
 

 أ
 

 
 
 

هارات م تنميةيف  فاعلية اسرتاتيجية قائمة على التعلم التعاوين
 اللغة العربية للناطقني بغريىا واالحتفاظ أبثر التعلم لدى

 دادي مبعهد دار األنوار مباليزايتالميذ الصف األول اإلع
 
 
 

 د جاب هللا مسعودأمح وىال 
 
 
 

 تدريس  الناى  وطرق ادل اجستريم
                            كلية الرتبية

 
 
 

   مٕٚٔٓىـ  / ٖٛٗٔ



 

 ب
 

 
 

 فاعلية اسرتاتيجية قائمة على التعلم التعاوين
مهارات اللغة العربية للناطقني بغريىا واالحتفاظ أبثر التعلم  تنميةيف 

 دادي مبعهد دار األنوار مباليزايلدى تالميذ الصف األول اإلع
 
 
 

 محد جاب هللا مسعودأ وىال 
 MAI141BE314 

 

 
 

 درجة ادلاجستري يف ادلناى  وطرق التدريس لنيلحبث مقدم 
 كلية الرتبية

 
 
 :شرف ادل

 إميان دمحم مربوك قطب /ةستاذ ادلشارك الدكتور األ
 

 
 

  مٕٚٔٓ يوليو ىـ /ٖٛٗٔشوال 



 

 ج
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 د
 

 عتماداال
 د جاب هللا مسعودأمح وىال :البحبث الطّ عتماد مت ا

 :من اآلتية أمساؤىم
The thesis of  HALA AHMED GABALLA MASOUD  has been approved 

 
By the following: 

 

 ادلشرف
 إميان دمحم مربوك قطب/ ةستاذ ادلشارك الدكتور األ :االسم 

 التوقيع: 
 ادلشرف على التعديالت

 أمل زلمود علي ة/األستاذ ادلشارك الدكتور االسم 

 التوقيع: 
 رئيس القسم 

 أمل زلمود علي ة/ألستاذ ادلشارك الدكتور ااالسم 

 التوقيع: 
 عميد الكلية 

 أمين عايد دمحم شلدوح/ األستاذ ادلشارك الدكتور: االسم 
 التوقيع: 

 عمادة الدراسات العليا
 : األستاذ ادلشارك الدكتور/ أمحد علي عبدالعاطياالسم 

 التوقيع: 
  



 

 ه
 

 التحكيم
 

 التوقيع االسم عضو جلنة ادلناقشة

  األستاذ ادلساعد الدكتور/ عبدالكرًن أمحد دمحم رئيس اجللسة     

  ميكائيل إبراىيماألستاذ ادلشارك الدكتور/  ادلناقش اخلارجي 

  األستاذ ادلشارك الدكتورة/ أمل زلمود علي ادلناقش الداخلي 

 األستاذ ادلشارك الدكتور/ عمران مصلح شلثل الكلية 
 

  



 

 و
 

 إقرار
 

  ىذا أبف كأقر إليها، أشرت اليت ا١تراجع من كاف ما إال كجهدم عملي من البحث ىذا أبف أقر
 مؤسسة أك جامعة، أممن  علمية درجة أم على للحصوؿ يقدـ كٓب قبل، من قدـ ما بكاملو البحث
 .أخرل تعليمية أك تربوية

 
 د جاب هللا مسعودأمح وىال :اسم الباحث

 ...................... : التوقيع
 ...................... : التاريخ



 

 ز
 

DECLARATION 

 

 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

 

Name of student: HALA AHMED GABALLA MASOUD 

Signature:        ………………………………………… 

Date:                  ………………………………………… 
  



 

 ح
 

 حقوق الطبع
 

 جامعة ادلدينة العادلية
 لمية غري ادلنشورةإقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث الع

 زلفوظة © ٕٚٔٓحقوق الطبع 
 

 محد جاب هللا مسعودأ وىال
 

 بغريىا للناطقني العربية اللغة مهارات تنمية يف التعاوين التعلم على قائمة اسرتاتيجية فاعلية
 مباليزاي األنوار دار مبعهد اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى التعلم أبثر واالحتفاظ

 

نتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور ُب أٌم شكل أك صورة من دكف إذف ال ٬توز إعادة إ
 مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب اٟتاالت اآلتية،

 ٯتكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. -ُ
٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك ألغراض  -ِ

 غراض ٕتاريٌة أك تسوقٌية.تعليمٌية، ال أل
٭تق ١تكتبة جامعة ا١تدينة العا١تٌية ٔتاليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور؛ إذا  -ّ

 طلبتها مكتبات اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل.
 

  :أّكد ىذا اإلقرار      
 محد جاب هللا مسعودأ وىال :االسم  
 ........................: التوقيع 
 ........................: اريخالت 

 

 
  



 

 ط
 

 الشكر والتقدير

اٟتمد  أكالن قيـو السماكات كاألرض، ٨تمده ٛتدان يليق ّتبلؿ كجهو كعظيم سلطانو، اللهم لك 
اٟتمد كلو، كلك الشكر كلو، بيدؾ ا٠تَت كلو، إليك يرجع األمر كلو عبلنيتو كسره، كالصبلة كالسبلـ 

 ر، كعلى آلو كصحبو، كبعد :على أعظم ا٠تلق كسيد البش

ُب إخراج ىذه الرسالة إٔب  سهمواأإف اللساف ليعجز عن تقدٙب الشكر كالعرفاف إٔب الذين 
حيز الوجود، كأخص ابلشكر كالتقدير الدكتورة الفاضلة: إٯتاف دمحم مربكؾ قطب اليت تفضلت 

ها الغزير كخربهتا الواسعة، ابإلشراؼ على ىذه الرسالة، كمنحتٍت الوقت كاٞتهد، كٓب تبخل علي بعلم
كأكرمتٍت ابلنصح كالتوجية كاإلرشاد إل٘تاـ ىذا البحث على الوجو ا١تطلوب، فلها مٍت خالص الشكر، 

 كابلغ التقدير، كأسأؿ هللا تعأب أف ٬تزيها خَت اٞتزاء .
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 ملخص 
مهارات اللغة العربية للناطقُت  تنميةفاعلية اسًتاتيجية قائمة على التعلم التعاك٘ب ُب " عنواف الدراسة:

 هتدؼ" ك غَتىا كاالحتفاظ أبثر التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزايب
لغَت  مهارات اللغة العربية تنميةالتحقق من فاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاكٗب ُب  ىذه الدراسة إٔب

، عهد دار األنوار ٔتاليزايكاالحتفاظ أبثر التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتالناطقُت هبا 
كلتحقيق ىدؼ الدراسة ًب اختيار عينة الدراسة من طبلب الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار 

( طالبان من الذكور، كًب تقسيم ْٔٔتاليزاي، كًب اختيار العينة ابلطريقة العشوائية كاليت تكونت من )
( طالبان، كاستخدمت الباحثة ِّ، كاألخرل ضابطة )ان ( طالبِّالعينة إٔب ٣تموعتُت، أحدىم ٕتريبية )

 مهاراتُب ىذه الدراسة ا١تنهج التجرييب حيث قامت بتطبيق أداة الدراسة على العينة كىي اختبار 
يشمل مهارات اللغة األربع )القراءة، كالكتابة، كاالستماع، كالتحدث(، كبعد ٖتليل البياانت إحصائيان 

كجود فركؽ دالة  توصلت الدراسة إٔب (SPSS-Version 22) ابستخداـ الربانمج اإلحصائي
ككل كُب    ١تهارات اللغة العربية البعدم التطبيقاجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب إحصائيان بُت 
اجملموعة التجريبية كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت ك ، لى حده لصاّب اجملموعة التجريبيةكل مهارة ع

ككل كُب كل مهارة على حده   ١تهارات اللغة العربيةا١تؤجل  البعدم التطبيقطة ُب كاجملموعة الضاب
فركؽ داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١تؤجل  كجودك لصاّب اجملموعة التجريبية، 

ة لصاّب التطبيق البعدم، كفركؽ غَت دال ككلللمجموعة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية
بعقد دكرات تدريبية أكصت الدراسة كقد  احصائيان ُب مهارات )الكتابة، كالتحدث، كاالستماع(،

للمعلمُت كا١تعلمات لتوضيح مفهـو كأ٫تية اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ككيفية استخدامو كتطبيقو ُب 
َت اإلمكاانت االزمة لتطبيق ا١تقررات ا١تنهجية ا١تختلفة، كالعمل على هتيئة البيئة التعليمية ا١تناسبة كتوف

طريقة التعلم التعاك٘ب، كضركرة إعطاء كليات الًتبية ا١تزيد من االىتماـ بطريقة التعلم التعاك٘ب أثناء 
برامج اإلعداد كالتدريب، كإعادة النظر ُب األنشطة كالتدريبات اليت تتضمنها كتب اللغة العربية 

 كنية ٚتاعية .للناطقُت بغَتىا كصياغتها ُب شكل أنشطة تعا
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ABSTRACT 

The effect of educational strategy based on group study in the development of Arabic 

language skills for non-speaking and keeping the impact of learning for the students of first 

year secondary school at MaahadDarul Anwar, Malaysia and This study aims to investigate 

the effect of group study strategy in the development of Arabic language skills and in keeping 

the impact of learning among non-speaking first year secondary school students at 

MaahadDarul Anwar, Malaysia. Study samples (46 male students) were randomly selected 

from the students of first year secondary school at MaahadDarul Anwar, Malaysia and they 

were divided into two equal groups; experimental and control groups. Experimental research 

design was used andskilltests in four language skills of reading, writing, listening and 

speaking were administered to the subjects. Data was analyzed using SPSS-Version 22. At the 

end of the study, it was found that the after group study in the experimental group exhibit 

better ability in overall Arabic language skills and in each language skill separately compared 

to control group and the difference is statistically significant. Moreover, similar statistically 

significant difference persist between the experimental and control groups after a 

confirmatory test. Nonetheless, when the initial test and confirmatory test were compared, 

higher overall Arabic language skills are present in the initial test more than the confirmatory 

test and the difference is statistically significant. No significant differences were found among 

language skills (reading, writing, listening and speaking), and The study has recommended 

conducting training courses and workshops for teachers to clarify the concept and importance 

of study group, implementation of this strategy in different curriculums, preparation and 

creation of an appropriate learning media to implement this strategy, reorganizing the contents 

of educational materials and the necessity to give colleges of education more attention to the 

methods of study group during the preparation and training programs,reviewactivities and 

exercises involved in the Arabic languagebooks for non-speakers and formulatedit in the form 

of study group activities. 
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 الفصل األول

 البحثمقدمة 
 مقدمة :

كثَت من ٣تاالت اٟتياة   من تغَتات كتطورات سريعة  ُب ١تا يشهده العصر اٟتإب نظران   
دكر ا١تدرسة َب التوافق  عادة النظر ُبف اٟتاجة ماسة إلإ)االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كالعلمية( ف

اماهتا ليس فقط لنقل سهإف تكوف أككذلك كيف ٯتكن ، مع كل جديد كالًتكيز على علـو العصر
خبلقية كاالجتماعية كالبدنية كاأل العقليةء الفرد َب ٚتيع جوانب الشخصية )ا١تعرفة كا١تعلومة كلكن لبنا

كالوجدانية كا١تعرفية( لذلك ٬تب علينا أال نعتمد فقط على طرؽ التدريس التقليدية كالتلقُت كاٟتفظ 
 يدرس هبا الطبلب َب ا١تدارس. ير َب الطرؽ اليتف نبحث دائمان عن التحديث كالتطو أبل كجب علينا 

ذلك ٬تب أف يكوف لتحقيق فالتعلم ٬تب أف يكوف ٦تتعان كداعمان لشخصية الطالب، ك 
الطالب مشاركان ُب أنشطة التعلم حىت يتعلم بشكل أفضل، فيجب أف يستمع كيبلحظ كيناقش 

لم، فالطالب ال يتعلم كثَتان عندما كيشارؾ اآلخرين بفاعلية، عليو أف يستخدـ كل مهاراتو ُب التع
يستمع سلبيان إٔب ا١تعلم أك عندما يكوف ىدفو ىو تذكر كاستظهار ا١تعلومات دكف فهم كامل 

كأغلب طرؽ التدريس اليت تعتمد على اٟتفظ كالتلقُت ٕتعل ، كاستيعاب حقيقي ٢تذه ا١تعلومات
ج كالربط بُت خرباتو كقدراتو كمهاراتو الطالب سلبيان، كغَت قادر على التفسَت أك التحليل أك الدم

 ا٠تاصة كبُت ما يتعلمو.

كقد ركزت النظرايت الًتبوية اٟتديثة طواؿ النصف األكؿ من القرف العشرين على مبدأ أف 
يتحمل ا١تتعلم مسؤكلية ٖتديد ما يتعلمو، كأف يعتمد ُب ذلك على التوجيو الذاٌب، كبذلك يتحوؿ 

 (ُ)ية التعليمية إٔب ميسر ٢تا .ا١تعلم من مسيطر كمدير للعمل

                                                           

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف ،  أبو عطية (ُ)
 .ّ، ط علم النفس الرتبوي/ نقلو عن: صادؽ ك أبوحطب،  ّ، د.ط ، ص الرايضيات يف زلافظة جنني
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لذلك أخذ العلماء ُب البحث عن طرؽ حديثة للتدريس ٕتعل الطالب أكثر إ٬تابية فيكوف 
قادران على دراسة األفكار كٖتليلها كتطبيقها، كيكوف متحمبلن ا١تسئولية ُب تعلمو فيسمع كيبلحظ 

كمؤثران بشكل إ٬تايب ُب حياة كيناقش كيفسر كيستنتج كٮتطط، فيكوف التعلم راسخان كمستمران 
 كمستقبل الطالب.

كأصبح ىناؾ العديد من طرائق التدريس  ،ْتاث اٟتديثة َب ىذا اجملاؿ كثَتة كمتنوعةكاأل
٬تابية ا١تتعلم ُب ا١توقف إكالتعلم النشط ىو فلسفة تربوية تعتمد على ، اٟتديثة تسمى ابلتعلم النشط

من خبلؿ العمل كالبحث كالتجريب كاعتماد ا١تتعلم على ذاتو ٔب تفعيل دكر ا١تتعلم إالتعليمي كيهدؼ 
ُب اٟتصوؿ على ا١تعلومات كاكتساب ا١تهارات كتكوين القيم كاالٕتاىات فهو ال يرتكز على اٟتفظ 

 .٪تا على تنمية التفكَت كالقدرة على حل ا١تشكبلت كعلى العمل اٞتماعيإكالتلقُت ك 

، كقد ههر التعلم التعاك٘ب ُب اتيجية التعلم التعاك٘بكمن أىم اسًتاتيجيات التعلم النشط اسًت 
أكاخر القرف الثامن عشر ا١تيبلدم، حيث ًب استخداـ اجملموعات التعليمية التعاكنية ُب بريطانيا، ٍب 
انتقلت الفكرة إٔب الوالايت ا١تتحدة األمريكية، كقد عمل كثَت من العلماء على تطوير فكرة التعلم 

ث كالتقصي حوؿ مدل فاعلية ىذه الطريقة ُب التدريس، كقد أكضح الكثَت منهم التعاك٘ب كعلى البح
أ٫تية العبلقة بُت التفاعل االجتماعي كالتطور ا١تعرُب للفرد، فقد أثبت العلماء كالباحثوف فاعلية التعلم 

ابإلضافة التعاك٘ب ُب استبقاء ا١تعلومات لفًتة أطوؿ، حيث أنو يؤدم إٔب فهم أعمق للمادة التعليمية، 
إٔب تنمية شخصية الطالب االجتماعية، حيث يزيد من التفاعل بُت الطبلب، كيعمل على رفع درجة 
االنضباط كاحًتاـ التعليمات، كاحًتاـ آراء اآلخرين، كيزيد من االعتماد على النفس ك٭تسن السلوؾ، 

 (ُ)كينمي الدافعية للتعلم لدل الطبلب. 

العربية لغة تطلبها ، ف تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباَب التعلم التعاك٘ب ٯتكن استخداـك 
، فهناؾ من يتعلم اللغة العربية لفهم الرتباطها بدينها كعبادهتا الشعوب ا١تسلمة، كٖترص على تعلمها،

القرآف الكرٙب، كىناؾ من يتعلمها لدراسة الثقافة العربية كاإلسبلمية، كآخركف يتعلموهنا من أجل 

                                                           

، د.ط  اعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوكف ، البلوم( ُ)
 .ٗ-ٕ، ص
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ة قد تكوف سياسية أك اقتصادية أك دبلوماسية أك غَتىا من األغراض ا٠تاصة، كتعليم أغراض خاص
اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ٭تتاج إٔب أىداؼ خاصة كإٔب مواد تعليمية كأدكات ككسائل 

 تعليم ٣تاؿ ُب البحثك ، (ُ) كطرؽ كأساليب للتدريس ٗتتلف عن تعليم العربية ألبنائها الناطقُت هبا
 للمسلمُت تعليمها تسهيل أجل من كذلك ؛ األ٫تية غاية ُب أمر بغَتىا للناطقُت العربية اللغة

 (ِ). العآب ُب ا١تنتشرين

 ، كىذه ة، كالكتابة، كالتحدث، كاالستماعىي: القراءكتتكوف اللغة من أربع مهارات 
 مهارٌب بُت ٬تمع فالصوتمًتابطة كمتكاملة،  كإ٪تا بعض، عن بعضها منفصلة ليست اللغوية ا١تهارات
 ا١تهارات كالكتابة كىذا يعٍت أف كل القراءة مهارٌب بُت الكتايب الرمز ٬تمع بينما كالكبلـ، االستماع

 (ّ). بعض مع بعضها كتتكامل تتداخل اللغوية

 العربية فللغة،  العربية اللغة بتعليم هتتم اليت األجنبية -اإلسبلمية الدكؿ مقدمة ُب ماليزاي كتعد
 ُب كتطويره العريب الدرس إغناءك  الكرٙب، القرآف لغة فهي ا١تاليزم؛ الشعب حياة ُب مرموقة كانةم

 (ْ). ككتابة كقراءة، ك٤تادثة، ،استماعان  العربية اللغة ُب متمكنُت الطلبة يكوف ْتيث عاـ، توجو ماليزاي

 مشكلة البحث :

 التدريس كالىت تعتمد على ف ا١تدارس مازالت تستخدـ الطرؽ التقليدية َبأمن ا١تبلحظ 
ف الطرؽ التقليدية التعمل على ٖتفيز الطبلب أل ،دل أب تدٗب مستول الطبلبأاٟتفظ كالتلقُت ٦تا 

                                                           

 ، د.طتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق، ىريدم كمدكور (  ُ)
، واجلنس التخصص مبتغريي الريموك وعالقتها جامعة يف زينيادلالي الطلبة لدى العربية اللغة تعلم إسرتاتيجيات، ا٠توالدة  ( ِ)

 للرتبية اإلسالمية ادلنظمة منشورات هبا، الناطقني لغري العربية تدريس اللغة طرائقكطعيمة،  الناقة/ نقلو عن :  ُٗٔد.ط، ص
 ، د.ط. والثقافة والعلوم

د.ط ، ، جلة مشكالهتا لدى الطلبة األجانبوأساليب معاطرق تعليمها  -احملادثة يف اللغة العربية  ( إيليغا ك البسومي،ّ)
 9 ص،  وادلتقدمة ادلتوسطة ادلستوايت يف بغريىا للناطقني العربية اللغة دلعلمي الوجيز ادلرشد ،طليب / نقلو عن : .ِٓٓص

التحدايت  بني ماليزاي يف العربية اللغة وتعلم تعليم،كابغدكاف كابشا عبدهللا/ نقلو عن :  َُٕ، صمرجع سابق، ا٠توالدة ( ْ)
 . ٔٗ-ْٕص، د.طح، والطمو 
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على ا١تعلم الذل يلقنو كل ا١تعلومات دكف  ، كيعتمدعلى طلب ا١تعرفة فيكوف الطالب غَت نشط
عليها من مصادر  كاٟتصوؿ هاعن البحثك أعلى ا١تزيد من ا١تعلومات  للحصوؿ٤تاكلة من الطالب 

 ٥تتلفة .

الصف  طبلببوجود مشكلة لدل  من خبلؿ ا١تشاىدات كا١تبلحظات كقد شعرت الباحثة
عدادم تكمن ُب ا٩تفاض مستول ا١تهارات ا٠تاصة ابللغة العربية كضعف ٖتصيل التبلميذ، األكؿ اإل

كمعلمة ١تادة اللغة العربية ُب   ١تدة عامُتكعملها  كيتضح ذلك من خبلؿ ا٠تربة الشخصية للباحثة،
 :كلنتاف ٔتاليزاي، حيث الحظت معهد دار األنوار بوالية  

  تد٘ب درجات الطبلب ُب اختبارات اللغة العربية كصعوبة فهمهم للمعلمة عندما تتحدث
 إليهم ابللغة العربية .

  كالضاد، خاصة حرؼ اٟتاء عند القراءةيوجد كثَت من األخطاء ُب ٥تارج اٟتركؼ لديهم.    
  التعرؼ علي ما بينها من اختبلفات٘تييز األصوات العربية ك عدـ القدرة على. 
 التمييز بُت األصوات ا١تتجاكرة ُب النطق كا١تتشاهبة ُب الصورة. صعوبة 
  مقبولة عند متحدثي العربية.غَت أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة 
  عبارات اجملاملة  ، حيث يتم استخداـختلفةاستخداـ التعبَتات ا١تناسبة للمواقف ا١تعدـ

 ُب ضوء الثقافة العربية. سليمغَت كالتحية استخدامان 
  العربية مثل ا١تد، كالتنوين، كالتشديد. مراعاة القواعد اإلمبلئية األساسية ُب الكتابةعدـ 

 ُب ضعفان صارخان إٔب كجود  (ُ)(ََُِسآب )كقد أشارت نتائج لدراسات سابقة مثل دراسة 
الذم اختبلؼ أتثَت الربانمج نتائج دراستو أكدت ، ك لدل الدارسُت األجانبمهارات اللغة العربية 

ختبلؼ أعمار الدارسُت كخرباهتم السابقة ابللغة، حيث أههر اب اللغة العربية هاراتم لتنميةأعده 
 .لكبار ُب االستفادة من الربانمجالدارسوف الصغار تقدمان على ا

                                                           

 د.ط .،  الصامتو لدي الدارسني يف برام  تعليم اللغو العربيو لغري الناطقني هبا ةتنمية مهارات القراء ، سآب( ُ)
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س اللغة العربية ُب هدفت التعرؼ على كاقع تدرياليت استك  (ُ)ـ(َُِِل)دراسة خليككذلك ك 
، من حيث الطرؽ ا١تستخدمة، كا١تشكبلت اليت تواجو تدريس اللغة العربية كمدرسيها كالية ألربات

توصلت الدراسة إٔب أف ، حيث بلمية كالعربية ُب كالية ألرباتكأكلياء األمور كالتبلميذ ُب ا١تدارس اإلس
 ١تشكبلت ا١تتعلقة بواقع تدريس اللغة العربية كلغة اثنية كوهنا مادة غَت معتمدة من كزارة الًتبية٤تور ا

إعداد ا١تعلم كبرامج تطويره كتدريبو تعد ضعيفة خصوصان ُب طرؽ تعليم ُب ا١تدارس العربية كاإلسبلمية، 
 صُت ابللغة العربية .غَت الناطقُت ابللغة العربية، ابإلضافة إٔب أف أغلب ا١تعلمُت غَت متخص

 اختيار إحدل طرائق التعلم النشط كىى اسًتاتيجية التعلم التعاكٗب كاليت ا دفع الباحثة إٔب٦ت
 .ٯتكن استخدامها َب تدريس اللغة العربية لتنمية مهاراهتا لغَت الناطقُت هبا

ابللغة مستول الطبلب الغَت انطقُت  ف مشكلة الدراسة تتلخص َب تد٘بإعلى ذلك ف كبناءان 
يضان ضعف القدرة على أاالستماع( ك  –التحدث  –الكتابة  –ربع )القراءة العربية َب مهارات اللغة األ

معاٞتة ىذه ا١تشكلة من خبلؿ اٟتالية لذا حاكلت الدراسة  االحتفاظ أبثر التعلم لفًتة طويلة،
، ألهنا ٕتعل الطالب العربيةكاليت ٬تدر استخدامها ُب تعلم اللغة  التعلم التعاك٘باستخداـ اسًتاتيجية 

 ، كتشعره ابلثقة ابلنفس .ت٤تور العملية التعليمية كتزيد من احتفاهو اب١تعلوما

 أسئلة البحث :
 حاكلت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: 
كاالحتفاظ أبثر  لغَت الناطقُت هبا ُب تنمية مهارات اللغة العربية يجية التعلم التعاك٘بمافاعلية اسًتات -

 التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي؟
 كيتفرع من ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية اآلتية :

 عدادل لغَت الناطقُت هبا؟ما مهارات اللغة العربية البلزمة لتبلميذ الصف األكؿ اإل - ُ
 ما أسس كطرؽ اسًتاتيجية التعلم التعاكٗب لتنمية مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ؟ - ِ
ما أثر التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا لدل تبلميذ الصف األكؿ  – ّ

 االعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي ؟
                                                           

 ، د.ط . تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلُ)

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/93656/posts
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أثر التعلم التعاك٘ب ُب االحتفاظ أبثر التعلم لدل طبلب الصف األكؿ االعدادم ٔتعهد دار ما  – ْ
 األنوار ٔتاليزاي ؟

 البحث : فرضيات
 ٖتاكؿ الدراسة اختبار صحة الفركض اآلتية : 

 الفرض األكؿ :
 البعدمتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار  -

 لصاّب اجملموعة التجريبية.

 الفرض الثا٘ب :
يوجد فرؽ ذك داللة احصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة َب االختبار البعدل ا١تؤجل   -

 لصاّب اجملموعة التجريبية.

 الفرض الثالث :
ؤجل للمجموعة ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١ت -

 التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية .

 أىداف البحث :
 يسعى البحث إٔب ٖتقيق األىداؼ اآلتية :

  للناطقُت بغَتىا.التعرؼ على مهارات اللغة العربية البلزمة لتبلميذ الصف األكؿ اإلعدادل 
 للناطقُت لغة العربية التعرؼ على أسس كطرؽ اسًتاتيجية التعلم التعاكٗب لتنمية مهارات ال

 بغَتىا .
 التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا اسًتاتيجية  فاعلية التحقق من

 .لدل تبلميذ الصف األكؿ االعدادم 
 التعلم التعاك٘ب ُب االحتفاظ أبثر التعلم لدل طبلب الصف اسًتاتيجية  فاعلية التحقق من

 .دار األنوار ٔتاليزاي األكؿ االعدادم ٔتعهد 
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 مصطلحات البحث :

 فاعلية :
 (ُ)")مادة : ؼ ع ؿ( ، فعل الشيء عملو، كالفعالية مقدرة الشيء على التأثَت"  لغة:

ىي مقارنة قابلة للقياس بُت ا١تخرجات ا١تتوقعة كا١تستهدفة كالنتائج ا١تبلحظة، كتعٍت أيضان  اصطبلحان:
 (ِ)خبلت لبلوغ النتائج ا١ترجوة.القدرة على إ٧تاز األىداؼ أك ا١تد

على أهنا مدل األثر الذم ٖتدثو ا١تعاٞتة التجريبية أبعتبارىا متغَتان  ككذلك تعرؼ الفاعلية اصطبلحان 
 (ّ)مستقبلن ُب أحد ا١تتغَتات التابعة.

 التعلم التعاك٘بٖتدثو طريقة ٯتكن أف الذم  األثرعلى أهنا مدل كٯتكن تعريف الفاعلية إجرائيان 
 كٯتكن قياسو ابستخداـ اختبار، كيكوف ىذا األثر كاضحان كملحوهان تنمية مهارات اللغة العربية ُب

 . ا١تهارات

 اسرتاتيجية :
كىي بدكرىا مشتقة من كلمة إغريقية قدٯتة،  strategyمن الكلمة اإل٧تليزية  لغة: ىي لفظ مشتق

قود، لذلك فهي تعٍت فن قيادة كتعٍت ي Statosكتعٍت جيش، ككلمة  Ageinمكونة من لفظُت ٫تا 
 (ْ)اٞتيش أك أسلوب القائد العسكرم .

تحقيق ٣تموعة اصطبلحان: ىي خطة طويلة ا١تدل تستهدؼ التوصل إٔب ٣تموعة من السبل كالبدائل ل
، كتشتمل على أساليب للتقوٙب للتعرؼ على مدل ٧تاح ا٠تطة كٖتقيقها من األىداؼ اددة

 (ٓ). لؤلىداؼ اليت تبنتها من قبل

                                                           

.ُُٗد.ط، ص ، معجم مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً كي، فلية ك الز ( ُ)
.ُُٗفلية ك الزكي، مرجع سابق، ص( ِ)
 .َِّ، ص ُ، طمعجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار، ( ّ)
 .ُٓص ،د.ط، معجم مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً ، فلية ك الزكي (  ْ)
 .ُٓص ،مرجع سابق( فلية ك الزكي،  ٓ)
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كتعرؼ االسًتاتيجية تربواين على أهنا ٣تموعة من األفكار كا١تبادئ كا٠تطط طويلة ا١تدل اليت 
إلحداث تغيَت أك تعديل أك  تتناكؿ ميداف الًتبية كتستخدـ لوضع التنظيمات كالًتتيبات البلزمة

 (ُ)ددة .، كما ٖتدد مسارات العمل ككسائلو كمتطلباتو كإتاىاتو للوصوؿ إٔب أىداؼ ٤تإصبلح

كما تعرؼ على أهنا "خطة ٤تكمة البناء كمرنة التطبيق، يتم خبل٢تا استخداـ كافة اإلمكاانت 
 (ِ)كالوسائل ا١تتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة ُب جوانب التعليم ا١تختلفة "

ضمن كُب ضوء ما سبق ٯتكن تعريف كلمة اسًتاتيجية إجرائيان على أهنا خطة طويلة ا١تدل تت
اليت ًب كضعها  اليت يتم اتباعها للوصوؿ إٔب األىداؼالتعلم التعاك٘ب، ك إجراءات خطوات ك ٣تموعة 
، التعاكنية اٞتماعية ، كىذه ا٠تطوات تشتمل على ٚتيع األساليب، كالوسائل، كاألنشطةمسبقان 

 . تعاكنية٣تموعة لكل اليت تعتمد على التقوٙب اٞتماعي كأساليب التقوٙب 

 : لتعاوينالتعلم ا
عرفو كأتقنو. عاكف : جعلو يتعلمو، تعلم األمر ك  : )مادة:ع ؿ ـ ، ع ك ف(، علم فبلانن الشيء لغة

 (ّ): عاكف بعضهم بعضان . ، تعاكف القـوفبلانن: ساعده

 العمل مع بعضهم البعض، كاٟتوار فيما بينهم الطبلبيتطلب من  ي٪توذج تدريس " : اصطبلحان 
كأثناء ىذا التفاعل تنمو لديهم مهارات  كأف يعلم بعضهم بعضان، راسية،فيما يتعلق اب١تادة الد

 (ْ)"شخصية كاجتماعية إ٬تابية

-ْيعرفو البلوم أبنو : طريقة يقسم فيها الطلبة إٔب ٣تموعات يًتاكح عدد أفرادىا ما بُت )
ادة (، ٯتارس خبل٢تا كل طالب أنشطة تعليمية، معتمدان بعضهم على جهود بعض ُب تعلم ا١تٓ

  )ُ(ة.كتعليمها، عن طريق ا١تشاركة، كالتفاعل، كالتعاكف، كتبادؿ ا١تساعدة داخل اجملموعة الواحد

                                                           

 .ّٓ,ْٓص ،فلية ك الزكي، مرجع سابق ( ُ)
 .ّٗ، ص ُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسية ،شحاتة ك النجار(  ِ)
 .َُٔ، د.ط، ص معجم مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً  فلية ك الزكي،(  ّ)
 . َُٔمرجع سابق ، ص  فلية ك الزكي،(  ْ)
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أبنو"موقف تعليمي يستخدـ اجملموعات الصغَتة لكي  (ِ)ـ(ََِّكيعرفو )شحاتة كالنجار ،
 يعمل ا١تتعلموف معان ليصلوا بتعلمهم كتعلم اآلخرين إٔب أقصى حد ٦تكن "

أنو "نوع من التعلم الصفي، يشًتؾ فيو الطبلب معان ُب التعلم ُب صورة  كعرؼ أيضان على
٣تموعات صغَتة غَت متجانسة، كتضم اجملموعة الواحدة طبلابن من ٥تتلف ا١تستوايت ُب األداء العإب 

 (ّ)كا١تتوسط كالضعيف "

لطبلب إٔب كٯتكن تعريف التعلم التعاك٘ب إجرائيان على أنو طريقة تدريسية تقـو على تقسيم ا
، كيعمل أفراد كل ٣تموعة معان بشكل تعاك٘ب للوصوؿ إٔب أىداؼ غَت متجانسة٣تموعات صغَتة 

ات ، كمن خبلؿ ىذا التعاكف يتم تبادؿ ا٠ترب كىي تنمية مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا٤تددة 
 . كتعليمها لغة العربيةمهارات البعضهم على بعض ُب تعلم ، كيعتمد التعليمية بُت أفراد اجملموعة

 مهارة :

أحكمو كصار بو حاذقان، فهو ماىر، كيقاؿ مهر ُب :  )مادة : ـ ق ر(، مهر الشيء كفيو كبو"  لغة:
 (ْ)العلم كُب الصناعة كُب غَت٫تا "

كاف ىذا األداء جسميان أك األداء الذم يقـو بو الفرد ُب سهولة كدقة، سواء  ىي" اصطبلحان :
 (ٓ)"عقليان 

على أهنا السهولة كالدقة ُب إجراء عمل من األعماؿ كالقياـ بو بدرجة من السرعة كتعرؼ 
 (ٔ)كاالتقاف مع اقتصاد ُب اٞتهد ا١تبذكؿ، كىي تنمو نتيجة لعملية التعليم.

                                                                                                                                                                                     

، د.ط  يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوكفاعلية طريقة التعلم التعاوين، البلوم ( ُ)
 ٔ، ص

 .ُُِ، ص ُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار ،  ( ِ)
 شحاتة ك النجار ، مرجع سابق . (  ّ)
 .َِْص ،، د.ط  معجم مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً ، فلية ك الزكي (  ْ)
 . َِْص ،مرجع سابق  ،فلية ك الزكي  ( ٓ)
 .َِّ،صُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار، (  ٔ)
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جة بسهولة كيسر كبدر  ١تهارات اللغة العربية الطالبكٯتكن تعريف ا١تهارة إجرائيان على أهنا أداء 
 تنمو ابلتدريب كا١تمارسة ا١تستمرة.، كىي التقافعالية من اإلحكاـ كا

 : أثر التعليم

  (ُ)ىو ما بقى من رسم الشيء... كأثر ُب الشيء ترؾ فيو أثران ""  األثر لغة:

يعرؼ األثر تربواين: أنو "٤تصلة تغيَت مرغوب أك غَت مرغوب فيو ٭تدث ُب ا١تتعلم نتيجة لعملية 
 (ِ)التعليم"

١تهارات نتيجة لتعلمو  للطالبم إجرائيان على أنو التغَت الذم ٭تدث كٯتكن تعريف أثر التعل 
 .٢تا ، نتيجة ١تمارستو اللغة العربية أك اكتساب ىذه ا١تهارات

 
 :أمهية البحث 

 -األمهية النظرية:أوالً :  
  َب تدريس مادة اللغة العربية  ظهر الدراسة فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘بتي

، كتلفت نظر ا١تعلمُت كالقائمُت على العملية التعليمية إٔب أ٫تية كضركرة  بغَتىاللناطقُت
 استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .

  يعد ىذا البحث مرجعان نظراين للقائمُت على العملية التعليمية حيث أنو ٬تمع أغلب طرائق
ح مزااي كعيوب كل طريقة ٦تا يساعد ا١تعلم على اختيار الطريقة اليت  التدريس النشطة كيوض

 تناسب تبلميذه كتساعده على ٖتقيق أىدافة التعليمية كالًتبوية .
  يساعد ىذا البحث معلمُت اللغة العربية للناطقُت بغَتىا حيث أنو تناكؿ أىم نظرايت تعليم

 اللغة ككسائل كأساليب تعلمها .   
  للغة العربية من الناطقُت مدل أىتماـ الشعوب ا١تسلمة بتعليم كتعلم اتوضح الدراسة

 كخاصة الشعب ا١تاليزم الذم ٭ترص على تعلم اللغة العربية كاكتساب مهاراهتا . بغَتىا،
                                                           

 . لسان العرب/ نقلو عن ابن منظور ، َِ، د.ط ،ص أثر القرأن الكرًن يف علم األصولالكعيب ، (  ُ)
 .ِِشحاتة ك النجار، مرجع السابق ، ص(  ِ)
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 -اثنياً : األمهية التطبيقية:
  التطبيق تناكؿ البحث اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كأىم أ٪تاطو كأساليبو ٦تا يساعد ا١تعلم على

 اٞتيد كالفعاؿ ٢تذه االسًتاتيجية اليت تعد من أىم اسًتاتيجيات التعلم النشط .
  لتتضمن ا١تناىج أنشطة ، للناطقُت بغَتىاتساعد ىذه الدراسة مصممو مناىج اللغة العربية

 تعاكنية ٚتاعية .
  على  التقليل من االعتماد على االختبارات كالتخفيف من سطوهتايوضح ىذا البحث أ٫تية

التقييم التقوٙب ك كذلك من خبلؿ طرؽ فيساعد ا١تعلم على تطوير أساليبو ُب التقوٙب، اجملتمع 
الىت ستعتمد على عناصر كثَتة كليس فقط على نتائج االختبارات النهائية بل سيكوف 

 على: بناءان التقييم 
 مدل تفاعل الطالب مع أقرانو داخل اجملموعة .  -
 . يشطة كاالختبارات التعليمية كالتقوٯتية خبلؿ العاـ الدراسنمدل مشاركة الطالب َب األ -
 . يهناية كل فصل دراس ُب يابالضافة إٔب نتائج اختبارات القياس كالتقييم النهائ -

 حدود البحث :

 تلتـز الدراسة ُب إجراءاهتا ابٟتدكد اآلتية:
  ماليزاي  –كلنتاف   –: معهد دار االنوار احلدود ادلكانية. 

تبلميذ الصف األكؿ ق ىذا البحث على الطلبة الناطقُت بغَت العربية من )سيتم تطبي
 .(اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي

 : أغسطس إٔب  ِـ )من َُِْي الفصل الدراسي الثالث من العاـ الدراس احلدود الزمانية
 .حيث استغرقت التجربة ثبلثة أشهر أكتوبر( َّ

  مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ، تنمية ك التعاك٘ب ،  : طريقة التعلم ادلوضوعيةاحلدود
 االحتفاظ أبثر التعلم .ك 
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 الفصل الثاين

 )األدب النظري والدراسات السابقة(

 احملور األول: التعلم النشط . 
 احملور الثاين: اسرتاتيجية التعلم التعاوين. 
 احملور الثالث: تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا. 
 احملور الرابع: االحتفاظ  أبثر التعلم. 
 احملور اخلامس: الدراسات السابقة.   

