يف يتدريس قواعد اللغ  يعترب  .1

 .العربي  اليت يُتوصف بؤلصعوب  لدى كثري من الطالب
الربنؤمج عنصري اإلثؤرة والتشويق للطالب اللذين مبوجبهمؤ يتزداد نسب   أضؤف .2

 .مشؤرك  الطالب يف الدرس
ركيز الطالب مع الدرس، وكذلك زيؤدة ميزة املؤثرات املرئي  والصويتي  من نسب  يت .3

 .سؤعدهتم يف رسوخ املعلومؤت العؤم  اليت وردت بؤألمثل  يف أذهؤهنم
 .الطالب لتحقيق األهداف التعليمي يتنمي  مهؤرات سؤعد يف  .1
اليت يروهنؤ  مؤدة قواعد النحو العريبؤهؤت الطالب اإلجيؤبي  حنو يتنمي  اجتسؤعد يف  .5

 .صعب  ومعقدة
من مزايؤ  ؤممؤ يكسبه بعضً  ،ه وقدرايته اخلؤص لمتعلم للعمل بسرعتكؤفي  ل   فرص وفَّر .0

 .ويد املتعلم بتغذي  راجع  فوري يتفريد التعليم ويتز 
وله أن خيتؤر اجلزء أو الفقرة  ،لمتعلم احلري  يف يتعلم مؤ يشؤء مىت شؤءل يتيح الربنؤمج .7

 .تيؤر مؤ يريد يتعلمهاحلري  يف اخ وبذلك يتكون لديه ،اليت يريد يتعلمهؤ ويراهؤ منؤسب  له
سؤعد الربنؤمج يف صنؤع  اجتؤهؤت إجيؤبي  لدى الطالب يف نظرهتم للحؤسب اآليل يف  .8

 .يتلقي العلوم واملعؤرف بصورة عؤم ، وملؤدة قواعد النحو العريب على وجه اخلصوص
سؤعد الربنؤمج يف يتوفري الوقت واجلهد للمعلم واملتعلم، وبؤلتؤيل فقد أيتؤح الفرص   .0

، واستخدام أدوات مسؤعدة يف إلجراء يتدريبؤت إضؤفي  على موضوع الدرس الكؤفي 
 . أداء األنشط 

هم دون الشعور بؤخلجل من يتصحيح أخطؤئفرص  الضعؤف  أيتؤح الربنؤمج للطالب .19
 .زمالئهم
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 :البحث توصيات :رابًعا
 :التؤلي  مؤ يتوصل إليه البؤحث من نتؤئج  يتقدم بؤلتوصيؤت إىلاستنؤًدا 

وحمتوى قواعد اللغ  بصورة عؤم   لغيتمؤدة  صيؤغ  ويتصميم حمتوىلنظر يف إعؤدة ا -1
لتتوافق مع اسرتايتيجيؤت استخدام احلؤسب اآليل يف  صوصعلى وجه اخل العربي 

 .التدريس
 بؤلصف اخلؤمس االبتدائياملقررة  قواعد اللغ  العربي موضوعؤت  ويتصميم يتطوير حمتوى -2

 .ؤحلؤسب اآليلسهول  يتطبيق مهؤراهتؤ بب سمحمبؤ ي
اللغ  العربي  بؤمليدان الرتبوي على استخدام طرائق واسرتايتيجيؤت قواعد يتدريب معلمي  -3

 .استخدام احلؤسب اآليل يف التعليم
اسرتايتيجيؤت التعليم بؤحلؤسب و  بإضؤف  مهؤراتيتطوير برامج إعداد معلم اللغ  العربي   -1

 . إىل املنؤهج املقررة عليهم اآليل
احلؤسب اآليل يف يف مجيع وسؤئل اإلعالم املختلف  حول أمهي   بث برامج يتوعوي  -5

 .التعليم
اعتمؤد برنؤمج يتطبيق الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل كربنؤمج فؤعل يف  -0

 .  وزارة الرتبي  والتعليم العؤم لتعم فؤئديته يتدريس قواعد اللغ  العربي  يف
ى الشواهد التجريبي  اليت أثبتت يتفوق اجملموع  التجريبي ، عل ، وبنؤءً البحث استنؤًدا إىل نتؤئج

وكذلك نتؤئج بعض الدراسؤت السؤبق  استنتج البؤحث التوصيؤت أعاله، آماًل العمل هبؤ 
   . لتعميم خمرجؤت هذا البحث

وقد أكدت كثري من الدراسؤت إىل إمكؤني  حتسني التعليم بؤستخدام احلؤسوب ويتوفري 
ضل للمتعلم، كمؤ أشؤرت الدراسؤت أن التعليم بؤستخدام احلؤسوب يتفؤعل واستيعؤب أف

يتوفري فرص كؤفي  للمتعلم للعمل بسرعته وقدرايته اخلؤص  ممؤ  :ميتؤز مبيزات عدة من أبرزهؤ
التشويق واملرون  ، ؤ من مزايؤ يتفريد التعليم ويتزويد املتعلم بتغذي  راجع  فوري يكسبه بعضً 

،  يسهم بزيؤدة ثق  املتعلم بنفسه، والكيفي  املنؤسب  للمتعلمبؤستخدامه بؤملكؤن والزمؤن 
،  Pelgrum and Plomp 1991  دراس  بلجرام وبلومب، (Hallett, 1985) هؤليتكدراس  

 شؤنكدراس  ، Backman,1995 دراس  بؤك مؤن، (م1001)دراس  البسيوين 
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Schunk,1998  ، دراس  العفيصؤن ، (2993)دراس  اجلرايدة ، (م1000)دراس  التومي
 .(م2998)دراس  النيؤدي ، (2997)دراس  السهلي ، (م2990)
 :البحث مقترحات :خامًسا

 إجراء دراسؤت وفًقؤ للعنؤوينالبؤحث  رتحج يقمن نتؤئ ا البحثيف ضوء مؤ أسفر عنه هذ
  :التؤلي 

 .يتنمي  املهؤرات اللغوي  بؤملرحل  االبتدائي يف  دور احلؤسب اآليل -1
وبني  احلؤسوبي ؤلربامج العربي  ب اللغ  يتطبيق طرائق يتدريس قواعدبني  دراس  مقؤرن  -2

 .الطرق التقليدي 
 .اسرتايتيجيؤت استخدام احلؤسب اآليل يف التعليمإعداد معلم اللغ  العربي  يف ضوء  -3
 حتقيق اجملؤل املعريفيتوجيه البؤحثني إىل املزيد من الدراسؤت إلجيؤد برامج من شأهنؤ  -1

 .سي  املختلف بؤملراحل الدرا
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 :المصادر والمراجع العربية: أوالً 
ــــةكريــــؤ، ، ز إبــــراهيم .1 ــــدريس اللغــــة العربي دار املعرفــــ  : م، اإلســــكندري 1000، طــــرق ت

  .اجلؤمعي 

ـــه الفنـــي لمدرســـي اللغـــة العربيـــة، ت. عبـــد العلـــيم، د، إبــراهيم .2 دار : ، القـــؤهرةالموجِّ
 .13ط، املعؤرف

مكتبــــ  : ، القــــؤهرةالكمبيــــوتر والعمليــــة التعليميــــة ،م1087جمــــدي عزيــــز، ، إبــــراهيم .3
 .1األجنلو املصري ، ط

ــامج العــروض  ،ه1128 أامــؤء بنــت حممــد بــن عبــد اهلل،، األمحــد .1 ــر اســتخدام برن أث
علــى تحصــيل تلميــذات الصــف الســادس االبتــدائي فــي ( البوربوينــت)التقديميــة 

جؤمعـ  امللـك : ، الريـؤضرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، ضمقرر العلوم بمدينة الريا
  .سعود، قسم وسؤئل ويتكنولوجيؤ يتعليم

مكتبـــ  : الريـــؤض ،منظومـــة تكنولوجيـــا التعلـــيم م،2993 أمحـــد ســـؤل وعـــؤدل ســـرايؤ، .5
 .2ط الرشد للنشر والتوزيع،

ـــــيمم، 2991الغريـــــب زاهـــــر، ، إامؤعيـــــل .0 ـــــات وتحـــــديث التعل ـــــا المعلوم ، تكنولوجي
   .1ل الكتب، طعؤ: القؤهرة

أثـــر اســـتخدام بعـــض طـــرق الـــتعلم الـــذاتي فـــي  ،م1005  حممـــد،عبـــد اهلل، بطرونـــ  .7
ــدريس القواعــد علــى التحصــيل واألداء اللغــوي لطــالب الصــف األول الثــانوي  ت

 .كلي  الرتبي ، جؤمع  عني مشس: رسؤل  دكتوراه غري منشورة، مصر: بليبيا

ة اســـتخدام الكمبيــوتر فـــي تـــدريس فعاليــ ،م 1001 ،هســؤمي  علـــى عبــد، البســيوين .8
: ، رسؤل  مؤجستري غري منشـورة، القـؤهرةقواعد اللغة العربية لطالب المرحلة الثانوية

  .جؤمع  عني مشس
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تــدريس النحــو فــي مراحــل ، (م2995 -هـــ 1120)فهــد بــن عبــد الكــرمي، ، البكــر .0
كرتونيـ ، مقـؤل، صـحيف  الريـؤض السـعودي  النسـخ  اإلل: الواقع والمـأمول... التعليم
 .13102العدد 

ـــيم ،م1008 يتوفيـــق أمحـــد مرعـــي وحممـــد حممـــود احليلـــ ، .19 دار : ، عمـــؤنتفريـــد التعل
 .1الفكر للطبؤع  والنشر والتوزيع، ط