 .الدراسات اليت تناولت التعلم التعاوين 
 .الدراسات اليت تناولت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا 
  ثر التعلم.أب االحتفاظالدراسات اليت تناولت 
 .تعليق عام على الدراسات السابقة 
 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية. واالختالف أوجو االتفاق 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة. 
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 الفصل الثاين

 األدب النظري والدراسات السابقة

 احملور األول:التعلم النشط

للتعرؼ على طرؽ التدريس النشطة كالفعالة اليت تساعد الطالب على أف يكوف نشطان كفعاالن 
  العملية التعليمية علينا أف نتعرؼ أكالن على مفهـو طريقة التدريس .كمشاركان َب

 مفهوم طريقة التدريس :
تتمتع طرؽ التدريس ابىتماـ كبَتة من ا١تؤسسات الًتبوية كميادين التعليم اليت تنقل ا١تعارؼ 

، كا١تهارات كشىت أنواع العلـو للمتعلم، كذلك أل٫تيتها كدكرىا ُب تيسَت نقل ىذه ا١تعا رؼ كالعلـو
 كنظران ٢تذه األ٫تية يتوجب علينا أكالن أف نعرؼ مفهومها بصورة أكثر كضوحان كدقة .

 طريقة التدريس لغًة:

الطريقة : ىي السَتة، أك ا١تذىب، أك ا٠تط الذم ينتجو اإلنساف لبلوغ ىدؼ ينشده، كٕتمع على  
 (ُ)طرائق كطرؽ .

؛ فاألك   صل اللغوم ُب التدريس يرجع إٔب كلمة: "درس" درسان التدريس ُب اللغة: يقصد بو عدة معافو
: غَته أك ٤تا أثره، كدرس الثوب: أخلقو، كدرس الكتاب ٔتعٌت: عفا كذىب أثره، كدرس الشيء درسان 

كالدرس: ىو ا١تقدار من العلم يدرس ُب كقت  ،كدراسة: قرأه كأقبل عليو؛ ليحفظو كيفهمو ك٨توه درسان 
 (ِ)تعليم.ما كا١تدرسة: مكاف الدرس كال

                                                           

 .ُْٓ، صٖ، د.ط ، ج لعربلسان اابن منظور،   (ُ)
 د.ط .،  ماىية التدريس، الطنطاكم (  ِ)
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بعض الًتبويُت يعرؼ التدريس على أنو: عملية متعمدة؛ لتشكيل بنية الطالب  :التدريس ُب الًتبية
كبيئتو ا١تعرفية بصورة ٘تكنو من تعلم ٦تارسة سلوؾ معُت، كذلك كفق شركط خاصة اب١تتعلم، كأخرل 

كىناؾ من يعرؼ ، اٞتيدخاصة اب١توقف التدريسي، كاثلثة خاصة اب١تعلم كغَتىا من متطلبات التعلم 
التدريس أبنو: عملية تتم فيها معاٞتة مدخبلت التدريس من التبلميذ كا١تنهج كاجملتمع ا١تدرسي 

لينتج ُب النهاية التغيَت السلوكي ا١تطلوب لدل  ،كا١تدرسة كإمكاانهتا أبسلوب تعليمي ٤تدد
 (ُ)ا١تتعلمُت.

 طريقة التدريس اصطالحاً:

كا١تمارسات اليت يقـو هبا ا١تعلم، لتساعده على ٖتقيق األىداؼ ىي ٣تموعة من اإلجراءات  
 ( ِ)التعليمية، كىي تضم العديد من األنشطة كاألساليب ا١تختلفة .

ـ( أف طريقة التدريس ىي عبارة عن ٣تموعة من األنشطة كاإلجراءات َُِِكيرل خليل )
يسَتىا للمتعلمُت حىت يتم ٖتقيق ا١تنظمة اليت يقـو هبا ا١تعلم من أجل تسهيل ا١تادة العلمية كت

   (ّ)األىداؼ ا١تنشودة .

ـ( فَتل أهنا عملية نقل ا١تعرفة كإيصا٢تا إٔب أذىاف ا١تتعلمُت أبيسر السبل ََِٔأما الربيعي )
من خبلؿ اإلعداد ا١تدركس للخطوات البلزمة، كذلك بتنظيم مواد التعلم كالتعليم كاستعما٢تا ألجل 

 (ْ)بوية ا١ترسومة .الوصوؿ إٔب األىداؼ الًت 

، يهدؼ إٔب إاثرة التعلم كتسهيل مهمة نشاطنا متواصبلن كتعرؼ طريقة التدريس أيضان على أهنا 
يتضمن ٣تموعة من األفعاؿ التواصلية اليت يتم استغبل٢تا كتوهيفها من ا١تدرس الذم يعمل  فٖتقيقو، 

 (ُ).كوسيط ُب إطار موقف تربوم تعليمي

                                                           

 د.ط . ، ماىية التدريسالطنطاكم ، (  ُ)
 ُٕٓ، ص  ِ، ط ادلصطلحات الرتبويةاللقا٘ب، كآخركف ، (  ِ)
 ْٔ، د.ط ، ص )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلولتدريس اللغة العربية يف والية ألربات ( خليل ،  ّ)
  ْٕ، د.ط ، ص  طرائق وأساليب التدريس ادلعاصرة/ نقلو عن الربيعي، ْٔمرجع سابق ، ص ، خليل(  ْ)
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أحداث تتم بُت من خبلؿ عملية نقل ا١تعلومات من ا١تعلم للتبلميذ، كٯتكن تعريفها على أهنا 
منظومة من العبلقات  فهيشركط معينة،  كفقعناصر التدريس الثبلثة: ا١تعلم، كالتلميذ، كا١تادة 

عملية تشكيل مقصودة لبيئة الفرد، بصورة ٘تكنو من ُب كالتفاعبلت لعدد من العناصر كا١تكوانت، 
 (ِ).القياـ بسلوؾ ٤تمود

، كيشاركو الطبلب ُب ىذه منظمة يقـو هبا ا١تعلم داخل الصفكتعرؼ على أهنا  سلسلة فعاليات 
 (ّ)الفعاليات .

ك٦تا سبق من تعريفات لطريقة التدريس، ترل الباحثة أنو ٯتكن تعريف طريقة التدريس على 
كساب الطبلب أهنا ٣تموعة من اإلجراءات كا٠تطوات اليت يستخدمها ا١تعلم لتيسَت كتسهيل إ

ا١تعلومات كا١تهارات كا٠تربات ا١تختلفة اليت ٖتتويها ا١تادة التعليمية، كىي ٗتتلف أبختبلؼ األىداؼ 
 التعليمية ا١ترسومة للمادة .

 (ْ)كطرؽ التدريس متعدة كمتنوعة، كقد صنف العلماء طرؽ التدريس تصنيفات عديدة منها:

 ،ريقة من ا١تعلم أك ا١تتعلم أك من كبل الطرفُتاٞتهد ا١تبذكؿ ُب كل طمنهم من صنفها حسب  -ُ
 ثبلث ٣تموعات: إٔبفتقسم 
 .الطرؽ اليت يتحمل ا١تعلم كحده العبء فيها دكف مشاركة من التبلميذ 
 .الطرؽ اليت يتقاسم العبء فيها ا١تعلم كالتبلميذ 
 تائج.الطرؽ اليت يتحمل التلميذ كحده العبء فيها، كيناقشو ا١تعلم فيما توصل إليو من ن 

ـ( ُب ذلك أف ىناؾ من صنف طرؽ التدريس إٔب طرؽ قائمة على جهد َُِِكذكر )خليل ،
 –ا١تعلم كحده كأدائو داخل الصف دكف مشاركة ا١تتعلم مثل: طريقة اإللقاء، كمن صورىا )ااضرة 

كطريقة القصة(، كطرؽ يتقاسم اٞتهد فيها ا١تعلم كا١تتعلم مثل : طريقة اٟتوار كا١تناقشة،  –الوصف 
                                                                                                                                                                                     

 مرجع سابق.الطنطاكم، (  ُ)
 د.ط.،  التعلممفهوم التعليم و ، العشرل(  ِ)
 .َِٗ، ص ُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار ، (  ّ)
 د.ط . ،  نيفهاإسرتاتيجيات التدريس، وطرق تص،  مهدم(  ْ)
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االكتشاؼ ا١توجة، كالطريقة االستقرائية، كطريقة التعلم التعاك٘ب، كطرؽ أخرل قائمة على جهد 
ا١تتعلم، كتسمى ىذه الطرؽ ابلتعلم الذاٌب، كيقـو فيها ا١تتعلم بعملية التعلم كفقان لقدراتو كاستعداداتو 

.. كغَتىا، كيكوف دكر ا١تعلم مثل: طريقة حل ا١تشكبلت، كطريقة االكتشاؼ اٟتر، ك٘تثيل األدكار .
 (ُ)ُب ىذه الطرؽ اإلرشاد كالتوجيو .

الطرائق الكبلمية كالطرائق التوضيحية كالطرائق كأسلوب األداء:  كمنهم من صنفها حسب  -ِ
 العملية.
 القصة، كالشرح، كطريقة الكبلـ الشفهي أك الكتايب، الطرؽ الكبلمية: تعتمد على

 ، كا١تناقشة.كالوصف، كااضرة، كاالستقراء
 :تعتمد على اإليضاح ا١تادم أك اللفظي كتشمل: طرؽ الصور كالعرض، ك الطرؽ اإليضاحية

 كالسينما ا١تدرسية، كالرحبلت ا١تدرسية.
  ١تعلومات فيها األفعاؿ العملية كاألعماؿ الكتابية اليت ينفذىا االطرؽ العملية: مصدر

 إشراؼ ا١تعلم. ٖتتنفسهم أبالتبلميذ 

ن صنفها إٔب طرؽ تقليدية كطرؽ حديثة، كمنهم من صنفها إٔب طرؽ عامة كطرؽ كمنهم م - ّ 
  (ِ)خاصة.

 أسس ومعايري اختيار طريقة التدريس :

ال توجد طريقة تدريس أفضل من غَتىا، كعلى ا١تعلم أف ال يتقيد بطريقة تدريسية كاحدة، بل 
و التدريسية كطبيعة تبلميذه كميو٢تم عليو أف يستفيد من ٥تتلف الطرؽ ٔتا يناسب طبيعة مادتو كأىداف

كقدراهتم، كالطريقة الناجحة ُب عملية التدريس ىي اليت تعمل على إ٬تاد التفاعل بُت ا١تعلم كا١تتعلم، 

                                                           

/ نقلو عن ا٠ترب كعبد ٗٓ,َٔ،.ط ، ص)لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلولتدريس اللغة العربية يف والية ألربات ،  خليل( ُ)
 .َْ,ُْ، د.ط ، ص  طرق التدريس العامة بني التقليد والتجديدالرٛتن ، 

  ./ نقلو عن : العتـوِِٖص د.ط ، ، وتدريسهاالعلوم االجتماعية ،  القاضي / نقلو عن :ٗٓص ، مرجع سابق،  ( خليلِ)
 .ُِٗص د.ط ، ،طرق تدريس الرتبية الفنية ومناىجها،
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كتؤدم إٔب إاثرة دكافع التبلميذ كنشاطهم، فتساعد على ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من عملية التعلم، 
 (ُ)ا١تعايَت الختيار الطريقة التدريسية ا١تناسبة منها اآلٌب:كقد حدد العديد من ا٠ترباء عددان من 

أف ترتبط ابألىداؼ التعليمية ا١تراد ٖتقيقها، يعٍت أف يتم اختيار طريقة التدريس ُب ضوء  – ُ
 األىداؼ التعليمية اددة للدرس .

االجتماعية، أف تتناسب مع مستول الدارسُت، كقدراهتم العقلية كصحتهم النفسية كاٞتسمية ك  – ِ
 كإتاىاهتم ٨تو ا١تادة .

أف ترتبط ابتول كبطبيعة ا١تادة الدراسية، فهناؾ بعض ا١تواد يغلب عليها الطابع النظرم  – ّ
 كأخرل يغلب عليها الطابع العملي أك التجرييب .

فعالة أف تراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، ْتيث ٯتكن لكل الطبلب االستفادة كا١تشاركة ال – ْ
 مع ا١تعلم كالزمبلء ُب الصف .

 أف تعمل على إاثرة اىتماـ كدافعية ا١تتعلمُت كرغبتهم اإل٬تابية للتعلم . – ٓ

إٔب بعض مواصفات طريقة التدريس الناجحة، كقسم ىذه  (ِ)ـ(َُِِكقد أشار )خليل،
 ا١تواصفات إٔب مواصفات عامة كأخرل خاصة، كذلك كما يلي :

 وىي : ادلواصفات العامة –أ 
 . أف تكوف كاضحة ا٢تدؼ 
 . أف تتعامل مع ٤تتول تعليمي ٤تدد 
 . أف تتنوع فيها النشاطات التعليمية 
 . أف تشتمل على أداة تقوٯتية كاضحة ك٤تددة 

 ادلواصفات اخلاصة وىي : –ب 
 . أف تستعمل أدكات ككسائل تعليمية متنوعة 
 . أف تستثَت دكافع الطبلب كٖتثهم على التعلم 

                                                           

 َٓ,ُٓ,ِٓ، د.ط ، صتدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  خليل( ُ)
 .ٓٓ,ٔٓرجع سابق ، صم( خليل، ِ)
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  الطبلب مهارات عقلية معرفية، كما تكسبهم مهارات حركية عملية .أف تكسب 
 . أف تعد الطبلب للتفكَت البناء كاٟتوار كا١تناقشة ا١توضوعية 
 . أف تزكدىم اب١تهارات الضركرية البلزمة ٢تم ُب حياهتم ا١تقبلة 
 ة ا١تختلفة.أف تساعدىم على اال٩تراط ُب العملية التعليمية، كا١تسا٫تة ُب النشاطات التعليمي 
 . أف تسهل العملية التعليمية بُت ا١تعلم كا١تتعلم، كبُت ا١تتعلم كا١تادة الدراسية 
 . أف توصل ا١تتعلمُت إٔب النتائج ا١ترجوة أبقل كقت كجهد كتكلفة 
 . أف تناسب قدرات ا١تتعلمُت كاستعداداهتم كميو٢تم كرغباهتم، كتراعي الفركؽ الفردية بينهم 

ليب التدريس ُب السنوات األخَتة قد إتهت ٨تو االىتماـ اب١تتعلم ْتيث كمن ا١تبلحظ أف أسا
يكوف فعاالن كنشطان كمشاركان ُب العملية التعليمية كمتفاعبلن مع ا١تعلم كا١تتعلمُت كا١تواد التعليمية، كىذا 

٦تا يشَت إٔب ضركرة تشجيع التبلميذ على االستقصاء كحل ا١تشكبلت كإاثرة التساؤالت كاالستفادة 
 (ُ)تعلموه ُب مواقف تعليمية جديدة .

كلذلك فإف ا١تتتبع الٕتاىات التدريس ُب اآلكنة األخَتة سيبلحظ انتشار مصطلح التعلم النشط 
 كالتعليم الفعاؿ كارتباط ىذا ا١تصطلح ابألساليب اٟتديثة ُب التعليم . 

شرين، كتزايد االىتماـ بو مع ههر مصطلح التعلم النشط ُب السنوات األخَتة من القرف العكقد      
بداايت القرف اٟتادم كالعشرين كأحد االٕتاىات الًتبوية كالنفسية ا١تعاصرة ذات التأثَت اإل٬تايب على 

 (ِ)عملية التعلم.

 تعريف التعلم النشط:

ٯتكن تعريف مصطلح التعلم النشط أنو : تقنيات تساعد الطبلب على التعلم بطرؽ ٥تتلفة 
ا عمليات متنوعة مثل: االكتشاؼ كاالستقصاء ككذلك ٯتارسوف مهارات عقلية ٯتارسوف من خبل٢ت

عديدة كالتفكَت الناقد كالتفكَت فوؽ ا١تعرُب، كا١تهارات العلمية األساسية مثل: ا١تبلحظة كالتفسَت 

                                                           

 .ُٕ، د.ط ، ص التاسع فهوم الذات لدى طالب الصفلتحصيل يف العلوم ومأثر التعليم التعاوين يف ا،  ( الفاخورمُ)
 .ُّ،صُط،  اسرتاتيجية يف التعلم النشطٔٓٔ ، الشمرم (ِ)
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كاالستنتاج كالتنبؤ، ككذلك مهارات القراءة الناقدة كالتلخيص كاالستماع كغَتىا من ا١تهارات كربطها 
 (ُ). مبواقع حياهت

كيعرؼ أيضان على أنو " ٦تارسة الطلبة لدكر فاعل ُب عملية التعليم، عن طريق التفاعل مع ما 
يسمعوف أك ما يشاىدكف أك ما يقرأكف ُب الصف، كيقوموف اب١تبلحظة، كا١تقارنة، كالتفسَت، كتوليد 

اصلوف مع زمبلئهم األفكار، كفحص الفرضيات، كإصدار األحكاـ، كاكتشاؼ العبلقات، كيتو 
 (ِ)كمعلمهم بصورة ميسرة "

 -خصائص التعلم النشط :

 خصائص التعلم النشط ُب نقاط عدة منها : (ّ)ق(ُِّْحدد )الشمرم ،
  الطبلب لديهم قدران كبَتان من ا١تسئولية ٕتاه تعلمهم، فهم يتعاكنوف مع أقراهنم يكوف

ا١تعلم ىو من  طداءىم كليس فقكيبحثوف عن الفرص اليت ٖتقق تعلمهم كيهتموف بتقوٙب أ
 تقع عليو ا١تسئولية .

  ا١تعلم ميسر ك٤تفز كمشجع كمرشد كموجو لعمليات التعلم .يكوف 
   ا١تعلم يتقبل األفكار من ٚتيع الطبلب، كٮتلق بيئة صفية آمنة تساعد الطبلب على طرح

 كل ما لديهم من أسئلة .
 اليت ٕتعلهم يتعطشوف دائمان  أنشطة التعلم مصممة ْتيث ٖتفز على مبادرات الطبلب

 للبحث عن ا١تعرفة .
 تصاؿ العركض كا١تهاـ األدائية اليت يقدمها الطبلب تساعدىم على ٖتسُت مهارات اال

 الشفوم .
 . تدمج الوسائل البصرية بشكل جيد أثناء التعلم 

                                                           

 .ُّ، صُط،  اسرتاتيجية يف التعلم النشطٔٓٔ، الشمرم ( ُ)
 .ُُٓ، ص  ُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار، (ِ)
 .ُٖ-ُٓ، صسابق مرجع ،  الشمرم ( ّ)
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  ا١تهمات الكتابية اليت يقـو هبا الطالب ىي مهارات يستخدمها الطالب ُب عمل
ت من خبلؿ توليد األفكار كتكوين ا١تعا٘ب من قبل الطالب كليس فقط أخذ ا١تبلحظا

  . ا١تبلحظات كتدكينها كما ىي
 . تقنيات التعلم النشط ٖتث الطالب على التفكَت الناقد 
  يساعد الطبلب على نقل ا١تعلومات كا١تعارؼ إٔب الذاكرة بقاء أثر التعلم ١تدة طويلة، فهو

 . فًتة طويلةالبعيدة ْتيث ٭تتفظوف هبا 
 . متعة للمعلم كا١تتعلم 
  متنوعة أثناء التعلم. لتحرؾ كالتفكَت ّتميع االٕتاىات كاستخداـ مصادرابيسمح للطبلب 
  . يغرس قيم العلم كإتاىاتو مثل االنضباط كاإلخبلص كالدقة كا١تثابرة كغَتىا 
 علم .يعتمد اسًتاتيجيات كأدكات تقوٙب متنوعة تركز على عمليات ك٥ترجات الت 
 خارج الفصل، بشكل فردم أك ٣تاميع، مع أدكات التقنية أك بدكهنا . يكوف داخل أك 
  مهاراهتم )ٖتفيز يقضي ا١تعلم نسبة كبَتة من الوقت يساعد الطبلب على ٖتسُت فهمهم ك

 .(، كيقضي كقت أقل َب نقل ا١تعلومات التعلم العميق
  مات .يبذؿ الطالب جهدان عقليان كجسداين للبحث عن ا١تعلو 
  يفكر الطالب كيتأمل حوؿ ما يتعلمو كيقيم نفسو أثناء تعلمو . 

 أسس التعلم النشط : 
 أف من األسس اليت يقـو عليها التعلم النشط ما يلي: (ُ)ذكرت )العشرم (

ا١تعلم ىو أحد أركاف العملية التعليمية، فهو ليس ٣ترد ٤تفًٌظ للتبلميذ؛ بل ىو شخص يقـو بنقل  - ُ
عليم الطبلب ا١تهارات ا١تختلفة كا١تتنوعة اليت تراعي جوانب التعلم لدل التبلميذ ُب ٚتيع ا١تعرفة، كت

 أشكا٢تا كأنواعها.
، من النواحي االجتماعية كالعقلية راعي تنمية جوانبو الشخصيةييث ْتا١تتعلم يناؿ أكرب اىتماـ؛  - ِ

 كالنواحي االبتكارية كاإلبداعية.

                                                           

 د.ط .، أسس التعلم النشط ،  العشرل( ُ)
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ة بُت ا١تعلم كا١تتعلم، فا١تتعلم لو دكر إ٬تايب؛ حيث يشارؾ، يناقش، التعلم يقـو على ا١تشارك - ّ
 ٮتطط، ينظم، يرسم، يبتكر، يفكر، يبدع. 

 اشًتاؾ التبلميذ ُب ٖتديد أىدافهم التعليمية كاختيار نظاـ العمل كقواعده. -ْ
 تنوع مصادر التعلم. -ٓ
يت تتناسب مع قدراتو كاىتماماتو، سًتاتيجيات التدريس ا١تتمركزة حوؿ التلميذ، كالااستخداـ  -ٔ

 كالذكاءات اليت يتمتع هبا.
 االعتماد على تقوٙب التبلميذ أنفسهم كزمبلئهم. -ٕ
 إاتحة التواصل ُب ٚتيع االٕتاىات بُت ا١تعلم كا١تتعلمُت . -ٖ
 السماح للتبلميذ ابإلدارة الذاتية، كإشاعة جٌو من الطمأنينة كا١ترح كا١تتعة أثناء التعلم. -ٗ

تعلم كل تلميذ حسب سرعتو الذاتية، كمساعدة التلميذ على فهم ذاتو، كاكتشاؼ نواحي  -َُ
 .الضعف كالقوة لديو

 -اسرتاتيجيات التعلم النشط :

شياء اليت ُب األ فتعتمد اسًتاتيجيات التعلم النشط بشكل أساسي على جعل الطبلب يفكرك 
 حث الطبلب على التفكَت الناقد كاإلبداعي، يتعلموهنا كٯتارسوهنا، كتستخدـ ىذه االسًتاتيجيات ُب
كترل الباحثة أف التعلم النشط ىو ذلك التعلم  كالتعبَت عن أفكارىم كالتأمل خبلؿ عمليات التعلم،

 الذم يساعد على إ٬تاد تفاعل حقيقي بُت ا١تتعلم كا١تعلم كا١تادة التعليمية .

  -:ما يلي الطرؽ التدريسيةكمن أمثلة ىذه 

 االستجوابية :ة الطريق – ٔ
كفيها يقـو ا١تعلم بتوجيو أسئلة لطبلبو على أف يقـو الطبلب ابالشًتاؾ مع ا١تعلم ُب استنباط 

، فا١تعلم يقـو بتوجيو األسئلة لطبلبو ١تعرفة ا١تعلومات، كتكوف األسئلة غالبان ذات أىداؼ استكشافية
على االتصاؿ اللفظي بُت ا١تعلم  ا١تعلومات كاٟتقائق أبنفسهم، كىذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي

كالطالب، كما أهنا تعتمد أيضان على ما لدل ا١تعلم من معلومات كأفكار يصوغها ُب أسئلة بسيطة 
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يسأ٢تا لطبلبو كمن خبلؿ اإلجاابت يستطيع ا١تعلم أف يكشف عن ميوؿ الطبلب كإتاىاهتم كمستول 
 (ُ)تفكَتىم .

 مزااي الطريقة االستجوابية :
 ىي : (ِ)ـ(َُِِالطريقة االستجوابية كما ذكر خليل )من مزااي 
  تصحيح األخطاء، ألهنا تعتمد على اٞتهر، كتعود الطبلب على التواضع كتبادؿ ا٠تربات

 فيما بينهم .
 . إاثرة تفكَت التبلميذ كمشاركتهم كطرح آراءىم ْترية 
 . مراعات الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كاحًتاـ آراء التبلميذ كتقبلها 
  تشرؾ ا١تتعلم ُب العملية التعليمية كٕتعلو إ٬تابيان مشاركان، فيساعد ذلك على أف تكوف

 ا١تعلومات كا١تفاىيم كاضحة ُب ذىنو كتبقى مدة أطوؿ ُب ذاكرتو .

 عيوب الطريقة االستجوابية :
 أف الطريقة االستجوابية ٢تا بعض العيوب كذكر منها : (ّ)ـ(َُِِكما يرل خليل )

 ريس كل الدركس، فقد تصلح لتدريس القواعد كال تصلح لتدريس القراءة ال تصلح لتد
 مثبلن.

 . ٖتمل صبغة االختبار دائمان، فتجعل التبلميذ ُب حالة قلق مستمر 
  تفقد ا١تعلم السيطرة على تنظيم اإلجاابت حيث تكثر اإلجاابت اٞتماعية اليت تعتمد غالبان

 على ا١تتفوقُت .

 

 

                                                           

 .ٖٗ,ٖٖ، د.ط ، صتدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  خليل (ُ)
ٖٗ,َٗص سابق ،رجع م( خليل ،  2(  

.َٗ، د.ط ، ص تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ،خليل(ّ)
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 وار :ادلناقشة واحلطريقة  – ٕ
كىي تعتمد على اٟتوار الشفهي بُت ا١تعلم كا١تتعلم، أك بُت ا١تتعلمُت أنفسهم، حيث يتم طرح 
مشكلة أك قضية ما، كدراستها دراسة منظمة، هبدؼ الوصوؿ إٔب حل للمشكلة، كعادة يكوف ا١تعلم 

 (ُ).ىو قائد اٟتوار، فيوجو الطبلب ُب ا٠تط الفكرم الذم يؤدم إٔب الوصوؿ ٟتل ا١تشكلة 

 بعض الشركط لطريقة ا١تناقشة منها : (ِ)ـ(ََِٓكقد ذكر )فرج،
 . أتكد ا١تدرس من صبلحية ا١توضوع 
 . إخبار الطبلب اب١توضوع ليبادركا إٔب القراءة حولو استعدادان للمناقشة 
 . اٟترص على مشاركة ٚتيع الطبلب 
 . ضبط مسار ا١تناقشة ضمن ا١توضوع كالزمن ادد 
 لوقت ا١تناسب لتصحيح بعض األخطاء العلمية اليت يقع فيها بعض تدخل ا١تعلم ُب ا

 الطبلب .
 . كتابة العناصر األساسية للمناقشة على السبورة 
 . ُب النهاية تقدـ خبلصة للمناقشة، مع ربط عناصرىا ببعضها 

 

 مزااي طريقة ادلناقشة واحلوار :
 :ىي  (ّ)ـ(َُِِخليل ،زااي طريقة ا١تناقشة كما ذكرىا )كمن م
 . تعمل على إاثرة تفكَت الطبلب كتدفعهم إٔب البحث كا١تطالعة 
  تنمية شخصية الطالب معرفيان ككجدانيان كمهاراين، كتنمي اٞترأة كالشجاعة ُب إبداء الرأم

 كاحًتاـ آراء اآلخرين .
  تساعد على مشاركة ٚتيع الطبلب ُب إعداد ا١تعلومات، فتجعل الطالب مركزان للفعالية بدالن

 علم .من ا١ت
                                                           

 . ٖص ،د.ط ،  اسرتاتيجيات التدريس :/ نقلو عن  ُٗ، صا١ترجع السابق،  ( خليلُ)
 .َٗ، صُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، فرج( ِ)
 . ٔٗ-ِٗص د.ط ،  ،تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلّ)
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 . تساعد على فهم التبلميذ للحقائق كا١تعلومات كا١تفاىيم ا١تتعلقة ٔتفهـو الدرس 
 .تعود الطبلب على أسلوب ا١تناقشة العلمية الصحيحة، كتدربو على ركح القيادة اٞتماعية 
 . عدـ نسياف الطالب ا١تعلومات العلمية اليت بذؿ جهدان ُب ٖتضَتىا لتقدٯتها للمناقشة 
  التدريس كالتقوٙب تسَت جنبان إٔب جنب .ٕتعل عملية 

 إٔب بعض ا١تميزات لطريقة ا١تناقشة منها : (ُ)ـ(ََِٓكما أشار )فرج،
 . أهنا ٕتعل الطالب مركز الفعالية كليس ا١تعلم 
 . تنمي ركح التعاكف كركح ا١تسئولية اٞتماعية بُت الطبلب 
 ،كذلك بتكليف العمل  تساعد ا١تعلم على تكييف العمل حسب الفركؽ الفردية للطبلب

 حسب ىذه الفركؽ .
 . تشجع الطبلب على التعلم من اآلخرين 

 عيوب طريقة ادلناقشة واحلوار :
 عيوب طريقة ا١تناقشة كاٟتوار فيما يلي : (ِ)ـ(٠َُِِتص )خليل ،

  قد تقود ا١تناقشة إٔب ا٠تركج عن ا١توضوع أك ا٢تدؼ ادد ٦تا يؤدم إٔب تشتت التبلميذ
 على ا١توضوع كا٢تدؼ ادد من ا١تناقشة . كعدـ الًتكيز

 . عدـ مشاركة الطبلب الذين لديهم خجل 
  قد يسيطر على ا١تناقشة عدد ٤تدد من الطبلب ابلشكل الذل ال يسمح لآلخرين

 اب١تشاركة ُب ا١تناقشة .
  قد ال يستمع الطبلب ١تا يطرحو زمبلؤىم، كذلك النشغا٢تم بتحضَت سؤاؿ أك رأم

 للمناقشة .
  يستخدـ بعض الطبلب كلمات كمصطلحات غَت كاضحة ٦تا يولد نوعان من الغموض قد

 لدل الطبلب الباقُت .

                                                           

 .ُٗ-َٗ، ص ُ، ط لتدريس يف القرن الواحد والعشرينطرق ا ، فرج( ُ)
 .ٔٗص،  مرجع سابق،  ( خليلِ)
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 إٔب بعض سلبيات طريقة ا١تناقشة منها : (ُ)ـ(ََِٓكما أشار )فرج،

 . االىتماـ ابلطريقة على حساب األىداؼ 
 . كثَتان ما يتم االبتعاد عن ا١توضوع األصلي للمناقشة 
 ت االنضباطية .كقوع بعض ا١تشكبل 

 العرض العملي )البيان العملي( :طريقة  – ٖ
تعتمد ىذه الطريقة على شرح ا١تعلم للدرس شرحان مباشران، أبستخداـ كسائل عرض مثل : 

 (ِ)٪تاذج، ٣تسمات، صور، أفبلـ على شريط فيديو معدة مسبقان أك عرض على اٟتاسوب .
حظة ا١تباشرة لؤلشياء ا١تادية أك الظواىر كىذه الطريقة يكوف فيها التعليم عن طريق ا١تبل

 (ّ)الطبيعية، بدالن من استخداـ الكلمات كحدىا .
 

 العرض العملي )البيان العملي( :شليزات طريقة 
 ٦تيزات طريقة العرض العملي كىي : (ْ)ـ(َُِِذكر )خليل ،

  كثر بقاء .أٗتاطب أكثر من حاسة، ٦تا ٬تعل التعلم 
 لم ا١تباشر عن طريق ا١تبلحظة .تساعد ا١تتعلمُت على التع 
 . تساعد على شد انتباه الطبلب، فتبعدىم عن ا١تلل 
 . مناسبة لتدريس معظم ا١تواد الدراسية 
  تعمل على ا١تشاركة اإل٬تابية الفاعلة للمتعلمُت، فتساعد على الفهم كاالستيعاب كزايدة

 (ٓ)االىتماـ.

                                                           

 .ُٗ، ص ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، فرج( ُ)
 .ٕٗ,ٖٗ,ٗٗ،صد.ط ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ، ( خليلِ)
 . ٔص د.ط ، ، الوسائل التعليمية،  نقلو عن: بدراف كمطاكع كعطية / ٖٗصمرجع سابق،  ، ( خليلّ)
 .ٗٗص ،د.ط ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ، ( خليلْ)
 .ّّٓص د.ط ، ، تكنولوجيا الرتبية ، / نقلو عن : جامعة القدس ٗٗ،ص، مرجع سابق  خليل (ٓ)
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 العرض العملي )البيان العملي( :عيوب طريقة 
لرغم من إٚتاع الًتبوين على أ٫تية طريقة العرض العملي إال أف ىذه الطريقة ال ٗتلو من العيوب على ا

 (ُ)ـ( ما يلي :َُِِكىي كما ذكرىا )خليل ، 
  ا١توقف السليب للطبلب، فالتعلم يعتمد على ما يقـو بو ا١تعلم من عركض مصحوبة بشرح

 نظرم فيكوف دكر ا١تتعلم ا١تشاىدة فقط .
  الطالب ٚتيع حواسو، فهناؾ بعض ا٠تربات اليت يصعب على الطالب إدراكها ال يستخدـ

 من خبلؿ ا١تشاىدة فقط .
  عدـ ٘تكن بعض الطبلب من مشاىدة العرض جيدان، إذا كاف عدد الطبلب كبَت ُب

 الصف .
 . عدـ مراعات الفركؽ الفردية بُت الطبلب 
  ة كا١تعدات .تعد ذات تكلفة عالية، فهي ٖتتاج إٔب العديد من األجهز 

 

 الكتشاف:طريقة التعلم اب – 4
بناء على توجيهات معلمو، كبذلك  كىذه الطريقة تعتمد على اكتشاؼ الطالب للمعلومات،
 يكوف الطالب مكتشفان للمعلومة بدالن من أف يكوف مستمعان ٢تا .

مات ـ( أبنو " تعلم ٭تدث نتيجة ١تعاٞتة ا١تعلو ََِٖكقد عرفها كل من )اللولو كاألغا ،
حىت يصل ا١تتعلم ١تعلومة جديدة، كيتضمن عمليات االستقراء كاالستنباط  كتركيبها، أك ٖتويلها،

 (ِ)كا١تشاىدة كالًتتيب كالتفسَت كالتنبؤ "

كيعرؼ التعلم ابالكتشاؼ على أنو أسلوب ُب التعلم يكوف فيو ا١تتعلم فاعبلن كنشطان، كيتمكن 
وؿ إٔب مفهـو أك تعميم أك عبلقة، كيعرؼ أيضان على أنو من إجراء بعض العمليات اليت تقوده للوص

                                                           

 .َُُ,َُِ،ص سابقرجع م،  ( خليلُ)
اللولو، ك / نقلو عن :  َُْد.ط ، ص ،تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلِ)

 .َِٔ، ص ِ، ط تدريس العلوم يف التعليم العاماألغا ، 
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عملية يتم فيها استخداـ العمليات العقلية الكتشاؼ بعض ا١تعلومات، مثل ا١تفاىيم كالعبلقات 
 (ُ)كاٟتقائق، كتضم ىذه العمليات ا١تبلحظة كالتصنيف كالقياس كالتنبؤ كالوصف كاالستنتاج.

جو اسًتاتيجية تعليمية نشطة، يقـو هبا الطالب ـ( أف االكتشاؼ ا١تو َُِِكيرل )خليل،
ابلتعلم عن طريق ٦تارسة األنشطة العلمية كا١تخربية كاالستقرائية كاالستنتاجية، فينمي عقلو كيصبح 

 (ِ)قادران على مناقشة ا١تعلومات كنقدىا كرؤية العبلقات كمواجهة ا١تشكبلت كإ٬تاد حل ٢تا.

كتشاؼ يهتم ابلوسائل كالطرؽ اليت يسلكها ـ( أف التعلم ابال ََِٓكما أكضح )فرج،
اإلنساف مستخدمان مصادره العقلية كاٞتسمية ليصل إٔب معرفة جديدة، كأنو يتحقق نتيجة لعمليات 

يتم عن طريقها ٖتليل ا١تعلومات ا١تعطاه كإعادة تركيبها للوصوؿ إٔب  ذىنية انتقائية عالية ا١تستول،
الطالب ابكتشاؼ العبلقة اليت تربط بُت ا١تتغَتات أك  معلومات كاستنتاجات جديدة، حيث يقـو

اكتشاؼ القاعدة اليت يقـو عليها اٟتل، كذلك أكضح أف ىذه الطريقة تعتمد على إعداد كتنظيم 
 (ّ)سلسلة من األنشطة التعليمية اليت يقـو هبا ا١تتعلم حىت يتوصل إٔب ا١تعارؼ اٞتديدة بنفسو .

 :الكتشاف شليزات طريقة التعلم اب
 :(ْ)لطريقة التعلم ابالكتشاؼ عدة ٦تيزات، من أبرزىا ما يلي

 . ترابط كتكامل ا١تعرفة العلمية 
 . تزكيد الطبلب بقوة كطاقة عقلية 
 . تزيد من دافعية الطبلب 
 . تشجيع الطبلب على استخداـ األسلوب العلمي ُب اٟتصوؿ على ا١تعلومات 
 ٕتعل الطالب صانعان للمعرفة كليس متلقيان فحسب . 
 . إعطاء الطالب فرصة لبلعتماد على النفس 

                                                           

 .ُُُ، ص ُ، ط معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار ،  (ُ)
 .َُْ,َُٓسابق ،صع ، مرج ( خليلِ)
 .ُْٓ-ُّْ،ص ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، ( فرجّ)
 .َُٕ,َُٖص،   ، د.طتدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ،  ( خليلْ)
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 الكتشاف :عيوب طريقة التعلم اب
 ىي : (ُ)ـ(َُِِمن أبرز عيوب طريقة التعلم ابالكتشاؼ كما كأضح )خليل،

 . قد ٭تتكر قلة من التبلميذ االستكشاؼ 
 . قد يشعر الطبلب ابإلحباط خاصة عندما تكوف ا١تناقشة غَت منظمة كغَت منتجة 
 داـ اسًتاتيجية التعلم ابالكتشاؼ ُب الصفوؼ كثَتة العدد .يصعب استخ 
 . التعلم ابالكتشاؼ غَت مناسب لبعض ا١تواد الدراسية 

 بعض العيوب لطريقة التعلم ابالكتشاؼ منها : (ِ)ـ(ََِٓكما ذكر )فرج،
 . ٭تتاج التعلم ابالكتشاؼ إٔب كقت أطوؿ ٦تا ٭تتاجو األساليب األخرل 
  البداية اكتشاؼ كل شيء بدرجة كافية .ال يستطيع الطالب ُب 
  ٖتتاج ىذه الطريقة إٔب نوعية خاصة من ا١تعلمُت، ٦تن تتوافر لديهم القدرة على القيادة

 اٟتليمة كاٟتـز ُب إدارة العمل داخل الفصل الدراسي .
 . ال تناسب كل ا١توضوعات الدراسية كال تناسب ٚتيع الطبلب 

 -حل ادلشكالت :طريقة  – 5
يقة حل ا١تشكبلت أبهنا "التعرؼ على كسائل كطرؽ التغلب على العوائق اليت تعرؼ طر 

 (ّ)تعًتض الوصوؿ إٔب ا٢تدؼ ..."

كيعرفها بعض الًتبويُت على أهنا "طريقة ُب التفكَت العلمي تقـو على ا١تبلحظة الواعية 
اء( كمن الكل إٔب كالتحرم كٚتع ا١تعلومات، ْتيث يتم االنتقاؿ فيها من اٞتزء إٔب الكل ) االستقر 

 (ْ)اٞتزء )االستنتاج( من أجل الوصوؿ إٔب حل مقبوؿ "

                                                           

 .َُٖ,َُٗص ،مرجع سابق،  ( خليلُ)
.ُْٓ،ص مرجع سابق ، فرج(ِ)
/ نقلو عن : ٭تِت ك ُْٕصد.ط ،  ،لغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلولتدريس ال ، ( خليلّ)

 .َُِ، ص ّ، ط ادلدخل إىل التدريس الفعالا١تنوُب ، 
 .ُْٕ، د.ط ، ص أساليب تدريس الدراسات االجتماعية/ نقلو عن : السكراف ، ُْٕ،ص( خليل ، مرجع سابق ْ)
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التبلميذ ٣تموعة من التكتيكات أك ا٠تطط، اليت تؤدم فيها يتبع كتعرؼ على أهنا اسًتاتيجية 
 (ُ).إٔب مواجهة مشكلة معينة، كىذه االسًتاتيجية تتكوف من ٣تموعة من ا٠تطوات كاإلجراءات

أف ىذه الطريقة هتدؼ إٔب تشجيع الطبلب على البحث  (ِ)ـ(ََِٓكما أكضح )فرج،
كالتنقيب كالتساؤؿ كالتجريب، ضمن خطوات كإجراءات معينة ُب تقصي ا١تشكبلت العلمية كحلها، 
مع تسلسل لؤلفكار العلمية كتطبيقها كفق منهجية ْتثية علمية، كليس ابلضركرة أف تسَت ا٠تطوات 

اـ مطلق متتابع، ك إ٪تا ينتقل الطالب إذا اقتضى األمر من كفق نظاـ ٤تكم جامد التخطيط أك نظ
خطوة إٔب أخرل أمامان أك خلفان، فيغَت، كيبدؿ، كيفسر، كيتنبأ، كيبحث، ك٬ترب ُب معاٞتة للمشكلة 

 ا١تشكبلت كفق ا٠تطوات التالية : -للوصوؿ إٔب حلها، كغالبان تسَت طريقة حل

 صورة إجرائية أك ُب صيغة سؤاؿ .الشعور اب١تشكلة كٖتديدىا كصياغتها ُب  -
 ٚتع البياانت كا١تعلومات ذات الصلة اب١تشكلة . -
 كضع الفرضيات ٟتل ا١تشكلة . -
 اختبار الفرضيات ابلوسائل العلمية . -
  الوصوؿ إٔب حل ا١تشكلة . -
 استخداـ الفرضية كأساس للتعميم ُب مواقف أخرل متشاهبة . -

 : شليزات طريقة حل ادلشكالت
 : (ّ)يقة حل ا١تشكبلت ٢تا عدد من ا١تميزات، منهاطر 

 . تشجيع الطبلب على البحث كالتنقيب كالتساؤؿ كالتجريب 
 . مساعدة الطبلب على إ٬تاد األشياء أبنفسهم عن طريق القراءة العلمية 
 . تدريب الطبلب على معاٞتة القضااي كا١تشكبلت اليت تصادفهم ُب حياهتم اليومية 
 عرفة العلمية بطرؽ كهيفية .إكساب الطبلب ا١ت 

                                                           

 د.ط . ، التدريساسرتاتيجيات  ،( زىرافُ)
 .ُِٖ,ُِٗ,ُُّص  ،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين، فرج  (ِ)
 . ُّٓ-ُِٓص ،ُط،  طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين،  ( فرجّ)
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 . تساعد الطبلب على اكتشاؼ ا١تفاىيم كا١تبادئ العلمية أبنفسهم كتطبيقها 
 . طريقة حل ا١تشكبلت دافعان كحافزان للتفكَت ا١تستمر 
  تنمي ركح التقصي كالبحث العلمي لدل الطلبة، كتدريبهم على مهارات البحث كالتفكَت

 العلمي .
 طلبة كوهنم توصلوا إليها أبنفسهم .ترسخ ا١تادة ُب أذىاف ال(ُ) 

 

 (ِ)كيرل  )زىراف( أف من ٦تيزات طريقة حل ا١تشكبلت ما يلي :
  تعمل على تشجيع ا١تتعلم ألف يصل كيفكر ك٭تاكؿ ُب حل ا١تشكلة بنفسو. 
  تعلم التبلميذ كيفية قراءة ا١تشكلة. 
  من ا١تشكلةان تدمج التبلميذ كٕتعلهم جزء. 
  ن اإلاثرة كالتفاعل االجتماعي بُت التبلميذ تعمل على خلق جو م. 

 : عيوب طريقة حل ادلشكالت
 لكل طريقة ٦تيزات كعيوب كمن عيوب طريقة حل ا١تشكبلت ما يلي :

 . ٖتتاج إٔب كقت طويل 
 . ال تراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب، فهي ٖتتاج إٔب الطبلب ا١تتميزين 
 . غَت مناسبة لكل ا١تواد الدراسية 

 بعض العيوب لطريقة حل ا١تشكبلت منها : (ّ)ـ(َُِِكضح )خليل كما أ
 . قد تستغرؽ ا١تشكلة كقتان طويبلن، فتصبح مضيعة لوقت الطبلب 
 . قلة ا١تادة العلمية اليت ٭تصلها الطالب ُب الوقت الطويل الذم تستغرقو دراسة ا١تشكلة 

 
                                                           

 .ُْٓصد.ط ،  ،تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول  ، ( خليلُ)
 د.ط . ، اتيجيات التدريساسرت  ، زىراف( ِ)
 .ُْٓص ،د.ط ،تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ،  ( خليلّ)
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 -االستقراء )الطريقة االستقرائية(:طريقة  – ٙ
تتبع اٞتزئيات للوصوؿ إٔب حكم عاـ، أك ىو التحرم، كالتقصي، كٚتع االستقراء ىو 

ا١تعلومات للتوصل إٔب أحكاـ ك تعميمات حوؿ جزئية معينة، كيعرؼ أيضان على أنو التوصل إٔب 
أحكاـ عامة، أك تعميمات من خبلؿ دراسة اٞتزئيات، كاستخراج قانوف أك مبدأ أك نظرية تشًتؾ فيها 

قـو ا١تعلم بتقدٙب األمثلة أك اٟتقائق أك البياانت حوؿ موضوع معُت، كمن ٍبى ىذه اٞتزئيات، حيث ي
 (ُ)يقـو الطالب بتحليل ىذه األمثلة كاٟتقائق كالبياانت كالربط بينها للوصوؿ إٔب القاعدة أك ا١تبدأ.

ـ( أف االستقراء يعٍت تتبع اٞتزئيات للوصوؿ إٔب نتيجة كلية، فهي ََُِكما ذكر )شاىُت،
يتم عن طريقها الوصوؿ إٔب التعميمات من خبلؿ دراسة عدد كاؼو من اٟتاالت الفردية، ٍب عملية 

 (ِ)استنتاج ا٠تاصية ا١تشًتكة بُت ىذه اٟتاالت كصياغتها ُب صورة قانوف أك نظرية .

 االستقراء )الطريقة االستقرائية(:طريقة شليزات 
 ما يلي: (ّ)ـ(َُِِا ) خليل،لطريقة االستقراء عدد من ا١تميزات من أبرزىا كما ذكرى

  تبقى ا١تعلومات ُب الذاكرة مدة أكثر من ا١تعلومات اليت يكتسبها الطالب عن طريق القراءة
 أك اإلصغاء .

   تعمل على فهم الطبلب للتعميمات اليت يتوصلوف إليها أكثر من تلك اليت تقدـ ٢تم ُب
 كتبهم ا١تقررة .

 الدركس االستقرائية تفيده ُب حياتو القادمة،  أسلوب التفكَت الذم تعود عليو الطالب ُب
 (ْ)فيصبح فردان مستقبلن ُب تفكَته كإتاىاتو .

 
                                                           

،  / نقلو عن : ا١تيدا٘بُُٔصد.ط ،  ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلُ)
 .ُٖٖ، صٗ، طل وادلناظرة ضوابط ادلعرفة وأصول االستدال

،  اسرتاتيجيات التدريس ادلتقدم واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم،  شاىُت / نقلو عن:ُُٔص ،مرجع سابق ، خليل (ِ)
 .ِّ,ّّد.ط ،ص

 .ُُٖسابق ،صرجع م( خليل ، ّ)
 .ُِّ,ُّّص، ّ، ط طرائق التدريس واسرتاتيجياهتا،  / نقلو عن : اٟتيلةُُٖص، مرجع سابق،  ( خليلْ)
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 االستقراء )الطريقة االستقرائية(:طريقة عيوب 
 بعض العيوب للطريقة االستقرائية منها : (ُ)ـ(َُِِذكر )خليل،

 . تقتصر على الطبلب أصحاب ا١تواىب كالقدرات العالية 
 طبلب العاديُت من التوصل إٔب نتائج .قد ال يتمكن ال 
 .يتعذر تطبيق ىذه الطريقة ُب دركس كسب ا١تهارات 
 .ٖتتاج إٔب كقت طويل(ِ)  

كترل الباحثة أهنا ال تراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب، فهي تعتمد بشكل أساسي على الطالب 
 ا١تتميز، كهتمل الطالب العادم أك الضعيف .

 -: االستنتاجيةالطريقة  – ٚ
ىي عكس االستقراء، حيث تقـو على االنتقاؿ من القانوف العاـ إٔب الظاىرة الفردية، أم أف 

 (ّ)بواسطة االستنتاج نستخرج من مبدأ عاـ قضااي خاصة .

كتعرؼ الطريقة االستنتاجية أبهنا "قدرة ا١تتعلم على تطبيق الفكرة الشاملة، أك القانوف العاـ، 
اصة اٞتديدة اليت تيعرض لو ٔتجرد إدراكو للصلة اليت تربطها ابلقانوف أك القاعدة على اٟتاالت ا٠ت

 (ْ)العاـ" 

ففي الطريقة االستنتاجية يقـو ا١تعلم بتقدٙب القاعدة العامة للمتعلم الذم يقـو بتطبيق ىذه 
كاٟتقائق  القاعدة على األمثلة اٞتزئية، فينتقل ا١تتعلم من الكل إٔب اٞتزء كمن القاعدة العامة إٔب األمثلة

 اٞتزئية .

                                                           

 .ُُٗسابق ،ص( خليل ، مرجع ُ)
،  / نقلو عن: العتـوُُٗصد.ط ،  ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلِ)

 ، د.ط . طرق التدريس العامة
ت الرتبوية يف ضوء اإلجتاىاطرائق التدريس بني النظرية وادلمارسة ،  ماركف / نقلو عن:َُِصسابق ،خليل ، مرجع  (ِ)

 .ْٖ، د.ط ، صغة العربية يف التعليم االساسياحلديثة ، وتدريس الل
 .ٕٗ، صّ،ط ادلدخل إىل التدريس الفعال٭تِت ك ا١تنوُب ،  / نقلو عن:َُِص ،مرجع سابق ،  خليل( ْ)
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 -االستنتاجية :شليزات الطريقة 
 إٔب عدة ٦تيزات للطريقة االستنتاجية من أبرزىا : (ُ)ـ(ََِٓأشار صبلح كالرشيدم )

 . تعترب طريقة مثَتة كمشوقة 
 . هتتم بًتتيب ا١تعلومات كترسيخها ُب أذىاف ا١تتعلمُت 
 . تدريب التبلميذ على تطبيق التعميمات كالقواعد 
 ا٠تربات السابقة اب٠تربات البلحقة . تربط 

 -االستنتاجية :عيوب الطريقة 
 : (ِ)تتلخص عيوب الطريقة االستنتاجية فيما يلي

 . ٖتتاج إٔب قدرات عالية من قبل ا١تتعلمُت 
 . ال هتتم ٔتيوؿ التلميذ كقدراتو، فهي تركز على ا١تادة كاٟتقائق 
 . ال تراعي الفركؽ الفردية بُت التبلميذ 
 كن استخدامها ُب ٚتيع دركس ا١تعرفة .ال ٯت(ّ) 

 -متثيل األدوار :طريقة  – ٛ
تعتمد ىذه الطريقة على الطالب، حيث يقـو ا١تعلم بشكل مسبق قبل شرح درس ما بتوزيع 

 (ْ)األدكار على الطبلب ليستعدكا لتمثيل ىذه األدكار ُب الدرس القادـ .

هنا " خطة من خطط ااكاة ُب موقف ـ( اسًتاتيجية لعب األدكار أبََِٓكقد عرؼ )فرج،
يشابو ا١توقف الواقعي، حيث يتقمص كل فرد من ا١تشاركُت ُب النشاط التعليمي أحد األدكار اليت 

 (ٓ)توجد ُب ا١توقف الواقعي ...... "
                                                           

، د.ط ،  طرق التدريس العامتـو ، / كراجع العَُّ، ص ِ، ط التدريس العام وتدريس اللغة العربيةالرشيدم ، ( صبلح ك ُ)
 .ُُِصد.ط ،  ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول، خليل . كراجع ُُٓص

 .ُُِص ، مرجع سابق ، ( خليلِ)
.َُّص ، ِ، ط التدريس العام وتدريس اللغة العربيةالرشيدم ، صبلح ك / نقلو عن: ُُِصمرجع سابق ،  ، خليل(ّ)
 .ْٗ,ٓٗ، د.ط ، صالتدريس والتفكري/ نقلو عن: اٟتميداف ، ُّٖ، مرجع سابق ، ص خليل (ْ)
 .ُٓٗص ،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، ( فرجٓ)
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كتعرؼ طريقة لعب األدكار على أهنا طريقة تعليمية تقدـ ا١تادة التعليمية من خبلؿ تقمص 
)الشخصيات، كا١تواقف، كاألحداث( كيشاىد الطبلب اآلخرين كيبلحظوف ا١تواقف الطلبة ا١تمثلوف 

 (ُ)ا١تمثلة، كبعد االنتهاء ينظم ا١تعلم مناقشة موجهو يشارؾ فيها ٚتيع الطبلب .

 (ٕ)أشكال طريقة متثيل األدوار :
 . ٘تثيل الدكر التلقائي : كىذا النوع ال ٭تتاج إٔب إعداد مسبق من الطالب أك ا١تعلم 
 . التمثيل اإلٯتائي : كيتم ىذا التمثيل عن طريق اٟتركات دكف استخداـ عنصر الصوت 
  ٘تثيل الدكر ا١تعد : كفيو يقـو ا١تعلم كالطبلب إبعداد مواقف ٘تثيلية، ٍب تدريب الطبلب

 عليها لتمثيلها كتقمصها أثناء العرض .

 -متثيل األدوار :شليزات طريقة 
 على النحو التإب: (ّ)ـ(َُِِدة ٦تيزات كىي كما ذكرىا )خليل،تتميز طريقة ٘تثيل األدكار بع

 .تشبع ميوؿ الطبلب الذين ٭تبوف ىذا اللوف من األداء 
 . ٗترج ا٠تربات كا١تعارؼ ُب شكل مسرحي 
 . تعمل على اكتشاؼ مواىب الطبلب كصقلها 
  تعاِب مشكبلت نفسية لدل الطبلب كاالنطواء كا٠تجل كضعف الثقة ابلنفس، كضعف

 قدرة على مواجهة اٞتمهور .ال
 . ٖتبب الطبلب ُب البيئة ا١تدرسية 
 . ٕتعل الطبلب إ٬تابيُت، كتعمل على استيعاهبم للنص 
 . تضفي على ا١تواقف التعليمية نشاطان كمرحان 

 إٔب عدة ٦تيزات لطريقة ٘تثيل األدكار منها :( ْ)ـ(ََِٓكما أشار )فرج،
                                                           

القيم تعلم  ، / نقلو عن :اٞتبلدُّٗص ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ، ( خليلُ)
 . ِط ، وتعليمها تصور نظري وتطبيقي لطرائق واسرتاتيجيات تدريس القيم

 .ُُْ، مرجع سابق ، ص ( خليلِ)
 .ُْْمرجع سابق ، ص ، ( خليلّ)
 .ُٓٗص، ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين،  ( فرجْ)
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 ت لدل الطبلب .توفر فرص التعبَت عن الذات كعن االنفعاال 
 . تزيد من اىتماـ الطبلب ٔتوضوع الدرس ا١تطركح 
 . تساعد ُب التعرؼ على أساليب التفكَت لدل الطبلب 
 . تشجع ركح التلقائية لدل الطبلب 

 متثيل األدوار :عيوب طريقة 
 (ُ)ىناؾ بعض العيوب لطريقة لعب األدكار منها :

 . ٖتتاج أحياانن إٔب إعداد مسبق مطوؿ 
 بعض ا١تواقف إٔب أدكات كٕتهيزات قد تكوف مكلفة .ٖتتاج ُب  
 . إذا ٓب تطبق بعناية كضبط فإهنا قد تشيع الفوضى ُب الفصل 
 .إذا ٓب يتوفر مشرؼ كفء كفاىم ٢تذه الطريقة ككيفية تطبيقها فإهنا قد تكوف مضيعة للوقت 
  قد ٬تد الطالب ا٠تجوؿ صعوبة ُب القياـ كاالشًتاؾ ُب أنشطة ىذه الطريقة. 

 -التعلم التعاوين :طريقة  – ٜ
يعد التعلم التعاك٘ب من االسًتاتيجيات اٟتديثة اليت هتدؼ إٔب ٖتسُت كتفعيل أفكار الطبلب 
الذين يعملوف ُب ٣تموعات يتناقشوف كيتحاكركف فيما بينهم، كيعلم بعضهم بعضان، كيشعر كل فرد من 

 (ِ)أفراد اجملموعة ٔتسؤكليتو ٕتاه ٣تموعتو .

 الدراسة سنتناكؿ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب فيما يلي بشيءو من التفصيل. كُب ىذه

 -ارشادات عامة حول تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط :

 بعض االرشادات حوؿ تطبيق اسًتاتيجيات التعلم النشط منها : (ّ)ق(ُِّْذكر )الشمرم ،

                                                           

 .ُْٓص د.ط ، ، ايت..وحلولتدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتد،  ( خليلُ)
 .ُُِص ، مرجع سابق ، خليل( ِ)
 .َِ، صُط ، اسرتاتيجية يف التعلم النشط ٔٓٔ،  ( الشمرمّ)
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 لطبلب حىت تصبح مألوفة من األفضل التدرج ُب تطبيق اسًتاتيجيات التعلم النشط مع ا
 للمعلم كا١تتعلمُت .

  اسًتاتيجيات التعلم النشط هتتم ابلقراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع كالتفكَت كالتأمل
 كىي عناصر التعلم النشط كاليت ال ٗتلو منها أم مهمة أك نشاط خبلؿ الدرس .

 كعمل ا١تبلحظات  ىناؾ العديد من االسًتاتيجيات اليت تعتمد على القراءة كالتلخيص
ابالضافة إٔب مهارات عديدة، فينبغي على ا١تعلم تدريب الطالب عليها قبل الشركع َب 

 تنفيذ النشاط .
  ٭تتاج ا١تعلم إٔب أدكات كاسًتاتيجيات التقوٙب البديل أك ما يعرؼ ابلتقوٙب من أجل التعلم

 اعل .أثناء تطبيقو السًتاتيجيات التعلم النشط فبلبد من تقوٙب حقيقي كف
  ٬تب على ا١تعلم أف ٮتتار االسًتاتيجيات ا١تناسبة كاليت تتفق مع ميوؿ الطبلب كاىتماماهتم

 كاستعداداهتم .
  تطبيق الطبلب ٠تطوات االسًتاتيجية ال يعٍت أبهنم تعلموا، فهي أدكات مساعدة تعُت

 .ا١تعلمُت على ٖتقيق التعلم النشط كالفهم العميق 
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 ية التعلم التعاويناسرتاتيج -احملور الثاين

التعلم التعاك٘ب لو جذكره اإلسبلمية عرب التاريخ، فالقرآف الكرٙب كالسنة النبوية الشريفة تؤكد   
﴿كىتػىعىاكىنيوا على قيمة العمل التعاك٘ب، فقد حث اإلسبلـ على التعاكف بُت الناس، حيث قاؿ هللا تعأب:

، فالتعاكف يعترب قيمة عالية نسعى إٔب غرسها (ُ)لىى اإٍلًٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف﴾عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عى 
 (ِ)كتنميتها ُب ا١تتعلمُت من خبلؿ ا١تواقف التعليمية التعاكنية.

كىذا النمط من التعليم يتميز ٔتواصفات ٗتتلف عن األساليب التقليدية، كمنها تقسيم 
 (ّ)ة إل٧تاز مهاـ ٤تددة .الطبلب إٔب ٣تموعات عشوائية أك غَت عشوائي

 مفهوم التعلم التعاوىن : - ٔ
 قدـ الباحثوف تعريفات كثَتة للتعلم التعاك٘ب، نورد بعضان منها على النحو التإب : 

ُب دراستو على أنو :طريقة تدريسية ٖتمل عمبلن مشًتكان بُت  (ْ)ـ(َََِعرفو ) القحطا٘ب ،
مي أك كاجب ٚتاعي، كيشارؾ ُب اجملموعة ٣تموعة من الطبلب ُب الصف من أجل ىدؼ تعلي

٥تتلفة، كيسعى أعضاء اجملموعة  ( تعليمية كاجتماعيةاحدة عدد من الطبلب من مستوايت )قدراتالو 
لتحقيق ىدؼ تعليمي ٚتاعي موحد ُب صف دراسي من مراحل التعليم العاـ ٖتت إشراؼ كتوجيو 

من النشاطات التعليمية اليت تتعلق بكافة جوانب  ا١تعلم . كيتم تنفيذ التعلم التعاك٘ب من خبلؿ ٣تموعة
التعاك٘ب ك٢تا ٣تموعة من ا٠تطوات التعليمية اليت ٬تب اتباعها لتحقيق أىداؼ التعلم ، العملية التعليمية

 . 

                                                           

 ( .ّالقرآف الكرٙب ، سورة ا١تائدة ، اآلية رقم ) ( ُ)
 .َُٗد.ط ، ص،  تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلِ)
 .ّٖ، د.ط ، ص طرائق وأساليب التدريس ادلعاصر. / نقلو عن :الربيعي ، ُُِص، مرجع سابق ،  خليل (ّ)
د.ط ، ،  فاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف الداسات االجتماية ابدلرحلة ادلتوسطة ،القحطا٘ب ( ْ)

 ٖٗص
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كيرل نصار أف التعلم التعاك٘ب سلسلة من اإلجراءات كا١تراحل ا١تتتابعة كا١تنظمة، اليت ٗتدـ 
 )ُ(. تماعية كالنفسية كا١تعرفية٣تموعة من األىداؼ االج

أف التعلم  (ّ(ـ(ََُِ) نصار ، ا١تشار إليهم ُب ) ِ((ـََِٖكيرل سعادة كآخركف )
التعاك٘ب، يتعلم فيو الطالب كيف يتعلم من جهة، كيعلم اآلخرين من جهة اثنية، كذلك ضمن ٣تموعة 

هتم، على أف يتم ذلك ُب عمل من األفراد غَت ا١تتجانسُت ُب قدراهتم كاىتماماهتم كميو٢تم كحاجا
 ٚتاعي مشًتؾ، كتفاعل ىادؼ بُت أفراد اجملموعة، كذلك من أجل ٖتقيق أىداؼ مشًتكة بينهم .

أبنو (ٓ)ـ(ََِٗا١تشار إليو ُب )كنسارة، (ْ)(Contlan,1989,p1كقد عرفو كونتلُت )      
ات، لتحقيق أىداؼ ككاجبات طريقة تعلم الفريق من خبلؿ اسًتاتيجية ٕتعل الطلبة يعملوف ُب ٣تموع

 متعددة كمنتوعة، ككل عضو ُب اجملموعة لو دكر معُت.

ا١تشار إليهما ُب  (ٔ)(Clark&Irvings,1986,p99أما كبلرؾ كايفر٧تز )     
فيعرفانو أبنو اسًتاتيجية التعليم اليت يتم فيها تقسيم الطلبة ُب الصفوؼ إٔب  (ٕ)ـ(ََِٗ)كنسارة،

تحصيل، كال يزيد عدد أفراد اجملموعة عن ستة أعضاء، كتتحمل كل ٣تموعة ٣تموعات متباينة ُب ال
مسئولية توفَت التغذية الراجعة كالتقوٙب كمساعدة بعضهم بعضان، كدكر ا١تعلم ىو اإلشراؼ كتقدٙب 

 التغذية الراجعة عند اٟتاجة كتقوٙب العمل ككل .

                                                           

 .ُِ، د.ط ، ص ( يف األردن من وجهة نظر ادلعلمنيٖ-ٔحلة االساسية )صعوابت تطبيق التعلم التعاوين للمر  ،نصار  (ُ)
 .ٕٕ، د.ط ، صالتعلم التعاوين نظرايت وتطبيقات ودراسات كآخركف ،سعادة (ِ) 

 .ُُ،صمرجع سابق  ، نصار (ّ)  
(4)Contlan,T.L,(1989),Structuring the Classroom Successfully for Cooperative Team 

Learning.Portland,Oregon:Prestige Publishers. 

اسرتاتيجية التعلم التعاوين ابستخدام احلاسوب على التحصيل ادلباشر وادلؤجل لطالب مقرر تقنيات  أثر،  ( كنسارةٓ)
 .ُٖ، د.ط ،ص التعليم مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية

(6) Clark.L.H.,and Itvings,S.,(1986).Secondary school teaching methods. New York,Macmillan publishing 

company. 

 .ُٖمرجع سابق ، صكنسارة،   (ٕ)
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يعمل فيها التبلميذ ُب  التعلم التعاك٘ب أبنو طريقة تدريس (ُ)ـ(َُِِكعرؼ )خليل ،
٣تموعات صغَتة لزايدة تعلمهم، كتعليم بعضهم بعضان، حيث تتيح فرصة للتفاعل بُت التبلميذ، 

 كتبادؿ اآلراء كاألفكار، كالتعاكف ُب تعلم ا١توضوعات كاستيعاهبا .

ـ على أنو طريقة تقو  (ّ)ـ(ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية، (ِ)ـ(ُٖٗٗكذلك عرفو )خورم،      
ـ على تقسيم الطبلب إٔب فئات صغَتة، تعمل كل فئة بشكل مستقل عن الفئات األخرل، كفيها تقو 

دكر ا١تعلم ال يكوف انقبلن للمعلومات فحسب بل منسقان للنشاطات، كمرشدان للطبلب ُب كيفية القياـ 
لتنفيذ ابلعمل، كٯتكن ألم طالب أف يلعب دكران نشيطان كفعاالن من خبلؿ ا١تشاركة ُب التخطيط كا

 للخطة ا١تتفق عليها بُت أفراد فئتو .

كعيرؼ أيضان على أنو: أحد أنواع التعلم الصفي يتم من خبللو تقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات 
( أفراد، كعادة ما يكوف أفراد اجملموعة غَت متجانسُت ُب قدراهتم ٔ-ِتعاكنية صغَتة من )

 (ْ)التحصيلية.

التعلم التعاك٘ب أبنو الطريقة  (ٔ)ـ(ُٗٗٗ)أبو عطية، ا١تشار إليو ُب (ٓ)ـ(َُٗٗكعرؼ )جرب،
الطريقة اليت يتعلم هبا الطبلب مع بعضهم البعض بشكل ٣تموعات غَت متجانسة التحصيل، ْتيث 
تتكوف كل ٣تموعة من عدد ٤تدد من الطبلب، كيكوف دكر ا١تعلم إعطاء ا١تفاىيم ُب بداية اٟتصة، ٍب 

الن، ٍب يطلب من طبلبو أف يناقشوا السؤاؿ ُب كل يعطي رقم لكل طالب ُب كل ٣تموعة كيسأؿ سؤا

                                                           

 .َُُص د.ط ، ، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلُ)
 ، د.ط . علم النفس الرتبوي،  خورم (ِ)
عاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف أثر التعلم بنظام اجملموعات الت،  ( أبوعطيةّ)

 .ْصد.ط ، ،  الرايضيات يف زلافظة جنني
تدريب ادلعلمني على تعليم مهارات التفكري ، كراجع/ اٟتارثي، ِْٔ، صِ،ط رؤية منظومية –تصميم التدريس زيتوف ، ( ْ)

 .ُٗ، د.ط ، ص التفكري أبسلوب التعلم التعاوين
 َٔ-ْٓ، ص د.ط،  التعلم التعاوين يف حبث الرايضياتجتربة ،  ( جربٓ)
 ٓ،  ْ، ص مرجع سابق،  ( أبوعطيةٔ)
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٣تموعة حىت يتأكد أف كل عضو ُب الفريق يعرؼ اإلجابة، ٍب يطلب ا١تعلم رقمان ٤تددان ليجيب 
 اإلجابة ا١تتفق عليها من ٣تموعتو، كيكرر ذلك مع كل اجملموعات .

تبلميذ ذكم مستوايت فقد عرفو أبنو طريقة للتدريس يعمل فيها ال (ُ)ـ(ُّٗٗأما )السعد٘ب ،
( أفراد يعملوف ُب استقبللية ٕ-ِأداء ٥تتلفة ُب ٣تموعات صغَتة متعاكنة يًتاكح عدد اجملموعة ما بُت)

اتمة، لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، كيتم تقييم كل فرد ُب اجملموعة على أساس الناتج اٞتماعي، كيكوف دكر 
 ا١تعلم مرشدان كموجهان .

أبنو أسلوب يتعلم فيو التبلميذ ُب  (ِ)ـ(ُّٗٗكما يعرفو كل من )حسن كخطاب ، 
( تبلميذ ٥تتلفي القدرات ٔ- ٣ِتموعات صغَتة يًتاكح عدد اجملموعة الواحدة ما بُت )

كاالستعدادات، كيسعوف ٨تو ٖتقيق أىداؼ مشًتكة معتمدين على بعضهم بعضان، كيكوف ا١تعلم 
 موجهان كمرشدان ٢تم، كمراقبان للمجموعات. 

تعلم أك حل مشكلة الالتلميذ مع أفراد ٣تموعتو ُب على أنو طريقة يشارؾ فيها ككذلك ييعرؼ 
 ، كمسئوالن عن تعلمو ىو ذاتيان  مسئوالن ك بدكر ٤تدد،  أك الوصوؿ إٔب معلومة ما، كيكوف التلميذ مكلفان 

 (ّ). عن مدل ما كصلت إليو ٣تموعتو من معلومات أيضان 

من الًتبويُت ٯتكن استخبلص النقاط التالية كاليت كمن خبلؿ التعريفات اليت قدمها العديد   
 (ْ)توضح مفهـو التعلم التعاك٘ب :

 . أنو أحد األساليب التعليمية ا٢تادفة لنتمية التحصيل األكادٯتي للفردمن خبلؿ اٞتماعة 
 ( ِأف عدد أفراد اجملموعة يتكوف من-ٔ.) 
  اليت توكل إليها .للجماعة أىداؼ تسعى إٔب ٖتقيقها من خبلؿ ا١تهاـ التعليمية 

                                                           

فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوين على حتصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي يف العلوم ودافعيتهم ،  ( السعد٘بُ)
 َِٓ، صد.ط ،  لإلصلاز

حتصيل تالميذ وتلميذات الصف الثاين اإلعدادي يف العلوم واجتاىهم أثر أسلوب التعلم التعاوين على  ، ( حسن كخطابِ)
 ٖٗ، د.ط ، صضلوىا 

 د.ط .،  اسرتتيجيات التدريس،  ( زىرافّ)
 .ِٕص ،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين،  ( فرجْ)
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 . يتسم العمل اٞتماعي ابلتفاعل بُت أفراد اجملموعة لتبادؿ ا٠تربات 
 . التقييم ال يكوف فرداين بل ٚتاعيان، كبذلك يعمل كل فرد إل٧تاح اجملموعة 
 . التنافس ال يكوف بُت أفراد اجملموعة، بل يكوف بُت اجملموعات 

 أىداف التعلم التعاوىن : -2
تعليمية للتعلم  إٔب أىم ثبلثة أىداؼ (ِ)ـ(ََِٔالبلوم ، ا١تشار إليو ُب ) (ُ)(ـُٗٗٗ)جابر، أشار

 :  كىيالتعاك٘ب 
ب ذكم مستوايت التحصيل ٖتسُت اإل٧تاز االكادٯتي، حيث يفيد التعلم التعاك٘ب الطبل – ُ

 .ا١تختلفة
وف معهم ُب قبوؿ االختبلؼ كالفركؽ بُت الطبلب، حيث يتقبل الطلبة زمبلءىم الذين ٮتتلف – ِ

 صيل .حا١تستول الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم، كا١تختلفوف عنهم ُب القدرات كالت
تنمية ا١تهارات االجتماعية، حيث يتعلم الطالب مهارات التعاكف، كا١تشاركة، كالثقة ابلنفس،  – ّ

 كاحًتاـ اآلخرين .

ا١تشار إليهم ُب )نصار،  (ّ)(Chen &Chenge,2009كشينغ) كيرم شن
أف التعلم التعاك٘ب إحدل اسًتاتيجيات التدريس النظامية البنائية اليت ههرت للتغلب  (ْ)ـ(ََُِ

على التنافسية ُب طرؽ التدريس التقليدية اليت تتجاىل اكتساب الطلبة للمهارات االجتماعية 
 كمهارات التعاكف مع اآلخرين .

                                                           

 ، د.ط . اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ، ( جابرُ)
، د.ط  التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك فاعلية طريقة التعلم،  البلوم( ِ)

 .ُّ-ُِ، ص
)3( Chen, Y & Cheng, K. (2009). Integrating computer –supported cooperative learning and creative problem 

solving A single teaching strategy. Social Behavior and personality, 37 (9). 1283- 1296. 

 .ُِ، د.ط ، ص ( يف األردن من وجهة نظر ادلعلمنيٖ-ٔصعوابت تطبيق التعلم التعاوين للمرحلة االساسية ) ،نصار( ْ)
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أف تكوين  (ِ)ـ(ََُِر، ا١تشار إليهم ُب ) نصا (ُ)(ََِٖكما  أكضح سعادة كآخركف )
شخصية الطالب االجتماعية القادرة على تكوين العبلقات كالتعامل مع اآلخرين من أىم أىداؼ 

 التعلم التعاك٘ب ،كأشار إٔب ٚتلة من أىداؼ التعلم التعاك٘ب االجتماعية منها :
 . بناء أسس التعاكف الصحيح كالتعامل البناء مع اآلخرين 
 مل اٞتماعي بُت الطلبة ٦تا يؤدم إٔب احًتاـ آراء اآلخرين، كتقبل تنمية ركح التعاكف كالع

 كجهات نظرىم .
 . تقوية ركابط الصداقة كتطور العبلقات الشخصية بُت الطلبة 

ا١تشار إليها ُب  (ّ)(DFES, 2004كقد أشارة االسًتاتيجية الًتبوية الوطنية للتعليم األمريكية )
 يسهم ُب تنمية اٞتوانب االجتماعية كالنفسية كا١تعرفية، كمن أف التعلم التعاك٘ب (ْ)(ـََُِ)نصار، 

 أىم اٞتوانب ا١تعرفية ما يلي : 
 . زايدة ٖتصيل الطبلب 
 . تشجيع الطبلب على ا١تشاركة الفاعلة ُب عملية التعلم 

أف التعلم التعاك٘ب يساعد  (ٔ)(ََُِا١تشار إليو ُب )نصار، (ٓ)(Gillies,2004كيشَت )
كتعلم مادة التعلم بشكل أفضل كذلك من خبلؿ تقدٙب  ة تنظيم فهمو الذاٌب،الطالب ُب إعاد

ُب اجملموعة، كما أنو يعطي الطالب قدرة أكرب على شرح مادة التعلم كالوصوؿ إٔب  وا١تساعدة لزميل
 حلوؿ إبداعية .

 
                                                           

 ، د.ط . التعلم التعاوين نظرايت وتطبيقات ودراسات ،كآخركف سعادة ( ُ)
 .ُّ، د.ط ، ص ( يف األردن من وجهة نظر ادلعلمنيٖ-ٔساسية )صعوابت تطبيق التعلم التعاوين للمرحلة اال، نصار( ِ)

)3  ( Department for Education and Skills ( DFES). (2004). Secondary National Strategy:pedagogy and practice 

teaching and  learning in secondary School: Unit 10:Group work,  London, DFES HMSO 

 ُٓ،ص مرجع سابق ، نصار( ْ)
 )5( Gillies,R. (2004). The effects of Cooperalive learning on junior light school students during small group 

learning. Learning and instructional, 14: 197-213. 

  .ُٓ,ُٔصمرجع سابق ،  ، نصار( ٔ)
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 مهية التعلم التعاوىن :أ -ٖ
ما ُب )البلوم ا١تشار إليه (ِ)(ُِٗٗك)كوجك ، (ُ)(ََِْيرل كل من )رايف ،

 : أف من أ٫تية التعلم التعاك٘ب ما يلي (ّ)(ََِٔ،
 .ينمي الدافعية للبحث كالتفكَت – ُ
 يعد تطبيقان عمليان ألسلوب حل ا١تشكبلت. – ِ
 يكسب الطبلب أدب اٟتوار مع اآلخرين. – ّ
لص الفرد من التوترات الشخصية عند الئللقاء . – ْ  ٮتي
 ل التبلميذ.ينمي القدرة اإلبداعية لد – ٓ
 ينمي ا١تهارات اللغوية، كالقدرة على التعبَت. – ٔ
 ينمي لدل الطبلب القدرة على تقبل كجهات النظر ا١تختلفة كيقلل من التعصب. – ٕ
 يزيد من ثقة الطالب بنفسو. – ٖ

فَتل أف للتعلم التعاك٘ب أ٫تية تربوية، كأ٫تية نفسية، كأخرل  (ْ)ـ(ََِٗأما )كنسارة ،
 قاـ بتلخيص ذلك على النحو التإب :اجتماعية، ك 

 األمهية الرتبوية : –أ 

  ٕتمع طريقة التعلم التعاك٘ب بُت النمو الفردم للمتعلم كالنمو االجتماعي ٦تا يؤدم إٔب تربية
 متكاملة.

  يتعلم الطالب السلوؾ اٞتماعي كالتعاك٘ب، فتساعد على التخلص من األاننية كا١تنافسة
 كالغركر كالغش .

                                                           

 . ْط،  تقوًن نتائجو ، تطبيقاتو التدريس: أىدافو ، أسسو ، أساليبو ، ، ( رايفُ)
 . د.ط ، التعلم التعاوين اسرتاتيجية تدريس حتقق ىدفني،  ( كوجكِ)
د.ط  ،فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك،  البلوم (ّ)
 ٗص ،


اوين ابستخدام احلاسوب على التحصيل ادلباشر وادلؤجل لطالب مقرر تقنيات أثر اسرتاتيجية التعلم التع ، ( كنسارةْ)
 .َِد.ط ، ص ، التعليم مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية



 

45 
 

 لطالب مسئولية إ٧تاز العمل مع اجملموعة، فيتعلم الطالب احًتاـ النظاـ كاالنضباط يتحمل ا
 الذاٌب .

  العمل داخل اجملموعات يشعر الطالب أنو يعيش حياتو العادية، كبذلك نساعده على حب
 العلم، كبذؿ اجملهود إل٧تاز العمل .

 األمهية النفسية : –ب 
 اخل العمل اٞتماعي ٦تا يؤدم إٔب تقوية دافع يهتم التعلم التعاك٘ب ْتاجات الطبلب د

 االنتماء للمجموعة .
  .تساعد ىذه الطريقة على اكتشاؼ ميوؿ الطبلب 

 األمهية االجتماعية : –ج 
  ٯتارس الطالب حياة اجتماعية عادية داخل اجملموعة ٦تا يعوده على اإلحساس بضركرة

 اٟتياة االجتماعية.
  أفرادىا، فتدفعهم إٔب بذؿ جهود نشيطة للعمل .تثَت اجملموعة دكافع النشاط عند 
  يساعد التعلم التعاك٘ب على زكاؿ ا١تنافسة الفردية، فالطالب يتعاكف مع ٣تموعتو ليدفعها إٔب

 (ُ)(ُٕٔٗالنجاح.)عبد اٟتق كآخركف ،

 Shafferك ) (ّ)(Guyton,1991ُب دراستو أف ) (ِ)كذكر القحطا٘ب
&Mack,1999))ْ( للتعلم التعاك٘ب منها :ة من اٞتوانب اإل٬تابية قاموا بتحديد ٣تموع 

 التمكن من تغطية معلومات كثَتة عن ا١توضوع . -
 تعميق التعليم عند الطبلب من خبلؿ ا١تشاركة الفعالة فيما بينهم. -
 يساعد على استخداـ اإلجراءات اليت تدعم كتعزز العمل اٞتماعي كالتعاك٘ب بُت الطبلب. -

                                                           

 . ِط،  التخطيط الدراسي ، خركفآ( عبد اٟتق ك ُ)
 ، د.ط  جتماية ابدلرحلة ادلتوسطةفاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف الداسات اال ، القحطا٘ب( ِ)

 َُُ، ص
)3 (Guyton,E. (1991) .Cooperative learning and elementary social studies Social Education,55,5,313-315. 