 -هــــ 1125 ،طرائـــق التـــدريس العامـــةيتوفيـــق أمحـــد مرعـــي وحممـــد حممـــود احليلـــ ،  .11
  .2دار املسرية للنشر والتوزيع والطبؤع ، ط: عمؤن ،م2995

أثــر اســتخدام الحاســوب علــى تحصــيل طــالب  ،م1000، بــداهلل ســعدع، التــومي .12
رســؤل  مؤجســتري غــري   ،الصــف الســادس االبتــدائي فــي مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة

 .جؤمع  امللك سعود: اململك  العربي  السعودي ، منشورة

: سلســــلة ميســــر – 4111ميســــر بوربوينــــت  ،هـــــ1129 أمحــــد حممــــد،، ثؤبــــت .13
 .1طدار خؤلد سعيد بؤمشؤخ للنشر والتوزيع، : جدة أمحد حممد ثؤبت،: يترمج 

المرشـد النفـيس إلـى أسـلمة  ،م1008 -هــ 1110حممد صؤحل بـن علـي، ، جؤن .11
 . 1دار الطرفني، ط: ، الطؤئفطرق التدريس

أثــر التــدريس بمســاعدة الحاســوب فــي تحصــيل طلبــة ، م2993نبيلــ ، ، اجلرايــدة .15
: األردن، رسؤل  مؤجسـتري غـري منشـورة، الصف األول ثانوي في قواعد اللغة العربية

 .املفرق، جؤمع  آل البيت

مطــؤبع : ، الريــؤض التعلــيم الحاســوبيم، 2992اجلمهــور، عبــد الــرمحن عبــد اهلل،  .10
 . ط. أضواء املنتدى، د

فعاليــة الحاســـوب فــي تـــدريس اللغـــة  ،م1000عبــد الـــرمحن عبــد اهلل، ، اجلمهــور .17
يتكنولوجيؤ التعليم واملعلومـؤت، حلـول  ، ندوةاإلنجليزية لطالب الصف األول ثانوي

كليــ  الرتبيــ ، قســم وســؤئل : ملشــكالت يتعليميــ  ويتدريبيــ  ملحــ ، جؤمعــ  امللــك ســعود
  .هـ1129حمرم،  5 – 3: ويتكنولوجيؤ التعليم، الريؤض

حممـــد علـــي النجـــؤر، : ، حتقيـــقالخصـــائص ،م1052 أبـــو الفـــتح عثمـــؤن،، ابـــن جـــين .18
 .1، ج2ط ،مطبع  دار الكتب املصري : القؤهرة
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  .، موقع صيد الفوائد اإللكرتوين!!!لو كان الن ْحُو رجالً َلَقتَـْلُتهحربه، أمحد حممد،  .10

اســـتخدام الحاســـوب فـــي تنميـــة التفكيـــر  م،2992 حممـــد عبـــد اهلـــؤدي،، حســـني .29
  . 1دار الفكر، ط: ، األردن، عمؤناالبتكاري

مجــال دمــج حقيبــة تدريبيــة فــي ، هـــ1120 – 1125أمحــد عبــد احملســن، ، حكــيم .21
 . وزارة الرتبي  والتعليم: ، السعودي التقنية في التعليم

: ، جــدةسلســلة ميســر –ميســر بوربوينــت إكــس بــي ، هـــ1123احلكـيم، إبــراهيم،  .22
  . 1طدار خؤلد سعيد بؤمشؤخ للنشر والتوزيع، 

": طرقــه ووســائله الحديثــة"قيــاس كفايــة التــدريس  ،م1001 حممــد زيــؤد،، محــدان .23
 .2ط، الدار السعودي  للنشر والتوزيع: ، جدة(53)حديثة سلسلة التربية ال

، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، م1080حممود رشدي، ، خؤطر .21
   .1، طن. د: القؤهرة

نظــام التعلــيم بمســاعدة الحاســوب وأثــره فــي  م،1002أمــل عبــد اهلل، ، خصــؤون  .25
رابطــــ  الرتبيــــ  : بع، القــــؤهرة، دراســــؤت يتربويــــ ، اجمللــــد الســــؤتعلــــيم وتعلــــم الرياضــــيات

  . 15احلديث ، اجلزء 

، اجمللـــ  العربيـــ  واقــع الحاســـوب التعليمـــي فــي األردنم، 1003اخلطيــب، لطفـــي،  .20
 .2 – 1، العدد 13للرتبي ، اجمللد 

ـــــاهج وطـــــرق  ،م2997 -هــــــ 1128 حســـــن جعفـــــر،، اخلليفـــــ  .27 ـــــى المن ـــــدخل إل م
 .2مكتب  الرشد نؤشرون، ط: ، الريؤضالتدريس

مكتبـــ  : ، الريـــؤضالمـــنهج المدرســـي المعاصـــر ،م2995 حســـن جعفـــر، ،اخلليفـــ  .28
 .0، ط(الرشد،

 .هـ1131دليل مكتب الرتبي  والتعليم جبنوب جدة،  .20

أثـــــر اســـــتخدام ألعـــــاب ، م2991هــــــ  1125، علـــــي بـــــن حممـــــد مجيـــــل، دويـــــدي .39
الحاســب اآللــي وبرامجــه التعليميــة فــي التحصــيل ونمــو التفكيــر اإلبــداعي لــدى 

جملـ  ، ول االبتـدائي فـي مقـرر القـراءاة والكتابـة بالمدينـة المنـورةتالميذ الصف األ
  .(02)مكتب الرتبي  العريب لدول اخلليج، العدد  :رسؤل  اخلليج العريب، الريؤض
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مختـــــار ، م1001 -هــــــ 1111حممـــــد بـــــن أيب بكـــــر بـــــن عبـــــد القـــــؤدر، ، الـــــرازي .31
 .1دار الكتب العلمي ، ط: لبنؤن –، بريوت الصحاح

ــاء للوصــول إلــى العــريب،  رســؤل  اخللــيج .32 ــة اســتراتيجية مقــررة لتــدريس الكيمي فاعلي
كليـــــ  الرتبيـــــ  للبنـــــؤت، : الريـــــؤض)رســـــؤل  دكتـــــوراه غـــــري منشـــــورة، : مســـــتوى اإلتقـــــان

 . (م1003

مقدمة في االتصـال ، م1005 -هـ 1115كريؤ حيىي الل وعليؤء عبد اهلل اجلندي، ز  .33
 .2طمكتب  العبيكؤن، : ، الريؤضوتكنولوجيا التعليم

وســائل االتصــال والتكنولوجيــا ، م1008 -هــ 1118عبــد احلـؤفظ حممــد، ، سـالم  .31
 .2دار الفكر للطبؤع  والنشر والتوزيع، ط: ، عمؤنفي التعليم

تـــدريس النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء  ،م2992 -هــــ 1123ظبيـــ  ســـعيد، ، الســـليطي .35
 .1الدار املصري  اللبنؤني ، ط: ، ، القؤهرةاالتجاهات الحديثة

أثر استخدام برمجية تعليميـة محوسـبة علـى تحصـيل  ،م2997، عمؤش ،السهلي .30
، طالب الصف األول الثانوي في مادة النحو في محافظة حفـر البـاطن التعليميـة

 .اجلؤمع  األردني : عمؤن، رسالة ماجستير غير منشورة

اجلــزء : التربيــة وطــرق التــدريس ،ت. د صــؤحل عبــد العزيــز وعبــد العزيــز عبــد اجمليــد، .37
 .12دار املعؤرف، ط: ل، القؤهرةاألو 

أســاليب ، م2991 -هـــ 1121صــبحي محــدان أبــو جاللــ  وحممــد مقبــل عليمــؤت،  .38
 .1مكتب  الفالح للنشر والتوزيع، ط: ، الكويتالتدريس العامة المعاصرة

برنامج مقترح في تدريس النحو الوظيفي  ،م1002، مطؤوع السبؤعي، الصفي .30
،  دكتوراه غري منشورة، يم األساسي في مصرلتالميذ المرحلة األخيرة من التعل

 .كلي  الرتبي ، جؤمع  طنطؤ: مصر

 ،وســائل االتصــال والتكنولوجيــا فــي التعلــيمم، 1087حســني محــدي، الطــوجبي،  .19
  .8دار القلم، ط: الكويت

تطبيقات الحاسوب في م، 2992عبد احلؤفظ حممد سالم ، وحممد أبو ريؤ،  .11
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 . 1نشر والتوزيع، طدار اخلرجيي لل: ، الريؤضالتعليم

التربية  ،هـ1380 عبد الرمحن النحالوي وعبد الكرمي عثمؤن وحممد خري عرقسوسي، .12
اململك  العربي  السعودي ، الرئؤس  العؤمـ  للكليـؤت واملعؤهـد : ، الريؤضوطرق التدريس

 .العلمي 

أثر دراسة مادة مبادئ الحاسوب في  ،م1009عبد اهلل حسن، ، العبد القؤدر .13
، الطلبة نحو استخدام الحاسوب باختالف الجنس والخبرة السابقةاتجاهات 

 .31مكتب الرتبي  لدول اخلليج العريب، العدد : جمل  رسؤل  اخلليج العريب، الريؤض

 -، عمَّؤن أساسيات البحث التربوي ،م1007 -هـ 1118عبد الرمحن، ، عدس .11
 .2، طدار الفرقؤن للطبؤع  والنشر والتوزيع: األردن

 -هـ 1128وسف العتوم وشفيق فالح وعبد النؤصر ذيؤب ومعؤوي  حممود، عدنؤن ي .15
دار املسرية للنشر والتوزيع : ، عمؤنالنظرية والتطبيق: علم النفس التربويم، 2998