(4 ) Shaffer,R. & Mack,T.(1999).Cooperative learning helps educators teach about the Vietnam War.The Social 

Studies Professional (News Letter of National Council For the Social Studies), 150,12-16. 
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 ُت الطبلب .تعزيز االحًتاـ ا١تتبادؿ ب -
 تعزيز التفكَت اإلبداعي . -

ك  (ِ)(Johnson &Johnson,1992)أيضان أف كل من  ُب دراستو (ُ)كما أكرد القحطا٘ب
(Stahle,1992))ّ(  ذكركا بعض ا١تكتسبات اليت ٯتكن أف ٭تصل عليها الطالب من خبلؿ

 استخداـ التعلم التعاك٘ب منها:
 ألكادٯتية.رفع معدؿ كدرجات الطالب ُب االختبارات ا -
 الشعور ابلراحة كالرضا ٕتاه اآلخرين كتقوية الشعور ابالنتماء جملموعة الطبلب. -
 الرغبة كاالستعداد للمسا٫تة كالتفاعل مع اجملموعة. -
 إ٬تاد التكامل بُت التعليم األكادٯتي كاالجتماعي. -
 تعزيز الثقة ابلنفس كفهم الذات. -
 تقوية الرغبة الداخلية للتعلم. -
 لزمبلئهم كمصدر للمعرفة كا١تعلومات.تقبل الطبلب  -
 تكوين إتاىات إ٬تابية عند الطالب ٕتاه زمبلئو كمعلميو كا١تواد اليت يدرسها. -

 شليزات وخصائص التعلم التعاوىن : -ٗ
تتميز طريقة التعلم التعاك٘ب ٓتاصية اٞتمع بُت النواحي األكادٯتية كاالجتماعية األمر الذم 

فهي هتتم إبعداد الطالب ، ذات الفاعلية الكبَتة ُب ٥تتلف التخصصاتجعلها من الطرؽ التدريسية 
 (ْ)سلوكيان كأكادٯتيان كاجتماعيان 

                                                           

 ، د.ط  فاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف الداسات االجتماية ابدلرحلة ادلتوسطة، القحطا٘ب ( ُ)
 .َُِص، 

)2( Johnson,D. & Johnson, R .(1992).Approaches to implementing cooperative learning in the social studies 

classroom .      In Stahl, R.and VanSickle ,R(Ed) ,Cooperative learning in the social studies classroom :An 

introduction to social study (PP.44-51) Washington,D.C.:National Council for the Social Studies. 

(3) Stahl,R.(1992).From “ Academic strangers” to successful members of a Cooperative learning group: An 

inside-the-learner perspective. In Stahl,R.and  VanSickle, ,R(Eds) ,Cooperative learning in the social studies 

classroom :An introduction to social study (PP.8-15) Washington,D.C.:National Council for the Social Studies. 

 

د.ط ، ،  فاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف الداسات االجتماية ابدلرحلة ادلتوسطة ، طا٘بالقح( ْ)
 ٕٗص
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ا١تشار إليها ُب  (ُ)(DFES,2004كتشَت االسًتاتيجية الًتبوية الوطنية للتعليم األمريكية )
ن خبلؿ مساعدة أف التعلم التعاك٘ب يقدـ مسا٫تات جليلة ُب العملية الًتبوية م (ِ)(ََُِ)نصار،

 الطلبة ُب اٞتوانب االجتماعية كالنفسية كا١تعرفية .

أف للتعلم  )ْ((ََِٔا١تشار إليهما ُب )البلوم ، (ّ)(James & John,1994كقد ذكر )
( راجعا Johnson & Smithالتعاك٘ب فوائد عديدة للمعلمُت كا١تتعلمُت، كذكر أف العا١تاف )

  ُب التعليم، كاستخلصا الفوائد التالية :( دراسة عن أثر التعلم التعاك٘بّٕٓ)
 ٭تسن األداء األكادٯتي من خبلؿ إ٧تاز الطلبة . – ُ
 ا١تتعلموف الضعاؼ أكثر استفادة . – ِ
 التعلم التعاك٘ب ال يعيق تقدـ الطلبة ا١تتميزين . – ّ
 التعلم التعاك٘ب ينمي العبلقات االجتماعية بُت الطلبة . – ْ
 من فهم ا١تادة التعليمية . ٯتكن ٚتيع الطلبة – ٓ
 التعلم التعاك٘ب ييكوف ميوالن كإتاىات إ٬تابية ٨تو التعلم . – ٔ
 ٭تد من القلق كالعصبية كا٠تجل الذم يرافق العملية التعليمية . – ٕ
  

                                                           
(1)Department for Education and Skills ( DFES). (2004). Secondary National Strategy:pedagogy and practice 

teaching and  learning in secondary School: Unit 10:Group work,  London, DFES HMSO. 

 َُصد.ط ،  ، ( يف األردن من وجهة نظر ادلعلمنيٖ-ٔصعوابت تطبيق التعلم التعاوين للمرحلة االساسية ) ، نصار( ِ)
)3(James,C.,& John.M.(1994) .Cooperative Learning in technology education. Available on: 

http://www.teched.vt.edu/vctte. 

د.ط ، فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك،  البلوم( ْ)
 ُٖص، 
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فقد أشار إٔب أف الدراسات  (ِ)(ََِٔا١تشار إليو ُب)البلوم ، (ُ)( ََِِأما )اٟتارثي،
 علمية أثبتت فاعلية التعلم التعاك٘ب، كأنو يساعد على :كاألْتاث النظرية كال

 رفع التحصيل األكادٯتي. – ُ
 التذكر لفًتة أطوؿ. – ِ
 استعماؿ أكثر لعمليات التفكَت العإب. – ّ
 زايدة األخذ بوجهات نظر اآلخرين. – ْ
 زايدة الدافعية الداخلية. – ٓ
 تجانسة.زايدة العبلقات اإل٬تابية بُت الفئات الغَت م – ٔ
 تكوين مواقف أفضل ٕتاه ا١تدرسة، كا١تعلمُت. – ٕ
 احًتاـ أعلى للذات، كزايدة التوافق النفسي اإل٬تايب. – ٖ
 زايدة السلوكيات اليت تركز على العمل.  - ٗ

أف التعلم بنظاـ  (ْ)ـ(ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية، (ّ)(Slavin,1988كيرل سبلفُت )
ر ُب زايدة التحصيل ُب ٥تتلف مراحل التعلم، كُب البعد االنفعإب كالشعور اجملموعات التعاكنية لو أث

ابآلخرين كاحًتامهم كاالستماع ٢تم، كتقبل الطبلب للفركؽ بينهم، كٖتمل الطالب ا١تسئولية، ككذلك 
 لو أثره ُب البعد النفسحركي من حيث قياـ الطبلب ابلنشاطات كحل ا١تشكبلت . 

عدة فوائد للتعلم  )ُ((ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية،  (ٓ)(Lord,1994كما أكضح لورد )
 التعاك٘ب منها:

                                                           

 . ُط، على تعليم مهارات التفكري أبسلوب التعلم التعاوين  تدريب ادلعلمني،  ( اٟتارثيُ)
، د.ط  فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك،  البلوم( ِ)

 .ُِ، ص


3) Slavin,R.(1988). Cooperative learning .Review of Educational Leadership,Vol(46).no.2.pp.31-33. ) 

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف ،  أبوعطية (ْ)
 .ُُصد.ط ، ،  الرايضيات يف زلافظة

(5)Lord,R.(1994).Using Cooperative learning in the teaching of high school biology .The American Biology 

Teachers.Vol.(56) .No(s).pp.(280-284). 
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 زايدة االحتفاظ ابلتعلم .  -
 تقبل األقراف كدعم العبلقات معهم .  -
 تكوين إتاىات إ٬تابية ٨تو الدركس كا١تعلم كا١تدرسة .  -
 تقدير الذات ا١تبٍت على قبو٢تا .  -
 االستداللية الناقدة . تطوير مهارات التفكَت كزايدة القدرات  -

أف التعلم  )ّ((ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية ، (ِ)(Richard et.al.,1988كيرل )
التعاك٘ب لو فاعلية ُب استيعاب ا١تعلومات كتذكرىا، كٗتليص الطلبة االنطوائيُت من ىذه السمة من 

 خبلؿ مشاركة اآلخرين ُب التعلم .

أف للتعلم التعاك٘ب العديد من  (ٓ)ـ(ََُِٓب )فرج، ا١تشار إليو (ْ)ـ(ََِْكما بُت )رايف،
 ا١تزااي منها :

  أنو ينمي ُب الطالب ركح اٞتماعة كالتعاكف مع غَته من األفراد لتحقيق األىداؼ ا١تشًتكة
 بينهم .

 . إمكانية تطبيق التعلم التعاك٘ب ١تختلف ا١تقررات الدراسية كٞتميع ا١تراحل الدراسية 
 ب ١تا يتم نقاشو من ٤تتول علمي .يعزز فهم كإتقاف الطبل 
 . تنمية الدافعية عند التبلميذ للتفكَت كاالطبلع كالبحث 
 . ٭تفز التبلميذ على العمل اٞتاد كا١تثابرة حرصان على ٦تاثلة أقراهنم كرغبة ُب أتكيد ذكاهتم 
  تشجيع الطبلب بطيء التعلم على اال٩تراط مع أقراهنم كا١تشاركة ُب ٥تتلف األنشطة

 يمية التعل
                                                                                                                                                                                     

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف  أبو عطية ،( ُ)
 ُِص د.ط ،،  الرايضيات يف زلافظة

(2) Richard,H.et.al.(1988).The role of individual differences as in the cooperative learning material, Journal of 

Educational Psychology .Vol.(80) no(2).pp.(172-178). 

 .ُّمرجع سابق ، ص،  ( أبو عطيةّ)
 .ِٕٗ-ِٕٕ، ص ْ، ط تطبيقاتو -تقوًن نتائجو-أسسو –التدريس أىدافو رايف ،  (ْ)
 .ِٗص،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين،  فرج (ٓ)
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  ينمي ُب الطبلب ا١تسئولية الفردية كاٞتماعية، ا١تشاركة الفاعلة ُب ا١تناقشات اٞتماعية، كما
 يكسبهم أدب اٟتوار مع اآلخر .

 عدة مزااي للتعلم التعاك٘ب منها:  (ُ)ـ(َُِِـ( ا١تشار إليو ُب )خليل،ََِّكأكضح )زيتوف، 
 . تنمية مهارات التفكَت العليا 
 بية لدل الطبلب ٨تو ا١تعلمُت كا١تادة الدراسية كا١تدرسة .تنمية إتاىات إ٬تا 
 . تنمية مفهـو الذات، كالثقة ابلنفس، كٖتمل ا١تسؤكلية 

فَتل أف طريقة التعلم التعاك٘ب من الطرائق اليت بدأت تيستخدـ بشكل  (ِ)ـ(َُِِأما )خليل ،
مستول دافعيتهم ٨تو متواصل ُب الفصوؿ ا١تتقدمة، فهي تعمل على زايدة نشاط الطلبة كرفع 

ا١تشاركة، ٦تا يؤدم إٔب ٖتسُت مستواىم التحصيلي، كما تساعد على كشف ميوؿ الطبلب كتقوية 
 العبلقات االجتماعية فيما بينهم .

حدة التنافس لدل ا١تتعلمُت، كما تتولد لديهم  فيو تقلكيرل )زىراف( أف التعلم التعاك٘ب 
التعاكف كأف  ،ئ ا١ترتبطة بعملية التعاكف كالعمل ُب ٣تموعاتاالٕتاىات اإل٬تابية، كالعناصر كا١تباد

من التآلف بُت الطبلب، كيكسبهم العديد من مهارات العمل كالتفاعل  ٮتلق إٔب حد كبَت نوعان 
 (ّ)االجتماعي، كتبادؿ كنقل األفكار، كانتقاؿ أثر التعلم.

  

                                                           

/ نقلو عن : زيتوف ، ُُْد.ط ، ص، )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول تدريس اللغة العربية يف والية ألربات،  خليل (ُ)
 .ِْٔ-ِّٔ، د.ط ، ص رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم –اسرتاتيجيات التدريس 

 .ُُٓص، مرجع سابق  ، خليل( ِ)
 .  د.ط،  اسرتاتيجيات التدريسزىراف، ( ّ)
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 مبادئ التعلم التعاوين : -٘

ن ا١تبادئ كا١ترتكزات اليت يقـو عليها التعلم التعاك٘ب ٣تموعة م (ُ)ـ(ََُِأكضح )نصار، 
 من أ٫تها :

  يتم التعلم التعاك٘ب من خبلؿ تقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات تعاكنية صغَتة، تضم كل
٣تموعة عدد من التبلميذ ا١تختلفُت ُب القدرات كاالستعدادات، كبعض السمات األخرل  

 كا١تستول االجتماعي كالثقاُب كاالقتصادم .
  يتسم التعلم التعاك٘ب ابالعتماد ا١تتبادؿ اإل٬تايب بُت التبلميذ، حيث يتم تبادؿ األفكار

 كا١تعلومات كا١تقًتحات .
  يتوقف ٧تاح التعلم التعاك٘ب على التفاعل ا١تثمر بُت أعضاء كل ٣تموعة، كالسماح لكل

 عضو ُب اٞتماعة ابإلسهاـ أبفكاره مهما كانت بسيطة .
 تعلم التعاك٘ب بشكل ٚتاعي كفردم .يتم التقوٙب ُب ال 

٣تموعة من  (ّ)(َََِا١تشار إليو ُب )القحطا٘ب،  (ِ)(Stahl,1992كما بُت )
 اٞتوانب ا١تهمة اليت ٬تب مراعاهتا عند تطبيق اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب منها :

 . أف تكوف ٣تموعات الطبلب غَت متجانسة بقدر اإلمكاف 
 ماعية بوضوح من قبل ا١تعلم كالطبلب .أف ٖتدد األىداؼ الفردية كاٞت 
 . أف ٖتدد ا١تسئوليات الفردية داخل اجملموعة 
 . أف يتم مكافأة اجملموعات ا١تتفوقة 
 . أف يكوف من أىداؼ اجملموعة االعتماد ا١تتبادؿ بُت أفرادىا 

                                                           

 ، د.ط ، ( يف األردن من وجهة نظر ادلعلمنيٖ-ٔصعوابت تطبيق التعلم التعاوين للمرحلة االساسية ) ، نصار (ُ)
 ُِ,ُّص


)2  ( Stahl,R.(1992).From “ Academic strangers” to successful members of a Cooperative learning group: An 

inside-the-learner perspective. In Stahl,R.and  VanSickle, ,R(Eds) ,Cooperative learning in the social studies 

classroom :An introduction to social study (PP.8-15) Washington,D.C.:National Council for the Social Studies. 

 

 د.ط . ات االجتماية ابدلرحلة ادلتوسطةفاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف الداس ، القحطا٘ب( ّ)
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 . أف ٭تدث التفاعل كالنقاش كجهان لوجو ُب اجملموعة 

أمور ٬تب تشجيعها ُب العمل التعاك٘ب كمنها، ـ( أف ىناؾ عدة ُٗٗٗكيرل )أبوعطية ،
ٖتديد نقاط ا٠تبلؼ بُت الفريق كتسويتها كالتقليل من سوء الفهم كاالنفعاؿ، كالتأكد من كجود 
تقارب ُب كجهات النظر بُت أعضاء اجملموعة الواحدة حوؿ االقًتاحات كالقرارات، كاالىتماـ آبراء 

  ، كاالستماع الفعاؿ، كا١تركنة ُب التفكَت .اآلخرين كمناقشة ٥تتلف اٟتلوؿ ا١تقًتحة

فرج ا١تشار إليهما ُب  (ِ)ـ(ََِّكزيتوف) (ُ)ـ(ََُِكما اتفق كل من اٟتريرم)
 على أف التعلم التعاك٘ب ال يتحقق إال إذا توفرت بعض العناصر منها : (ّ)ـ(ََِٓ)

  كال ٯتكن ٖتقيقو من اإل٬تابية ا١تتبادلة بُت أفراد اجملموعة، حيث أف النجاح ال ٭تسب فرداين 
 قبل فرد دكف سائر اجملموعة .

  ا١تسئولية ا١تشًتكة الفردية كاٞتماعية، فالتعلم التعاك٘ب ال يكوف ااسبة فيو قاصرة على
اٞتماعة كحسب، بل أف كل فرد ييساءؿ كما تيساءؿ اجملموعة، لذلك ٬تب عليو أف يعمل  

و نصيب من ا١تسئولية ُب ٖتقيق أىداؼ كل ما بوسعو لينجز ما طيلب منو، فكل فرد يشمل
 اجملموعة .

  التفاعل كجهان لوجو، كٯتكن تعزيز التفاعل من خبلؿ النقاش الفكرم اٞتاد، كمساعدة
 بعضهم البعض ابستخداـ ا١تصادر ا١تعلوماتية ا١تختلفة كا١تتاحة، كاٗتاذ قرارات مشًتكة .

  

                                                           

 .ُٖ,ُٗ، د.ط ، ص ، إدارة الفصل أبسلوب التعليم التعاوين وأثره يف حتصيل الطالب الدراسي ( اٟتريرمُ)
 .ِْٕ-ِْٔ،صْ، د.ط ، ج  اسرتاتيجية التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلمزيتوف ،  (ِ)
 .ِٖ-ِٕ، صُ، ط والعشرين طرق التدريس يف القرن الواحد ، فرج (ّ)
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 عاوىن(:أمناط التعلم التعاوين )اسرتاتيجيات التعلم الت -ٙ

 التعلم التعاوىن التنافسي: - أ
أبنو التعلم التعاك٘ب النتافسي  (ِ)(ـَُِّا١تشار إليو ُب)يوسف ، (ُ)Wynne ,1995))عرفو يي 

٬تايب كالتنافس التحفيزم من خبلؿ العمل ُب فريق مشًتؾ من الذم يعتمد على اٞتمع بُت التعاكف اإل
ٞتماعة، كيكوف كل فرد ُب اٞتماعة مسئوالن عن بقية ٬تايب للفرد كاأجل السعي لتحقيق النجاح اإل
     اجملموعة كتتغَت األدكار أسبوعيان .

 الرتقيم اجلماعي : – ب
أف ُب ىذه الطريقة يقـو ا١تعلم إعطاء  (ْ)ـ(ُٗٗٗا١تشار إليو ُب)أبو عطية، (ّ)ـ(َُٗٗذكر)جرب،

يطرح سؤاالن كيطلب من كل ٣تموعة رقمان لكل طالب ُب كل ٣تموعة كبعد أف يشرح ا١تادة التعليمية 
أف يناقشوا السؤاؿ حىت يتأكدكا من أف كل عضو ُب اجملموعة يعرؼ اإلجابة، ٍب يطلب رقمان ٤تددان 

 كعلى كل من ٭تمل الرقم نفسو أف ٬تيب اإلجابة ا١تتفق عليها ُب ٣تموعتو .

 رلموعة النقاش : –ج 
ليمية اليت خطط لتدريسها، ٍب يسأؿ سؤاؿ لكل ٣تموعة ىذه الطريقة يقـو فيها ا١تعلم بشرح ا١تادة التع

من خبلؿ أكراؽ عمل، كيتناقش الطبلب ُب كل ٣تموعة مع بعضهم البعض حوؿ السؤاؿ، ٍب تقدـ  
 (ٓ)ـ(ُٗٗٗكل ٣تموعة كرقة إجابة كاحدة )أبو عطية،

  

                                                           
)1 (Wynne,E. A. (1995);Cooperation _ Competition:An Instructional Strategy.Phi Delta Kappan 

Fastbacks,387,7,27 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين التنافسي يف تنميةبعض مهارات استخدام اخلرائط لدى طالب  ،يوسف ( ِ)
 .َُِ، ص د.ط، ية ادلرحلة الثانو 

 َٔ-ْٓ، صد.ط ،  جتربة التعلم التعاوين يف حبث الرايضيات،  ( جربّ)
أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف ،  ( أبو عطيةْ)

 ُٕصد.ط ، ،  الرايضيات يف زلافظة جنني
 ُٖ، صمرجع سابق  ، ( أبو عطيةٓ)
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 طريقة التعلم التعاوين اجلمعي )دوائر التعلم(: –د 
قسيم الطبلب إٔب ٣تموعات غَت متجانسة، كيتم اٞتلوس على ىذه االسًتاتيجية يتم فيها ت

ىيئة دكائر لزايدة التفاعل بُت أفراد اجملموعة، كيتعاكف أفراد اجملموعة ُب إ٧تاز األنشطة كا١تهاـ ا١تطلوبة، 
كُب النهاية تقدـ اجملموعة تقريران عن العمل، كال يقتصر التعاكف بُت أفراد اجملموعة الواحدة فحسب بل 

 (ُ)كن تعاكف أفراد اجملموعة مع اجملموعات األخرل .ٯت

 ( :Johnson) طريقة جونسون –ه 

أف ىذه الطريقة يتعلم  (ّ)ـ(ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية، (ِ)(Slavin,1980أكضح)
فيها الطبلب عن طريق العمل معان بشكل تعاك٘ب كفريق كاحد إل٧تاز مهمات كأىداؼ الدرس، على 

ُب الفريق ُب األفكار كاالقًتاحات، كما أف الطبلب يتلقوف ا١تساعدة من أف يساىم كل عضو 
بعضهم البعض كليس من ا١تعلم، كيقتصر دكر ا١تعلم على اإلشراؼ كا١تراقبة كتقدٙب الثناء للمجموعة  

 ككل كليس لؤلفراد .

 مبارايت ألعاب الفريق : –و 

ُب ا١تشار إليهما  (ْ)(Devries & Slavin,1978أكضح كل من )
أف ىذه الطريقة يتم فيها تقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات غَت متجانسة ٖتصيليان،  )ٓ(ـ(ُٗٗٗ)أبوعطية،

( أعضاء، كيساعد أفراد كل ٣تموعة بعضهم البعض ُب ٓ-ْٖتصيليان، كتتكوف كل ٣تموعة من )
قـو إتقاف اتول كاالستعداد للمسابقات بُت الفرؽ، كبعد أف يعرض ا١تعلم ا١تادة اليت سيتم تعلمها، ي

                                                           

، ادلناى  الدراسية بني النظرية / نقلو عن : شحاتة ِّص،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين فرج ، (ُ)
 .ُْٗ-ُْٓ، صُ، ط والتطبيق
Slavin,R.(1980). Cooperative learning. .Review of Educational Research,Vol(50).no(2).pp.315-342. (2) 

ظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف أثر التعلم بن ( أبو عطية ،ّ)
 .َِص ، ، د.ط الرايضيات يف زلافظة جنني


)4( Devries,D.& Slavin,R .(1978) Teams - games – tournament : a research review . Journal of Research & 

Development in Education ,Vol.(12).pp.28-38 . 

 َِ,ُِصمرجع سابق ،  أبو عطية ،( ٓ)
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أفراد كل ٣تموعة بدراسة ا١تادة كمناقشتها جيدان كاختبار بعضهم بعضان لتقييم مدل إتقاهنم للمادة، 
 كيستمر التعلم التعاك٘ب هبذه الطريقة إٔب حُت كقت ا١تسابقة .

ـ( أف ىذه االسًتاتيجية تعتمد على تقسيم الطبلب إٔب فرؽ متساكية ُب ََِٓكذكر)فرج ،
 اٟتصة األكٔب بشرح الدرس، كَب اٟتصة الثانية تكوف ا١تسابقة على شكل العدد، كيقـو ا١تعلم ُب

ألعاب، ك٭تصل كل طالب على عدد من النقاط، كيكوف الفوز للمجموعة اليت ٖتصل على عدد أكرب 
 (ُ)من النقاط .

 ( :)التكامل التعاوين للموضوعات اجملزأة(ٔطريقة جيكسو ) –ز 

أف ىذه الطريقة يتم فيها  (ّ)(ُُٗٗٗب )أبو عطية، ا١تشار إليو (ِ)(Slavin,1980ذكر )
تقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات صغَتة غَت متجانسة ٖتصيليان، ٍب تقسم ا١تادة التعليمية إٔب أجزاء ككل 
عضو ُب اجملموعة يقرأ جزءان من ا١تادة ْتيث يصبح كل عضو ُب اجملموعة مصدران للمعلومات، ٍب يقـو  

درسو مع أعضاء اجملموعات األخرل الذين لديهم ا١تهمة نفسها، كل عضو بدراسة اٞتزء الذم 
كبذلك تكتمل ا١تادة التعليمية، ٍب ٮتترب ا١تعلم كل أعضاء اجملموعات ُب كل ا١تادة التعليمية، كتكوف 

 درجات االختبار للطبلب بشكل فردم كليست للمجموعة ككل . 

عتمد على ٕتزئة ا١توضوع على ق( أف فكرة ىذه االسًتاتيجية تُُْٗكقد أكضح )شحاتة ،
أفراد اجملموعة، ٍب ٬تمع ا١تعلم األفراد ذك ا١تهاـ ا١تتساكية كيشكل ٣تموعات أخرل، ٍب تتم عملية 

 (ْ)ا١تناقشة هبدؼ التعلم معان، كقد أٝتاىا ابسًتاتيجية التكامل التعاك٘ب للموضوعات اجملزأة .

  

                                                           

ادلناى  الدراسية بني النظرية  ،/ نقلو عن : شحاتة ّّص،ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، جفر ( ُ)
 .ُْٗ-ُْٓ، صُط،  والتطبيق

(2)  Slavin,R.(1980). Cooperative learning. .Review of Educational Research,Vol(50).no(2).pp.315-342. 

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف  ، ( أبو عطيةّ)
 ُِص،  ، د.ط الرايضيات يف زلافظة جنني

 .ُْٗ-ُْٓ، صُط،  ادلناى  الدراسية بني النظرية والتطبيق، / نقلو عن : شحاتة ّّص، مرجع سابق،  فرج( ْ)
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 ( :ٕطريقة جيكسو ) –ح 

أنو قد ًب  )ِ(ـ(ُٗٗٗا١تشار إليو ُب )أبو عطية، (ُ)(Slavin,1980كما ذكر أيضان )
( ، كُب ىذه الطريقة يعمل الطبلب ُب ِتعديل طريقة جيسكو، كٝتيت الطريقة ا١تعدلة جيسكو )

( أعضاء كبدالن من قراءة جزء من الدرس يقـو الطبلب بقراءة الدرس  ٔ-٣ْتموعات مكونة من )
عات مع بعض الطبلب ُب اجملموعات األخرل اليت درست كامبلن، ٍب يدرس الطلبة ُب أحد اجملمو 

نفس الدرس، ٍب يعود الطبلب ليعلموا الدرس ألعضاء ٣تموعتهم، كبعد ذلك يكوف االختبار بشكل 
 فردم .

 خطوات التعلم التعاوىن: -ٚ

 أف التعلم التعاك٘ب يسَت كفق أربع مراحل ىي : (ّ)ـ(ََِٓأكضح )سليماف ،

 حلة التعرف( :ادلرحلة األوىل )مر  –أ 
كفيها يتم تفهم ا١تشكلة ا١تطركحة كٖتديد معطياهتا، كا١تطلوب عملو كٖتديد الوقت ا١تطلوب للعمل  

 ا١تشًتؾ ٟتلها.
 ادلرحلة الثانية )مرحلة بلورة معايري العمل اجلماعي( : –ب 

ة، كٖتديد ا١تهارات كفيها يتم األتفاؽ على توزيع األدكار، ككيفية التعاكف، كٖتديد ا١تسئوليات اٞتماعي 
 البلزمة ٟتل ا١تشكلة ا١تطركحة.

  

                                                           
(1) Slavin,R.(1980). Cooperative learning. .Review of Educational Research,Vol(50).no(2).pp.315-342. 

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف ،  و عطية(أبِ)
 ُِصد.ط ، ،  الرايضيات يف زلافظة جنني

 .ُط، تطبيقاتو  –اسرتاتيجياتو  –لتعلم التعاوين أسسو ا،  ( سليمافّ)
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 ادلرحلة الثالثة )اإلنتاجية( : –ج 
كفيها يتم اال٩تراط ُب العمل من قبل اجملموعة، كالتعاكف إل٧تاز ا١تطلوب كحل ا١تشكلة ْتسب  

 األسس كا١تعايَت ا١تتفق عليها.
 ادلرحلة الرابعة )اإلهناء( : –د 
ير إذا كاف العمل يتطلب ذلك، كعرض ما توصلت إليو اجملموعة ُب جلسة كفيها يتم كتابة التقر  

 ا١تناقشة.

ُب دراستو أف ٖتقيق التعلم التعاك٘ب ٭تتاج إٔب اتباع بعض  (ُ)ـ(َُِِكما أشار )خليل،
 ا٠تطوات كىي كالتإب:

 اختيار موضوع الدرس، كتقسيم الدرس إٔب ٣تموعة مهاـ متكاملة . –أ 
 ( طبلب ٥تتلفُت ُب القدرات .ٔ-ْت : ْتيث تضم كل ٣تموعة من )تشكيل اجملموعا –ب 
توزيع ا١تهاـ على اجملموعات، كٯتكن توزيع نفس ا١تهمة لكل ٣تموعة، كىذا يتوقف على أىداؼ  –ج 

 الدرس كطبيعتو .
ٗتصيص كقت معُت ألداء كل ٣تموعة، يطلب من كل ٣تموعة تقدٙب تقرير مفصل عن أعما٢تا  –د 

 قت ادد .ُب هناية الو 
 عرض األعماؿ لكل ٣تموعة على ٚتيع الطبلب . –ق 
 تقييم أعماؿ اجملموعات كوحدة كاحدة . –ك 
  

                                                           

/ نقلو عن : ُُّ-ُُِد.ط ، ص،  تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  خليل( ُ)
-ُِٗص، د.ط ، الرتبويدليل ادلعلم وادلشرف  –اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين عبيدات كسهيلو ، 

َُّ 
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 دور ادلعلم يف التعلم التعاوين :  – ٛ
دكر ا١تعلم ُب التعلم  (ِ)ـ(ََِٔالبلوم، ا١تشار إليو ُب ) (ُ)ـ(ََِْبهدؿ ،ال)أكضح 

 التعاك٘ب ُب النقاط التالية :

ىداؼ التعليمية كا١تهاـ األكادٯتية كا١تهارات التعاكنية اليت يريد أف ٭تققها الطالب ُب ٖتديد األ – أ
 هناية النشاط التعاك٘ب .

 ٖتديد عدد أعضاء اجملموعة . –ب 
 تعيُت الطبلب ُب ٣تموعات غَت متجانسة . –ج 
 ترتيب غرفة الصف ْتيث ٬تلس طبلب كل ٣تموعة متقاربُت ُب مقاعدىم . –د 
 خطيط للمواد التعليمية .الت –ق 
 توزيع األدكار بُت طبلب اجملموعة الواحدة لضماف االعتماد ا١تتبادؿ بينهم . –ك 

أف  (ْ)ـ(ُٗٗٗا١تشار إليهما ُب )أبوعطية، (ّ)ـ(ُّٗٗكيرل كل من )الراميٍت كعبد اٟتميد، 
بل عليو قبل البدء ُب تقسيم التعلم التعاك٘ب ال يعٍت ٕتنب ا١تعلم ٘تامان للطريقة التقليدية ُب التدريس، 

الطبلب إٔب ٣تموعات أف يعطي صورة كاملة عن موضوع الدرس كعناصره كأىدافو، كأيضان بعد انتهاء 
اجملموعات من مهامها عليو أف يعيد عرض كمناقشة ما ًب إ٧تازه من مهاـ، كإجراء تقوٯتان ختاميان 

 للوقوؼ على مدل ٖتقق األىداؼ ا٠تاصة ابلدرس .
عدد من  (ُ)(ََِٔا١تشار إليو ُب )البلوم ، (ٓ)(Johnson&Johnson,1991)ح كقد اقًت 

 كىي : ا١تهارات يقـو هبا ا١تعلم

                                                           

 .ُط،  التعلم التعاوين طرائق ميسرة للتعلم التعاوين ، ( البهدؿُ)
د.ط  ،فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك، البلوم ( ِ)

 ُّ,ُْص، 
 ُِْ-ُُٓصد.ط ،  ،ماعي )الرمزي(ام العمل اجلديس ابستخطريقة التدر  ،عبد اٟتميد ك  ( الراميٍتّ)
أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف  ، أبو عطية( ْ)

 ِِد.ط ، ص، الرايضيات يف زلافظة جنني
)5 (Johnson,D.,Johnson R .(1991) Learning together and alone. (3ⁿᵈ ed.), Englewood Cliffs , NJ: Prentice- 

Hall,Inc. 
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 العمل على بث جو من االحًتاـ بُت أفراد اجملموعة . –أ 
 تعليم الطبلب ا١تشاركة كالقيادة . –ب 
 هتم ا٠تاصة .تعليم الطبلب كيفية إعادة كجهات نظر بعضهم بعضان بصياغاهتم ككلما –ج 
كعلى ا١تعلم أف يظهر اىتمامو بعمل كل طالب، فعلى كل طالب أف يكوف مستعدان لتفسَت  –د 

 (ِ)ـ(ُٗٗٗاإلجابة )أبوعطية ،

فإنو ٭تصر دكر ا١تعلم ُب اٟتفاظ على االنضباط أثناء مناقشة  (ّ)ـ(ََِْأما )رايف ، 
 (ْ):( ذلك الدكر ُب ااكر التالية ََِٓالطبلب، ك٠تص )فرج ،

  متابعة الطبلب ُب عدـ ا٠تركج عن نطاؽ موضوع الدرس، كذلك من خبلؿ التذكَت
 ٔتوضوع الدرس، أك كتابة العناصر الرئيسية ١توضوع ا١تناقشة .

 . توجية الطبلب إٔب البحث عن ا١تادة العلمية ا١ترتبطة ٔتوضوع الدرس 
 . ٖتفيز الطبلب على ا١تشاركة اٞتادة ُب موضوع ا١تناقشة 
 ا١تناقشة ٨تو األىداؼ ا١ترسومة سلفان . توجية 

 العديد من األدكار اليت يقـو هبا ا١تعلم ُب التعلم التعاك٘ب منها: (ٓ)ـ(ََِْكأضاؼ )سلماف،
 .ٖتديد األىداؼ التعليمية إجرائيان 
 . توزيع ا١تهاـ كا١تسئوليات على أفراد كل ٣تموعة 
 . ٖتفيز الطلبة كإاثرة دافعيتهم 
  التعلم .مساعدة الطلبة على 

                                                                                                                                                                                     

، د.ط فاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك ، البلوم( ُ)
 .ُُص، 
 أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف،  ( أبو عطيةِ)

 ِّد.ط ، ص،  الرايضيات يف زلافظة جنني
 .ِٖٓ-ِِٖ، ص ْ، طالتدريس: أىدافو ، أسسو ، أساليبو ،تقوًن نتائجو ، تطبيقاتورايف ، ( ّ)
 .ُّص، ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين ، فرج( ْ)
  –للتدريس الصفي لطلبة قسم اجلغرافية فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف اكتساب ادلهارات العامة سلماف ، ( ٓ)

 .ِٖ، صُ، د.ط ، ج كلية الرتبية واجتاىاهتم ضلو مهنة التدريس
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 . اإلجابة على أسئلة الطلبة كاستفساراهتم 
 . إعداد ا١تواد التعليمية البلزمة للدرس 
 . ٖتديد معايَت النجاح على ا١تستول الفردم كاٞتماعي 
 . تقوٙب أداء الطلبة، كتقدٙب التغذية الراجعة عن ىذا التقوٙب 

 يف التعلم التعاوين :  الطالبدور  – ٜ
ا١تشار إليهم ُب  (ِ)(Johnson&Johnson,1991ك) (ُ)ـ(ُٔٗٗيرل )العارؼ،

 أف دكر الطالب ُب هل طريقة التعلم التعاك٘ب يتمثل ُب اآلٌب : (ّ)(ََِٔ)البلوم،
 البحث عن ا١تعلومات كالبياانت كٚتعها كتنظيمها. –أ 

 انتقاء ا١تعلومات ذات الصلة ٔتوضوع الدرس. –ب 
 كا١تواقف اٞتديدة.تنشيط ا٠تربات السابقة كربطها اب٠تربات  –ج 
 توجيو اآلخرين ٨تو إ٧تاز ا١تهاـ. –د 
 حل ا٠تبلفات بُت األفراد. –ق 
 التفاعل ُب إطار العمل اٞتماعي كالتعاك٘ب. –ك 
 ٦تارسة االستقصاء الذىٍت الفردم كاٞتماعي. –ز 
 مساعدة اآلخرين بوجهات نظر تنشط ا١توقف التعليمي. –ح 

استو إٔب األدكار اليت يتوقع من الطالب القياـ هبا ُب ُب در  (ُ)ـ(َُِِكما أشار )خليل ،
 التعلم التعاك٘ب، كٯتكن تلخيصها ُب النقاط التالية :

                                                           

أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوين على التفكري االبتكاري ،والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف  ، ( العارؼُ)
 ُّٔ,ُّٖصد.ط ،  ،العلمي الثامناخلامس االبتدائي ادلتأخرين دراسياً يف مادة العلوم ،ادلؤمتر 

)2 (Johnson,D.,Johnson R .(1991) Learning together and alone. (3ⁿᵈ ed.), Englewood Cliffs , NJ: Prentice- 

Hall,Inc. 
 

، د.ط  كفاعلية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبو  ، البلوم( ّ)
 .ُٖص، 
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 تنظيم ا٠تربة كٖتديدىا كصياغتها .)ا١تقصود اب٠تربات ىنا األىداؼ( –أ 
 التفاعل ُب إطار العمل اٞتماعي التعاك٘ب . –ب 
 التعليمي . اإلسهاـ بوجهات نظر كأفكار تنشط ا١توقف –ج 
 ٚتع ا١تعلومات بصورة صحيحة من مصادرىا، كاختيار ا١تناسب منها كتنظيمها . –د 
 مساعدة الزمبلء الضعفاء . –ق 
 االحتفاظ ابلعبلقات الطيبة كاإل٬تابية بُت األفراد . –ك 

 الصعوابت اليت تواجة تطبيق اسرتاتيجية التعلم التعاوين : – ٓٔ
رغم فاعلية التعلم التعاك٘ب كالفوائد العديدة اليت ٭تققها إال أنو أنو  (ِ)ـ(ََِٔيرل )البلوم،

 يوجد بعض ا١تعوقات اليت تواجة تطبيق أنشطة التعلم التعاك٘ب، منها :
 عدـ استعداد بعض الطلبة للعمل ُب ٣تموعات بسبب ا٠تجل. –أ 

 ينظر بعض الطلبة لآلخرين نظرة استياء نظران ١تظهرىم أك جنسيتهم . –ب 
 بعض الطلبة ٭تبوف العمل بشكل فردم كال يرغبوف ُب العمل اٞتماعي. –ج 
 عدـ حصوؿ ا١تعلمُت على التدريب الكاُب الستخداـ التعلم التعاك٘ب. –د 
 (ّ)(َََِضيق مساحة الصفوؼ مع كثرة أعداد الطلبة ُب الصف الواحد.)ا١تقبل، –ق 

التعلم التعاك٘ب بل على  ترل الباحثة أف كثرة عدد الطبلب ال يعد من معوقات تطبيق
العكس، فمن ا١تمكن أف يكوف التعلم التعاك٘ب حل ١تشكلة كثرة أعداد الطبلب ُب الصفوؼ، كذلك 
ألف كثرة أعداد الطبلب ُب الصف ٬تعل التفاعل بُت ا١تعلم كٚتيع الطبلب شيءن صعبان للغاية إذا 

تعاك٘ب كالتدريس للطبلب ُب ٣تموعات استخدـ الطرؽ التقليدية ُب التدريس، كلكن استخداـ التعلم ال

                                                                                                                                                                                     

/ نقلو عن : ُُْ-ُُّد.ط ، ص، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول، خليل ( ُ)
، د.ط ،  التعليم التعاوين يف تطوير مهارة القراءة ، دراسة جتريبية مبدرسة الكوكب الدري ادلتوسطة بنكالن مادوراحسيٍت ، 

 .ْٕص
د.ط  ، لية طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوكفاع ، البلوم( ِ)

 ِِص، 
 ، د.ط .من حيث ادلنه  والتقنية والتقوًن ٕٔ-ٚاثر برانم  حتسني أداء ادلعلم على تدريس رايضيات الصفوف ، ( ا١تقبلّ)
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يزيد من تفاعل الطبلب مع بعضهم البعض، كيزيد من قدرة ا١تعلم على متابعة ٚتيع الطبلب  
 كمجموعات، كليس كأفراد . 

 (ُ)(James & John,1994)اعتماد بعض الطلبة على اجملموعة ُب كل شيء. –ك 

لطبلب ٬تب ٕتنبها حىت ال تعيق إٔب عدة أخطاء يقع فيها ا (ِ)(ُٗٗٗكأشار )أبوعطية،
 تطبيق التعلم التعاك٘ب منها:

 عدـ احًتاـ آراء اآلخرين كمقاطعتهم عند التحدث . –أ 
 التحدث نيابة عن اآلخرين دكف إذهنم . –ب 
 ا١تناقشة الثنائية لفًتات طويلة داخل اجملموعة . –ج 
 التهرب من ا١تهاـ ٦تا يعيق التقدـ ُب إ٧تاز العمل . –د 
 ٕتاىل آراء اآلخرين كأفكارىم كاقًتاحاهتم كالنظر إليها بسلبية . –ق 

إٔب بعض العيوب لطريقة التعلم التعاك٘ب، ىذه العيوب تعد ٔتثابة  (ّ)ـ(َُِِكأشار )خليل ،
 معوقات لتنفيذ التعلم التعاك٘ب بشكل سليم، كىي كما يلي :

 جملموعة إٔب كقت ليكونوا ٣تموعة فاعلة .االفتقار إٔب نضج أفراد اجملموعة، فقد ٭تتاج أفراد ا –أ 
 عدـ حصوؿ ا١تعلمُت على التدريب الكاُب الستخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب . –ب 
 ضيق مساحة الصفوؼ مع كثرة أعداد الطبلب ُب الصف الواحد . –ج 
 عدـ توفر األاثث كاألدكات كاألجهزة كالوسائل البلزمة . –د 

 لصعوابت اليت تواجو تطبيق اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب فيما يلي :ك٦تا سبق ٯتكن لنا أف نلخص ا

                                                           
)1  ( James,C.,& John.M.(1994) Cooperative Learning in technology education. Available on: 

http://www.teched.vt.edu/vctte. 

 

أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف ،  ( أبو عطيةِ)
 . ِْ,ِٓ، د.ط ، ص نيالرايضيات يف زلافظة جن

/ نقلو عن : خضر ، ُُٓد.ط ، ص، تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ، خليل( ّ)
 .ِْٔ، د.ط ، ص طرائق تدريس الدراسات االجتماعية

http://www.teched.vt.edu/vctte
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 أوالً : صعوابت تتعلق ابلطالب :
 .عدـ قدرة بعض الطبلب على العمل ُب ٣تموعات بسبب ا٠تجل كاالنطواء 
 . عدـ  احًتاـ بعض الطبلب لزمبلئهم بسبب مظهرىم أك جنسيتهم 
  . تفضيل بعض الطلبة للعمل بشكل فردم 
 عض الطبلب من ا١تهاـ، كاالعتماد على اجملموعة ُب كل شيء .هترب ب 
 . عدـ احًتاـ آراء اآلخرين، كٕتاىل أفكارىم كاقًتاحاهتم كالنظر إليها بسلبية 

 اثنياً : صعوابت تتعلق ابدلعلم :
  عدـ حصوؿ ا١تعلمُت على التدريب الكاُب الذم ٯتكنهم من استخداـ التعلم التعاك٘ب

 بشكل سليم.
 ن بعض ا١تعلمُت من السيطرة على انضباط الصف أثناء عمل اجملموعات .عدـ ٘تك 

 اثلثاً : صعوابت تتعلق ابلبيئة ادلدرسية :
 . ضيق مساحة الصفوؼ مع كثرة أعداد الطبلب ُب الصف الواحد 
 .عدـ توفر األاثث كاألدكات كاألجهزة كالوسائل البلزمة لتطبيق التعلم التعاك٘ب 
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 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا -احملور الثالث

أخذت اللغة العربية مكانة عظيمة بُت لغات العآب ا١تعاصر، كزاد االىتماـ بتعلمها كتعليمها 
فما أكثر ا١تعاىد كا١تؤسسات اليت أنشأت برامج خاصة لتعليم اللغة العربية لغَت  ،ُب ٥تتلف أ٨تاء العآب

اللغة العربية من مزااي كما تنفرد بو من خصائص، سواء ُب النحو أك الناطقُت هبا، كذلك ١تا تتمتع بو 
ا١تفردات أك الًتاكيب أك ُب القدرة على التعبَت عن ا١تعا٘ب كاستيفائها، أك من حيث أتثَتىا على لغات 

 (ُ).أخرم كثَتة 

زكؿ كذلك لن كٖتظى اللغة العربية ٔتكانة خاصة كابلغة األ٫تية عند ا١تسلمُت من غَت العرب،
القرآف الكرٙب ابللغة العربية ٦تا جعل من الضركرم االىتماـ بتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا من 

، كقد صرح ابن تيمية بوجوب تعلم اللغة العربية  فقاؿ: "إف الكرٙب ا١تسلمُت، حيث إهنا لغة القرآف
ة فرض، كال يفهماف إال ابللغة اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، كإف فهم الكتاب كالسن

العربية، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب"  لذلك فاللغة العربية ٖتظى من لدف الناطقُت ابللغات 
 (ِ).األخرل برغبة عارمة َب تعلمها، كتتمتع إبقباؿ كبَت على دراستها

 :  اللغة مفهوم : أوالً 

مة عربية أصيلة، ذات جذكر عربية، بينما أٚتع علماء ا١تعاجم العرب على أف كلمة )لغة( كل
يرل آخركف أهنا كلمة منقولة من اللغة اليواننية )لوجوس( كمعناىا الكبلـ، ٍب عربت إٔب لوغوس 

 (ّ)كأدخل عليها عملية إعبلؿ كإبداؿ حىت أصبحت على الوجو الذل نراه اآلف.
  

                                                           

 .ُٕ,ُٖص  ، د.ط ، األسس ادلعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ( طعيمو ُ)
 ، ص )ت(.ّط،  كتاب الطالب(–العربية للجميع )العربية بني يديك ، ( فوزاف ِ)
/ نقلو عن: أبوبكر ،  ّٕ، ص د.ط ،تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول ،  خليل( ّ)

، د.ط ، ص  لغة العربية وطرائق منوىاص الفقو اللغة وخصائ، كراجع : صبلح ركام ،  ُّْ/ِ، د.ط ، ص بغية الدعاة
ّٕ_ّٗ . 
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 (ُ)ن أغراضهم "تيعرؼ اللغة على أهنا " ٣تموعة من األصوات يعرب هبا كل قـو ع

اللغة على أهنا "٣تموعة من الرموز الصوتية اليت ٭تكمها نظاـ  (ِ)ـ(ُِٖٗكعرؼ طعيمة )
 معُت كاليت يتعارؼ أفراد ٣تتمع ما على داللتها، بقصد ٖتقيق االتصاؿ بُت بعضهم كبعض "

ل شامل ككاسع ال يقتصر على اللغة ا١تنطوقة، ب منظومي  كيرل أخر أف مفهـو اللغة مفهـو
 (ّ)يشمل أيضان ا١تكتوبة، كاإلشارات كاإلٯتاءات كتعبَتات الوجو اليت تصاحب سلوؾ الكبلـ .

ـ( إٔب أف اللغة ىي هاىرة سلوكية لئلنساف تطورت معو عرب ََِْكما أشار )الوائلي،
عصور تطوره، فهي أداة التفاعل بُت أفراد اجملتمع كىي ا١تستودع الذم يًتاكم فيو تراث كخربات 

اؿ، فاللغة لساف العقل كطريق الفكر، كىي األسلوب الذم يستخدمو اإلنساف للتعبَت عن األجي
 (ْ)أغراضو كما يدكر ُب عقلو من معاف كأفكار كما ٬تيش ُب كجدانو من عواطف كأحاسيس .

كيرل البعض أف اللغة العربية موجودة منذ القدـ، كأهنا لغة مكتملة النمو، أستطاعت أف تيعرب 
شاعر اإلنسانية كالصور كاألحاسيس،كما أهنا تتميز عن اللغات األخرل بقدرهتا على عن أدؽ ا١ت

االشتقاؽ كتوليد ا١تعا٘ب كاأللفاظ، كقدرهتا على التعريب كاحتواء ألفاظ من لغات أخرل، ابإلضافة إٔب 
وجدت لتكوف لغة القرآف الكرٙب ف -سبحانو كتعأب–غزارة صيغها ككثرة أكزاهنا، فقد اختارىا هللا 

 (ٓ)طريقها للعا١تية بوصفها لغة الوحي اإل٢تي.

 

  

                                                           

 ُُٔ، ص ِ، ج ُ، ط لسان لعربابن منظور ،  / نقل عن :َُ، د.ط ، صاللغة العربية وحتدايت العصرالسيد ،  (ُ)
 .ِٖ، د.ط ، ص األسس ادلعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، طعيمو ( ِ)
 د.ط . ، تدريس اللغة العربية يف طرائقالسيد ،  (ّ)
 .ُٖ-ُٕ، صُ، ط طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيقالوائلي ، ( ْ)
/ نقلو عن:  خليفة   َْ-ّٕ، د.ط ، صطرق..حتدايت..وحلولتدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية(  ، خليل( ٓ)

 .ُِ-ِ، د.ط ، ص بني لغات العامل عادلية اللغة العربية ومكانتها، 
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 نبذة سلتصرة عن مهارات اللغة العربية :  : اثنياً 
قبل اٟتديث عن مهارات اللغة ٬تب أكالن أف نعرؼ كلمة ا١تهارة ، كللمهارة تعريفات كثَتة 

 نذكر منها :
 لو كاإلحكاـ الٌشيء ُب ٟتذؽا ىي كا١تهارة مهارة، ٚتع العرب لساف ُب كردت كما ا١تهارات كلمة

 (ُ)لو. ا١تتقن كاألداء
أبهنا  (ّ)ـ(ََِْا١تشار إليو ُب )طعيمو، (ِ)(Munn,N.L 26,P.104 )تعريف ماف 

 الكفاءة ُب أداء مهمة ما . 
ـ( ُب ََِْا١تشار إليو أيضان ُب )طعيمو، (ْ)(Good,C.V.22,P.503كيعرفها جود )

لمو الفرد كيقـو أبدائو بسهولة كدقة سواء كاف ىذا األداء جسميان قاموسو للًتبية أبهنا الشيء الذم يتع
 أك عقليان، كأهنا تعٍت الرباعة ُب التنسيق بُت حركة اليد كاألصابع كالعُت .

يرم الباحثوف أف ا١تهارات اللغوية تصنف حسب ترتيب كجودىا الزمٍت ُب النمو اللغوم عند 
كقاموا ْتصر ا١تهارات اللغوية  ،لقراءة أبنواعها ٍب الكتابةاإلنساف، إٔب االستماع يليو الكبلـ، ٍب ا

 كتصنيفها كتقسيمها إٔب ٣تموعات ىي :استماع ككبلـ )تعبَت شفوم( كقراءة ككتابة )تعبَت ٖتريرم(
 (ٓ)ـ(ََِْكذلك حسب طبيعة ا١تهارات اللغوية الرئيسية .)طعيمو،

 بُت ٬تمع مًتابطة كمتكاملة، فالصوت كإ٪تا بعض، عن بعضها منفصلة ليست اللغوية ا١تهارات إف
 كالكتابة كىذا يعٍت أف كل القراءة مهارٌب بُت الكتايب الرمز ٬تمع بينما كالكبلـ، االستماع مهارٌب

 (ٔ). بعض مع بعضها كتتكامل تتداخل اللغوية ا١تهارات
  

                                                           

 ،جاً منوذ العادلية ادلدينة جبامعة الّلغات مركز جتربة،الاّلصفية  ابألنشطة األجنبية الّلغات متعّلمي مهارات تنمية ، ( إيليغاُ)
  ، د.ط . العرب لسان ،منظور ابن / نقلو عن :ٖصد.ط ، 

 

 Munn,N.L.Psychology,Boston,The Riverside Press,946.  (2 ) 

 ِٗ,َّصد.ط ، ،  ادلهارات اللغوية مستوايهتا،تدريسها،صعوابهتا، طعيمو ( ّ)
  Good,C.V.Dictionary of Education,New York,Me Gnaus-Hill Book Co.Inc.,1959(4) 

 .ّٕ,ْٕ،ص مرجع سابق،  ( طعيموٓ)
د.ط ، ، جلة مشكالهتا لدى الطلبة األجانباليب معاطرق تعليمها وأس -احملادثة يف اللغة العربية  ( إيليغا ك البسومي،ٔ)

 9 ص،  وادلتقدمة ادلتوسطة ادلستوايت يف بغريىا للناطقني العربية اللغة دلعلمي الوجيز ادلرشد ،طليب / نقلو عن : .ِٓٓص
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 :مهارة االستماع - ٔ
و األداة اليت يستقبل بواسطتها االستماع ىو نشاط  أساسي من أنشطة االتصاؿ بُت البشر ، كى

قد ٬تد الطالب الذم يتعلم لغة أجنبية صعوبة ُب التقاط ا١تسموع كفهمو، كٮتيل ك  ،الرسالة الشفوية
لكن النماذج التدريبية اليت تدربو على االستماع تعوده على  إليو أف التحدث يتم بسرعة غَت معقولة،
ف آلية االستماع عند ا١تبتدئُت ابلتدريب على النطق كتكو ، ٘تييز األلفاظ ُب اٞتمل بنطقها العادم

الصحيح للحركؼ، كالتمييز بينها عند ٝتاعها مع الكلمات ا١تتماثلة، كيكوف ىذا ُب تدريبات نطق 
األصوات العربية اليت قد ٘تثل صعوبة على غَت العرب، كالتدريب على الكلمات اٞتديدة كالتمييز بينها 

كالتدريب على التقاط الكلمات ك٘تييزىا داخل ٚتل أك حوارات، كا٢تدؼ  ،كنطقان  كبُت غَتىا ٝتاعان 
ىو تدريب األذف على االستماع الصحيح مع فهم ١تا تسمعو، كيغلب أف يكوف التدريب من خبلؿ 

 (ُ).الصور ُب ا١تستول األكؿ دكف اللجوء إٔب الًتٚتة

  التحدث )الكالم( :مهارة  - ٕ
أيضان نشاط أساسي من ىو  الكبلـستخداـ الصحيح للغة، ك الكبلـ يقصد بو القدرة على اال

أنشطة االتصاؿ بُت البشر، كىو الطرؼ الثا٘ب من عملية االتصاؿ الشفوم، كإذا كاف االستماع 
 بُت البشر، كالفهم كاإلفهاـ طرفا عملية االتصاؿ ،كسيلة لتحقيق الفهم، فإف الكبلـ كسيلة لئلفهاـ

دخل الشفوم الذم نعلم فيو الطالب الكبلـ عن طريق حوارات شفوية كيكوف ذلك من خبلؿ ا١ت
موجهة كموهفة ْتيث تقبل ا١تد كاإلطالة، حىت الكلمة ا١تفردة ٬تب توهيفها ٠تدمة مهارة الكبلـ ُب 
ٚتل كحوارات لكي تنغرس ُب ذىن الطالب، كُب اٟتقيقة كل كلمة يدرسها الطالب ا١تبتدئ ككل ٚتلة 

١تا ُب  إٔب مزيد من الكبلـ، كالتدريبات الواردة ُب مهارة الكبلـ ليست تكراران  ان ٬تب أف تكوف دافع
توهيف ا١تفردات فحسب بل ىي تدريبات على االنطبلؽ ُب الكبلـ، مع الًتكيز على االنطبلؽ ُب 
الكبلـ بُت الطبلب بعضهم البعض، ك٭تاكؿ ا١تعلم أف يغرس ُب نفوس الطبلب حب الكبلـ ابللغة 

 (ِ)(ََِْكيشعرىم بسهولة اللغة العربية كآليتها. )طعيمة،العربية 

                                                           

.ُٖٓ-ُّٖ، د.ط ، ص،صعوابهتا ،تدريسها ادلهارات اللغوية مستوايهتا،  طعيمو( ُ)
 .ُٖٔ-ُٖٓ، د.ط ، ص ،صعوابهتا ،تدريسها اللغوية مستوايهتا ادلهارات، طعيمو   (ِ)
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 ك٢تذا الكبلـ؛ الطفل خبللو يتعلم من الذم مبكران يسبقو االستماع الطفل حياة ُب يظهر كالكبلـ
 كاألفكار كالًتاكيب ا١تفردات من ثركة الطفل ييكوف خبللو من لو، كانعكاس لبلستماع نتيجة فهو

 أنواع أكثر كىو األفراد، بُت االتصاؿ عملية ُب األساسي الشكل ىو كبلـأف ال إٔب إضافة كا١تعا٘ب،
 (ُ)شيوعان . التعبَت

 األسس كىذه ،التحدث ٯتكن أف يتبناىا ا١تعلم عند تدريس مهارة اليت األسس من ىناؾ ٣تموعة
 : (ِ)ىي

 .إليو موجهة اادثة مادة ألف ا١تعلم، من أكثر الطالب يتحدث أف  - 
 .للقضااي كإاثرة توجيو دكر علما١ت دكر  - 
 ا١تدرس يقـو حيث خطأ، ُب كقع إف حىت مقاطعة دكف اٟتديث ُب ان مناسبان كقت الطالب أيخذأف  -

 .معو يناقشها انتهائو كبعد ا١تبلحظات بتسجيل
 الًتاكيب ككذلك السبورة، على اادثة أفرزهتا اليت اٞتديدة ا١تفردات ككتابة بتسجيل ا١تدرس يقـو -
 . للغويةا

 السبورة . على ا١تدكنة ا١تبلحظات من الطبلب إفادة مدل يراقب ا١تعلم -
 السبورة، إٔب ا٠تركج أك كالوقوؼ اٟتديث أثناء ُب معُت كضع ُب يكوف أف الطالب ُب يشًتط ال -
 .التعبَتك  اٟتركة حرية يعطيو ٦تا تغيَت، دكف جالس ىو كما يتحدث بل

 : مهارة القراءة - ٖ
ـ( أف مفهـو القراءة كاف ٤تصوران ُب أهنا اإلدراؾ البصرم ََِْالوىاب،كآخركف ،يرل )عبد

للرموز ا١تكتوبة كتعرفها كالنطق هبا، كلكن تطور ىذا ا١تفهـو فأصبحت القراءة عملية عقلية أساسها 
١تراف الفهم، كغايتها ترٚتة الرموز إٔب مدكالهتا من األفكار، كمهارة القراءة ال يكتسبها الفرد إال اب

كالتدريب، كتتطلب القراءة قدرات عقلية كحسية كتدريبان متواصبلن ألف أساسها الرموز الدالة على 

                                                           

 د.ط ، ،طرق تعليمها وأساليب معاجلة مشكالهتا لدى الطلبة األجانب -احملادثة يف اللغة العربية  ، ( إيليغا ك البسوميُ)
 . 7 ص ،د.ط  ، اللغوية ادلهارات ، النيب عبدك  عباس./ نقلو عن: ِٓٓص

 .ُْٗ، د.ط ، ص تعليم العربية للناطقني بغريىا : مشكالت وحلول ، اجلامعة األردنية منوذجاً ة ، الفاعورم ك أبوعمش( ِ)
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األصوات كفهم الرموز يستوجب مستول من اإلدراؾ، فعلى القارئ أف يستوعب أشكاؿ اٟتركؼ، 
ب العناصر كأف يدرؾ الصفات ا١تميزة لكل شكل كاألكضاع اليت يكوف عليها كالنسق ا١تتبع ُب ترتي

الصوتية، فالقراءة تنطوم على كثَت من ا١تهارات البلزمة للربط، كاإلدراؾ، كا١توازنة، كالفهم، كالتقوٙب، 
 (ُ)كاالبتكار .

نبلحظ أف مهارات اللغة متداخلة فعندما نعلم الطالب النطق نعلمو القراءة أيضا كعندما          
 ذم حفظو قبل قراءتو، كالكلمة اليت يرددىا الطالب كثَتان يسهل عليو قراءة ىذا اٟتوار ال نعلمو حواران 

يشعر بسهولة قراءهتا، كأتٌب صعوبة قراءة كلمة ما من عدـ التعود عليها، أك جهل معناىا، كٝتاع قدر 
ال أبس بو من الكلمات اٞتديدة يؤدم إٔب سهولة القراءة كالكتابة، ألف الطالب الذم تعود على 

ما سبق سيشعر بسهولة قراءهتا كنزيد على ذلك ٖتليل الكلمة إٔب أصو٢تا، ٍب ٝتاع الكلمة كرؤيتها في
نعلم الطالب حركؼ اللغة العربية كىذه الطريقة ُب تعلم القراءة تسمى الطريقة الكلية، كىي اليت نعلم 

 (ِ)فيها الطالب الكلمات كاٞتمل كاملة قبل ٖتليلها إٔب أصو٢تا .

 : مهارة الكتابة - ٗ
ا قلناه عن مهارة القراءة من تداخلها مع ا١تهارات األخرل ينطبق أيضان على مهارة الكتابة، م         

، فالطالب عندما يكتب كلمة تعلمها يشعر براحة  فآلية الكتابة ٬تب أف ترىب ُب الطالب من أكؿ يـو
ات اللغوية كبشكل عاـ فإف ا١تهار ، نفسية، كأيمن على ىذه الكلمة من الضياع فالكتابة تقييد العلم

تتكامل بُت بعضها البعض، كال يعٍت التكامل ٣ترد ضم مهارة ألخرل، كإ٪تا ا١توقف االتصإب غالبان 
التكامل اٟتقيقي بُت ا١تهارات يعٍت االلتحاـ بُت ك  ،٭تتاج إٔب توهيف مهارتُت أك أكثر ُب مرة كاحدة

 (ّ)ا١تطلوبة .  ىذه ا١تهارات كتشابكها بطريقة تؤدم إٔب إ٧تاز ا١تهمة االتصالية
  

                                                           

 .ِٓ-ْٔ،ص ِ، ط رؤية تربوية –تعليم القراءة والكتابة يف ادلرحلة االبتدائية عبد الوىاب كآخركف ، ( ُ)
 ، د.ط . ادلهارات اللغوية مستوايهتا،تدريسها،صعوابهتا، ( طعيمو ِ)
 .ُِٖص د.ط ،  ، ،صعوابهتا ،تدريسها ادلهارات اللغوية مستوايهتا، عيموط( ّ)
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 أىم النظرايت اللغوية اليت تفسر نظام اللغة : اثلثاً :

أف تفسَت نظاـ اللغة كطريقة تعليمها كتعلمها، قد مر عرب العصور من  (ُ)(ََِٔ،مدكور )ذكر 
 خبلؿ ثبلث نظرايت رئيسة ىي ْتسب االصطبلحات اٟتديثة :

 النظرية البنيوية . -
 كالنظرية السلوكية . -
 ا١تعرفية. كالنظرية  -

 كسنتناكؿ ُب ىذه الدراسة بشكل موجز ىذه النظرايت، كىي كالتإب:

 النظرية البنيوية : – ٔ
 –ٍب أعاد طرحها  ،النظرية البنيوية بدأىا عبد القاىر اٞترجا٘ب ككانت تسمى بنظرية "النظم" 

عنها تشومسكي  ٍب أعاد اٟتديث ،دم سوسَت ُب العشرينات من القرف العشرين ٖتت اسم "البنيوية" 
 (ِ)ـ(ََُِٔب الستينيات من القرف العشرين ٖتت اسم النظرية "التحويلية التوليدية" ) مدكور، 

 ،هتتم نظرية النظم عند عبد القاىر اب١تعا٘ب قبل األلفاظ، على اعتبار أف األلفاظ اتبعة للمعا٘ب
صوٌب، كاألكؿ ىو كمستول لفظي  فالنظم عند عبد القاىر ذك مستويُت : مستول فكرم نفسي،

فالنظم إذف عند عبد القاىر ىو اإلدراؾ الواعي للمعا٘ب مع ، الذم يستدعي الثا٘ب كليس العكس
سوسَت فقد جاء ُب بداية القرف  -أما دم ، إدراؾ كيفية استغبلؿ ىذه ا١تعا٘ب ُب بناء العبارة كنسجها

ن العناصر ا١تًتابطة، كىي نسق معرُب العشرين ليؤكد ما قالو عبد القاىر، فاللغة ُب رأيو ىي "نظاـ" م
 (ّ)ـ(ََِٔمدكور، ) .من العبلقات الفكرية اليت تربط بُت األفكار كاأللفاظ

أما تشومسكي فقد أقاـ نظريتو اللغوية على أساس أف منظومة اللغة ذات بنية ثنائية، أم أف 
، كبنية منطقية عميقة، كىي اٞتملة اللغوية ٢تا بنية سطحية هاىرة، ىي تلك اليت ننطق هبا )األلفاظ(

                                                           

 .ُط ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق ،ر ، ىريدم مدكو ( ُ)
 .َِ، ص مرجع سابق ، ر ، ىريدممدكو  (ِ)
 .ِٖ-َِص ،ُ، ط طبيقتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والت ر ، ىريدم،مدكو  (ّ)
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البنية اليت تتشكل ُب ا١تخ قبل النطق هبا )ا١تعا٘ب(، كعملية اإلخراج الصوٌب ىي عملية ٖتوؿ ىذه البنية 
 (ُ)ـ(ََِٔالفكرية كقد ٕتسدت ألفاهان، كأصوااتن، كنربان كتنغيمان ..... إْب . )مدكور، 

 :أىم منطلقات النظرية البنيوية يف تدريس اللغة

 ما أيٌب : أف أىم منطلقات النظرية البنيوية ُب التدريس (ِ)(ََِٔ،مدكور )كر ذ    
 اللغة نظاـ من القواعد النحوية اليت البد من فهمها كشرط ١تمارسة اللغة على ٨تو صحيح. – أ

 اللغة نشاط ذىٍت، كتدريب عقلي، يشتمل على تعلم نظاـ اللغة، كتذكر قواعدىا . – ب
 دىا النحوية كالصرفية ىو اإلطار ا١ترجعي لتعليمها كتعلمها .نظاـ اللغة كقواع – ج
 سيطرة الدارسُت كفقان ٢تذه النظرية يكوف على مهارات القراءة كالكتابة قبل االستماع كالكبلـ . – د

 طرائق التدريس وفقاً للنظرية البنيوية : 

لنظرية البنيوية غالبان الطرائق ا١تتبعة ُب تدريس العربية كفقان لأف  (ّ)ـ(ََِٔمدكور، )ذكر
 تكوف على النحو اآلٌب :

 يلم الدارس بقواعد اللغة العربية كيعرؼ أصواهتا كقواعدىا كخصائصها أكالن . – أ
 قدـ القواعد النحوية حسب الًتتيب ا١تنطقي ٢تا .تي  –ب
 تطبيق القواعد على األمثلة كالنصوص، فاأللفاظ اتبعة للمعا٘ب النحوية . – ج
 صوص كاألمثلة كالشواىد مرتبط ٔتعرفة النظاـ اللغوم كالقواعد النحوية كالصرفية .ضبط الن – د
 تدريب الطالب على القياس النحوم، كعلى استقراء القاعدة النحوية .  – ق

 النظرية السلوكية : – ٕ
بلمة كإ٪تا ٘تتد جذكرىا إٔب الع النظرية السلوكية ٓب تبدأ حديثان مع السلوكيُت ُب القرف العشرين،

ابن خلدكف كنظريتو "ا١تلكة اللسانية" حيث يرل أف اللغة يتم تعلمها من االستماع اٞتيد للنصوص 
                                                           

 ِٕ، صمرجع سابق  ، ر ، ىريدممدكو  (ُ)
 .ُّ-َّص ،مرجع سابق  ، ر ، ىريدممدكو  (ِ)
.ُّص ، مرجع سابق ، ر ، ىريدممدكو  (ّ)
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، كأف السمع أبو ا١تلكات اللسانية، كأف تربية ا١تلكة ال ٭تتاج إٔب النحو الذم ىو علم صناعة اإلعراب
ا تفسَت السلوؾ اللغوم أما السلوكيوف ادثوف مثل عآب النفس السلوكي الشهَت سكنر فقد حاكلو 

حسب العوامل ا٠تارجية ا١تؤثرة فيو، فالسلوؾ اللغوم ُب نظرهتم عبارة عن مثَت كاستجابة. )مدكور، 
 (ُ)ـ(ََِٔ

 :أىم منطلقات النظرية السلوكية يف تدريس اللغة  
 ما أيٌب : (ِ)ـ(ََِٔأىم منطلقات النظرية السلوكية ُب تدريس اللغة كما ذكر)مدكور، 

كأف من تكرار ىذه االستجاابت  ية تعلم اللغة عبارة عن استقباؿ مثَت، كإصدار استجابة،عمل – أ
أك تتكوف ا١تلكة اللسانية على حد قوؿ ابن  تتكوف العادة اللغوية على حد قوؿ سكنر كأنصاره،

 خلدكف .
ـ، ٍب القراءة اللغة نظاـ صوٌب كبلمي، كليس كتابيان، فالفرد يتعلم اللغة بدءان ابالستماع فالكبل – ب

 فالكتابة.
 كاكتساب العادات عن طريق التدريب كالتعزيز . تعلم اللغة يبدأ اباكاة، كالتذكر، كاٟتفظ، – ج
تعلم اللغة يكوف عن طريق تدريب ا١تتعلم على ا١تمارسة اللغوية كليس على تعلم النحو، فتعلم  – د

ك ا١تتخصصة ُب دراسة اللغة، فالفرد أايت العليا قواعد اللغة ٯتكن االستغناء عنها أك يؤجل إٔب ا١تستو 
 يتعلم اللغة الثانية اباكاة كما يتعلم الطفل لغتو األـ .

 اللغة تيعلَّم من خبلؿ اللغة ذاهتا، كليس من خبلؿ لغات أخرل . – ق
البد من اصطناع بيئة لغوية طبيعية، حيث تدرس النصوص ُب مواقف طبيعية ترتبط ٔتدلوالت  – ك
 صوص .الن
الكبَت يتعلم لغتو الثانية كما يتعلم الطفل لغتو األكٔب، أم عن طريق الربط ا١تباشر بُت األٝتاء  – ز

 فاالستخداـ الفعلي للغة ُب اٟتياة أساس التىعلُّم .، كا١تسميات
سلوب غَت مباشر من خبلؿ التعبَتات كالنصوص اليت يتم تكرار االستماع يتم تىعلُّم النحو أب – ح

 ا ك٦تارستها .إليه
                                                           

 .ِّص ،ُ، ط تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق ، ر ، ىريدممدكو  (ُ)
 . ِْ,ّْ,ْْص ،، مرجع سابق ر ، ىريدم مدكو  (ِ)
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تنمية قدرة ا١تتعلم على ااكاة كالنطق الصحيح، كاكتساب مهارة الكبلـ يفوؽ االىتماـ بتنمية  – ط
 قدرتو العقلية على القياس كاالستقراء كاالستنتاج . 

 طرائق التدريس وفقاً للنظرية السلوكية :
غالبان  السلوكيةللنظرية  الطرائق ا١تتبعة ُب تدريس العربية كفقان أف  (ُ)(ََِٔذكر )مدكور،

 تكوف على النحو اآلٌب :
 تدريب ا١تتعلم على عادات االستماع اٞتيد، كالكبلـ السليم، كتعزيز ىذه العادات . – أ

 تدريب ا١تتعلم على قراءة ما استمع إليو كٖتدث بو، ٍب كتابة ما قرأه .  – ب
ليها كتكلم هبا، كليس عن طريق عزؿ القواعد م النحو من خبلؿ األ٪تاط اللغوية اليت استمع إعلَّ يي  – ج

 النحوية عن النصوص .
حىت لو حدث إغفاؿ لبعض القوعد النحوية،  علم إال القواعد النحوية الواردة ُب النصوص،ال تي  – د

 ف القواعد اليت ال ترد ُب لغة اٟتياة ال ضركرة لدراستها لغَت ا١تتخصصُت .أعلى اعتبار 
  
 : النظرية ادلعرفية – ٖ

تشَت النظرية ا١تعرفية إٔب تصور نظرم لتعلم اللغات يستند إٔب الفهم الوعي لنظاـ اللغة كشرط 
إلتقاهنا، فتعلم اللغة كفقان ٢تذه النظرية ىو عملية ذىنية يعتمد على قدرة الفرد االبتكارية ُب استخدامو 

 (ِ)ـ(ََِٔللقليل الذم تعلمو ُب مواقف جديدة . ) مدكور، 

 النظرية ادلعرفية يف تدريس اللغة : أىم منطلقات

 على عدة منطلقات، أ٫تها ما يلي : (ْ)عن رشدم طعيمة (ّ)تعتمد النظرية ا١تعرفية كما ذكر مدكور

                                                           

 .ْْص،  ُط، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق، ر ، ىريدم مدكو  (ُ)
 .ْٓص ،ُط، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق،  ر ، ىريدم مدكو  (ِ)
 ْٔ، ْٓمرجع سابق، ص ، ر ، ىريدممدكو  (ّ)
 ّٖٗصد.ط ، ،  ربية للناطقني بلغات أخرىادلرجع يف تعليم الغة الع ،طعيمو ( ْ)
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كتعلم اللغة عملية إدراؾ عقلي كاع لنظامها، كاستخداـ اللغة  ،اللغة ٤تكومة بقواعد كنظم اثبتة – أ
 دة ٓب يسبق لو ٝتاعها .يعتمد على قدرة الفرد على ابتكار ٚتل جدي

قواعد اللغة اثبتة كقدرتنا على استعما٢تا ليس سببو تكرار ما نسمعو بشكل إٓب، كلكن يتوقف  – ب
 على قدرتنا الذىنية على تطبيق قواعد اثبتة على أمثلة متغَتة .

 تىعلُّم اللغة يتضمن التفكَت هبا، كليس ٣ترد التدريب اآلٕب عليها . – ج
 ية ا١تعرفية اىتمامان خاصان بتعليم ا١تهارات اللغوية األربع ُب كقت كاحد .تتبٍت النظر  – د
يعتمد تعلم اللغة على الفهم، كىذا يعٍت أف تكوف ا١تمارسة اللغوية ٦تارسة كاعية، كليست تكراران  – ق

 آليان لتدريبات ٪تطية . 

 طرائق التدريس وفقاً للنظرية ادلعرفية :
غالبان تكوف على  ا١تعرفيةرائق ا١تتبعة ُب تدريس العربية كفقان للنظرية الطأف  (ُ)(ََِٔذكر )مدكور،
 النحو اآلٌب :

يسَت الدرس كفق الطريقة االستنباطية اليت هتدؼ إٔب مساعدة الطالب على ٖتقيق بنية معرفية  – أ
 تتصف ابلثبات، كالوضوح، كالتنظيم، كربط ا١تادة التعليمية اب٠تربات السابقة للطالب .

 تقدٙب ا١تفاىيم بشكل متدرج ُب عموميتها كمشو٢تا، كربط ا١تادة التعليمية ْتياة ا١تتعلم . – ب
 تدريب ا١تتعلم على االستخداـ الواعي للقاعدة ُب مواقف جديدة يصعب التنبؤ هبا . – ج
ة ارستها ك التطبيق عليها، فالدرس يبدأ بعرض ماد٦تالبدأ ابلفهم الواعي للمفاىيم النحوية ٍب  – د

 جديدة، ك٘ترينات عليها، ٍب أنشطة لغوية تطبيقية .
ٍب االستماع إليو، ك  علم ُب كقت كاحد، حيث يبدأ الدرس بعرض النص،كل ا١تهارات تي   – ق

 التدريب على قراءتو، ٍب استنتاج ا١تفاىيم، ٍب تطبيق ىذه ا١تفاىيم ُب مواقف جديدة . 
  

                                                           

 .ْٖ-ْٔص ،ُط، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق ، ر ، ىريدممدكو ( ُ)
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 غة العربية للناطقني بغريىا:أىم ادلناى  اليت تناولت تعليم الل : رابعاً 

ىناؾ العديد من ا١تقررات اليت تناكلت تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، كا١تقرر التعليمي ٯتثل 
ساليب ٥تتارة، كمن أىم أا١تادة اللغوية اليت يراد للطالب تعلمها من خبلؿ طرائق تدريسية ككسائل ك 

 (ُ)ة العربية للناطقُت بغَتىا ىي: )أٛتد راغب (ا١تقررات التعليمية اليت تناكلت تعليم اللغ

 "كتاب العربية للناشئُت" . -
 "سلسلة أحب العربية" . -
 "سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا" . -
 "العربية بُت يديك"  -

 ناشئني :ل( كتاب العربية لٔ) 
زف، كذلك من خبلؿ عاِب ا١تهارات اللغوية األساسية ُب تواكأىم ما ٯتيز ىذا الكتاب أنو يي 

كالكتاب يهتم بلغة اٟتياة، ، التدريب ا١تستمر كاالتصاؿ الفعاؿ بُت ا١تعلم كالتلميذ، كبُت التلميذ كأقرانو
عاِب الكتاب كيي ، كيعطي عناية خاصة ابلصور الشارحة للمواقف ا١تختلفة فيساعد الطالب على الفهم

اراين كٙتانية نصوص قرائية، تضم مئة كعشرة عشرة موضوعات ثقافية رئيسية من خبلؿ ثبلثُت نصان حو 
 من الًتاكيب األساسية لقواعد اللغة العربية، كأربعمائة كٜتسة كأربعُت من ا١تفردات كالتعبَتات اٟتية .

 ( سلسلة أحب العربية :ٕ)
 ـ، كالقراءة ،كالكبل يعتمد منهجها على ٦تارسة الطالب للمهارات األربع كىي )االستماع ، 

كتتألف السلسلة من أربع ، مع التدريب على عناصر اللغة من أصوات كمفردات كتراكيب لكتابة(اك 
مراحل، لكل مرحلة كتاب للتلميذ، ككتاب للتدريبات، ككتاب للمعلم، مع عدد من الوسائل السمعية 

كتشتمل السلسلة على عدد من ا١تفردات قرابة ألف كٜتسمائة مفردة، ، كالبصرية ا١ترتبطة ابلكتاب
 كرر ا١تفردات من درس آلخر لتأكيد معرفة الطالب هبا .كتت

                                                           

 .ٕ-ٓ، د.ط ، ص نظام تفاعلي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا،  أٛتد( ُ)
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 ( سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا :ٖ)
تتسم ىذه السلسلة أبهنا عمل موسوعي، اشًتؾ فيو عدد كبَت من ا١تتخصصُت، كما تتسم 

ٔب مستول أبهنا ذات مستوايت متدرجة، تبدأ ٔترحلة التعريفات األكلية ابللغة كحركفها، كتنطلق إ
 الكفاية اللغوية .