 . 2والطبؤع ، ط

واقــع اســتخدام الحاســوب فــي ، م1008عبــد اللطيــف عبــد احلــؤفظ، ، أبــو عمــر .10
رســؤل  مؤجســتري : لمعلمــين نحــوهمحافظـات جنــوب األردن واتجاهــات الطــالب وا

  .جؤمع  مؤيت : غري منشورة، األردن

: ، عمؤن، علم النفس التربويم2995 -هـ 1125العنؤين، حنؤن عبد احلميد،  .17
 .3دار صفؤء للنشر والتوزيع، ط

مكتب  : ، القؤهرةعلم النفس التربويم، 2990فؤاد أبو حطب وآمؤل صؤدق،  .18
  .0األجنلو املصري ، ط

، تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن م2999، هيم عبد الوكيلالفؤر، إبرا .10
   .2دار الفكر العريب، ط: ، القؤهرةالحادي والعشرين

 (PowerPoint)فاعلية أسلوب العرض المتقدم ، م2998مندور، ، فتح اهلل .59
بمفرده وبمصاحبته للقطات الفيديو التعليمية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في 

حصيل الطالبات المعلمات ومهاراتهن واتجاهاتهن نحو استخدام وسائل تنمية ت
 .كلي  الرتبي  للبنؤت، عنيزة: ، دراس  علمي ، السعودي وتقنيات التعليم في التدريس
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: لغتي الجميلة ،هـ1133 -هـ 1132العؤم الدراسي  فريق يتأليف منهج لغيت، .51
اململك  )، ي األولكتاب الطالب، الصف الخامس االبتدائي، الفصل الدراس

 .وزارة الرتبي  والتعليم: العربي  السعودي 

مـــداخل تـــدريس القواعـــد اللغويـــة بالمرحلـــة م، 2991حممـــد رجـــب، ، فضـــل اهلل .52
 .جؤمع  اإلمؤرات العربي  املتحدة -كلي  الرتبي  : ، دراس  علمي ، العنياالبتدائية

ب وطالبــــات اتجــــاه طــــال م،1000 رشــــؤد علــــي،، األكلــــيب موســــىفهـــد عبــــد اهلل و  .53
القســم العلمــي فــي المســتوى الدراســـي الثــاني والثالــث الثــانوي نحــو اســـتخدام 

، جملــــ  احتـــــؤد الكمبيــــوتر الشخصــــي وعالقتــــه بالتحصــــيل فـــــي مــــادة الرياضــــيات
 .م1000، ينؤير 31اجلؤمعؤت العربي ، األمؤن  العؤم  الحتؤد اجلؤمعؤت العربي ، العدد 

ليــة اســتخدام مــداخل حديثــة فــي تنميــة فعا ،م2999حــؤزم حممــود راشــد، ، قؤســم .51
: مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الحلقـة الثانيـة مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي

 .كلي  الرتبي ، جؤمع  عني مشس: رسؤل  دكتوراه غري منشورة، مصر

دار : ، مصـرتعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي ،م1080حسني سليمؤن، ، قورة .55
 .3ط املعؤرف،

: ، يترمج  خريي كؤظم، القؤهرةتصميم البرامج التعليمية ،م1077، جريولد، كمب .50
 .دار النهض  العربي 

أساسيات  ،م1081 حممد عزت وفتحي علي وحممود كؤمل وعلي أمحد مدكور، .57
 .1ط دار الثقؤف ،: ، القؤهرةالمنهج وتنظيماته

، اهقـةالطفولـة والمر : علـم نفـس النمـوم 2999 -هــ 1121 هشؤم حممد،، خميمر .58
  .1ط إشبيليؤ للنشر والتوزيع،: الريؤض

دار الفكـــر : ، القـــؤهرةتـــدريس فنـــون اللغـــة العربيـــة ،م1007علـــي أمحـــد، ، مـــدكور .50
  .ط. د العريب،

اجلؤمعـــ  : ، طـــرابلسالمعلـــم والوســـائل التعليميـــة، م1007عبـــد القـــؤدر، ، املصـــرايت .09
 .2املفتوح ، ط
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، مقؤل يتربوي بشبك  ائصتعريفات وخص.. الطفولةموسى جنيب موسى، ، معوض .01
 .م2/19/2912األلوك  اإللكرتوني ، 

، جملــ  الكمبيــوتر وســيلة مســاعدة فــي العمليــة التعليميــة،  عبــد اهلل ســؤل، املنــؤعي .02
 .م1002، يونيو 191الرتبي ، قطر، اللجن  القطري  للرتبي  والثقؤف  والعلوم، العدد 

  .دار الفكر العريب: هرة، القؤعلم نفس الطفولة ،م1008، عبد اجمليد، منصور .03

، استخدام الحاسـب اآللـي فـي التعلـيم، م2992املوسى، عبد اهلل بن عبد العزيز،  .01
 .2طمكتب  يتربي  الغد، : الريؤض

نشرة يتربوي ، ، المعايير الفنية لتصميم العروض التقديميةأمحد بن حممد، ، النؤشري .05
مبنطقــ  مكــ  املكرمــ ، مكتــب  –بنـني  –اإلدارة العؤمــ  للرتبيــ  و التعلــيم : مكـ  املكرمــ 

  .هـ1132 -هـ 1131الرتبي  و التعليم بغرب مك  املكرم ، 

دار : ، دمشـــقعلـــم الـــنفس التربـــوي، م2995 -هــــ 1120عبـــد اجمليـــد، ، نشــوايت .00
 .19الرسؤل  العؤملي ، ط

تصـــميم البرمجيـــات التعليميـــة  ،م2997 -هـــ 1128حســـن أمحـــد حممـــود، ، نصــر .07
 . 1طعلمي  للنشر والتوزيع، خوارزم ال: ، جدةوإنتاجها

المــــدخل إلــــى تكنولوجيــــا ، م2990 -هـــــ 1139حســــن أمحــــد حممــــود، ، نصــــر .08
 . 1طخوارزم العلمي  للنشر والتوزيع، : جدة ،التعليم

أثر برمجية  تعليمية في تحصيل طالب الصف  م،2998، شؤفع حممد، النيؤدي .00
تعليمية بدولة اإلمارات الرابع األساسي في قواعد اللغة العربية في منطقة العين ال

 .مدين  العني ،العربية المتحدة

اسـتراتيجية مقترحـة السـتخدام الحاسـب  ،هـ1118عبد اهلل عبد العزيز، ، اهلدلق .79
، جملـــــ  جؤمعـــــ  امللـــــك ســـــعود، العلـــــوم الرتبويـــــ  والدراســـــؤت اآللـــــي كوســـــيلة تعليميـــــة

 .هـ1118، 19اإلسالمي ، اجمللد 

تدريس اللغة العربية في المرحلة  م،1008 -هـ 1118فؤضل فتحي حممد، ، وايل .71
دار األندلس : اململك  العربي  السعودي  –، حؤئل طرقه أساليبه قضاياه: االبتدائية

  .1للنشر والتوزيع، ط
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ـــادئ األساســـية فـــي طـــرق التـــدريس م،1071حممـــد حســـني، ، آل يؤســـني .72 ، المب
   .1طدار العلم، : لبنؤن
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 (5)ملحق رقم 
 خطاب إلى المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة
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 (4)ملحق رقم 
 خطاب إلى مديري المدارس من إدارة التخطيط والتطوير

 ( قسم البحوث التربوية)
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 (4)ملحق رقم 
 دارة التخطيط والتطويرنموذج تعهد من الباحث إل

 (قسم البحوث التربوية)
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 (3)ملحق رقم 
 البرنامج التعليمي

 الس اِلمِ  اْلُمذَك رِ  َجْمع: الدرس األول

مدير المدرسة 
الُقبِّيمكي بن محمد 

                   

 بر ام  تعلي   
ال    
 
ر  ال 
 
 
 
ذ
 
 
 
  ال
 
 
 
 

  التؤيل

المملكة العربية السعودية
بنين -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة 
جدةمكتب التربية والتعليم بجنوب 

مدارس رياض القر ن الكريم األهلية
القسم االبتدائي

 

 
 

األهداف السلوكية

َجْمُع اْلُمذَك ِر الس اِلم

الترحيب 

االمتحان القبلي

القاعد 

تدري ا 

           

 ائمة المح ويا 

  التؤيل  ال ل 

الحالة الثانيةالحالة األولى
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التؤيل قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 

 على يتعرف أن الطالب يستطيع البرنامج هذا عرض بعد : العام الهدف
  .الس اِلم اْلُمذَك رِ  َجْمع
. االبتدائي الخامس الصف : الدراسية المرحلة
 العربية المملكة والتعليم التربية وزارة ،(لغتي) كتاب : المرجع
 –م4155 الموافق هـ5344 - هـ5344 الدراسي للعام السعودية
.43 ص من األول، الدراسي الفصل م4154

التؤيل قؤئم  احملتويؤت   ال ل 
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:اآلتي يتحقق أن يمكن الس اِلم اْلُمذَك رِ  َجْمع عن  البرنامج هذا عرض بعد
 ثالث خالل يكتبه أن الطالب يستطيع الس اِلم اْلُمذَك رِ  َجْمع بنية شرح بعد -

.ثوان  
  دون يكتبه أن الطالب يستطيع الس اِلم اْلُمذَك رِ  َجْمع بحالَتي التعريف بعد -

.مساعدة
 يدل ما يعيِّن أن الطالب يستطيع الس اِلم اْلُمذَك رِ  لَجْمع األمثلة بعض عرض بعد -

  .مساعدة وسيلة دون عليه
 اْلُمذَك رِ  َجْمع يميِّز يعدد أن الطالب يستطيع البرنامج عرض من االنتهاء بعد-

.مساعدة دون الس اِلم

 التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 

              

                                