 ( العربية بني يديك :ٗ)
جاءت ىذه السلسلة ُب سبعة كتب، ثبلثة منها للطالب كثبلثة للمعلم، أما الكتاب السابع 

كتقع ىذه السلسلة ُب ثبلث مستوايت، ا١تستوم  ،فهو معجم مصور لؤللفاظ ا١تستخدمة ُب الكتاب
 .سط، كالثالث :ا١تستول ا١تتقدـ للمبتدئُت، كالثا٘ب: ا١تستول ا١تتو  :األكؿ

 أىداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا: : خامساً 
 فهو ٭تتاج إٔب أىداؼ خاصة، ،إف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرم ىو موقف فريد

ككل ذلك ، كإٔب طرائق كأساليب للتدريس كالتقوٙب خاصة كإٔب مواد تعليمية كأدكات ككسائل ٥تتلفة،
فهناؾ من يتعلم اللغة ، ٮتتلف أبختبلؼ نوعيات الدارسُت كأىدافهم كلغاهتم كثقافاهتم كمستوايهتم

كمنهم من يتعلمها لدراسة الثقافة اإلسبلمية، كىناؾ  ،العربية من غَت الناطقُت هبا لفهم القرآف الكرٙب
عاىد ُب الببلد العربية من يتعلمها بغرض االلتحاؽ ابلدراسات العربية اإلسبلمية ُب اٞتامعات كا١ت

كغَتىا من الببلد، كىناؾ من يتعلمها ألغراض خاصة سياسية أك اقتصادية أك ٕتارية أك إعبلمية أك 
كما أف تعليم العربية للناطقُت بغَتىا من األكركبيُت كاألمريكاف ٮتتلف عن تعليمها ،سياحية

كتعليمها لغَت الناطقُت ، لغَت ا١تسلمُت كتعليمها للمسلمُت ٮتتلف عن تعليمها ،لؤلسيويُت أك األفارقة
لذلك فمن الضركرم قبل تعليم اللغة العربية للناطقُت  ،هبا من الصغار ٮتتلف عن تعليمها للكبار

 أف ٧تيب علي األسئلة اآلتية: –بغَتىا 
 من ىم الدارسوف ؟ -
 كما ىدفهم من تعلم اللغة العربية ؟ -
 كما مستواىم اٟتإب ُب اللغة العربية ؟ -
 ا لغتهم األـ ؟كم -
 كما ا١تستول اللغوم الذم يريدكف بلوغو ؟ -
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أك األكادٯتية، أك ا١تهنية العامة، أك ا٠تاصة اليت يريدكف  كما نوع األنشطة االتصالية، -
 (ُ)ا١تشاركة فيها ابللغة العربية ؟

 من العديد ىناؾـ( حيث أكضحا أف ََِْكأكد ذلك كل من )الفاعورم ك أبوعمشة ،
 كأعمارىم، ،ا١تتعلمُت دكافع للناطقُت بغَتىا كىي: العربية اللغة ميتعل بعملية تبطةا١تر  ا١تتغَتات

 ،(استعداداهتم) النفسي اللغة علم علماء عند عليو مايطلق أك كقدراهتم العربية،اللغة  ٨تو كإتاىاهتم
 جدؿ مثار لتزا ما ا١تتغَتات تلك منان كثَت  أف ، كذكراالسابقة اللغوية خرباهتم، ك ذكائهم كمعدالت
 (ِ). آخر جانب من كاالجتماع كالنفس الًتبية كعلماء جانب من اللغة علماء بُت كخبلؼ

كأىداؼ  (رئيسةعامة )كٯتكن تقسيم أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا إٔب أىداؼ 
 كالتإب:(فرعية خاصة )

 -:(الرئيسةالعامة )األىداف  - ٔ
لنابعة عن التوجية القومي الوطٍت كا١تقاصد االجتماعية كيقصد هبا األىداؼ كالغاايت ا
 (ّ)كالسياسية لؤلمة العربية كاإلسبلمية، كىي:

تعزيز ٘تسك الطبلب بعقيدهتم اإلسبلمية، كربطهم ابلقرآف الكرٙب كاٟتديث النبوم الشريف  –أ 
 (ْ)أبعتبار٫تا منبع العقيدة اإلسبلمية كقمة البياف اللغوم كاإلعجاز الببلغي.

 (ٓ)تعزيز الشعور ابالنتماء كاالعتزاز ابللغة العربية . –ب 
  ،ُب ضوء ا١تهارات اللغوية األربع أف ٯتارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ٯتارسها هبا أىلها -ج 

 (ُ)ىذا يعٌت أف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يستهدؼ ما يلي:ك 
                                                           

 ٓ,ٔص، ُط،  النظرية والتطبيق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: ، ر ، ىريدممدكو  (ُ)
 .ْْٗ، د.ط ، ص تعليم العربية للناطقني بغريىا : مشكالت وحلول ، اجلامعة األردنية منوذجاً الفاعورم ك أبوعمشة ، ( ِ)
، فن التدريس / نقلو عن : ٝتك ، د.ط،  تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  خليل( ّ)
 . ٓٔ، د.ط ، ص رتبية اللغويةلل
 تقوًن منه  البالغة للمرحلة الثانوية مبحافظات غزة من وجهة نظر ادلعلمنياٟتشاش ،  ، مرجع سابق / نقلو عن: خليل (ْ)

 .ٓٔ،ص
 .ُِ،ص ِ، ط ادلرشد يف تدريس اللغة العربيةزقوت ،  / نقلو عن:مرجع سابق،  خليل (ٓ)
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 لعربية عندما يستمع إليها.تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة ا 
  معربان  تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت ابلعربية حديثان 

 ُب األداء. ُب ا١تعٌت سليمان 
 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة كفهم 
 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة ككضوح 

يدرؾ الطالب خصائص اللغة العربية كما ٯتيزىا عن غَتىا من اللغات من حيث األصوات،  أف -د 
  (ِ)كا١تفردات، كالًتاكيب، كا١تفاىيم.

 (ٖ)-: (الفرعية) اخلاصة  األىداف - ٕ
فقد حاكؿ العلماء تسهيل ٖتقق  ،تفرع من تلك األىداؼ الرئيسةاليت ت األىداؼ كىي         

عليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كذلك من خبلؿ كضع أىداؼ فرعية يرجى األىداؼ الرئيسة من ت
 ،كمن ااكالت ُب ضوء ىذا االٕتاه ما قاـ بو رشدم أٛتد طعيمة ،ٖتقيقها من خبلؿ تعليم ا١تهارات

 حيث كضع أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا على النحو التإب:

 : اعأىداف مهارة االستم   . أ   
 .٘تييز األصوات العربية كالتعرؼ علي ما بينها من اختبلفات ذات داللة 
 .فهم دالالت األلفاظ كالًتاكيب 
 .التقاط األفكار الرئيسة 
 .التمييز بُت األفكار الرئيسة كاألفكار الثانوية 
 .التعرؼ على اٟتركات الطويلة كاٟتركات القصَتة كالتمييز بينهما 
 نوين ك٘تييز٫تا صوتيان التعرؼ على التشديد كالت. 

                                                                                                                                                                                     

 ِٕٕص،ُط، العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيقتعليم اللغة  ، ر ، ىريدممدكو  (ُ)
 .مرجع سابق، ر ، ىريدم مدكو  (ِ)
     ،على الرابط : لساف عريبموقع ، جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية،جوىر( ّ)
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 .إدراؾ العبلقات بُت الرموز الصوتية كالكتابية 
 .التمييز بُت اٟتقائق كاآلراء من خبلؿ سياؽ اادثة العادية 
 .متابعة اٟتديث كإدراؾ ما بُت جوانبو من عبلقات 
 .التمييز بُت األصوات ا١تتجاكرة ُب النطق كا١تتشاهبة ُب الصورة 
 فركؽ بُت األصوات العربية كأصوات لغة الدارس األكٕب.إدراؾ أكجو التشابو كال 
 .االستماع إٔب اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم ا١تعٌت 
 .التمييز بُت نغمة التأكيد كالتعبَتات ذات الصيغة االنفعالية 
 ا١تتحدث التعبَت عنو من خبلؿ النرب كالتنغيم العادم.  إدراؾ ما يريد 

 : ف مهارة الكالمأىدا   . ب
  صحيحان  نطق األصوات العربية نطقان . 
  كاضحان  التمييز عند النطق بُت األصوات ا١تتشاهبة ٘تييزان. 
 .التمييز عند النطق بُت اٟتركات القصَتة كالطويلة 
 .أتدية أنواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية 
  صحيحان  نطق األصوات ا١تتجاكرة نطقان. 
 عبَت عن األفكار ابستخداـ الصيغ النحوية ا١تناسبة.الت 
 .استخداـ التعبَتات ا١تناسبة للمواقف ا١تختلفة 
  ُب ضوء الثقافة العربية. سليمان  استخداـ عبارات اجملاملة كالتحية استخدامان 
 .استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكبلـ 
 ر الدقيق للكلمة.توافر ثركة لغوية ٘تكن من االختيا 
  منطقيان  ترتيب األفكار ترتيبان. 
  التعبَت عن األفكار ابلقدر ا١تناسب من اللغة فبل ىو ابلطويل ا١تمل، كال ىو ابلقصَت

 ا١تخل.
  التحدث بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة ٦تا يوطد الثقة ابلنفس كالقدرة على

 مواجهة اآلخرين.
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  ٯتيز التنوين عن غَته من الظواىر. صحيحان  نطق الكلمات ا١تنونة نطقان 
  عما يريد توصيلو من  معربان  استخداـ اإلشارات كاإلٯتاءات كاٟتركات غَت اللفظية استخدامان

 أفكار.
 .إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر 
 .إدارة مناقشة ُب موضوع معُت كاستخبلص النتائج من بُت آراء ا١تشًتكُت 

 
 : ةأىداف مهارة القراء   ج.

 .قراءة نص من اليمُت إٔب اليسار بشكل سهل كمريح 
 .ربط الرموز الصوتية ا١تكتوبة بسهولة كيسر 
 .)معرفة كلمات جديدة ١تعٌت كاحد )مًتادفات 
 لكلمة كاحدة )ا١تشًتؾ اللفظي(.  معرفة معاف جديدة 
 من عبلقات. مٖتليل النص ا١تقركء إٔب أجزاء كمعرفة ما بينه 
 النص من األفكار كاالحتفاظ هبا ُب الذىن فًتة القراءة. متابعة ما يشتمل عليو 
 .استنتاج ا١تعٌت العاـ من النص ا١تقركء 
 .التمييز بُت األفكار الرئيسة كاألفكار الثانوية ُب النص ا١تقركء 
 .إدراؾ تغيَتات ُب ا١تعٌت ُب ضوء تغيَتات ُب الًتاكيب 
 .تعرؼ معاٗب ا١تفردات اٞتديدة من السياؽ 
 ا١تعا٘ب ا١تتضمنة أك اليت بُت السطور. الوصوؿ إٔب 
 .تكييف معدؿ السرعة ُب القراءة حسب األغراض اليت يقرأ من أجلها 
 .العناية اب١تعٌت ُب أثناء القراءة السريعة كعدـ التضحية بو 
 .التمييز بُت اٟتقائق كاآلراء ُب النص ا١تقركء 
  كافيان  تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها النص تلخيصان. 
 مع مراعاة حركات اإلعراب عند القراءة  صحيحان  ة النطق كإخراج اٟتركؼ إخراجان دق

 اٞتهرية.
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 : أىداف مهارة الكتابة   د. 

  صحيحان  نقل الكلمات اليت على السبورة أك ُب كراسة ا٠تط نقبلن. 
 .التعرؼ على طريقة كتابة اٟتركؼ ا٢تجائية ُب أشكا٢تا كمواضعها ا١تختلفة 
 ليمُت إٔب اليسار بسهولة.تعود الكتابة من ا 
 .كتابة الكلمات العربية ْتركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع ٘تييز أشكاؿ اٟتركؼ 
  كاضحان  كضوح ا٠تط كرسم اٟتركؼ رٝتان. 
 .الدقة ُب كتابة الكلمات ذات اٟتركؼ اليت تنطق كال تكتب، كاليت تكتب كال تنطق 
 .مراعاة القواعد اإلمبلئية األساسية ُب الكتابة 
 اة التناسق كالنظاـ فيما يكتبو ابلشكل الذل يضفي عليو مسحة من اٞتماؿ.مراع 
 .إتقاف األنواع ا١تختلفة من ا٠تط العريب 
 .مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل ا١تد، كالتنوين، كالتشديد 
 .مراعاة عبلمات الًتقيم عند الكتابة 
  ان كمستوفي صحيحان  كتابيان   تلخيص موضوع النص ا١تقركء تلخيصان. 
 .ترٚتة األفكار ُب فقرات مستعمبلن ا١تفرادات كالًتاكيب ا١تناسبة 
 .سرعة الكتابة كسبلمتها     
  كتناسق الكلمات ُب أكضاعها كأبعادىا. مراعاة التناسب بُت اٟتركؼ طوالن كاتساعان 

 (ٔ)وسائل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا : : سادساً 

كالوسائل  ،اٟتواس اليت تعتمد عليها إٔب الوسائل السمعية تنقسم الوسائل التعليمية من حيث
كتنقسم من حيث طريقة عرضها أك استخدامها ُب عملية التعليم ، البصرية، كالوسائل السمعية البصرية

 .إٔب الوسائل اليت تعرض بواسطة جهاز العرض كاليت ال تعرض بواسطة جهاز العرض 

                                                           

     على الرابط :، لساف عريبموقع ، جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية ، نصرالدين إدريس جوىر، ( ُ)
http://lisanarabi.net/extensions 
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ها لغة أجنبية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب ا١تهارات أما ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية بوصف
اللغوية اليت تستخدـ ىذه الوسائل ُب تعليمها، كىي: الوسائل التعليمية لتدريس االستماع، كالوسائل 

 .كالوسائل التعليمية لتدريس القراءة، كالوسائل التعليمية لتدريس الكتابة  ،التعليمية لتدريس الكبلـ

 ئل التعليمية اليت تستخدـ ُب تعليم كل من ىذه ا١تهارات اللغوية األربع:كفيما يلي الوسا

 كأ٫تها ما يلي:الوسائل التعليمية لتدريس مهارة االستماع،   .ٔ
 جهاز األسطواانت )اٟتاكى(..أ 

 جهاز التسجيل كاألشرطة..ب 
 الراديو..ج 
 اادثة ا٢تاتفية..د 

  دـ لتحقيق األىداؼ التالية:تستخ  ىذه الوسائل، كغَتىا من كسائل تدريس االستماع،
 .التعرؼ على أصوات اللغة األجنبية 
 .التفريق بُت ىذه األصوات كحل رموزىا 
 .التوصل إٔب ا١تعٌت الذل يهدؼ إليو ا١تتعلم 

 . الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكالم، وأمهها ما يلي:ٕ

 اللوحات الوبرية: كتستخدـ لتدريب الطبلب على النطق كالكبلـ..أ 
طارات أكالصور اليت تعُت ة من اإللفبلـ الثابتة: كتستخدـ ُب عرض منظم لسلساأل.ب 

الطبلب على التعبَت عن التتابع الزمٍت للقصة، كما تستخدـ كمثَتات لبعض العبارات 
 كاٞتمل.

٥تترب اللغة: كيستخدـ لتدريب الطبلب على تطبيق ك٦تارسة ما سبق أف تعلموه ُب الصف .ج 
وية،كما يستخدـ لتقدٙب التدريبات النمطية كالتدريبات السمعية من مفردات، كتراكيب لغ

الشفوية اليت تتطلب كثرة التكرار، هبدؼ تزكيد الطالب ٔتا ٯتكنو من التعبَت الصحيح عن 
  نفسو كالتغلب على اٟتاجز النفسي عند التعامل مع أىل اللغة.
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ديد من الصعوابت لدل كمن ا١تبلحظ أف تعلم مهارة الكبلـ على كجو ا٠تصوص تواجو الع
كبُت أف ىذه الصعوابت  (ُ)ـ(َُُِالطلبو الناطقُت بغَت العربية، كقد اكضح ذلك )حسانُت ،

 تكمن ُب عدة أسباب منها: 
 . عدـ الثقة ابلنفس للتحدث ابللغة العربية 
 . الشعور اب٠تجل عند التحدث ابللغة العربية 
 . ا٠توؼ من الوقوع ُب خطأ لغوم أثناء الكبلـ 
 ـ كجود بيئة مناسبة ١تمارسة الكبلـ ابلعربية، كقلة استخداـ اللغة العربية يوميان .عد 

 لدل العربية ابللغة اادثة مشكلة ١تعاٞتة توهيفها ٯتكن متنوعة كأساليب عديدة طرؽ ىناؾ
 :أيٌب ما ا١تقًتحة الطرؽ ىذه كمن بغَتىا، الناطقُت الطلبة

 الدراسية الصفوؼ داخل ربيةالع ابللغة الكبلـ ١تمارسة كقت ٗتصيص.(ِ)  
 ك٘تثيلها كما ُب اٟتياة الواقعية . اٟتوارات الطبلب ْتفظ قياـ(ّ) 

 :كأ٫تها ما يليالوسائل التعليمية لتدريس مهارة القراءة،   .ٖ

(: كتستخدـ ١تساعدة الطبلب على قراءة الكلمات، Flash -Cardsالبطاقات الومضية ).أ 
كما تستخدـ إل٪تاء ثركة   ،ريدىا إٔب ا١تقاطع كاٟتركؼأكالتعبَتات، أك اٞتمل بدكف ٕت

 ا١تفردات، ك٦تارسة بعض القواعد النحوية.

                                                           

د.ط ،  ،لدى الطلبة األجانب طرق تعليمها وأساليب معاجلة مشكالهتا  -احملادثة يف اللغة العربية  ( إيليغا ك البسومي،ُ)
،  يف اجلامعة اإلسالمية العادلية ماليزاي –اللغة العربية للناطقني بغريىا : بني التعلم والتكلم ،  / نقلو عن: حسانُتِْٓص

 د.ط.
يف  – اللغة العربية للناطقني بغريىا : بني التعلم والتكلمحسانُت، / نقلو عن: ْْٓ، ص مرجع سابق إيليغا ك البسومي،( ِ)

 د.ط .،  اجلامعة اإلسالمية العادلية ماليزاي
 . د.طهبا ،  الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مواد إعداد الفوزاف،/ نقلو عن: ْٓٓ، ص مرجع سابق إيليغا ك البسومي، (ّ)
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من البطاقات الومضية، كتستخدـ  (: كىي أقل حجمان Reading Cardsبطاقات القراءة ).ب 
 للتدريب على القراءة االطبلعية كاالستيعاب.

ليمية متدرجة حسب مستول (: كىي مواد تعReading Laboratoriesمعامل القراءة ).ج 
١تساعدة ا١تتعلم ُب تطوير مهارتو ُب القراءة من مرحلة إٔب أخرل  الصعوبة، كتصمم خصيصان 

 كفقا ١تا لديو من القدرة.
(: منها اٞتداكؿ اليت تبُت مواعيد الطائرات، كالقطارات، أك Formsاالستمارات ).د 

 ،أك جواز السفر، أك التأشَتة االستمارات اليت تستخدـ لطلب العمل، أك لطلب اٞتنسية،
  كىذه الوسائل تدرب الطبلب على استيعاب ا١تعلومات.

 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكتابة، أمهها ما يلي:  .ٗ
 الشرائط الصوتية ا١تسجلة اليت يستمع إليها الدارس ٍب يكتب ما ٘تليو عليو..أ 

  الكلمات كطريقة ىجائها.الكلمات ا١تتقاطعة اليت تعُت الدارس على معرفة معاٗب.ب 
اليت تزكد الدارس ابألفكار كا١تعلومات اليت  كالتلفازاألفبلـ السينمائية، كبرامج اإلذاعة، .ج 

    تلزمو ُب كتابة موضوعات اإلنشاء كاادثة. 
اليت يقرأىا الدارس ٍب يكتب  (:Newspapers and Magazinesاٞترائد كاجملبلت ).د 

ليمية مفيدة ُب تعزيز التعلم كتزكيد ا١تتعلم بتقنية الكتابة تلخيص ١تا قرأ كىي كسيلة تع
 كمضموهنا.

 لغري الناطقني هبا:إجراءات تدريس اللغة العربية  سابعاً :

 : (ُ)١تمارسة اللغة العربية الصحيحة استماعان، ككبلمان، كقراءة، ككتابة، ٯتكن اتباع اإلجراءات التالية
 كمعرب كبسرعة تناسب مستول الدارسُت . قراءة النص مرة أك مرتُت بصوت كاضح (ُ
 مناقشة معا٘ب الكلمات كالفكرة العامة للنص، كأفكاره الرئيسية كالفرعية . (ِ
 التدريب على قراءة النص قراءة جهرية جيدة، مع الًتكيز على ضبط النطق . (ّ

                                                           

،  ٔ:العربية للناشئني النحو العريب للناطقني بغري العربية من خالل نقد كتايبمنه  مقرتح لتعليم ،  السعدم ك زكراي( ُ)
 ِٓٓص د.ط ، ،  ٕالعربية 
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الفعل الوقوؼ على قضااي اللغة كقوانُت اإلعراب ا١تقررة )حسب ا١ترحلة التعليمية( كا١تبتدأ ك  (ْ
 كالفاعل كا١تفعوؿ بو ........إْب .

 حفظ النص حفظان جيدان )إذا كاف من القرآف أك اٟتديث أك الشعر أك النثر( . (ٓ

 حتدايت تعليم وتعلم اللغة: اثمناً :

يواجو تعليم كتعلم اللغة الكثَت من الصعاب كا١تعوقات اليت تعترب ٔتثابة ٖتدايت للعاملُت ُب  
لغة لغَت الناطقُت هبذه اللغة ليس ابألمر ا٢تُت، ك١تواجهت ىذه التحدايت  ىذا اجملاؿ، فتعليم أم

 كجب التعرؼ عليها أكالن كٖتديدىا، كدراستها للوقوؼ على أسباهبا، كطرؽ معاٞتتها .

 (ُ)كتتلخص ىذه التحدايت ُب النقاط التالية : 
داؼ ينعكس سلبان ضبابية األىداؼ ُب أذىاف القائمُت على تعليم اللغة، فعدـ كضوح األى (ُ

على اتول كطريقة التدريس كأساليب التقوٙب، فالعملية التعليمية منظومة متكاملة، تبدأ 
ابألىداؼ كتنتهي ابلتقوٙب مركران ابتول كاألساليب كالتقنيات كاألنشطة كالفعاليات، كأم 

 خلل ُب أم مكوف من مكوانت ىذه ا١تنظومة يؤثر على سائر ا١تكوانت األخرل .
قصور ٤تتول ا١تناىج، فكثَت من النصوص اليت تتضمنها ا١تناىج ال صلة بينها كبُت عقل  (ِ

ا١تتعلم كحياتو، فهي ال تليب حاجات ا١تتعلمُت كاىتماماهتم، كال تراعي ميو٢تم كرغباهتم، 
لذلك فإف عملية اختيار ٤تتول ا١تنهج البد أف تتم بناءان على دراسات علمية ١تيوؿ 

 ماهتم كرغباهتم كرصيدىم اللغوم من األلفاظ كتراكيب .ا١تتعلمُت كاىتما
ٗتلف طرائق تعليم اللغة كتعلمها، فكثَت من طرؽ تدريس اللغة ال تعمل على تكوين  (ّ

ا١تهارات اللغوية لدل ا١تتعلمُت بسبب غلبة الطرؽ اإللقائية التلقينية، كلكن اكتساب 
  على الفهم كاإلدراؾ للعبلقات كا١تعا٘ب .ا١تهارات اللغوية ٭تتاج إٔب ا١تمارسة كالتكرار ا١تبٍت

عدـ التدرج ُب تقدٙب ا١تهارات اللغوية، فاادثة ينبغي ٢تا أف تسبق القراءة كالكتابة، حيث  (ْ
 يتم تعليم القراءة كالكتابة من الرصيد اللغوم الذم تدرب علية ا١تتعلم ُب اادثة .

                                                           

 .ٖٓ-ُٓ، د.ط ، صاللغة العربية وحتدايت العصرالسيد ، ( ُ)
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 تساعد على تقريب ا١تفاىيم إٔب أذىاف الفقر ُب استخداـ التقنيات كالوسائل اٟتديثة اليت (ٓ
 ا١تتعلمُت. 

 نبذة عن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ىف ماليزاي: اتسعاً :

لقد أىتم ا١تسلموف ا١تاليزيوف اىتمامان خاصان بتعلم اللغة العربية بوصفها لغة القرآف الكرٙب 
ٔب اتلية للغة األـ ابلنسبة ٢تم .)السعدم ك كاٟتديث النبوم كالعلـو اإلسبلمية األخرل، فهي لغة أك 

 (ُ)(ـَُُِزكراي  

اليت هتتم بتعليم اللغة العربية، كيرجع تعليم  -األجنبية-الدكؿ اإلسبلمية ةكتعد ماليزاي ُب مقدم
العربية ُب ماليزاي إٔب بداايت دخوؿ اإلسبلـ إٔب ا١تنطقة، فقبل أف ينتقل تعليم اللغة العربية إٔب 

كومية ا١تاليزية،كانت ا١تساجد مقران دائمان لتعليم الدين اإلسبلمي كاللغة العربية، ككاف ا١تؤسسات اٟت
 (ِ).التعليم على شكل نظاـ اٟتلقات ُب ا١تساجد كبيوت ا١تشايخ 

كيقوؿ ا١تؤرخ ا١تاليزم كو كام كيم إف أكؿ مدرسة عربية أنشئت ُب شبو جزيرة ا١تبليو )ماليزاي(  
 ليمبونج كافل بوالية قدح، ٍب تلتها مدارس أخرل كا١تعهد امدم ُب كلنتاف ىي ا١تدرسة اٟتامدية ُب

ـ( ُُٔٗكمدرسة ا١تشهور اإلسبلمية ُب بينانج ) ـ(،ُُٓٗـ(، كمدرسة ا٢تادم ُب مبلقا )ُُٓٗ)
ـ(، كمدرسة السلطاف زين العابدين العربية ُب تر٧تانو ُّٓٗ، كا١تدرسة ا٠تَتية اإلسبلمية ُب بينانج )

كانتشرت ا١تدارس الدينية العربية ُب ٚتيع الوالايت ا١تاليزية، ٍب قامت ٣تالس الشؤكف ، ـ(ُّٔٗ)
ـ( ُٕٕٗالدينية التابعة ٟتكومات الوالايت ٔتسؤكلية اإلشراؼ ا١تباشر على ىذه ا١تدارس، كُب عاـ )

 ٚتيع أ٨تاء الببلد، ( ُبSMKAابدرت كزارة الًتبية كالتعليم ا١تاليزية إبنشاء مدارس اثنوية دينية كطنية )
 (ّ) .كما قامت بتطوير بعض ا١تدارس الدينية التابعة ٟتكومات الوالايت كضمتها إٔب مدارس الوزارة

                                                           

، العربية  ٔالنحو العريب للناطقني بغري العربية من خالل نقد كتايب :العربية للناشئنيمنه  مقرتح لتعليم  ، زكرايك  السعدم (ُ)
 ُُٓد.ط ، ص،  ٕ
 ُ، ص ، د.ط منه  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا يف كلية دار الرضوان اإلسالميةدراسة عن ، ٥تلف ( ِ)
 ِ، ص ، د.ط دراسة عن منه  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا يف كلية دار الرضوان اإلسالمية،  ٥تلف( ّ)
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أما  ،ككاف تعليم اللغة العربية ٤تصوران ُب ا١ترحلة التعليمية ا١تتوسطة كا١ترحلة التعليمية الثانوية
ـ( ُب بعض ا١تدارس ا١تختارة، ٍب ُٗٗٗالعربية إال عاـ )ا١ترحلة التعليمية االبتدائية فلم تعلم فيها الغة 

اللغة العربية  –القرآف  –( )اٞتاكم J-QAFـ( بتنفيذ برانمج )ََِٓصدر قرار من اٟتكومة عاـ )
ىذا ابإلضافة إٔب العديد من اٞتامعات اٟتكومية كا٠تاصة اليت تدرس العلـو ، فرض عُت( –

  (ُ).اإلسبلمية كاللغة العربية 

 :معهد دار األنوار نبذة عن  : اً عاشر 
ـ، كقد قاـ بتأسيسو )تؤكورك/ ُّٔٗعاـ  بوالية كلنتاف ٔتاليزاي –أتسس معهد دار األنوار  

حيث يتم نئ مت بن راجا اب٧تار(، كأىتم ا١تعهد بتعليم القرآف الكرٙب كاللغة العربية منذ نشأتو، 
من ٚتيع كالايت ماليزاي  عدد كبَت من الطبلب م ىذا ا١تعهدكيض ،ريس اللغة العربية كمادة أساسيةتد

 –كمبوداي   –اتيبلند  –تقريبان، كما أنو يضم عددان من الطبلب من عدة دكؿ ٥تتلفة )إندكنسيا 
سنغافورة( ك٬تمع بُت ىذه الدكؿ أهنا تتحدث لغة ا١تبليو ٦تا أكجد ترابطان قواين بُت الطبلب ٔتختلف 

اإلسبلمي كحب تعلم القرآف الكرٙب كاللغة العربية، كىذا الًتابط جنسياهتم كما ٚتعهم أيضان  الدين 
 . جعل اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب من أنسب الطرؽ التدريسية ٢تؤالء الطبلب

 
  

                                                           

 ِ، ص مرجع سابق ٥تلف، (ُ)
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 خصائص طالب معهد دار األنوار :
يتميز طبلب معهد دار األنوار بصفة خاصة ْتبهم الشديد للغة العربية كحرصهم على تعلمها، 

، كأىم ىذه م ا١تستمرة لضبط بعض ا١تشكبلت اليت تواجههم أثناء تعلمهم للغة العربيةك٤تاكالهت
 ىي:ا١تشكبلت 

  حرؼ ٥تارج اٟتركؼ، حيث يصعب عليهم نطق بعض اٟتركؼ مثل حرؼ اٟتاء كالضاد ك
 العُت .

  . صعوبة كتابة بعض اٟتركؼ من جهة اليمُت إٔب اليسار كما ىو اٟتاؿ ُب اللغة العربية 
 اـ الضمائر مثل ضمائر ا١تتكلم كضمائر ا١تخاطب كضمائر الغائب بشكل خاطئ.استخد 
  اعلى( ُب غَت موضعه –إٔب  –من  –استخداـ أحرؼ اٞتر )ُب. 
  ا٠تجل الشديد عند التحدث ابللغة العربية، خوفان من الوقوع ُب أخطاء أثناء النطق لبعض

 الكلمات.
 القراءة كالكتابة عنها ُب مهارٌبماع التحدث كاالستمستول الطبلب ُب مهارٌب  تد٘ب. 
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 االحتفاظ أبثر التعلماحملور الرابع:

ىناؾ الكثَت من البحوث ُب ٣تاؿ علم النفس حوؿ الذاكرة، منها ما يتجو ٨تو الدراسة  
النظرية حوؿ ٪توذج الذاكرة كأنواعها ككيفية عملها، كدراسة النسياف، كمنها ما يتجو ٨تو كيفية تنمية 

 لذاكرة ككضع التمرينات كاألسس اليت تساعد على ذلك .ا

كللبحث ُب ىذا ا١توضوع كاف ٬تب علينا أكالن توضيح بعض ا١تفاىيم اليت تتعلق هبذا األمر، 
 كمن ىذه ا١تفاىيم ما يلي :

 تعريف الذاكرة : 
 منها : ىا علماء النفس للذاكرة ر عديدة ذك تعريفاتىناؾ 

الذاكرة أبهنا قدرة عقلية ٘تكن اإلنساف من ٗتزين ا١تعلومات  (ُ)ـ(َُٖٗعرؼ )عطية هللا، 
اليت ٕتمعها حواسو ا١تختلفة ، ٍب استدعائها حسب اٟتاجة ، ككفقان ٢تذا ا١تفهـو قسم الذاكرة إٔب 

 نوعُت :

الذاكرة الواقعية : كتستخدـ ُب كصف الوقائع، كتقاس ابالختبارات اليت ٖتتوم على الصور  -
 كا١تشاىد .

 اكرة اللفظية : كٗتتص اب١تصطلحات كاأللفاظ كاألٝتاء، كاختباراهتا تعتمد على اللغة .الذ -

جزء من العقل موجود لدم كافة الكائنات اٟتية كابلنسبة لئلنساف  كىناؾ من عرفها على أهنا :      
شكل توجد علي ، ك فهي ا١تستودع لكل االنطباعات كالتجارب اليت اكتسبها عن طريق العلم ا٠تارجي

ات كٕتارب كتفاعل اإلنساف مع العآب رب فالذاكرة ما ىي إال كعاء يقـو بتخزين كل خ صور ذىنية،
 (ِ)ا٠تارجي.

  
                                                           

 .ٕٗص ،ِط ، ، الذاكرة والنسيان ( عطية هللاُ)
 على الرابط :،  أنواعها وادلؤثرات وعوائق الذاكرة -ما ىي الذاكرة  (ِ)

http://www.pdfanswer.com/2015/01/blog-post.html 



 

90 
 

 : أنواع الذاكرة
ذكر الباحثوف تقسيمات عديدة للذاكرة ككل ىذه التقسيمات ٗتتلف ابختبلؼ الضوابط اليت 

 (ُ)كأشهرىا ىو تقسيم الذاكرة إٕب نوعُت:، ٖتكمها
 اكرة قصرية ادلدي:الذ - ٔ

ىي اليت تقـو بتخزين ا١تعلومات لفًتة زمنية قصَتة ٍب ٗتتفي من الذاكرة كلذلك ىناؾ من   
 يطلق عليها " الذاكرة اللحظية أك الذاكرة ا١تؤقتة".

  الذاكرة طويلة ادلدي:  - ٕ  
اإلنساف عرفها ي ىي الذاكرة اليت تقـو بتخزين ا١تعلومات لفًتة زمنية طويلة مثل ا١تعلومات اليت  

 .عن األىل كاألصدقاء أك ا١تعلومات اليت درسها ُب ا١تدرسة أك اٞتامعة 

كدلت األْتاث على أف ا١تادة التعليمية عادة ٗتتفي من الذاكرة ا١تؤقتة )قصَتة ا١تدل( بعد 
عد اثنية، بينما الذاكرة الدائمة )طويلة ا١تدل( ٯتكن ٢تا استدعاء كم ضخم من ا١تعلومات ب َِ-ُٓ

 (ِ)مدة أطوؿ، ساعات، أسابيع، أعواـ، كُب بعض اٟتاالت بصفة دائمة .

كما صنف العلماء الذاكرة إٔب ذاكرة مؤقتة كأخرل دائمة، كالفرؽ بينهما ُب طوؿ الفًتة 
 (ّ)الزمنية اليت ٘تضي بُت التعلم كاالسًتجاع .

 التذكر:تعريف 
استدعاء ا١تعلومات ا١تخزنة ُب  استحضره ُب ذىنو كىو قدرة الفرد علي:تذكر الشئ لغة 

ك٢تذا السبب يعرؼ  ،التذكر ال ٭تدث ُب معظم األحواؿ، إال إذا كجد مثَت يستثَتهك  ،الذاكرة مسبقان 
كيعترب التذكر  ،كالتذكر ضد النسياف، العلماء التذكر علي أنو" استجابة مكتسبة ١تؤثر سابق ٢تا"

ة السابقة مع قدرة الشخص ُب ٟتظتو الراىنة علي فالتذكر ىو ا٠ترب ، كالنسياف كجهُت لوهيفة كاحدة

                                                           

  . مرجع السابق،  أنواعها وادلؤثرات وعوائق الذاكرة -ما ىي الذاكرة (ُ)
 .ّٓ-ِٓ، د.ط ، صالذاكرة .. اإلدراك الواعيدافيدكؼ ، ( ِ)
 .ِّص،  ِط ، اكرة والنسيان، الذ عطية هللا( ّ)
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أما النسياف فهو ا٠تربة السابقة مع عجز الشخص ُب اللحظة الراىنة عن استعادهتا  ،استخدامها
 (ُ)كاستخدامها.

النسياف آفة عظيمة من آفات العلم كمرض خطَت فتاؾ إف ٓب يتم تداركو كعبلجو بوسائل ك 
 (ِ).ضعف اسًتجاع ا١تعلومات كاألفكار ا١تخزنة ُب الذاكرة سلفان  :، كيعرؼ النسياف على أنو ٥تتلفة

ـ( أف عملية التذكر كالنسياف ليست ابلعملية السهلة أك البسيطة، حيث ََِِكيرل )الزراد،
تتأثر ىذه العملية ابلعديد من العوامل منها : مستول تعلم ا٠تربات السابقة كا١تراجعة الدكرية عليها، 

 (ّ)دة ا١تتعلمة، كمستول الذكاء، كمراحل النمو، كا٠تلفية الثقافية كالتعليمية للفرد .كدرجة الفهم للما

ـ( إٔب أف التذكر كالنسياف ينبعاف من مراكز كاحدة ُب الدماغ، كأف ُٕٗٗكما أشار )غالب،
، التذكر يعرب عن اٞتانب اإل٬تايب للنشاط العقلي، أما النسياف فيعرب عن اٞتانب السليب ٢تذا النشاط

 (ْ)فالنسياف ىو الضعف الذم يصيب الذاكرة حُت ٘تارس مهمتها ُب التذكر .

  

                                                           

 ، على الرابط :  أنواعها وادلؤثرات وعوائق الذاكرة -ما ىي الذاكرة  (ُ)
http://www.pdfanswer.com/2015/01/blog-post.html 

، على الرابط : عالج النسيانالشرقاكم، ( ِ)
 http://www.pdfanswer.com/2015/02/Amnesia.html 
 .ِْ-ِِ، د.ط ، ص اضطراهبا ، وعالجها اسها ،قي الذاكرة ،الزراد ،  (ّ)
 .ِٕ,ّٕ، د.ط ، ص الذاكرةغالب ، ( ْ)
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 مفهوم مدي األحتفاظ :
عرفو ا٠تطيب على أنو" قدرة الفرد على تذكر كاستدعاء مفهـو ما، عندما ٭تتاج إليو، كقدرتو 

 (ُ)(ََِٓعلى استخدامو كتوهيفو ُب ا١تكاف ا١تناسب" )ا٠تطيب ، 
ا١تدل الزمٍت لبقاء ا١تعلومات أبنو الفًتة الزمنية اليت تبقى  (ِ)ـ(َُٖٗكعرؼ ) عطية هللا ،

 فيها ا١تعلومات ُب الذاكرة .