 -           

.أكثر أو اثنين على دل ما -ب.ثالثة على دل ما -أ

.ثالثة من أكثر على دل ما -د

قؤئم  احملتويؤت

.اثنين من أكثر على دل ما -ج

  التؤيل  ال ل 
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 -                                                                      

واو ونون  أ/

.ألف ويتؤء/ ج

واو وألف/ ب

قؤئم  احملتويؤت

واو ويؤء/ د

  التؤيل  ال ل 

 
 

              

                               

 -            

 

.اثنين على دل ما -د

.اثنين من أكثر على دل ما -أ

.ثالثة من أقل على دل ما -ج

قؤئم  احملتويؤت

.واحد من أكثر على دل ما -ب

  التؤيل  ال ل 
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 التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.متَساِبُقونَ  َوُهم ُمَتَساِبق   أَنتَ  -5

الحالة 
األولى

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.َصاِدُقونَ  وهم َصاِدق   أَنتَ  -4

الحالة 
األولى
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  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.َصاِبرونَ  وُهم َصاِبر   أَنتَ  -4

الحالة 
األولى

 
 

.مفرد منها كل   العدد؟ حيث من باألزرق الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س

.متَسابُِقونَ  َوُهم ُمَتَساِبق   َأنتَ  -5
.َصاِدُقونَ  وهم َصاِدق   َأنتَ  -4
.َصاِبرونَ  وُهم َصاِبر   َأنتَ  -4

.جمع منها كل   العدد؟ حيث من باألحمر الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س
.ونون واو كلمة؟  كل  في الجمع في زادت التي الحروف ما -س

.سالم مذكر جمع الجمع؟ هذا مثل نسمي ماذا -س
 واو   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما :السالمُ  المذك ر جمع
.مفرده على ونون   ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

ال ل 

.ال جمع؟ إلى تحول عندما المفرد صورة تغيرت هل -س

الحالة 
األولى
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  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.الثالثة اْلُمتَجسِِّسين َلِقيتُ  َوأنَا اْلُمتَجسِّسَ  قابلتَ  أَنتَ  -5

الحالة 
الثانية

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.تَائِِبينَ  ثالثةَ  صاَدْقتُ  وَأنَا َواِحًدا تَائًِبا َصاَدْقتَ  َأنتَ  -4

الحالة 
الثانية
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  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.ُمْغَتابِينَ  َثالثَةَ  َنَصْحتُ  وأَنَا َواِحًدا ُمْغَتابًا َنَصْحتَ  أَنتَ  -4

الحالة 
الثانية

 
 

.مفرد منها كل   العدد؟ حيث من باألزرق الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س

.الثالثة اْلُمتَجسِِّسين َلِقيتُ  َوأنَا اْلُمتَجسِّسَ  قابلتَ  َأنتَ  -5
.تَائِِبينَ  ثالثةَ  صاَدْقتُ  وَأنَا َواِحًدا تَائًِبا َصاَدْقتَ  َأنتَ  -4
.ُمْغَتابِينَ  َثالثَةَ  َنَصْحتُ  وَأنَا َواِحًدا ُمْغَتابًا َنَصْحتَ  َأنتَ  -4

.جمع منها كل   العدد؟ حيث من باألحمر الملو نة الكلمات نوعُ  ما -س
.ونون ياء كلمة؟  كل  في الجمع في زادت التي الحروف ما -س

.سالم مذكر جمع الجمع؟ هذا مثل نسمي ماذا -س
 ياء   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما :السالمُ  المذك ر جمع
.مفرده على ونون   ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

ال ل 

.ال جمع؟ إلى تحول عندما المفرد صورة تغيرت هل -س

الحالة 
الثانية
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جمُع الُمذك ر الس اِلم

َقد أفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

القاعدة

َعاَقَب اهللُ اْلَكافرِينَ 

.مفرده على ونون   ياء   أو ونونِ  َواو   بزيادةِ  اثنين من أكثر على َدل   ما هو

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    م  الم كر السالم  و ما دل   لى أكثر من اثنين بزياد   -1

واو  ونون أو ياء  ونون -ج

واو  ونون أو ألف  ونون على مفرده -أ

واو  ونون أو ياء  واو -ب

واو  ونون أو ياء  وألف -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 
ل  لى  م  م كر سالم  -2       ي ر حالة الم رد  ندما ي حو 

خطأ -ب

أحيانًا -ج

صحيح -أ

كل ما ذُِكَر خطأ -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  -3 د الكلمة ال ي  ع بر  م  م كر سالم     حد 

مجتهدون -ج

مجنون -د

يكتبون -ب

مليون -أ

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  -4 د الكلمة ال ي  ع بر  م  م كر سالم     حد 

عامِلين -ب

كل ما ذُِكَر صحيح -د

مساكين -أ

يستعين -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 

: في ختام جولتنا هذه عزيزي الطالب ال نملك إال أن نقول 
الشكر والتقدير على متابعتك لهذا البرنامج ،  لك

  ثم إجاباتك الممتازة عن أسئلته

  الل  براهي       م   يا  
 مدير املدرسة

 م   ب    د    
 
 
 
الق

قؤئم  احملتويؤت

شكر وتقدير

ن اية العر     ال ل 
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 اْلَفْرِعي ةِ  بالعالماتِ  واْلَخَبرِ  اْلُمْبَتَدأ رَْفع: الدرس الثاني
 

مدير المدرسة 
الُقبِّيمكي بن محمد 

                   

 بر ام  تعلي   
ة  
 
ع ي
 
ر
 
 
 
ر  بالعالما   ال

 
 
 
 
 
   ال
 
د
 
ت
 
 
 
 
 
  ال
 
ف
 
ر

  التؤيل

المملكة العربية السعودية
بنين -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة 
جدةمكتب التربية والتعليم بجنوب 

مدارس رياض القر ن الكريم األهلية
القسم االبتدائي

  
 

األهداف السلوكية

رفع المبتدأ والخبر بالعالمات الفرعية

الحالة الثالثةالحالة الثانيةالحالة األولى

الترحيب 

االمتحان القبلي

القاعد 

تدري ا 

           

 ائمة المح ويا 

  التؤيل 

الحالة الرابعة

ال ل 
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التؤيل قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 

 على يتعرف أن الطالب يستطيع البرنامج هذا عرض بعد : العام الهدف
.اْلَفْرِعي ةِ  بالعالماتِ  واْلَخَبرِ  اْلُمْبَتَدأ َرْفع حاالت
. االبتدائي الخامس الصف : الدراسية المرحلة
 العربية المملكة والتعليم التربية وزارة ،(لغتي) كتاب : المرجع
 –م4155 الموافق هـ5344 - هـ5344 الدراسي للعام السعودية
. 74 – 71 ص من األول، الدراسي الفصل م4154

التؤيل قؤئم  احملتويؤت   ال ل 
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:اآلتي يتحقق أن يمكن اْلَفْرِعي ةِ  بالعالماتِ  واْلَخَبرِ  اْلُمْبَتَدأ رَْفع عن  البرنامج هذا عرض بعد
رَبِ  اْلُمْبَتَدأ َرْفع حؤالت شرح بعد -   رفع عالمؤت حيدد أن الطؤلب يستطيع اْلَفْرِعيَّ ِ  بؤلعالمؤتِ  واخلَْ

.واحدة دقيق  خالل األصلي  غري واخلرب املبتدأ
رَبِ  اْلُمْبَتَدأ َرْفع حبؤالت التعريف بعد -   واخلرب املبتدأ يعرب أن الطؤلب يستطيع اْلَفْرِعيَّ ِ  بؤلعالمؤتِ  واخلَْ

.مسؤعدة دون صحيًحؤ إعرابًؤ
 وسيل  دون إعراهبمؤ عالمؤت يعني أن الطؤلب يستطيع واخلرب للمبتدأ األمثل  بعض عرض بعد -

  .مسؤعدة
 االسم بأنواع وخرب مبتدأ على حتتوي مجالً  ينش  أن الطؤلب يستطيع املعرب  األامؤء أنواع بيؤن بعد -

.بؤلدرس املعطؤة
 حسب واخلرب املبتدأ إعراب عالمؤت يعدد أن الطؤلب يستطيع الربنؤمج عرض من االنتهؤء بعد -

.مسؤعدة دون االسم نوع

 التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

 
 

              

                               

 -                       

بأ

ج

قؤئم  احملتويؤت

 ال مة 

 األل د الواو 

 

 ال  حة 

  التؤيل ال ل 
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 -            

 

.اثنين على دل ما -د .اثنين من أكثر على دل ما -ج

.ثالثة من أقل على دل ما -أ

قؤئم  احملتويؤت

.واحد من أكثر على دل ما -ب

  التؤيل  ال ل 

 
 

              

                                

 -           

.أكثر أو اثنين على دل ما -ب.ثالثة على دل ما -أ

.ثالثة من أكثر على دل ما -ج

قؤئم  احملتويؤت

.اثنين من أكثر على دل ما -د

  التؤيل  ال ل 
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التؤيل قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

. نُــــــور   اهللِ  كتابُ  -5

الحالة 
األولى

 
 

التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.واْلَمْغِفَرةِ  لألجرِ  موجَبة   الص اِلَحةُ  األعمالُ  -4

الحالة 
األولى

 
 
 



  054 
 

 

التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.بَعَمِلَها ُمْعتَـز ة   اْلَهْنَدِسي ةُ  األدواتُ  -4

الحالة 
األولى

 
 

.مفرد األولى؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

. نُــــــور   اهللِ  كتابُ  -5
.واْلَمْغِفَرةِ  لألجرِ  موجَبة   الص اِلَحةُ  األعمالُ  -4
.بَعَمِلَها ُمْعتَـز ة   اْلَهْنَدِسي ةُ  األدواتُ  -4

.مفرد - تكسير جمع الثانية؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س
.مفرد -سالم مؤنث جمع الثالثة؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

.الضمة الثالث؟ الجمل في وخبر مبتدأ كلِّ   رفعِ  عالمةُ  ما -س
 ،مفرًدا منهما كل    كان  إذا الضمة والخبر المبتدأ رفع عالمةُ 
.سالًما مؤنث   جمعَ  أو ،تكسير   جمعَ  أو ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

الحالة 
األولى

 ال ل 
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التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

. أبناِئهما على حنونانِ  الوالدانِ  -5

الحالة 
الثانية

 
 

التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.اْلخيرِ  لعملِ  ُمِحب َتانِ  اْلفتاتانِ  -4

الحالة 
الثانية
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التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.اْلَخِليفةِ  أمامَ  حاِضرانِ  اْلَخْصمانِ  -4

الحالة 
الثانية

 
 

.مثنى األولى؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

. أبنائِهما على حنونانِ  الوالدانِ  -5
.اْلخيرِ  لعملِ  ُمِحب َتانِ  اْلفتاتانِ  -4
.اْلَخِليفةِ  أمامَ  حاِضرانِ  اْلَخْصمانِ  -4

.مثنى الثانية؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س
.مثنى الثالثة؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

.األلف الثالث؟ الجمل في وخبر مبتدأ كلِّ   رفعِ  عالمةُ  ما -س

.مثنى منهما كل    كان  إذا األلف والخبر المبتدأ رفع عالمةُ  ماذا نستنتج ؟
  

التاليقائمة المحتويات  

الحالة 
الثانية

 ال ل 
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التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.مبهورون الخليفةِ  مجلسِ  في الحاضرون -5

الحالة 
الثالثة

 
 

التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.ُمخلصون اْلمؤمنون -4

الحالة 
الثالثة
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التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.اهللِ  أمامَ   ثمونَ  سوًءا ب خوانِهم الظ انون -4

الحالة 
الثالثة

 
 

.سالم مذكر جمع األولى؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

.مبهورون الخليفةِ  مجلسِ  في الحاضرون -5
.ُمخلصون اْلمؤمنون -4
.أمامَ   ثمونَ  سوًءا ب خوانِهم الظ انون -4

.سالم مذكر جمع الثانية؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س
.سالم مذكر جمع الثالثة؟ الجملة في والخبر المبتدأ من كل    نوعُ  ما -س

.الواو الثالث؟ الجمل في وخبر مبتدأ كلِّ   رفعِ  عالمةُ  ما -س
 جمع منهما كل    كان  إذا الواو والخبر المبتدأ رفع عالمةُ 
.سالًما مذكر ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

الحالة 
الثالثة

 ال ل 
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التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.فاضل   رجل   أبوكَ  -5

الحالة 
الرابعة

 
 

التؤيل  قؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.عائشة أخو طارق   -4

الحالة 
الرابعة

طَاِرق َعاِئَشة
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.أبوك األولى؟ الجملة في المبتدأ عيِّن -س

.فاضل   رجل   أبوكَ  -5

.عائشة أخو طارق   -4

.أخو الثانية؟ الجملة في الخبر عيِّن -س
.الرفع ؟(أخو –أبو) االسمين في اإلعرابية الحالة ما -س

.الواو ؟(أخو –أبو) االسمين في الرفع عالمة خمِّن -س
 أحد منهما كل    كان إذا الواو والخبر المبتدأ رفع عالمةُ 
.(أخو –أبو) : االسمين ماذا نستنتج ؟

  
التاليقائمة المحتويات  

الحالة 
الرابعة

 ال ل 
 

المبتدأ والخبر مرفوعان

لجمع
لالسمينللمثنىالمذكر السالم

(أبو ، أخو)

.المنتصُروَن فرحونَ 

القاعدة

أخوك نشيط  –أبوك كريم   .الهدفاِن رائعانِ 

                                   

  

              

التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 
ا   مة ر   المب دأ أو ال بر   ا  -1     ي كان كل من ما م رد 

الضمة -ج

األلف -ب

الواو -أ

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي كان كل من ما  م   كسير   مة ر   المب دأ وال بر   ا  -2

الضمة -أ

األلف -د

الكسرة -ب

الواو -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي كان كل من ما  م     مة ر   المب دأ وال بر   ا  -3    م كر  سالم 

الواو -ب

الفتحة -د

الضمة -أ

األلف -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي كان كل من ما   مة ر   المب دأ وال بر   ا  -4     م   م ن   سالم 

الضمة -ج

الواو -أ

األلف -ب

الكسرة -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

   كان كل من ما مثنى   ي   مة ر   المب دأ وال بر   ا  -5

األلف -ج

الواو -أ

النون -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي   أبو   أ و كان كل من ما أحد ا سمين   مة ر   المب دأ وال بر   ا  -6

الواو -ج

األلف -أ

النون -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

   ال ر  بين   مة الر   األصلية و  مة الر   ال ر ية  و -7

األصلية حركة والفرعية حرف -ج

األصلية حرف والفرعية حركة -أ

األصلية ضمة والفرعية فتحة -ب

ال يوجد فرق بينهما -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 

: في ختام جولتنا هذه عزيزي الطالب ال نملك إال أن نقول 
الشكر والتقدير على متابعتك لهذا البرنامج ،  لك

  ثم إجاباتك الممتازة عن أسئلته

  الل  براهي       م   يا  
 مدير املدرسة

 م   ب    د    
 
 
 
الق

قؤئم  احملتويؤت

شكر وتقدير

ن اية العر      ال ل 
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 ْعَراُب اْلَفاِعلإِ : الدرس الثالث
 

مدير المدرسة 
الُقبِّيمكي بن محمد 

                   

 بر ام  تعلي   

اع  
 
 
 
 ال
 
ا 
 
ر
 
ع   

  التؤيل

المملكة العربية السعودية
بنين -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة 
جدةمكتب التربية والتعليم بجنوب 

مدارس رياض القر ن الكريم األهلية
القسم االبتدائي

  
 

األهداف السلوكية

إعراب الفاعل

الحالة الثالثةالحالة الثانيةالحالة األولى

الرتحيب 

االمتحان القبلي

القاعد 

تدري ا 

           

 ائمة المح ويا 

 

  التؤيل

الحالة الرابعة

 ال ل 
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  التؤيل قؤئم  احملتويؤت  ال ل 
 

 على يتعرف أن الطالب يستطيع البرنامج هذا عرض بعد : العام الهدف
.(اْلَفاِعل ِإْعَراب) حاالت
. االبتدائي الخامس الصف : الدراسية المرحلة
 العربية المملكة والتعليم التربية وزارة ،(لغتي) كتاب : المرجع
 –م4155 الموافق هـ5344 - هـ5344 الدراسي للعام السعودية
. 547  –543 ص من األول، الدراسي الفصل م4154

  التؤيل قؤئم  احملتويؤت  ال ل 
 
 
 



  067 
 

                

:اآلتي يتحقق أن يمكن اْلَفاِعل ِإْعَراب عن  البرنامج هذا عرض بعد
 وغري األصلي  الفؤعل رفع عالمؤت حيدد أن الطؤلب يستطيع اْلَفؤِعل ِإْعرَاب حؤالت شرح بعد -

 .واحدة دقيق  خالل األصلي 
.مسؤعدة دون صحيًحؤ إعرابًؤ الفؤعل يعرب أن الطؤلب يستطيع الفؤعل َرْفع حبؤالت التعريف بعد -
  .مسؤعدة وسيل  دون إعرابه عالمؤت يعني أن الطؤلب يستطيع للفؤعل األمثل  بعض عرض بعد -
 االسم بأنواع فؤعل على حتتوي مجالً  ينش  أن الطؤلب يستطيع املعرب  األامؤء أنواع بيؤن بعد -

.بؤلدرس املعطؤة
 نوع حسب الفؤعل إعراب عالمؤت يعدد أن الطؤلب يستطيع الربنؤمج عرض من االنتهؤء بعد -

.مسؤعدة دون االسم

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 
 

              

                               

 -                       

بأ

ج

قؤئم  احملتويؤت

 ال مة 

 األل د الواو 

 

 ال  حة 

  التؤيل  ال ل 
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 -                     

.األلف -أ 

.الياء -د.الضمة -ج

قؤئم  احملتويؤت

.الواو -ب

  التؤيل   ال ل 
 

              

                                

 -           

.أكثر أو اثنين على دل ما -ب.ثالثة على دل ما -أ

.ثالثة من أكثر على دل ما -ج

قؤئم  احملتويؤت

.اثنين من أكثر على دل ما -د

  التؤيل   ال ل 
 
 
 



  069 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت  ال ل 

َفَذة جُنوبَ  اْلَقَماِري ُأمِّ  محِمَيةُ  تَقعُ  -5 .اْلُقنـْ

الحالة األولى

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.الَجزِيرتَين سْطحَ  الن باتَاتُ  تـَُغطِّي -4

الحالة األولى

 
 
 
 



  071 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.َمَكان   ُكلِّ   في الجراثِيمُ  تعي ُ  -4

الحالة األولى

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.الس َرَواتِ  ِجبالِ  في العرِبي   الن ْمرُ  يعي ُ  -3

الحالة األولى

 
 
 
 



  070 
 

 

.مفرد ؟(5) رقم الجملة في الفاعل  نوعُ  ما -س

َفَذة جُنوبَ  اْلَقَماِري أُمِّ  محِمَيةُ  تَقعُ  -5 .اْلُقنـْ
.الَجزِيرتَين سْطحَ  الن باتَاتُ  تـَُغطِّي -4

.َمَكان   ُكلِّ   في الجراثِيمُ  تعي ُ  -4

.سالم مؤنث جمع ؟(4) رقم الجملة في الفاعل  نوعُ  ما -س
.تكسير جمع ؟(4) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س

.الضمة األربع؟ الجمل في الفاعل رفعِ  عالمةُ  ما -س
 مؤنث   جمعَ  أو ،مفرًدا كان  إذا الضمة الفاعل رفع عالمةُ 
تكسير جمعَ  أو ،سالًما ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات  

.الس َرَواتِ  ِجبالِ  في العرِبي   الن ْمرُ  يعي ُ  -3

.مفرد ؟(3) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س

ال ل 

الحالة األولى

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.القماري ُأمِّ  َمْحِمَيةِ  الجزيَرتَانِ  ُتَشكِّلُ  -5

 
 
 



  072 
 

 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.مصنعهما بنظافةِ  العامالنِ  يهَتم   -4
 

 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.معارض بني عروقِ  محِمي ةِ  في الوُعولِ  من نوَعانِ  ظهرَ  -4

 
 
 



  073 
 

 

.مثنى ؟ (5) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س

.القماري ُأمِّ  َمْحِمَيةِ  الجزيَرتَانِ  ُتَشكِّلُ  -5
.مصنعهما بنظافةِ  العامالنِ  يهَتم   -4
.معارض بني عروقِ  محِمي ةِ  في الوُعولِ  من نوَعانِ  ظهرَ  -4

.مثنى ؟ (4) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س
.مثنى ؟ (4) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س
.األلف الثالث؟ الجمل في الفاعل رفعِ  عالمةُ  ما -س

.مثنىً  كان  إذا األلف الفاعل رفع عالمةُ  ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات    ال ل 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.القماري ُأمِّ  جزيَرةِ  بمشاهَدةِ  الز اِئُرونَ  يستمتعُ  -5

 
 
 



  074 
 

 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.أكياس في القماري طيور الص ي اُدونَ  يجَمعُ  -4

 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.الُفُؤوسَ  يحملونَ  الَغابَةِ  إلى اْلَحط ابُونَ  َحَضرَ  -4

 
 
 



  075 
 

 

.سالم مذكر جمع ؟ (5) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س

.القماري ُأمِّ  جزيَرةِ  بمشاهَدةِ  الز ائُِرونَ  يستمتعُ  -5
.أكياس في القماري طيور الص ي اُدونَ  يجَمعُ  -4
.الُفُؤوسَ  يحملونَ  الغَابَةِ  إلى اْلَحط ابُونَ  َحَضرَ  -4

.سالم مذكر جمع ؟ (4) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س
.سالم مذكر جمع ؟ (4) رقم الجملة في الفاعل نوعُ  ما -س

.الواو الثالث؟ الجمل في الفاعل رفعِ  عالمةُ  ما -س
.سالًما مذكر جمع كان  إذا الواو الفاعل رفع عالمةُ  ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات    ال ل 
 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.الشام بالد إلى أبوكَ  سافرَ  -5

الحالة الرابعة
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  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 

.اْلَخيلِ  ركوبَ  أخوكَ  تعل مَ  -4

الحالة الرابعة

 
 

.أبوك األولى؟ الجملة في الفاعل عيِّن -س

.الشام بالد إلى أبوكَ  سافرَ  -5
.اْلَخيلِ  ركوبَ  أخوكَ  تعل مَ  -4

.أخوك الثانية؟ الجملة في الفاعل عيِّن -س
.الرفع ؟(أخو –أبو) االسمين في اإلعرابية الحالة ما -س

.الواو ؟(أخو –أبو) االسمين في الرفع عالمة خمِّن -س
: االسمين أحد كان  إذا الواو الفاعل رفع عالمةُ 

(.أخو–أبو )
ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات   ال ل 

الحالة الرابعة
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إعراب الفاعل

مفرًدا، أو جمَع تكسير  
أو جمَع مؤن ث  سالًما
فعالمة رفعه

مثنىً 
فعالمة رفعه

جمَع مذكر  سالًما أو أحد 
(أبو، أخو)االسمين  

فعالمة رفعه

.الد ْرسَ المعلُم شرَح 

القاعدة

. أخوكذهَب –أبوكجاء  .الَعَلمَ  الولدانِ رفَع 

              

  

              

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت  ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 
ا   مة ر    -1     ي ال ا ل   ا كان م رد 

الضمة -ج

األلف -ب

الواو -أ

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
 



  078 
 

 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي ال ا ل   ا كان  م   كسير   مة ر    -2

الضمة -أ

األلف -د

الكسرة -ب

الواو -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي ال ا ل   ا كان  م     مة ر    -3    م كر  سالم 

الواو -ب

الفتحة -د

الضمة -أ

األلف -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
 



  079 
 

 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي ال ا ل   ا كان  م     مة ر    -4    م ن   سالم 

الضمة -ج

الواو -أ

األلف -ب

الكسرة -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

   ال ا ل   ا كان مثنى   ي   مة ر    -5

األلف -ج

الواو -أ

النون -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
 



  081 
 

 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي   أبو   أ و ال ا ل   ا كان أحد ا سمين   مة ر    -6

الواو -ج

األلف -أ

النون -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 

: في ختام جولتنا هذه عزيزي الطالب ال نملك إال أن نقول 
الشكر والتقدير على متابعتك لهذا البرنامج ،  لك

  ثم إجاباتك الممتازة عن أسئلته

  الل  براهي       م   يا  
 مدير املدرسة

 م   ب    د    
 
 
 
الق

قؤئم  احملتويؤت

شكر وتقدير

ن اية العر      ال ل 
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 ِإْعَراُب اْلمفعول به: الدرس الرابع

 

مدير المدرسة 
الُقبِّيمكي بن محمد 

                   

 بر ام  تعلي   

  عو  
 
 ال
 
ا 
 
ر
 
ع ب   

  التؤيل

المملكة العربية السعودية
بنين -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة 
جدةمكتب التربية والتعليم بجنوب 

مدارس رياض القر ن الكريم األهلية
القسم االبتدائي

  
 

األهداف السلوكية

بهإعراب المفعول 

الحالة الثالثةالحالة الثانيةالحالة األولى

الرتحيب

االمتحان القبلي

القاعد 

تدري ا 

           

 ائمة المح ويا 

  التؤيل 

الحالة الخامسةالحالة الرابعة

ال ل 

 



  082 
 

 

      

  التؤيل قؤئم  احملتويؤت  ال ل 
 

 على يتعرف أن الطالب يستطيع البرنامج هذا عرض بعد : العام الهدف
.(به المفعول ِإْعَراب) حاالت
. االبتدائي الخامس الصف : الدراسية المرحلة
 العربية المملكة والتعليم التربية وزارة ،(لغتي) كتاب : المرجع
 –م4155 الموافق هـ5344 - هـ5344 الدراسي للعام السعودية
. 515  –571 ص من األول، الدراسي الفصل م4154

  التؤيل قؤئم  احملتويؤت  ال ل 
 
 



  083 
 

 
                

:اآلتي يتحقق أن يمكن به المفعول ِإْعَراب عن  البرنامج هذا عرض بعد
 األصلي  به املفعول رفع عالمؤت حيدد أن الطؤلب يستطيع به املفعول ِإْعرَاب حؤالت شرح بعد -

 .واحدة دقيق  خالل األصلي  وغري
 دون صحيًحؤ إعرابًؤ به املفعول يعرب أن الطؤلب يستطيع به املفعول نصب حبؤالت التعريف بعد -

.مسؤعدة
  .مسؤعدة وسيل  دون إعرابه عالمؤت يعني أن الطؤلب يستطيع للفؤعل األمثل  بعض عرض بعد -
 االسم بأنواع به مفعول على حتتوي مجالً  ينش  أن الطؤلب يستطيع املعرب  األامؤء أنواع بيؤن بعد -

.بؤلدرس املعطؤة
 نوع حسب به املفعول إعراب عالمؤت يعدد أن الطؤلب يستطيع الربنؤمج عرض من االنتهؤء بعد -

.مسؤعدة دون االسم

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت   ال ل 
 

              

                               

 -                       

بأ

ج

قؤئم  احملتويؤت

 ال  حة 

 األل د الكسر  

 

 ال مة 

  التؤيل  ال ل 
 
 



  084 
 

 

              

                               

 -                     

.الياء -أ 

.الفتحة -د.الواو -ج

قؤئم  احملتويؤت

.األلف -ب

  التؤيل   ال ل 
 

              

                                

 -           

.أكثر أو اثنين على دل ما -ب.ثالثة على دل ما -أ

.ثالثة من أكثر على دل ما -ج

قؤئم  احملتويؤت

.اثنين من أكثر على دل ما -د

  التؤيل   ال ل 
 
 



  085 
 

 

  التؤيل قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.األكسجين ُعْنصرَ  الحمراءُ  الد مِ  كري اتُ   تحملُ  -5

الحالة األولى

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.الحديدِ  من مقاديرَ  الل حومُ  تحتوي -4

الحالة األولى

 
 
 



  086 
 

 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.بالحديدِ  الِجسمَ  الَكِبدُ  ُتِمد   -4

الحالة األولى

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.األعراضَ  الط ِبيبُ  يشاهدُ  -3

الحالة األولى

 
 
 



  087 
 

 

.مفرد ؟(5) رقم الجملة في به المفعول  نوعُ  ما -س

.األكسجين ُعْنصرَ  الحمراءُ  الد مِ  كري اتُ   تحملُ  -5
.الحديدِ  من مقاديرَ  الل حومُ  تحتوي -4

.بالحديدِ  الِجسمَ  الَكِبدُ  ُتِمد   -4

.تكسير جمع ؟(4) رقم الجملة في به المفعول  نوعُ  ما -س
.مفرد ؟(4) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س

.الفتحة األربع؟ الجمل في به المفعول نصب عالمةُ  ما -س
 جمعَ  أو ،مفرًدا كان  إذا الفتحة به المفعول نصب عالمةُ 
تكسير ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات  

.األعراضَ  الط ِبيبُ  يشاهدُ  -3

.تكسير جمع ؟(3) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س

ال ل 

الحالة األولى

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.اْلَحْمَراءِ  الد مِ  ُكَري اتِ  الد مِ  ِخَضابُ  يُلوِّنُ  -5

 
 
 



  088 
 

 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.اْلَحِديدِ  ِلزِيَاَدةِ  الَورَِقي ةَ  الَخْضَرَواتِ  أَنس   يتَـَناَولُ  -4

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.َغيرَِها ِمنْ  َأْكثـَرَ  الن َشِوي اتِ  َسْلَمانُ  ُيِحب   -4

 
 
 



  089 
 

 

.سالم مؤنث جمع ؟ (5) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س

.اْلَحْمَراءِ  الد مِ  ُكَري اتِ  الد مِ  ِخَضابُ  يُلوِّنُ  -5
.اْلَحِديدِ  ِلزِيَاَدةِ  الَورَِقي ةَ  الَخْضَرَواتِ  أَنس   يتَـَناَولُ  -4
.َغيرَِها ِمنْ  َأْكثـَرَ  الن َشِوي اتِ  َسْلَمانُ  ُيِحب   -4

.سالم مؤنث جمع ؟ (4) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س
.سالم مؤنث جمع ؟ (4) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س
.الكسرة الثالث؟ الجمل في به المفعول نصب عالمةُ  ما -س

  كان إذا الفتحة من بدال الكسرة به المفعول نصب عالمةُ 
.سالًما مؤنث   جمعَ 

ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات    ال ل 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.باألكسجين الرِّئـََتينِ  اْلَحْمر اءُ  الد مِ  ُكرِي اتِ   تـُغ ذِّي -5

 
 
 



  091 
 

 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.يـَْوِمي ا اْلَفَواِكهِ  ِمنَ  نـَْوَعينِ  تـَتَـَناَولَ  أنْ  َعَليكَ  -4

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.ُمْخَتِلَفينِ  َفْحَصينِ  ألِخي الط ِبيبُ  َأْجَرى -4
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.مثنى ؟ (5) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س

.باألكسجين الرِّئـََتينِ  اْلَحْمر اءُ  الد مِ  ُكرِي اتِ   تـُغ ذِّي -5
.يـَْوِمي ا اْلَفَواِكهِ  ِمنَ  نـَْوَعينِ  تـَتَـَناَولَ  أنْ  َعَليكَ  -4
.ُمْخَتِلَفينِ  َفْحَصينِ  ألِخي الط ِبيبُ  َأْجَرى -4

.مثنى ؟ (4) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س
.مثنى ؟ (4) رقم الجملة في به المفعول نوعُ  ما -س
.الياء الثالث؟ الجمل في به المفعول نصب عالمةُ  ما -س

.مثنى كان  إذا الياء به المفعول نصب عالمةُ  ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات    ال ل 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.الط َعامِ  بتنويعِ  اْلُمْهَتمِّينَ  األطباءُ  نصحَ  -5
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  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.اْلم ِفيَدةِ  الَخْضَراَواتِ  ِبزِرَاَعةِ  اْلُمَزارِِعينَ  التـ ْغِذيَةِ  ُخبَـَراءُ  ينَصحُ  -4

 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.الصِّحِّي اْلَمجالِ  في اْلَمعُلوَماتِ  ِمنَ  ِبَكِثير   الَباِحثِينَ  اْلَمَعاِملُ  تـَُزوِّدُ  -4
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.سالم مذكر جمع األولى؟ الجملة في به المفعول نوع ما -س

.الط َعامِ  بتنويعِ  اْلُمْهَتمِّينَ  األطباءُ  نصحَ  -5
.اْلم ِفيَدةِ  الَخْضَراَواتِ  ِبزِرَاَعةِ  اْلُمَزارِِعينَ  التـ ْغِذيَةِ  ُخبَـَراءُ  ينَصحُ  -4

.سالم مذكر جمع الثانية؟ الجملة في به المفعول نوع ما -س
.سالم مذكر جمع الثالثة؟ الجملة في به المفعول نوع ما -س

.الياء الثالث؟ الجمل في به المفعول نصب عالمةُ  ما -س

سالًما مذكر   جمعَ  كان  إذا الياء به المفعول نصب عالمةُ  ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات  

.الصِّحِّي اْلَمجالِ  في اْلَمعُلوَماتِ  ِمنَ  ِبَكِثير   الَباِحِثينَ  اْلَمَعاِملُ  تـَُزوِّدُ  -4

 ال ل 
 

  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.اْلَورَِقي ةَ  الَخْضَراَواتِ  بِتَـَناُولِ  أَبَاكَ  الط ِبيبُ  َنَصحَ  -5

الحالة الخامسة
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  التؤيل  قؤئم  احملتويؤت ال ل 

.اْلُمَناِسَبةِ  الرِّيَاَضةِ  ِإَلى َأَخاكَ  اْلُمَعلِّمُ  َوج هَ  -4

الحالة الخامسة

 
 

.أباك األولى؟ الجملة في به المفعول عيِّن -س

.اْلَوَرِقي ةَ  الَخْضَراَواتِ  بِتَـَناُولِ  َأبَاكَ  الط ِبيبُ  َنَصحَ  -5
.اْلُمَناِسَبةِ  الرِّيَاَضةِ  ِإَلى َأَخاكَ  اْلُمَعلِّمُ  َوج هَ  -4

.أخاك الثانية؟ الجملة في به المفعول عيِّن -س
.النصب ؟(أخو –أبو) االسمين في اإلعرابية الحالة ما -س

.األلف ؟(أخاك –أباك) االسمين في النصب عالمة خمِّن -س
: االسمين أحد كان  إذا األلف به المفعول نصب عالمةُ 

(.أخو–أبو )
ماذا نستنتج ؟

  التاليقائمة المحتويات   ال ل 

الحالة الخامسة
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بهإعراب المفعول 

مفرًدا، أو جمَع تكسير  
فعالمة نصبه

جمَع مؤنث  سالًما
فعالمة نصبه

مثنًى 
أو جمَع مذكر  سالًما 
فعالمة نصبه

.لد ْرسَ شرَح المعلُم ا

القاعدة

. قلَمينِ أخَذ الولُد  .الر ايَاتِ رفَع الولداِن 

                  

  

                 

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت

أحد االسمين 
(أبو، أخو)

فعالمة نصبه

. أخاكَ كافأ المعلُم 

    

 ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 
ا  ب نصب الم عول   مة  -1     ي   ا كان م رد 

الفتحة -ج

األلف -ب

الواو -أ

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي   ا كان  م   كسير  ب نصب الم عول   مة  -2

الفتحة -أ

األلف -د

الكسرة -ب

الواو -ج

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي   ا كان  م    ب نصب الم عول   مة  -3    م كر  سالم 

الياء -ب

الفتحة -د

الضمة -أ

األلف -ج

  
  التؤيلقؤئم  احملتويؤت  ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

ا  ي   ا كان  م    ب نصب الم عول   مة  -4    م ن   سالم 

الكسرة -ج

الواو -أ

األلف -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 
تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

     ا كان مثنى   ي  ب نصب الم عول   مة  -5

الياء -ج

الواو -أ

النون -ب

الفتحة -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
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تدريبات

:  اختر اإلجابَة الصحيحة فيما يأتي 

    ي   أبو   أ و   ا كان أحد ا سمين  ب نصب الم عول   مة  -6

األلف -ج

الفتحة -أ

النون -ب

الياء -د

  التؤيلقؤئم  احملتويؤت    ال ل 
 

: في ختام جولتنا هذه عزيزي الطالب ال نملك إال أن نقول 
الشكر والتقدير على متابعتك لهذا البرنامج ،  لك

  ثم إجاباتك الممتازة عن أسئلته

  الل  براهي       م   يا  
 مدير املدرسة

 م   ب    د    
 
 
 
الق

قؤئم  احملتويؤت

شكر وتقدير

ن اية العر      ال ل 
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 (1)ملحق رقم 

 االختبار القبلي
 

 
 

 االبتدائية.................................................... : اسم المدرسة  
 / .......الخامس: الصف. ........................................ اسم الطالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تعليمات االختبار

 : اخلؤمس االبتدائيعزيزي طؤلب الصف  
 .أو درجؤت هنؤي  العؤم الدراسي، ليس هلذا االختبؤر أدىن يتأثري على درجتك الشهري  .1

 .ؤ يف الصف الرابعأسئل  يتتعلق بؤملوضوعؤت اليت يتعلمتهحيتوي هذا االختبؤر على  .2

 .اقرأ السؤال جيًدا قبل اإلجؤب  عنه .3

 .اعتمد على اهلل مث على نفسك يف اإلجؤب  عن األسئل  .1

 .أجب عن مجيع األسئل  املعطؤة .5

 :هدف االختبار
واملتعلق  املهؤرات السؤبق  الالزم   تالميذال امتالكديد مدى إىل حت ختبؤرهذا االيهدف  

  .بؤلصف اخلؤمس االبتدائي( اجلؤنب النحوي) مؤدة لغيت بؤلدرس أو الدروس املقبل  يف
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 : السؤال األول

 .اذكر عالمات اإلعراب األصلية( أ

1-   ......................2-   ......................3-   ...................... 

 :سمِّ التنوين فيما يلي( ب

 .......................  (ـــــــــــــــــٍـــــــــــــــــ) -2.......................  .. (ـــــــــــــــــــــًــــــــــــ) -1

 :فسِّر معنى ما يلي: السؤال الثاني
 

 ............................................................. :الفعل هو  -1

 .............................................................. :الفاعل هو  -2

 .......................................................... :المفعول به هو  -3

 ............................................................. :المبتدأ هو  -1

 .............................................................. :الخبر هو  -5

 :مثِّل لكلٍّ مما يلي : ثالثالسؤال ال
 
 :...............................................( مبتدأ وخبر)بها جملة مفيدة  -5
 :...............................................( فعل وفاعل)بها جملة مفيدة  -4
 ........... :ماض   -1 : ............مضارع  -3:.............. فعل أمر  -4

 

 
5 

 
5 

 
5 
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مستعيًنا بالجدول أدناه صنِّف الكلمات التالية : السؤال الرابع
 :بوضِع ُكلٍّ منها في المكان المناسب
 

 ولَدين     -ِكَتؤٌب     –رَِجؤٌل     -مجٌل      -شجريتؤن   

 جمع مثنى مفرد
   
   

 

 

 :امأل الفراغ بالكلمة الصحيحة من بين األقواس: السؤال الخامس

 

 (.نزل -هبطْت  –هبط )       .طاِئرتاِن بالمطار............  -5
 (.غزيرٌ  –هنؤٌر  –ليٌل )          ....................المطُر  -4
 (.على –يف  –ِمْن )     .محمد  ........ أخذُت الكتاَب  -4
 (.ذاَكرَ  –السبورة  –الولُد )        .خالد  دروَسهُ ...............  -3
 (.إىل –الطَّعؤَم  –يتصنع )           .................تطُبُخ األم   -1

 

 
 
 
 

 
5 
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 :بآخر كل كلمٍة تحتها خط( العالمات)صحِّح الخطأ في : السؤال السادس
 

 . احلَِليبُ  الطفلَ َشِرَب 
..................................................................... 

 . صغريةً  الطفل َ 
..................................................................... 

 . اْلمدرس ُ  عؤَد سؤلٌ من
..................................................................... 
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(6)ملحق رقم   

 االختبار البعدي

 
 
 

 االبتدائية........... .........................................: اسم المدرسة  
 / .......الخامس: الصف. ........................................ اسم الطالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تعليمات االختبار

 : اخلؤمس االبتدائيعزيزي طؤلب الصف  
أو درجؤت هنؤي  العؤم ، لى درجتك الشهري ليس هلذا االختبؤر أدىن يتأثري ع .1

 .الدراسي

أسئل  يتتعلق ببعض املوضوعؤت اليت يتعلمتهؤ يف الصف حيتوي هذا االختبؤر على  .2
 .اخلؤمس الفصل الدراسي األول

 .اقرأ السؤال جيًدا قبل اإلجؤب  عنه .3

 .سيقوم املعلم مبسؤعديتك على فهم السؤال إذا َصُعَب عليك املطلوب .1

 . مث على نفسك يف اإلجؤب  عن األسئل اعتمد على اهلل .5

 .أجب عن مجيع األسئل  املعطؤة .0
 

 :هدف االختبار
إىل معرف  مدى فعؤلي  الطريق  االستقرائي  القؤئم  على احلؤسب اآليل  ختبؤرهذا االيهدف  

 .بؤلصف اخلؤمس االبتدائي( اجلؤنب النحوي)لتحقيق اجملؤل املعريف يف مؤدة لغيت 
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 (:جمع –مثنى  –مفرد )نواع األسماء التالية من حيث العدد بيِّن أ: 1س

  
   
  

 سبورة سيؤريتؤن مسلمون
   

   يتلميذ قلمؤن
   

 

 

 

 :حوِّل األسماء المفردة التالية وفق المطلوب: 2س

 : ................................حوِّله إىل مجع بزيؤدة واو ونون( مرشد) -1

 : ............................... مجع بزيؤدة يؤء ونونحوِّله إىل( مهندس) -2

 : ................................حوِّله إىل مجع بزيؤدة ألف ويتؤء( معلم ) -3

 : ................................حوِّله إىل مثىن بزيؤدة ألف ونون( فصل) -1

 ........................: ........حوِّله إىل مثىن بزيؤدة يؤء ونون( طبق) -5

 
 

 
5 
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 :استخدم الكلمات التالية في مكانها الصحيح بالفراغات: 3س
    

 

 الدَّرَس    -اجملتهدون   -التلميذان    -مؤدبؤٌت    -لذيٌذ  

 ................. .التلميذاُت  -2.       جمتهدان..................  -1

 ................... .الطعؤُم  -1.   نؤجحون.....................  -3

 .كله................ قرأُت  -5

 :صنِّف األسماء التي تحتها خط بحسب نوعها مستعيًنا بالجدول: 4س

 

 .املصلِّنيخؤطَب اإلمؤُم  -2.    يف عالِج املريضِ  الطبيبُ جنَح  -1
 .األعالمَ رفَع الطالُب  -1                                        .مسرعؤنِ  القطؤرانِ  -3
 .الليلِ يتظهر النجوُم يف  -5

جمع مذكر سالم 
 منصوب

جمع تكسير 
 منصوب

 مفرد مرفوع اسم مجرور مثنى مرفوع
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 :ِصل كل كلمة تحتها خط بإعرابها فيما يلي: 5س

 

 .قيؤدَة السَّيَّؤرة أخوكيتعلََّم  -1
 .احلقيب ِ ِمَن القلَمنِي أخذُت  -2
 .خملصؤتٌ  املعلمؤتُ  -3
  .إىل بالدهم الزائرونَ غؤدَر  -1

 
 
 
 

 إعرابها الكلمة
 .فؤعل مرفوع وعالم  رفعه الواو؛ ألنه مجع مذكر سؤل - أخوك -1

 (.أبو، وأخو)فؤعل مرفوع وعالم  رفعه الواو؛ ألنه أحد االامني  - الزائرونَ  -2

 .مبتدأ مرفوع وعالم  رفعه الضم  - القلَمنيِ  -3

 ؤتُ املعلم -1

 احلقيب ِ  -5

 .مفعول به منصوب وعالم  نصبه اليؤء، ألنه مثىن -

 .اسٌم جمرور وعالم  الكسرة -

 

 

 

 

 
5 



  217 
 

 :بالكلمات التي تحتها خط( العالمات اإلعرابية)صحِِّح الخطأ في : 6س

 

 

 التصحيح الكلمة في جملة
  . َسؤَحَ  املدرس ِ  الُعمَّؤلِ نظََّف  -1

  .احلديق ِ  زهراتُ قطفُت  -2

  .بعيدة جزيرةً سؤفرُت إىل  -3

  .َمَع أيب  ُجَلنيِ جؤَء رَ  -3

  .نظيف ٌ  املكؤيِتبَ  -1
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 (7)ملحق رقم 
 بمدرسة أبي عبيدة عامر بن الجراح شهادة تطبيق البحث
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 (1)ملحق رقم 
 بمدرسة الطليعة االبتدائية شهادة تطبيق البحث
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 (1)ملحق رقم 
 رياض القر ن الكريمبمدرسة  شهادة تطبيق البحث
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 (51)ملحق رقم 
 مالحظةالنموذج بطاقة 

 : ..........................................مدرسة
 : .................التاريخ: .......................... عنوان الدرس

 /.....الخامس: الفصل: ...... الحصة: ......................... اسم المعلم
 هي المستوى األعلى( 1)في االختيار الُمالحظ حيث ( √) وضع عالمة

 1 3 4 4 5 الموضوع م
      والتفؤعل مستوى املشؤرك  1
      والرتكيز مستوى االنتبؤه 2
      مستوى اإلثؤرة بؤلدرس 3
      املعرف  أو التذكرإجؤبؤت مستوى  1
      االستيعؤب -الفهم إجؤبؤت مستوى  5
      التطبيقوى إجؤبؤت مست 0
      التحليلإجؤبؤت مستوى  7
      الرتكيبإجؤبؤت مستوى  8
      قوميالتإجؤبؤت مستوى  0
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 (55)ملحق رقم 
 اْلُمَحكِِّمينأسماء 

 الجهة االسم م
 .مؤليزيؤ –جؤمع  املدين  العؤملي  : كلي  الرتبي  فؤيتن  سعد الدين الشريف. د 1
 .مؤليزيؤ –جؤمع  املدين  العؤملي  : رتبي كلي  ال أمين بكري عيد. د 2
مدارس السروات األهلي  جبدة : مشرف لغ  عربي  أمحد عبد اهلل عوض السيد. د 3

 .اململك  العربي  السعودي  –
اململكــــــ  العربيــــــ   – رجاخْلَــــــ: كليــــــ  الرتبيــــــ  للبنــــــؤت مؤريؤ حسني علي. د 1

 .السعودي 
 .جؤمع  السودان املفتوح : كلي  الرتبي  - فتح الرمحن السيد حممد عثمؤن. د 5

 .جؤمع  اخلرطوم: كلي  اآلداب قسم اللغؤت  -
مؤجستري  -عبد الفتؤح معروف جؤن  0

 يف اإلشراف الرتبوي
اإلدارة العؤم  للرتبي  والتعليم : مشرف يتربوي

 .اململك  العربي  السعودي  –جبنوب جدة بنني 
 ريؤض القرآن الكرميرس مدا: مشرف لغ  عربي  حسن عمر احلبشي 7

 .اململك  العربي  السعودي  –األهلي  جبدة 
 ريؤض القرآن الكرميمدارس : مشرف لغ  عربي  أمحد حممد خليل 8

 .اململك  العربي  السعودي  –األهلي  جبدة 
 .جؤمع  السودان املفتوح : كلي  الرتبي  وجدان الزين إبراهيم عيسى  0

  

 
 
 

 

 
 