ابالستبقاء كيعرفو أبنو " بقاء األثر على الدماغ فًتة من الزمن  (ّ)ـ(ُٖٔٗكيسميو ) مؤمٍت ، 
 أحسن . ككلما بقى األثر مدة أطوؿ من الزمن كلما كاف تذكران للخربة اليت تركت األثر

 عوائق التذكر:
، أطلق عليها " عوائق للمعلومات الفرد تذكر تؤثر علىمن العوامل، اليت  كقد حدد العلماء عددان 

 التذكر"
 (ْ)من ىذه العوامل ما يلي :

كاليت تؤثر ُب كهائف الشخص اٞتسمية، كما تؤثر  ُب تفكَته، كقد كجد أف  اٟتالية األنفعالية: - ُ
 كالقلق الذم يصيب الطالب أثناء  االمتحاف يفقده كثَتان من معرفتو السابقة.اٟتَتة، كاالرتباؾ، 

 .لو عن التذكر ، عائقان أحياانن  هالشعور الذاٌب: يكوف إحساس الفرد ا١تفرط بشخصو ككجود - ِ
 تشتيت االنتباه من عوائق التذكر الصحيح، كيظهر ذلك ُب الًتدد أثناء النطق كالكتابة . - ّ
 
 
 

                                                           

مدى احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي ابدلفاىيم النحوية والصرفية ادلقررة لصفني اخلامس والسادس  ا٠تطيب، (ُ)
 .ْْ، ص د.ط ، األساسيني يف األردن

 .ُٖٔ,ُٗٔ، ص ِط ، ، الذاكرة والنسيان عطية هللا (ِ)
، د.ط ،  أثر استعمال احلاسوب يف حتصيل واستبقاء ادلعلومات لدى طلبة الصف األول يف مادة األحياءرشيد ، ( ّ)

 ، د.ط . التذكر والنسيان،  مؤمٍت./ نقلو عن :ِٖٔص
 ، على الرابط : أنواعها وادلؤثرات وعوائق الذاكرة -ما ىي الذاكرة ( ْ)

http://www.pdfanswer.com/2015/01/blog-post.html 
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 الدراسات السابقة: امساحملور اخل

يهدؼ البحث اٟتإب إٔب دراسة فاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة 
العربية للناطقُت بغَتىا كاإلحتفاظ أبثر التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار 

موضوع الدراسة، فقد قامت الباحثة  ٔتاليزاي، كيعرض ىذا الفصل الدراسات السابقة اليت تناكلت
ابإلطبلع على ٣تموعة من الدراسات السابقة ُب ىذا ا١تيداف، كاالستفادة منها ُب اإلعداد للبحث 
كتطبيق االسًتاتيجية )التعلم التعاك٘ب( على عينة الدراسة، كقد قامت الباحثة بعرض الدراسات اليت 

 دـ إٔب األحدث .تيسر ٢تا اإلطبلع عليها حسب التاريخ من األق

 كًب أتباع ا١تنهجية التالية لعرض الدراسات السابقة : 

 عنواف الدراسة . – ُ
 ىدؼ الدراسة . -ِ
 أدكات الدراسة . – ّ
 ٣تتمع الدراسة كعينتها . – ْ
 منهج الدرسة . – ٓ
 األساليب اإلحصائية اليت استخدمت ُب ٖتليل البياانت . – ٔ
 لدراسة .النتائج اليت أسفرت عنها ا – ٕ
 االقًتاحات كالتوصيات اليت قدمتها الدراسة . – ٖ

 كما ًب تقسيم الدراسات السابقة إٔب ثبلث ٤تاكر، جاءت على النحو اآلٌب :
 : الدراسات اليت تناكلت التعلم التعاك٘ب .أكالن 
 : الدراسات اليت تناكلت تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا . اثنيان 
 اليت تناكلت بقاء أثر التعلم . : الدراسات اثلثان 
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 : الدراسات اليت تناولت التعلم التعاوين :أوالً 

أثر استخدام التعلم التعاوين يف التحصيل ادلعريف لتالميذ  بعنواف (ُ)ـ(ََِِدراسة ا٠تور ) – ُ
، كىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة أثر استخداـ طريقة الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم

، كتكونت عينة الدراسة من الت علم التعاك٘ب ُب ٖتصيل تبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائي ُب مادة العلـو
( تلميذان درست ِٔ( تلميذان . قسمت العينة إٔب ٣تموعتُت، ٣تموعة ٕتريبية كعدد أفرادىا )ّٓ)

درست ابستخداـ ك ( تلميذان ِٕابستخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب، أما اجملموعة الضابطة عدد أفرادىا )
كًب استخداـ ٖتليلي  ،بعدم(  –الطريقة التقليدية، كخضعت اجملموعتاف الختبار ٖتصيلي )قبلي 

كقد استخدمت الدراسة ا١تنهج شبو التجرييب، ، التباين الثنائي كاختبار نيوماف كولز لتحليل النتائج
التبلميذ الذين درسوا كتوصلت الدراسة إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات 

ابستخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب كمتوسط درجات التبلميذ الذين درسوا ابستخداـ الطريقة التقليدية 
كقدمت الدراسة عدد من التوصيات أ٫تها الدعوة إٔب تدريب ا١تعلمُت  ،لصاّب ٣تموعة التعلم التعاك٘ب

تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية، كما اقًتحت الدراسة على استخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب ُب تدريس العلـو ل
  . إجراء عدد من الدراسات ذات العبلقة ٔتوضوع الدراسة اٟتالية

فعالية التعلم التعاوين يف تعلم بعض مهارات القراءة لدى  بعنواف (ِ)ـ(ََِِدراسة غلـو ) – ِ
راسة إٔب التعرؼ على كىدفت الدعينة من تلميذات الصف اخلامس االبتدائي مبملكة البحرين، 

ُب تعلم بعض مهارات القراءة لدل  " التعلم معان  فعالية التدريس ابستخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب "
قامت الباحثة إبعداد ك  ،تلميذات الصف ا٠تامس االبتدائي ٔتملكة البحرين ُب مادة اللغة العربية

تَتت عينة البحث بطريقة عشوائية من أدكات الدراسة كىي بطاقة مبلحظة كاختبار قبلي كبعدم، كاخ
مدرسة الركضة االبتدائية للبنات كًب تقسيم العينة إٔب ٣تموعتُت، ٕتريبية كضابطة كبلغ عدد أفراد كل 

( تلميذة، درست اجملموعة التجريبية بطريقة التعلم التعاك٘ب ١تدة ثبلثة أسابيع، بينما درست َّمنهما )
ًب ، ك كا١تدة ابلطريقة ا١تعتادة اليت تعتمد على اإللقاء كا١تناقشة اجملموعة الضابطة لنفس ا١توضوعات

                                                           

 د.ط .،  أثر استخدام التعلم التعاوين يف التحصيل ادلعريف لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم ، ا٠تور (ُ)
فعالية التعلم التعاوين يف تعلم بعض مهارات القراءة لدى عينة من تلميذات الصف اخلامس االبتدائي مبملكة  ،غلـو  (ِ)

 ، د.ط . البحرين
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ٖتليل البياانت ابستخداـ ٖتليل التباين األحادم متعدد ا١تتغَتات بطريقة ىوتلنج متبوعان بتحليل 
كقد أسفرت نتائج البحث عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ،التباين األحادم أحادم ا١تتغَت

ت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ُب االختبار ابُت متوسطات درجات تلميذ( َٓ,َمستول )
كُب ضوء النتائج أكصت الباحثة بتبٍت طريقة التعلم التعاك٘ب، كأساليبو، كتوهيفو ُب مدارس  ،البعدم

ساليب سلوب إٔب األكما دعت مؤسسات تدريب ا١تعلمُت إٔب إدخاؿ ىذا األ  ،٦تلكة البحرين
 .  مزيد من الدراسات حوؿ فعالية التعلم التعاك٘باألخرل، كدعت إٔب

أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف حتصيل  بعنواف (ُ)ـ(ََِِدراسة التو٬ترم ) – ّ
كىدفت تلميذات الصف الرابع ادلتوسط يف مادة اللغة العربية واجتاىاهتن ضلوىا يف دولة الكويت، 

داـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب "التعلم معان" ُب ٖتصيل تلميذات الدراسة إٔب تعرؼ أثر التدريس ابستخ
الصف الرابع ا١تتوسط بدكلة الكويت ُب مادة اللغة العربية كإتاىاهتن ٨توىا، ككانت عينة البحث 
صفُت من صفوؼ الرابع ا١تتوسط ٔتدرسة ليلى القرشية للبنات ٔتنطقة الَتموؾ كًب اختيار العينة بطريقة 

( تلميذة، َّضابطة كٕتريبية حيث بلغ عدد أفراد كل منهما ) تقسيمها إٔب ٣تموعتُت،عشوائية ك 
كالسبلمة اللغوية  ( فقرة لقياس مهارات الفهم،َٓككانت أدكات الدراسة اختبار ٖتصيلي يتألف من )

دة ( عبارة لتحديد إتاه التلميذة ٨تو ماَِكالثركة اللغوية،كما طورت الباحثة مقياسان يتألف من )
اللغة العربية، درست اجملموعة التجريبية أبسلوب التعلم التعاك٘ب ١تدة ثبلثة أسابيع بينما درست 
اجملموعة الضابطة بطريقة اإللقاء كا١تناقشة، كابستخداـ اختبار )ت( للمتوسطات ا١تستقلة أسفرت 

ات تلميذات ( بُت متوسطات درجَٓ,َالنتائج عن كجود فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول )
اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ُب االختبار التحصيلي ككذلك ُب مقياس االٕتاه ٨تو مادة اللغة العربية 

كأكصت الباحثة بتبٍت   ،لصاّب اجملموعة التجريبية اليت تعلمت ابستخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب
 . الكويت اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب، كأساليبو، كتوهيفو ُب مدارس دكلة

                                                           

أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف حتصيل تلميذات الصف الرابع ادلتوسط يف مادة اللغة العربية  ، التو٬ترم( ُ)
د.ط .،  واجتاىاهتن ضلوىا يف دولة الكويت
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مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين على  بعنواف (ُ)(ََِّدراسة عبد اجمليد ) - ْ
صلاز وتقدير الذات والقابلية للعمل التعاوين لدى تالميذ الصف كادميي والدافع لإلالتحصيل األ

اتيجية التعلم التعاك٘ب ، كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على مدل فاعلية استخداـ اسًت  عداديالثاين اإل
على التحصيل األكادٯتي كالدافع لئل٧تاز كتقدير الذات كالقابلية للعمل التعاك٘ب لدل تبلميذ الصف 

عدادم ( تلميذان من تبلميذ الصف الثا٘ب اإلُْٖالثا٘ب اإلعدادم، كتكونت عينة الدراسة من)
تية : اختبار ٖتصيلي قبلي كآخر ٔتدرسة أبنوب اإلعدادية بنُت، كاستخدمت الدراسة األدكات اآل

٧تاز لؤلطفاؿ كالراشدين، اختبار بعدم، اختبار الشخصية _ الذكاء كاسع ا١تدل، اختبار الدفع لئل
 كقد توصلت الدراسة إٔب : ،ابلية للعمل التعاك٘بقتقدير الذات، مقياس ال

تجريبية كالضابطة ُب ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات تبلميذ اجملموعتُت الأ
 االختبار التحصيلي البعدم لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية . 

( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات تبلميذ اجملموعتُت الضابطة ب
 كالتجريبية ُب االختبار التحصيلي البعدم .

اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ُب ( كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطات درجات تبلميذ ج
 القابلية للعمل التعاك٘ب لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبيةك تقدير الذات، ك ٧تاز، اختبارات الدفع لئل

سلوب التعلم التعاوين على تنمية  مهارات أأثر  بعنواف (ِ)ـ(ََِّدراسة مصطفى ) – ٓ
ستخداـ ا، كىدؼ البحث إٔب دراسة أثر لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية  اتالرايضييف التواصل 

إحدل طرؽ التعلم التعاك٘ب َب تدريس الرايضيات لتبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية على التحصيل الدراسي 
فيما بينهم ، ًب بناء أداتُت ٫تا: اختبار التحصيل الدراسى كاختبار  اتالرايضي ُب كمهارات التواصل
كتلميذة من تبلميذ  ( تلميذان ٕٓر ٣تموعة تتكوف من )، كًب اختياضياتالرايُب مهارات التواصل 

من مدرسة الرايض اإلعدادية التابعة إلدارة كفر البطيخ التعليمية ٔتحافظة  ماإلعداد الصف الثا٘ب
ابستخداـ طريقة )فرؽ  درس تبلميذ اجملموعة التجريبية كحدة ٖتليل ا١تقادير اٞتربية تعاكنيان  ،دمياط

                                                           

تقدير الذات صلاز و كادميي والدافع لإلالتعلم التعاوين على التحصيل األ مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية ،اجمليد عبد ( ُ)
 .، د.ط   والقابلية للعمل التعاوين لدى تالميذ الصف الثاين االعدادي

 د.ط .،  على تنمية مهارات التواصل الرايضى لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية أثر أسلوب التعلم التعاوين ،ى مصطف( ِ)
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ما تعرض تبلميذ اجملموعة الضابطة لدراسة نفس الوحدة ابلطريقة ا١تعتادة، كًب التحصيل الطبلبية(، بين
كابستخداـ كبتحليل الدرجات ا٠تاـ  التطبيق على تبلميذ اجملموعتُت قبل كبعد ا١تعاٞتة التجريبية

 سفر ىذا التحليل عن النتائج التالية:أللبحث ك 
توسطي درجات اجملموعة التجريبية بُت م َُ.َ( يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول أ

 كاجملموعة الضابطة َب اختبار التحصيل الدراسي لصاّب اجملموعة التجريبية .
بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  َُ.َ( يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول ب

 .جريبيةلصاّب اجملموعة الت اتالرايضيُب كاجملموعة الضابطة َب اختبار مهارات التواصل 

 ىبعنوان فاعلية استخدام التعلم التعاوين يف تدريس وحدة ادلادة عل (ُ)(ََِّدراسة نصر ) – ٔ
، كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على  التحصيل وادليول العلمية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي

علمية لدل تبلميذ فاعلية استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب تدريس كحدة ا١تادة على التحصيل كا١تيوؿ ال
ا١تعلومات  الصف الثا٘ب اإلعدادم ، أعد دليل ا١تعلم كأكراؽ عمل التلميذ، اختيار ٖتصيلى ُب

استخدـ البحث ا١تنهج  ، مكبعد يكحدة ا١تادة، كمقياس ا١تيوؿ العلمية، كطبق قبل ا١تتضمنة ُب
 يذات الصف الثا٘ب( تلميذان كتلميذة من تبلميذ كتلمَُِ، كتكونت عينة البحث من )التجرييب
من مدارس ا١تشَت اإلعدادية بنات، القناة اإلعدادية بنُت، التحرير اإلعدادية بنات كالغرفة  ماإلعداد

 التجارية اإلعدادية بنُت ٔتدينة بورسعيد ، كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية :
يبية اليت درست بطريقة ( كجود فركؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسط درجات أفراد اجملموعة التجر أ

التعلم التعاك٘ب كمتوسط درجات  أفراد اجملموعة الضابطة اليت تدرس ابلطريقة ا١تعتادة ُب التطبيق 
 البعدم لئلختبار التحصيلي .

 ( التطبيق البعدم لقياس ا١تيوؿ العلمية لصاّب اجملموعة التجريبية .ب 
د اجملموعة التجريبية ُب االختبار التحصيلي ( كجدت عبلقة إرتباطية دالة موجبة بُت درجات أفراج

 كدرجاهتم ُب مقياس ا١تيوؿ العلمية ُب القياس البعدم

                                                           

صيل وادليول العلمية لدى تالميذ الصف الثاين فاعلية استخدام التعلم التعاوين يف تدريس وحدة ادلادة علي التح ، نصر( ُ)
 د.ط .،  اإلعدادي
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بعنوان فعالية طريقة التعلم التعاوين لتدريس بعض موضوعات  (ُ)(ََِٓدراسة حسن ) - ٕ
،  "التعليم العالجي يف تنمية الدافعية والتحصيل لدى طالب كلية الرتبية "شعبة معلم علم النفس

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على فاعلية استخداـ طريقة التعلم التعاك٘ب لتدريس بعض موضوعات 
التعليم العبلجي ُب تنمية الدافعية كالتحصيل لدم طبلب كلية الًتبية شعبة معلم علم النفس، 

ا١تقررة  عداد صياغة للوحدات اليت ًب استخدامها ُب مادة التعليم العبلجيإكلتحقيق ىذا ا٢تدؼ ًب 
كما ًب استخداـ   ،على طبلب الفرقة الرابعة شعبة علم النفس كفق اسًتاتيجية )الفرؽ ا١تتعاكنة (

عداد اختبار ٖتصيلي لقياس إمقياس الدافعية لفاركؽ عبد الفتاح ، ١تعرفة دافعية الطبلب ، كذلك ًب 
من طبلب   طالبان  (َٖٔتصيل الطبلب ُب الوحدات ا١تصوغة، كقد تكونت ٣تموعتا الدراسة من )

،  ان ( طالبَّكلية الًتبية الفرقة الرابعة شعبة علم النفس ، األكٔب ىي اجملموعة الضابطة كتكونت من )
ختبار ، كًب تطبيق ا١تقياس كاال أيضان  ان طالب (َّأما الثانية فهي اجملموعة التجريبية كتكونت من)

أسفرت نتائج الدراسة على تفوؽ اجملموعة ك  التحصيلي على ٣تموعيت الدراسة )الضابطة كالتجريبية(
التعلم التعاك٘ب )الفرؽ ا١تتعاكنة( على  اسًتاتيجية التجريبية اليت درست الوحدتُت ا١تصوغتُت ابستخداـ

، تقليدية ُب كل من مقياس الدافعيةطبلب اجملموعة الضابطة اليت درست الوحدتُت كلتيهما ابلطريقة ال
 . كاالختبار التحصيلي

بعنوان أثر منوذجني للتعلم التعاوين على فعالية الذات األكادميية  (ِ)(ََِٓسة دمحم )درا – ٖ
، كىدؼ البحث إٔب الكشف عن أثر  بتدائيةجتماعية لدى تالميذ ادلرحلة االوفعالية الذات اال

٪توذجُت من ٪تاذج التعلم التعاك٘ب على فعالية الذات األكادٯتية كفعالية الذات االجتماعية لدل 
تلميذان كتلميذة من تبلميذ الصف ا٠تامس  َُٓبتدائية، تكونت العينة من تبلميذ ا١ترحلة اال

 فعالية الذات األكادٯتية كفعالية الذات االجتماعية كأشارت أىم النتائج إٔب : يكاستخدـ مقياس
 ي( كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطى درجات تبلميذ ٣تموعة تعلم التعاكف اٞتماعأ

فعالية الذات األكادٯتية كفعالية الذات  يعلى مقياس مكدرجات تبلميذ ٣تموعة التعلم التقليد
 االجتماعية لصاّب تبلميذ ٣تموعة تعلم التعاكف اٞتماعي 

                                                           

فاعلية طريقة التعلم التعاوين لتدريس بعض موضوعات التعليم العالجي يف تنمية الدافعية والتحصيل لدى  ،حسن ( ُ)
 .د.ط ،  طالب كلية الرتبية شعبة معلم علم النفس

 د.ط .،  الية الذات األكادميى وفعالية الذات االجتماعيةأثر منوذجني للتعلم التعاوىن على فع،  دمحم( ِ)
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درجات تبلميذ ٣تموعة تعلم التنافس اٞتماعي  ي( كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطب 
ليدم على مقياسي فعالية الذات األكادٯتية كفعالية الذات كدرجات تبلميذ ٣تموعة التعلم التق

 . االجتماعية لصاّب تبلميذ ٣تموعة تعلم التنافس اٞتماعي

ىف تنمية توكيد الذات لدى أطفال  بعنوان فعالية التعلم التعاوين (ُ)(ََِٔدراسة إبراىيم ) - ٗ
ة توكيد الذات لدل أطفاؿ الركضة، َب تنمي ، استهدفت الدراسة ْتث فعالية التعلم التعاك٘بالروضة 

كًب استخداـ مقياس تقدير  من أطفاؿ الركضة، ( طفبلن ٕٕجريت الدراسة على عينة مكونة من )أك 
 توكيد الذات ألطفاؿ الركضة، كبرانمج التعلم التعاك٘ب، كتوصلت الدراسة أب :

لتجريبية كاجملموعة متوسطات درجات أطفاؿ اجملموعة ا ( كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت أ
 لصاّب اجملموعة التجريبية . مالضابطة على مقياس تقدير توكيد اللذات َب القياس البعد

( ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطات درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية َب ب
 .مجسبوعُت من تطبيق الربانأالقياسُت البعدل كمتوسطات درجاهتم َب قياس ا١تتابعة بعد 

كساب إسلوب التعلم التعاوين يف أبعنوان فاعلية استخدام  (ِ)(ََِٖدراسة عواد ) - َُ
، ىدؼ البحث إٔب  ادلفاىيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب ادلرحلة اإلعدادية

َب ( ٪توذج جونسوف كجونسوف )لنتعلم معان  التعرؼ على فاعلية استخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب
تدريس كحدة األرض كالغبلؼ اٞتول َب إكساب ا١تفاىيم العلمية كتنمية مهارات التفكَت الناقد لدل 
طبلب الصف األكؿ اإلعدادل، كقاـ إبعداد اختبار ا١تفاىيم العلمية كاختبار للتفكَت الناقد. كًب 

كًب تقسيمهم  م( طالبان كطالبة ابلصف األكؿ اإلعدادٔٔتكونت من ) اختيار عينة البحث كاليت
٪توذج جونسوف كجونسوف  ٣تموعتُت، ٣تموعة ٕتريبية ًب التدريس ٢تا ابستخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب

ًب تطبيق  بعد االنتهاء من التدريسك  ،) لنتعلم معان (، ك٣تموعة ضابطة ًب التدريس ٢تا ابلطريقة ا١تعتادة
كقد أههرت نتائج البحث  ،ب اجملموعتُتاختبار ا١تفاىيم العلمية كاختبار التفكَت الناقد على طبل

                                                           

 .د.ط ،  فعالية التعلم التعاوىن ىف تنمية توكيد الذات لدى أطفال الروضة ، إبراىيم( ُ)
كساب ادلفاىيم العلمية وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب إسلوب التعلم التعاوين يف أفاعلية استخدام  ،عواد ( ِ)

 .د.ط ،  اإلعدادية ادلرحلة
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تفوؽ طبلب اجملموعة التجريبية على طبلب اجملموعة الضابطة َب كل من إكساب ا١تفاىيم العلمية 
 . كتنمية مهارات التفكَت الناقد

و  بعنوان اسرتاتيجية قائمة على حتليل ادلهمة و التعلم التعاوين (ُ)ـ(ََِٗدراسة دمحم ) – ُُ
، و ادلهارات العملية ىف اذلندسة لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية  ية التحصيل الدراسأثرىا ىف تنمي

 يعلى تنمية التحصيل الدراس ىدفت الدراسة إٔب دراسة أثر اسًتاتيجية ٖتليل ا١تهمة ك التعلم التعاك٘ب
للتلميذ  لم ك كتاابن ك ا١تهارات العملية َب ا٢تندسة لدل تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية، كًب إعداد دليبل للمع

عد الباحث اختبارين للتحصيل الدراسي َب أ، كما كفقا السًتاتيجية ٖتليل ا١تهمة ك التعلم التعاك٘ب
كحدة ا٢تندسة ك القياس  ا١تقررة على تبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائى، كتكونت عينة الدراسة من 

ك تلميذه من تبلميذ الصف ا٠تامس  تلميذان  (٣ِّتموعتُت )ٕتريبية ك ضابطة( التجريبية ك عددىا )
ك  ( تلميذان ِٔك الضابطة عددىا) ،دارة الباجور التعليميةٔتدرسة العطف االبتدائية التابعة إل ياالبتدائ

دارة، كلقد طبق مع تلميذه من تبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائى ٔتدرسة اسر٬تة التابعة لنفس اإل
ية متمثلة َب دراسة كحدة ا٢تندسة ك القياس  ابستخداـ تبلميذ اجملموعة التجريبية معاٞتة ٕتريب

بينما قاـ تبلميذ اجملموعة الضابطة بدراسة نفس الوحدة  اسًتاتيجية ٖتليل ا١تهمة ك التعلم التعاك٘ب
البحث على تبلميذ اجملموعتُت قبل كبعد ا١تعاٞتة التجريبية،  مابلطريقة ا١تعتادة ك تطبيق اختبار 

سفر ىذا أا١ترحلة ًب ٖتليل الدرجات ا٠تاـ للبحث ك  يسباع يحصائليل اإلكابستخداـ ٪توذج التح
 :التحليل عن النتائج التالية

بُت متوسطى درجات تبلميذ اجملموعة التجريبية  َُ.َحصائية عند مستول إ( يوجد فرؽ ذك داللة أ
 .التجريبية لصاّب اجملموعة يالختبار التحصيل الدراس مك اجملموعة الضابطة َب التطبيق البعد

درجات تبلميذ اجملموعة  يبُت متوسط َُ.َحصائية عند مستول إ( يوجد فرؽ ذك داللة ب
الختبار ا١تهارات العملية َب ا٢تندسة لصاّب اجملموعة  مالتجريبية ك اجملموعة الضابطة َب التطبيق البعد

 التجريبية

                                                           

اسرتاتيجية قائمة على حتليل ادلهمة و التعلم التعاوىن و أثرىا ىف تنمية التحصيل الدراسى و ادلهارات العملية ىف  ، دمحم( ُ)
 .د.ط،  اذلندسة لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية
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ك  يعلى تنمية التحصيل الدراس ثر كبَت السًتاتيجية ٖتليل ا١تهمة ك التعلم التعاك٘بأ( يوجد ج
 ي.ا١تهارات العملية َب ا٢تندسة لدل تبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائ

بدعم الكمبيوتر ىف تنمية  بعنوان فاعلية التعليم التعاوين (ُ)(ََِٗدراسة يوسف ) – ُِ
الية ، ىدفت ىذه الدراسة إٕب قياس فعادلهارات احملاسبية لدى طالب ادلدرسة الثانوية التجارية 

شارؾ( بدعم الكمبيوتر ُب تنمية ا١تفاىيم ك ا١تهارات  –زاكج  –اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب )فكر 
ااسبية لدل طبلب ا١تدرسة الثانوية التجارية ، كقد اختَتت عينة الدراسة من طبلب الصف الثا٘ب 

ة طحوراي الثانوية ( طالبة من مدرسِّالثانوم التجارم العاـ )نظاـ الثبلث سنوات(، كقوامها )
التجارية ا١تشًتكة التابعة إلدارة شبُت القناطر التعليمية ٔتحافظة القليوبية، ك ٘تثلت أدكات الدراسة 

 -:فيما يليكىي ٚتيعها من إعداد الباحث ، 
اختبار ، ك   اختبار التحصيل،ك  دليل ا١تعلم،ك  ٥تطط تدريس الوحدة التعليمية،ك  بر٣تية الكمبيوتر

 . ائيةا١تواقف األد
 ك توصلت الدراسة للنتائج التالية :

شارؾ بدعم الكمبيوتر ُب تنمية ا١تفاىيم ااسبية  –زاكج  –( تسهم اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب فكر أ
 .طبلب الصف الثا٘ب الثانوم التجارم العاـ  للد
 لهارات ااسبية لد( توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بُت ٖتصيل ا١تفاىيم ااسبية كأداء ا١تب

 . طبلب الصف الثا٘ب الثانوم التجارم العاـ

بعنوان أثر اختالف منطي التعلم الفردي والتعاوين يف بيئة   (ِ)(َُُِدراسة العقباكم ) – ُّ 
،  التعلم التوليفي على تنمية مهارات صيانة احلاسب اآليل لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

رؼ على أثر اختبلؼ ٪تطي التعلم الفردم كالتعاك٘ب ُب بيئة التعلم التوليفي كىدفت الدراسة إٔب التع
على تنمية مهارات صيانة اٟتاسب اآلٕب لدل طبلب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية النوعية ، 

                                                           

، بية لدى طالب ادلدرسة الثانوية التجاريةبدعم الكمبيوتر ىف تنمية ادلهارات احملاس فاعلية التعليم التعاوين ، يوسف (ُ)
 .د.ط جامعة بنها ، 

ثر اختالف منطي التعلم الفردي و التعاوين يف بيئة التعلم التوليفي علي تنمية مهارات صيانة احلاسب االيل أ ، قباكمالع (ِ)
 د.ط .،  لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعليم
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 ( طالبة ابلفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا تعليم بكلية الًتبية النوعيةٕٓك تكونت عينة الدراسة من) 
علي ثبلث ٣تموعات متساكية، كمشلت أدكات الدراسة على  ًب اختيارىم كتوزيعهم عشوائيان  ،ابمشوف

 اختبار للتحصيل ا١تعرُب، كبطاقة ١تبلحظة األداء ا١تهارم، كأشارت نتائج الدراسة إٔب :
ليفي التعاك٘ب( ُب تفوؽ طبلب اجملموعتُت التجريبيتُت األكٔب كالثانية )التعلم التوليفي الفردم كالتعلم التو 

ًب اليت التحصيل ا١تعرُب كاألداء ا١تهارم ١تقرر صيانة اٟتاسب اآلٕب عن طبلب اجملموعة الضابطة 
التدريس ٢تم ابلطريقة التقليدية ٦تا يشَت إٔب أ٫تية كبل النمطُت التوليفي الفردم كالتوليفي التعاك٘ب ُب 

لطبلب، كما أكضحت نتائج الدراسة فاعلية ٪تط التدريس لزايدة التحصيل ا١تعرُب كاألداء ا١تهارم ل
  التعلم التوليفي التعاك٘ب عن التعلم التوليفي الفردم

ولعب الدور ىف تنمية  بعنوان فاعلية كل من التعلم التعاوين (ُ)ـ(َُُِدراسة  فاخرجى ) - ُْ
بحث إٔب كىدؼ ال ،ول متوسط ابدلملكة العربية السعوديةادلفاىيم العلمية لتالميذ الصف األ
كؿ كلعب الدكر َب تنمية ا١تفاىيم العلمية لتبلميذ الصف األ قياس فاعلية كل من التعلم التعاك٘ب

 ، ا١تنهج التجرييبيمتوسط اب١تملكة العربية السعودية )ا١تدينة ا١تنورة( ، كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصف
بكر  يبأ توسط ٔتدرسيتكؿ ا١ت( تلميذان من تبلميذ الصف األَُٓ، كتكونت عينة البحث من )

دارة الًتبية كالتعليم اب١تدينة ا١تنورة، الصديق الرائدة ا١تتوسطة كعمر بن عبد العزيز ا١تتوسطة التابعة إل
 ىم نتائج البحث ىي:أككانت 

لتبلميذ اجملموعة التجريبية  يحصائية بُت متوسط درجات الكسب الفعلإ( كجود فرؽ ذل داللة أ
 يَب اختبار ا١تفاىيم العلمية َب التطبيق القبل خداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘بدرست ابست كٔب اليتاأل

 . ملصاّب التتطبيق البعد َُ.َعند مستول داللة  مكالبعد
لتبلميذ اجملموعة التجريبية  يحصائية بُت متوسط درجات الكسب الفعلإداللة  م( كجود فرؽ ذب
كاجملموعة الضابطة الختيار ا١تفاىيم العلمية  لم التعاك٘بدرست ابستخداـ اسًتاتيجية التع كٔب اليتاأل

 .كٔبلصاّب اجملموعة التجريبية األ َُ.َعند مستول داللة  مَب التطبيق البعد

                                                           

ول متوسط ابدلملكة دلفاىيم العلمية لتالميذ الصف األولعب الدور ىف تنمية ا فاعلية كل من التعلم التعاوين ، فاخرجى (ُ)
 د.ط .،  العربية السعودية
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بعنوان فاعلية برانم  مقرتح قائم على اسرتاتيجية التعلم  (ُ)ـ(َُُِدراسة فداكم ) - ُٓ
تنمية ا١تواطنة  ، ىدؼ البحث إٔبرحلة اإلعدادية التعاوين لتنمية ادلواطنة البيئية لدي تالميذ ادل

 ،البيئية لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، كذلك من خبلؿ برانمج قائم على اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب
إلعدادم من امن تبلميذ الصف األكؿ  ( تلميذان َُِكًب تطبيق البحث على ٣تموعة قوامها )

 ،زيتوف اإلعدادية بنات التابعة ١تديرية الًتبية كالتعليم ٔتحافظة القاىرمدرسيت الزيتوف اإلعدادية بنُت ، ال
اعتمد البحث  ،ََُِ – ََِٗكًب تطبيق الربانمج ُب الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي 

ا١تنهج شبو التجرييب: لقياس أتثَت الربانمج ا١تقًتح القائم على اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تنمية  على
ٖتديد قائمة أببعاد ا١تواطنة  ٘تثلت أدكات البحث ُب تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، لا١تواطنة البيئية لد

استبانو لبياف الوضع اٟتإب للمواطنة البيئية اب١ترحلة ، ك البيئية ا١تقًتحة اليت ينبغي أف يتضمنها الربانمج
كأسفر البحث عن النتائج  طنة البيئيةمقياس ا١توا، ك برانمج قائم على األنشطة البلصفية، ك اإلعدادم

 : التالية 
( بُت متوسطي درجات التبلميذ لبعد َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )أ

 .ا١تسئولية الشخصية البيئية قبل كبعد تطبيق الربانمج لصاّب التطبيق البعدم
درجات التبلميذ لبعد ( بُت متوسطي َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم )ب

 .قبل كبعد تطبيق الربانمج لصاّب التطبيق البعدم يالعمل اٞتماعي التعاك٘ب البيئ
  قدمت عدد من التوصيات منها: من خبلؿ النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فقد

، كذلك شراؾ التبلميذ ُب حل ا١تشكبلت اجملتمعية البيئية سواء ُب ا١تدرسة أك ُب البيئة ايطة بوإ
بتكليفهم ابلقياـ ابختيارىا كحصرىا كالتخطيط ٟتلها كذلك لتدريبهم على مهارات حل ا١تشكبلت 

تدريب ا١تعلمُت كالقائمُت ابألنشطة البلصفية على تطبيق اسًتاتيجية ، ك كالعمل اٞتماعي التعاكف
 . التعلم التعاك٘ب ُب معاٞتة قضااي البيئة ُب الربامج الدراسية

                                                           

 فاعلية برانم  مقرتح قائم على اسرتاتيجية التعلم التعاوين لتنمية ادلواطنة البيئية لدي تالميذ ادلرحلة اإلعدادية ، فداكل (ُ)
 .د.ط ، 
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بعنوان أثر اسرتاتيجييت التعليم الفردي والتعليم التعاوين بربام   (ُ)(َُِْٛتد )دراسة أ - ُٔ 
، الباحثني الرتبويني ىالتعلم القائم على الويب على تنمية مهارات حل ادلشكلة ادلعلوماتية لد

على ىدؼ البحث إٔب الكشف أثر اسًتاتيجييت التعليم الفردم كالتعليم التعاك٘ب بربانمج التعلم القائم 
الويب على تنمية التحصيل ا١تعرُب كمهارات حل ا١تشكلة ا١تعلوماتية لدل الباحثُت الًتبويُت، كًب 
استخداـ منهج البحث التطويرم الذم يتضمن ا١تنهج الوصفي التحليلي ُب ٖتليل اتول، كمنهج 

ردم كالتعليم التعاك٘ب التطوير ا١تنظومي، كمنهج البحث التجرييب عند قياس أثر اسًتاتيجييت التعليم الف
بربامج التعلم القائم على الويب على تنمية مهارات حل ا١تشكلة ا١تعلوماتية لدم الباحثُت الًتبويُت، 

( ابحثان تربواين من طلبة الدكتوراه ُب فلسفة الًتبية، كًب تقسيمهم عشوائيان ِٗكًب اختيار عينة البحث )
( ابحث كدرسوا ابستخداـ اسًتاتيجية التعليم ُْإٔب ٣تموعتُت، اجملموعة األكٔب تكونت من )

كقد أعد  ابستخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب، (ابحثان درسوآُالفردم، كاجملموعة الثانية تكونت من)
،  الباحث للبحث األدكات التالية :اختبار التحصيل ا١تعرُب ٟتل ا١تشكلة ا١تعلوماتية )قبلي/بعدم(

 ا١تعلوماتية )قبلي/بعدم(مقياس مهارات حل ا١تشكلة ك 
  كقد أسفر البحث عن النتائج التالية :

( بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية َٓ.َ( يوجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستول داللة )أ
األكٔب )اسًتاتيجية التعليم الفردم( كاجملموعة التجريبية الثانية )اسًتاتيجية التعليم التعاك٘ب( ُب التطبيق 

١تقياس كل مهارة من مهارات حل ا١تشكلة ا١تعلوماتية ك٣تموعها، لصاّب اجملموعة التجريبية البعدم 
 .الثانية

( بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية َٓ.َ( يوجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستول داللة )ب
رات حل ا١تشكلة األكٔب )اسًتاتيجية التعليم الفردم( ُب التطبيق القبلي كالتطبيق البعدم ١تقياس مها

  .ا١تعلوماتية لصاّب التطبيق البعدم

                                                           

تعليم الفردي والتعليم التعاوين بربام  التعلم القائم على الويب على تنمية مهارات حل أثر اسرتاتيجييت ال ،أٛتد ( ُ)
 .د.ط ،  ادلشكلة ادلعلوماتية لدي الباحثني الرتبويني
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اتيجيات التعلم التعاوين يف تدريس بعنوان فعالية بعض اسرت  (ُ)(َُِْدراسة دمحم )  - ُٕ
حلة ر ايضيات وعالقتو ببعض مهارات التفاعل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ ادلر ال

ة بعض اسًتاتيجيات التعلم التعاك٘ب ُب تدريس الرايضيات ، كىدفت الدراسة إٕب معرفة فعالياإلعدادية
 ،كعبلقتو ببعض مهارات التفاعل االجتماعي كالتحصيل الدراسي لدم تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادم

كاعتمد الباحث على ا١تنهج شبو التجرييب)نظاـ اجملموعة الواحدة( ابلرجوع إٔب البحوث كالدراسات 
كمعرفة فعالية التعلم التعاك٘ب علي التحصيل كعبلقتها ببعض مهارات السابقة إلعداد أدكات الدراسة 

تشمل تطبيق قبلي لؤلدكات قبل  ةالتفاعل االجتماعي، حيث استخدمت ٣تموعو ٕتريبية كاحد
 ،الربانمج كتطبيق بعدم بعد برانمج التعلم التعاك٘ب كتطبيق تتبعي بعد فًته من تطبيق التطبيق البعدم

كًب اختيار العينة بطريقو عشوائية، ككانت العينة من طبلب ا١ترحلة اإلعدادية ٔتدرسة شعَت اإلعدادية 
( من اإلانث، كقد تراكح سن ىؤالء َُ( من الذكور ك)ٓكتلميذه ) ان ( تلميذُٓككاف عدد التبلميذ)

اختبار كىي الباحث أدكات  أعدكللتحقق من صحة فركض الدراسة  ،سنوُْ-ُِالطبلب مابُت 
مقياس مهارات التفاعل ، ك إعداد الباحث -ٖتصيلي ُب مادة الرايضيات للصف األكؿ اإلعدادم

برانمج تدرييب لتنمية التحصيل الدراسي ابستخداـ بعض اسًتاتيجيات ،ك إعداد الباحث -االجتماعي
   تإب :كالككانت نتائج الدراسة ،إعداد الباحث-التعلم التعاك٘ب لتبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم

( توجد فركؽ ُب درجات التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية من تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية بُت أ
التطبيق القبلي كالتطبيق البعدم بعد تطبيق برانمج التعلم التعاك٘ب لصاّب التطبيق البعدم عند مستول 

 (َٓ.َداللة)
من تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية بُت القياس ( توجد فركؽ ُب التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية ب

البعدم كالقياس التتبعي لصاّب القياس التتبعي بعد فًته زمنيو من تطبيق برانمج التعلم التعاك٘ب عند 
 (َٓ.َمستول داللة)

  : ُب ضوء النتائج كاآلٌب كجاءت توصيات الدراسة
  .من اجل إثراء العملية التعليمية ( ضركرة االىتماـ ابلتعلم التعاك٘ب داخل ا١تؤسسات التعليميةأ

                                                           

ايضيات وعالقتو ببعض مهارات التفاعل االجتماعي ر يات التعلم التعاوين يف تدريس الاتيجفعالية بعض اسرت  ،دمحم ( ُ)
 .د.ط ،  حلة اإلعداديةر ي لدى تالميذ ادلوالتحصيل الدراس
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طريقة التعلم التعاك٘ب داخل بلتدريس ل( ضركرة عقد دكرات تدريبيو للمعلمُت من اجل إعدادىم ب
 .الفصوؿ

 .( ٬تب إجراء دراسات كْتوث أخرم لتأكيد فاعلية التعلم التعاك٘ب علي التفكَت االبتكارم ج

 العربية للناطقني بغريىا :: الدراسات اليت تناولت تعليم اللغة  اثنياً 
ىتمت بتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، كٖتاكؿ الباحثة أف اىناؾ بعض الدراسات اليت   

تعرض الدراسات كاألْتاث اليت تيسر ٢تا االطبلع عليها ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، 
 كمن ىذه الدراسات :

تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى الدارسني يف برام  تعليم  وافبعن (ُ)(ََُِدراسة سآب ) – ُ
، كاستهدؼ ىذا البحث ٖتديد مهارات القراءة الصامتة ا١تناسبة اللغة العربية لغري الناطقني هبا

للدارسُت ُب ا١تستول ا١تتقدـ ُب برانمج تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ، كذلك بغية بناء برانمج قرائي 
( دارسان ٖٓا١تهارات اليت ٘تثل ضعفان صارخان لدل ىؤالء الدارسُت األجانب، كقد مشلت العينة ) لتنمية

 ، كمتعددم اللغات كالثقافات األـ، ككانت أدكات الدراسة كالتإب :رمتبايٍت األعما
 إعداد قائمة ٔتهارات القراءة الصامتة ا١تناسبة للدارسُت ُب ا١تستول ا١تتقدـ .أ( 

 للتحقق من صبلحية القائمة .استبياف ب( 
 إعداد اختبار لقياس مهارات القراءة الصامتة .ج( 

كقد انتهى البحث إٔب فاعلية الربانمج ا١تقًتح ُب تنمية مهارات القراءة ا١تستهدفة لدل ىؤالء  
ختبلؼ أعمار الدارسُت، كذلك أكدت النتائج اختبلؼ أتثَت الربانمج ُب تنمية ىذه ا١تهارات أب

 كخرباهتم السابقة ابللغة، حيث أههر الدارسوف الصغار تقدمان على الكبار ُب االستفادة من الدارسُت
 الربانمج، ككذلك تقدـ الدارسوف غَت ذكم ا٠تربة السابقة ابلعربية على ذكم ا٠تربة السابقة .

تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( بعنواف  (ِ)ـ(َُِِدراسة خليل) – ِ
كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على كاقع تدريس اللغة العربية ُب كالية ..حتدايت .. وحلول ، طرق

                                                           

 د.ط .،  الصامتو لدي الدارسني يف برام  تعليم اللغو العربيو لغري الناطقني هبا ةتنمية مهارات القراء ، سآب( ُ)
 ، د.ط . تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..وحلول،  ( خليلِ)
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ألربات ، من حيث الطرؽ ا١تستخدمة، كا١تشكبلت اليت تواجو تدريس اللغة العربية كمدرسيها كأكلياء 
ة من ٚتيع ا١تدراء األمور كالتبلميذ ُب ا١تدارس اإلسبلمية كالعربية ُب كالية ألربات، كتكونت عينة الدراس

كمعاكنيهم ، ككذلك معلمي اللغة العربية ُب ا١تدارس العربية كاإلسبلمية ُب كالية ألربات ، فكاف عدد 
( مدرسان ، ًب ٖتليل البياانت إحصائيان ُٖ( ، أما عدد ا١تدرسُت فقد بلغ )ٖا١تدراء كمن ينوب عنهم )

 ، كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية : ( اٟتـز اإلحصائية للعلـو االجتماعيةSPSSابستخداـ )
أ( أف ٤تور ا١تشكبلت ا١تتعلقة بواقع تدريس اللغة العربية كلغة اثنية كوهنا مادة غَت معتمدة من كزارة 

 الًتبية ُب ا١تدارس العربية كاإلسبلمية .
 ابللغة ب( إعداد ا١تعلم كبرامج تطويره كتدريبو تعد ضعيفة خصوصان ُب طرؽ تعليم غَت الناطقُت

 العربية، ابإلضافة إٔب أف أغلب ا١تعلمُت غَت متخصصُت ابللغة العربية .
ج( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ا١تشكبلت اليت يواجهها معلم اللغة العربية اب١تدارس العربية 

 كاإلسبلمية ُب كالية ألربات من كجهة نظر معلمي اللغة العربية .
 ٤تاكر ا١تشكبلت اليت يواجهها معلم اللغة العربية ُب ا١تدارس العربية د( ىناؾ عبلقة ارتباطية بُت

 كاإلسبلمية ُب كالية ألربات.

مهارات منه  مقرتح للمستوى األول وفق معايري  فاعليةبعنوان  (ُ)ـ(َُِِ) سفردراسة  – ّ
ٖتليل كاقع البحث إٔب  ىدؼ، التواصل يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف دمشق 

منهج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )ا١تستول األكؿ( ُب معهد اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، 
كبياف مدل مبلءمتو ١تعايَت مهارات التواصل، كبناء معايَت خاصة لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 

اتبع البحث ا١تنهج  ،بياف فاعلية ا١تنهج ا١تقًتحُب ا١تستول األكؿ لبناء منهج كفق ىذه ا١تعايَت ك 
معلمي اللغة من  معلمان ( ُٓكتكونت عينة البحث من ) الوصفي التحليلي كا١تنهج شبو التجرييب ،

( معلمان من ُُالعربية لغَت الناطقُت هبا ُب معهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بدمشق ك )
 ىيأدكات البحث  ككانت، اطقُت هبا ُب ا١تعهد العإب لتعليم اللغاتمعلمي اللغة العربية لغَت الن

استبانة للتعرؼ على كاقع تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )ا١تستول األكؿ( ُب معهد اللغة العربية 
                                                           

يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  التواصل مهارات رتح للمستوى األول وفق معايري منه  مق فاعليةسفر، ( ُ)
 . د.ط،  يف دمشق
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جريبية أعدهتا الباحثة للوقوؼ على أداء اجملموعتُت الت األربعهارات ا١ت لغَت الناطقُت هبا، كاختبارات ُب
ًب تطبيق البحث ُب معهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بدمشق، ُب الفصل األكؿ  ،كالضابطة

 اآلٌب :، كقد أسفرت النتائج عن ( َُُِ-ََُِمن العاـ الدراسي )
أ( ال توحد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات ا١تعلمُت للمجموعة الضابطة كالتجريبية ُب 

 ق القبلي الختبارات ا١تهارات .التطبي
ب( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات ا١تعلمُت للمجموعة الضابطة كالتجريبية ُب 

 التطبيق البعدم الختبارات ا١تهارات .

بعنوان كفاءة استخدام ادلُدوَّانت اإللكرتونية يف تنمية بعـض  (ُ)ـ(َُِّدراسة إبراىيم ) – ْ
، استهدؼ البحث التعرؼ على كفاءة الوظيفية لدى غريالناطقني ابللغة العربيةمهارات الكتابة 

استخداـ ا١تدكانت اإللكًتكنية ُب تنمية بعض مهارات الكتابة الوهيفية لدل غَت الناطقُت ابللغة 
( طالبان من جنسيات ٥تتلفة يدرسوف ُب ا١تستول ا١تتوسط ُُالعربية، كتكونت عينة البحث من )

ل لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ٔتدينة نصر ابلقاىرة، كتكونت أدكات البحث من ٔتركز الني
قائمة مهارات الكتابة الوهيفية، كاختبار مهارات الكتابة الوهيفية، كمدكنة إلكًتكنية ميعدة لتدريس 

مهارات الكتابة مهارات الكتابة الوهيفية، كقاـ الباحث بتطبيق االختبار تطبيقان قبليان، ٍب تدريس 
الوهيفية من خبلؿ ا١تدكنة اإللكًتكنية، ٍب تطبيق االختبار بعداين على الطبلب عينة البحث، كقد 
أسفرت النتائج عن تنمية مهارات الكتابة الوهيفية موضع االىتماـ ابلبحث لدل طبلب العينة؛ ٦تا 

كتابة الوهيفية لدل غَت الناطقُت يؤكد كفاءة استخداـ ا١تدكانت اإللكًتكنية ُب تنمية بعض مهارات ال
 .ابللغة العربية

  

                                                           

 الناطقني ابللغة العربية غري كفاءة استخدام ادلُدوَّانت اإللكرتونية يف تنمية بعـض مهارات الكتابة الوظيفية لدى ، إبراىيم(ُ)
 . د.ط، 
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 : الدراسات اليت تناولت بقاء أثر التعلم: اثلثاً 

أثر التدريس ابستخدم خرائط ادلعرفة يف التحصيل  بعنواف (ُ)ـ(ََِِدراسة الدكسرم ) – ُ
الدراسي واالحتفاظ ابدلعلومات يف مادة الدراسات االجتماعية لتلميذت الصف اخلامس 

ىدفت الدراسة إٔب معرفة أثر التدريس ابستخداـ خرائط ا١تعرفة ُب البتدائي مبملكة البحرين ، ا
التحصيل الدراسي كاالحتفاظ اب١تعلومات ُب مادة الدراسات االجتماعية لتلميذت الصف ا٠تامس 

( فقرة ِّاالبتدائي، كأعدت الباحثة ٣تموعة من خرائط ا١تعرفة ككذلك اختباران ٖتصيليان مكوف من )
من نوع االختيار من متعدد، كًب اختيار عينة الدراسة من مدرسة مدينة ٛتد االبتدائية للبنات ٔتملكة 

( تلميذة ًب توزيعهن على ٣تموعتُت، اجملموعة التجريبية كتضم ٔٓككاف عدد أفراد العينة ) ،البحرين
نهج شبو التجرييب حيث ( تلميذة . ًب استخداـ ا١تِٗ( تلميذة، كاجملموعة الضابطة كتضم )ِٕ)

درست اجملموعة التجريبية ابستخداـ خرائط ا١تعرفة، أما اجملموعة الضابطة فدرست ابلطريقة التقليدية، 
كاستغرقت التجربة أربعة أسابيع، بواقع حصتُت ُب األسبوع، كًب تطبيق االختبار القبلي كالبعدم على 

 ،بعد مركر أربعة أسابيع على إجراء االختبار البعدم ٍب ًب تطبيق االختبار البعدم ا١تؤجل ،اجملموعتُت
 سفرت الدراسة عن النتائج التالية :أك 

أف التدريس ابستخداـ خرائط ا١تعرفة ُب تدريس ا١توضوعات ا١تختارة ال يوجد لو أثر ُب أ( 
 التحصيل الدراسي.

ر إ٬تايب على أف التدريس ابستخداـ خرائط ا١تعرفة ُب تدريس ا١توضوعات ا١تختارة لو أثب( 
 . االحتفاظ اب١تعلومات لصاّب اجملموعة التجريبية

ىف تدريس اذلندسة وأثره على  استخدم التعلم التعاوين بعنواف (ِ)ـ(ََِّدراسة عبد الكرٙب ) – 2
، ىدؼ البحث أب  وبقاء أثر التعلم يوتفكريىم اذلندس يحتصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائ

ثره على ٖتصيل تبلميذ الصف الرابع أتعلم التعاكٗب َب تدريس ا٢تندسة ك سلوب الأدراسة استخداـ 
                                                           

لتدريس ابستخدم خرائط ادلعرفة يف التحصيل الدراسي واالحتفاظ ابدلعلومات يف مادة الدراسات أثر ا ،كسرم الد( ُ)
 د.ط . ، االجتماعية لتلميذت الصف اخلامس االبتدائي مبملكة البحرين

ريىم بتدائى وتفكعلى حتصيل تالميذ الصف الرابع االاستخدم التعلم التعاوىن ىف تدريس اذلندسة وأثره  ،الكرٙب عبد ( ِ)
 د.ط .،  اذلندسي وبقاء أثر التعلم



 

110 
 

كتلميذة  ان ( تلميذّٔثر التعلم، كقد بلغ عدد أفراد عينة البحث )أاالبتدائى كتفكَتىم ا٢تندسى كبقاء 
،  من تبلميذ الصف الرابع االبتدائي كًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت إحدا٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة

حيث درس تبلميذ اجملموعة التجريبية كحدة  كد من تكافؤ اجملموعتُت ًب تنفيذ ٕتربة البحثتألكبعد ا
ا٢تندسة ابلصف الرابع ابستخداـ أسلوب التعلم التعاك٘ب كدرس تبلميذ اجملموعة الضابطة الوحدة 

 نفسها ابلطريقة العادية، كأسفرت نتائج البحث عن :
ب التعلم التعاك٘ب عن التبلميذ الذين درسوا ابلطريقة ا١تعتادة ُب ( تفوؽ التبلميذ الذين درسوا أبسلو أ

 التحصيل ا٢تندسي .
( أف استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب تدريس ا٢تندسة لتبلميذ الصف الرابع لو أثره اإل٬تايب على ب 

 ( .ضعاؼ –متوسطُت  –صيلية )متفوقُت ٖتصيلهم ابختبلؼ مستوايهتم التح
التعاك٘ب ُب تدريس ا٢تندسة لتبلميذ الصف الرابع جعل ا١تادة ا١تتعلمة أبقى  ( أف استخداـ التعلمج 

 . أثران مقارنةن إبجراءات التدريس العادية

مدى احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي ابدلفاىيم  بعنواف (ُ)ـ(ََِّا٠تطيب )دراسة  – ّ
كىدفت الدراسة األردن ، النحوية ، والصرفية ادلقررة للصفني اخلامس والسادس األساسيني يف 

إٔب تعرؼ درجة احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي اب١تفاىيم النحوية، كالصرفية ا١تقررة للصفُت 
( طالبان كطالبة، كاستخدـ الباحث اختباران ْٕٔا٠تامس كالسادس، كتكونت عينة الدراسة من )

 ٖتصيليان من إعداده، كأسفر البحث عن النتائج التالية :
%( من ا١تفاىيم دكف اٟتد األدٗب ١تعيار ٔ,ّٔاحتفاظ الطلبة اب١تفاىيم ا١تذكورة، ككاف )أ( ضعف 

 %( .َٕاالحتفاظ ا١تقبوؿ الذم حدده اكموف ب )
 ب( ىناؾ فرؽ داؿ بُت احتفاظ البنات كالبنُت لتلك ا١تفاىيم، لصاّب البنات .

                                                           

مدى احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي ابدلفاىيم النحوية ، والصرفية ادلقررة للصفني اخلامس والسادس ا٠تطيب ، ( ُ)
 د.ط .،  األساسيني يف األردن
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ادلفاىيم يف تدريس النحو على  فعالية استخدام خرائط بعنواف (ُ)ـ(ََِٔدراسة إبراىيم ) – ْ
كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي ، 

فعالية استخداـ خرائط ا١تفاىيم ُب تدريس النحو على التحصيل كبقاء أثر التعلم لدل طبلب الصف 
ُت كتسعُت طالبان كطالبة من طلبة الصف ( اثنِٗاألكؿ الثانوم العاـ، كقد تكونت عينة الدراسة من )

األكؿ الثانوم ٔتحافظة بورسعيد، ككانت أدكات الدراسة ىي اختبار ٖتصيلي ُب النحو يقيس 
ا١تستويُت ا١تعرفيُت )الفهم كالتطبيق( كًب استخداـ دليل للمعلم كدليل للطالب كفقان السًتاتيجية خرائط 

 تية :ا١تفاىيم، كأسفرت الدراسة عن النتائج اآل
بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعة  َُ.َ( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول أ

 التجريبية كالضابطة ُب االختبار التحصيلي البعدم لصاّب اجملموعة التجريبية .
بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعة  َُ.َ( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ب

 االختبار التحصيلي ا١تؤجل لصاّب اجملموعة التجريبية .التجريبية كالضابطة ُب 
بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعة  َُ.َ( توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ج

 التجريبية ُب التطبيقُت القبلي كالبعدم لصاّب التطبيق البعدم .
لدل طبلب اجملموعة ( فعالية خرائط ا١تفاىيم ُب رفع مستول التحصيل كاستبقاء أثر التعلم ْ

 .التجريبية

فعالية برانم  قائم على نظرية الذكاءات ادلتعددة يف بقاء  بعنواف (ِ)ـ(ََِٖدراسة حسن ) – ٓ
أثر التعلم وتنمية التفكري الناقد واالجتاه ضلو دراسة علم النفس لدى طالب الفرقة الثالثة بكلية 

نظرية الذكاءات ا١تتعددة ُب بقاء أثر التعلم  ، ىدفت الدراسة إٔب إعداد برانمج قائم علىالرتبية 
كتنمية التفكَت الناقد كاالٕتاه ٨تو دراسة علم النفس لدل طبلب الفرقة الثالثة شعبة معلم علم النفس 

( طالب كطالبة كًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت األكٔب َٔبكلية الًتبية، كتكونت عينة الدراسة من )

                                                           

لتعلم لدى طالب الصف األول فعالية استخدام خرائط ادلفاىيم يف تدريس النحو على التحصيل وبقاء أثر ا ، إبراىيم( ُ)
 .د.ط ،  الثانوي

فعالية برانم  قائم على نظرية الذكاءات ادلتعددة يف بقاء أثر التعلم وتنمية التفكري الناقد واالجتاه ضلو دراسة  ،حسن ( ِ)
 د.ط .،  علم النفس لدى طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية
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كقاـ الباحث أبعداد  ،كطالبة ان ( طالبَّكاألخرل ٕتريبية كتضم ) كطالبة، ان ( طالبَّضابطة كتضم )
أدكات الدراسة كىي استبياف ١تعرفة أىم الذكاءات اليت ٯتكن االعتماد عليها أثناء الدراسة، كقائمة 

ككاف  ،ٔتهارات التفكَت الناقد، كاختبارين أحد٫تا للتفكَت الناقد كاآلخر للتحصيل، كمقياس لبلٕتاه
 –نتائج أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات الطبلب ُب التطبيقُت من أىم ال

( لصاّب التطبيق البعدم لطبلب اجملموعة التجريبية، ُب  َُ,َعند مستول ) –القبلي كالبعدم 
 . اختبار التفكَت الناقد كاختبار التحصيل كمقياس االٕتاه

دراسة التفاعل بني خرائط ادلفاىيم وتوجو اذلدف  فبعنوا (ُ)ـ(ََُِدراسة عبد السبلـ ) – ٔ
)التعلم/الدرجة( وأثره على حتصيل ادلفاىيم العلمية وبقاء أثر التعلم دلادة االقتصاد ادلنزيل لتالميذ 

كىدفت الدراسة إٔب معرفة أثر التفاعل بُت خرائط ا١تفاىيم كتوجو ا٢تدؼ  الصف الثاين اإلعدادي،
على ٖتصيل ا١تفاىيم العلمية كبقاء أثر التعلم ١تادة االقتصاد ا١تنزٕب لدل )التعلم /الدرجة( كأثره 

( طالبة ََُطالبات ا١ترحلة اإلعدادية، كتكونت عينة الدراسة من ٣تموعة ضابطة ك٣تموعة ٕتريبية )
( طالبة، كاستخدمت ِٓكقسمت إٔب أربع ٣تموعات حسب توجهات ا٢تدؼ كل ٣تموعة عددىا )

 ت إحصائيان، كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية :ل ثنائي االٕتاه لتحليل البياانسلوب ٖتليأالدراسة 
( كجود أثر دالة إحصائيان للمعاٞتة التجريبية ُب اختبار ا١تفاىيم لصاّب ٣تموعة الطالبات البلٌب درسن أ

 ابستخداـ خرائط ا١تفاىيم .
جملموعة الطالبات البلٌب درسن ابستخداـ ( ال يوجد أثر داؿ إحصائيان ُب اختبار ٖتصيل ا١تفاىيم ب

 توجهات ا٢تدؼ )التعلم / الدرجة(

وعرب الفيديو ىف تنمية  ياحل يفاعلية العرض ادلسرح  بعنواف (ِ)ـ(َُُِدراسة مرموش ) - ٕ
، كىدفت الدراسة  إٔب  التعلم ضلو ادلادة الدراسية وبقاء أثر التعلم لديهم ياجتاىات التالميذ بطيئ

كعرب الفيديو ُب تنمية إتاىات التبلميذ بطيئي التعلم ٨تو  ياٟت يفاعلية العرض ا١تسرح التعرؼ على
                                                           

ادلفاىيم وتوجو اذلدف )التعلم/الدرجة( وأثره على حتصيل ادلفاىيم العلمية وبقاء دراسة التفاعل بني خرائط  ، لسبلـعبد ا( ُ)
 د.ط .،  أثر التعلم دلادة االقتصاد ادلنزيل لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي

وبقاء  فاعلية العرض ادلسرحى احلى وعرب الفيديو ىف تنمية اجتاىات التالميذ بطيئى التعلم ضلو ادلادة الدراسية ، مرموش( ِ)
 د.ط .،  أثر التعلم لديهم
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ا١تادة الدراسية كبقاء أثر التعلم لديهم ، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب كا١تنهج ا١تقارف ، كطبقت 
كاعتمدت على كتلميذة ،  ان ( تلميذُٖالتعلم بلغ عددىم ) يالدراسة على عينة من التبلميذ بطيئ

 ٣تموعة من األدكات ىى الوحدة ا١تمسرحة ، برانمج فيديو ، مقياس االٕتاه ٨تو ا١تادة الدراسية ،
كإستبانو مستول ثقاُب ، كقد  ياالختبار التحصيلى ، بطاقيت ا١تبلحظة كاختبار ذكاء غَت لفظ

سطات درجات تبلميذ توصلت أب ٣تموعة من النتائج أ٫تها كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متو 
ا١تؤجل َب  مكالبعد األكؿ ، مكالبعد يالضابطة( َب التطبيق القبل –اجملموعات الثبلث )التجريبيتُت 

 . التعلم ياالٕتاه ٨تو ا١تادة الدراسية كبقاء أثر التعلم لدل التبلميذ بطيئ

يات يف كل من فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس الرايض بعنواف (ُ)ـ(َُِْدراسة فرغل ) - ٖ 
، ىدؼ البحث  التحصيل وبقاء أثر التعلم واحلس العددي لدى تالميذ الصف الثاين االبتدائي

إٔب التعرؼ على فاعلية االسًتاتيجية ا١تقًتحة لتدريس الرايضيات ُب كل من التحصيل كبقاء أثر التعلم 
ج شبو التجرييب من خبلؿ كاٟتس العددم لدل تبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي، استخدـ البحث ا١تنه

( تلميذان َٖتطبيقو على ٣تموعة من تبلميذ الصف الثا٘ب االبتدائي، كتكونت عينة البحث من )
كتلميذة ٔتدرسة ديركط اٞتديدة التابعة إلدارة ديركط التعليمية ٔتحافظة أسيوط ، كًب تقسيمهم إٔب 

ست ابلطريقة ا١تعتادة، كاألخرل كتلميذة در  ان ( تلميذ٣َْتموعتُت إحدا٫تا ضابطة كتكونت من )
كتلميذة درست نفس الوحدة ا١تقررة ابستخداـ االسًتاتيجية ا١تقًتحة  ان ( تلميذَْٕتريبية تكونت من )

القائمة على التعلم النشط، كأههرت النتائج تفوؽ تبلميذ اجملموعة التجريبية على تبلميذ اجملموعة 
كاٟتس العددم، كًب عرض عدد من التوصيات من  الضابطة ُب كل من التحصيل كبقاء أثر التعلم

التعلم التعاك٘ب( ١تا ٢تا من فاعلية ُب  –أ٫تها: استخداـ االسًتاتيجية ا١تقًتحة )األلعاب التعليمية 
 .ٖتصيل التبلميذ كبقاء أثر التعلم لديهم 

  

                                                           

فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس الرايضيات يف كل من التحصيل وبقاء أثر التعلم واحلس العددي لدى تالميذ  ،فرغل ( ُ)
 د.ط .،  الصف الثاين االبتدائي
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 : التعليق على الدراسات السابقة

ة ٔتوضوع الدراسة ٯتكن رصد من خبلؿ ما ًب عرضو من دراسات سابقة ذات العبلق
 ا١تبلحظات التالية :

ـ كحيت ََُِ(  دراسة أجريت خبلؿ الفًتة من عاـ ِٗ( بلغ ٣تموع الدراسات اليت ًب عرضها )ُ
( سبع ُٕقسمت إٔب ثبلثة ٤تاكر: اور األكؿ) ـ ،كًب عرضهم من األقدـ إٔب األحدث،َُِْعاـ 

 . خداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘بعشرة دراسة عرضت الدراسات اليت تناكلت است
 ٙتا٘ب( ٖ، ك)( أربع دراسات ْكانت )  تناكلت تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الدراسات اليت( ِ 

 .دراسات تناكلت دراسة بقاء أثر التعلم 
( أههرت العديد من الدراسات فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب من خبلؿ ٣تموعات ّ
كنواحي أخرل مثل: االٕتاىات،  كنية  مقارنة ابلطرؽ الفردية التقليدية ُب التحصيل الدراسيتعا

 .كاالحتفاظ أبثر التعلم، كتنمية النواحي النفسية كاالجتماعية 
ـ(  كجود عبلقة إرتباطية دالة موجبة بُت درجات أفراد اجملموعة ََِّ( أههرت دراسة )نصرْ

التعلم التعاك٘ب( ُب االختبار التحصيلي كدرجاهتم ُب مقياس ا١تيوؿ التجريبية )اليت درست بطريقة 
ـ( كجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائية ََِٗالعلمية ُب القياس البعدم، كما أههرت دراسة )يوسف 
ـ( كجود عبلقة َُِْأههرت دراسة )دمحم ك بُت ٖتصيل ا١تفاىيم ااسبية كأداء ا١تهارات ااسبية، 

مهارات التفاعل االجتماعي كالتحصيل الدراسي ُب مادة الرايضيات لدل تبلميذ ا١ترحلة ارتباطية بُت 
 اإلعدادية .

أههرت دراسات أخرل أف استخداـ التعلم التعاك٘ب ٬تعل ا١تادة ا١تتعلمة أبقى أثران مقارنةن إبجراءات  (ٓ
 .ـ(َُِْـ(، كدراسة )فرغل ََِّالتدريس العادية كههر ذلك ُب دراسة )عبد الكرٙب 

كيبلحظ من خبلؿ عرض الدراسات السابقة قلة الدراسات اليت تناكلت تعليم اللغة العربية  (ٔ
للناطقُت بغَتىا، كما أف الدراسات اليت تيسر للباحثة اإلطبلع عليها ُب ىذا اجملاؿ ٓب تتناكؿ 

من ىنا تربز أ٫تية الدراسة استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ك 
 اٟتالية . 
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 ختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية :واال االتفاقأوجو 

 أوالً : دراسات احملور األول :

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافها : – ٔ

مع معظم الدراسات السابقة اليت ًب عرضها من حيث دراسة فعالية الدراسة اٟتالية تتفق 
ىدفت إٔب التعرؼ على فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم ، حيث أف الدراسة اٟتالية لتعاك٘ب التعلم ا

لتعلم لدل طبلب الصف اثر أب كاالحتفاظالتعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا 
،  ـ(ََِِـ( ، كدراسة )التو٬ترم ََِِدراسة )ا٠تور ، كىي بذلك تتفق مع األكؿ اإلعدادم 

ـ( ، كدراسة ََِّـ( ، كدراسة )نصرََِّـ( ، كدراسة ) عبد اجمليد ََِّكدراسة )مصطفى 
ـ( ، كدراسة )فداكم ََِٖـ( ، كدراسة )عواد ََِٔـ( ، كدراسة )إبراىيم ََِٓ)حسن 
 ـ(.َُِْـ( ، كدراسة )دمحم َُُِ

م التعاك٘ب ُب ـ( ُب دراسة فعالية التعلََِِكما اتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة )غلـو 
تنمية بعض مهارات اللغة العربية بشكل خاص، كاختلفت مع ابقي الدراسات ُب ا١تادة الدراسية اليت 

 يستخدـ ُب تدريسها اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب .

كعلى الرغم من اتفاؽ الدراسة اٟتالية مع كل الدراسات السابقة ُب دراسة فاعلية التعلم 
ت مع بعض الدراسات اليت استخدمت اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب مع التعاك٘ب إال أهنا اختلف

ـ( ، كدراسة )فاخرجي ََِٗـ( ، كدراسة )يوسف ََِٗاسًتاتيجية أخرل كدراسة )دمحم 
ـ( ، كما أهنا اختلفت مع بعض الدراسات اليت استخدمت ٪تطُت َُِْـ( ، كدراسة )أٛتد َُُِ

 ـ( .َُُِـ( ، كدراسة )العقباكم ََِٓ ٥تتلفُت للتعلم التعاك٘ب مثل دراسة )دمحم

 من حيث ادلنه  ادلستخدم يف الدراسة : – ٕ
الدراسة اٟتالية مع أغلب الدراسات السابقة ُب استخداـ ا١تنهج التجرييب منفردان مثل  اتفقت
ـ( ، كدراسة )مصطفى ََِِـ( ، كدراسة )التو٬ترم ََِِـ( ،كدراسة )غلـو ََِِدراسة )ا٠تور 

ـ( ، ََِٓـ( ، كدراسة )حسن ََِّـ( ، كدراسة )نصرََِّدراسة ) عبد اجمليد ـ( ، ك ََِّ
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ـ( ، كدراسة )دمحم ََِٖـ( ، كدراسة )عواد ََِٔـ( ، كدراسة )إبراىيم ََِٓكدراسة )دمحم 
ـ( ، َُُِـ( كدراسة )فداكم َُُِـ( ، كدراسة )العقباكم ََِٗـ( ، كدراسة )يوسف ََِٗ

 ـ(.َُِْكدراسة )دمحم 
ت الدراسة اٟتالية مع بعض الدراسات اليت استخدمت ا١تنهج التجرييب مع مناىج كاختلف

 ـ( .َُِْـ( ، كدراسة )أٛتد َُُِأخرل كا١تنهج الوصفي مثل دراسة )فاخرجي 

 من حيث أدوات الدراسة : – ٖ
 مهارات اللغة األربع )القراءة كالكتابة كلقياس اختبار مهارات  اعتمدت الداسة اٟتالية على

 –على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ثبلث مرات )قبلي  االختبارتحدث كاالستماع(، كًب تطبيق ال
بعدم مؤجل( ، كىي بذلك تتفق مع معظم الدراسات السابقة اليت استخدمت اختبارات  –بعدم 

ا١تهارات من ضمن أدكاهتا ّتانب بعض األدكات األخرل مثل بطاقات ا١تبلحظة أك االستبياانت  
ـ( ، كدراسة ََِّـ( ، كدراسة )عبد اجمليد ََِِـ( ، كدراسة )التو٬ترم ََِِاسة )غلـو كدر 

ـ( ، كدراسة )العقباكم ََِٗـ( ، كدراسة )يوسف ََِٗـ( ، كدراسة )دمحم ََِّ)نصر 
 ـ( .َُِْـ(، كدراسة ) دمحم َُُِ

 ـ( ، كدراسة )مصطفىََِِكما اتفقت الدراسة اٟتالية مع دراسة كل من )ا٠تور 
ـ( ، َُُِـ( ، كدراسة )فاخرجي ََِٖـ( ، كدراسة )عواد ََِٓـ( ، كدراسة حسن ََِّ

 ـ( ُب استخداـ اختبار ٖتصيلي كاختبار مهارات فقط . َُِْكدراسة )أٛتد 

ـ( ، ََِٔـ( ، كدراسة )إبراىيم ََِٓاختلفت الدراسة اٟتالية مع دراسة كل من ) دمحم 
ـ اختبارات ا١تهارات من ضمن أدكات دراستهم ، بل ـ( ُب عدـ استخداَُُِكدراسة )فداكم 

 دكات أخرل كبطاقات ا١تبلحظة أك االستبياانت .أاستخدموا 

 من حيث رلتمع وعينة الدراسة : – ٗ
الدراسة اٟتالية ًب تطبيقها على طبلب الصف األكؿ اإلعدادم ، كىي بذلك تتفق ُب عينتها مع  

ـ( ، ك) ََِٖـ( ، ك)عواد ََِّـ( ، ك)نصر ََِّـ( ، )مصطفى ََِّدراسة )عبد اجمليد 
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ـ( فقد كانت عينة تلك الدراسات من َُِْـ( ، )دمحم َُُِـ( ، ك)فداكم َُُِفاخرجي 
 طبلب ا١ترحلة اإلعدادية .

كاختلفت الدراسة اٟتالية عن ابقي الدراسات السابقة ُب ٣تتمع الدراسة كعينتها ، فمنهم من طبق  
( ، كآخر ََِٗـ( ، ك)يوسف ََِِالثانوية مثل دراسة )التو٬ترم على عينة من طبلب ا١ترحلة 

ـ( ، ََِِـ( ، ك)غلـو ََِِطبق على عينة من طبلب ا١ترحلة االبتدائية مثل دراسة )ا٠تور 
( ، كآخر طبق على عينة من طلبة اٞتامعات مثل دراسة )حسن ََِٗـ( ، ك)دمحم ََِٓك)دمحم 
ـ( ، كأخَتان دراسات طبقت على تبلميذ الركضة َُِْ ـ( ، ك)أٛتدَُُِـ( ، ك)العقباكم ََِٓ

 ـ( .ََِٔمثل دراسة )إبراىيم 

 اثنياً :دراسات احملور الثاين :

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافها : – ٔ
ىدفت الدراسة اٟتالية إٔب دراسة فاعلية التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت 

ـ( كاليت ىدفت إٔب ٖتديد ََُِفق مع الدراسات السابقة مثل دراسة )سآب بغَتىا ، كىي بذلك تت
مهارات القراءة الصامتة ا١تناسبة للدارسُت ُب ا١تستول ا١تتقدـ ُب برانمج تعليم اللغة العربية لغَت 

ـ( كاليت ىدفت إٔب التعرؼ على كفاءة َُِّالناطقُت هبا ، كما أهنا تتفق مع دراسة )إبراىيم 
ا١تدكانت اإللكًتكنية ُب تنمية بعض مهارات الكتابة الوهيفية لدل غَت الناطقُت ابللغة استخداـ 

ـ( فقد اختلفت معو ُب أىداؼ الدراسة ُب أف دراستو ىدفت إٔب َُِِ، أما دراسة )خليل ،العربية 
 ْتث ا١تشكبلت اليت تواجة تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 

 خدم يف الدراسة :من حيث ادلنه  ادلست – ٕ
ـ( ُب ا١تنهج َُِّ)إبراىيم ،كدراسة ـ( ََُِ)سآب دراسة تشاهبت الدراسة اٟتالية مع 

ـ( الذم استخدـ ا١تنهج َُِِ، لكنها اختلفت مع دراسة )خليل ،ا١تستخدـ كىو ا١تنهج التجرييب 
 الوصفي.
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 من حيث أداة الدراسة : – ٖ
 مهارات اللغة األربع )القراءة كالكتابة كلقياس ت اختبار مهارا اعتمدت الداسة اٟتالية على

 –على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ثبلث مرات )قبلي  االختبارالتحدث كاالستماع(، كًب تطبيق 
ـ( ََُِكىي بذلك تتفق ُب جزء من األدكات اليت استخدمها )سآب بعدم مؤجل( ،  –بعدم 

ة ا١تناسبة للدارسُت ُب ا١تستول ا١تتقدـ ، كاستبياف حيث استخدـ قائمة ٔتهارات القراءة الصامت
للتحقق من صبلحية القائمة، كاختبار لقياس مهارات القراءة الصامتة . ككذلك اٟتاؿ ابلنسبة لدراسة 

، كاختبار مهارات الكتابة الوهيفية،  ـ( الذم استخدـ قائمة مهارات الكتابة الوهيفيةَُِّ)إبراىيم 
 ة لتدريس مهارات الكتابة الوهيفية .كمدكنة إلكًتكنية ميعد

 
 من حيث رلتمع وعينة الدراسة : – ٗ

الدراسة اٟتالية ًب تطبيقها على طبلب الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي ، 
ـ(  ََُِكىي بذلك ٗتتلف عن الدراسات السابقة ُب ٣تتمع الدراسة كعينتها ، فدراسة  )سآب 

متبايٍت األعمار ، كمتعددم اللغات كالثقافات، ككذلك دراسة )إبراىيم  ( دارسان ٖٓكانت على)
( طالبان من جنسيات ٥تتلفة يدرسوف ُب ا١تستول ا١تتوسط ٔتركز النيل ُُـ( ًب تطبيقها على)َُِّ

ـ( فكانت عينة َُِِأما دراسة )خليل، ،لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ٔتدينة نصر ابلقاىرة 
( ،ككذلك معلمي اللغة العربية ُب ا١تدارس العربية ٖمن ٚتيع ا١تدراء كمعاكنيهم كبلغ عددىم ) الدراسة

 ( مدرسان .ُٖكاإلسبلمية كابغ عددىم )

 اثلثاً : دراسات احملور الثالث :

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافها : – ٔ
ء أثر التعلم كاالحتفاظ اتفقت الدراسة اٟتالية مع ٚتيع الدراسات السابقة اليت ىدفت إٔب بقا

اب١تعلومات، كلكنها اختلفت معهم ُب االسًتاتيجية ا١تستخدمة للتدريس كا١تادة الدراسية مثل دراسة 
ـ( الذم استخدـ خرائط ا١تعرفة لتدريس الدراسات االجتماعية ، ك)إبراىيم ََِِ)الدكسرم 

الذم استخدـ برانمج  ـ(ََِٖـ( الذم استخدـ خرائط ا١تفاىيم لتدريس النحو، ك)حسن ََِٔ
ـ( الذم استخدـ ََُِقائم على نظرية الذكاءات ا١تتعددة لتدريس علم النفس، ك)عبد السبلـ 
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ـ( الذم استخدـ طريقة العرض ا١تسرحي َُُِخرائط ا١تفاىيم لتدريس االقتصاد ا١تنزٕب ، ك)مرموش 
ـ( ٢َُِْتندسة ، ك)فرغل ـ( فقد استخدـ التعلم التعاك٘ب لتدريس اََِّاٟتي ، أما )عبد الكرٙب 

استخدـ طريقة األلعاب التعليمية كالتعلم التعاك٘ب معان ، كعلى الرغم من اختبلؼ الدراسات السابقة 
فيما بينها ُب الطريقة ا١تستخدمة ُب التدريس كا١تادة الدراسية إال أهنم ٚتيعان اتفقوا كالدراسة اٟتالية ُب 

 ىدؼ بقاء أثر التعلم.

 

 

 نه  ادلستخدم يف الدراسة :من حيث ادل – ٕ
اتفقت الدراسة اٟتالية مع ٚتيع الدراسات السابقة ُب استخداـ ا١تنهج التجرييب مثل دراسة 

ـ(، ،ك)عبد ََُِـ( ،ك)عبد السبلـ ََِٖـ( ،ك)حسن ََِٔـ( ، ك)إبراىيم ََِِ)الدكسرم 
( ُب استخدامو ـَُُِـ( ، إال أهنا اختلفت مع دراسة )مرموش َُِْـ(، ك)فرغل ََِّالكرٙب 

 منهج التجرييب كا١تنهج ا١تقارف .لل

 من حيث أداة الدراسة : – ٖ
 مهارات اللغة األربع )القراءة كالكتابة كلقياس اختبار مهارات  اعتمدت الداسة اٟتالية على

 –مرات )قبلي على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ثبلث  االختبارالتحدث كاالستماع(، كًب تطبيق 
، كىي بذلك تتفق مع بعض الدراسات السابقة اليت استخدمت اختبارات بعدم مؤجل( –بعدم 

من ضمن أدكاهتا ّتانب بعض األدكات األخرل مثل بطاقات ا١تبلحظة أك االستبياانت أك  ١تهاراتا
ـ( ، كدراسة )إبراىيم ََِّـ( ، كدراسة )عبد الكرٙب ََِِمقاييس لبلٕتاه كدراسة )الدكسرم 

ـ( ، كدراسة )فرغل ََُِـ( ، كدراسة )عبد السبلـ ََِٖاسة )حسن ـ( ، كدر ََِٔ
ـ( الذم ٓب يستخدـ اختبارات ا١تهارات من ضمن َُُِـ(، ك اختلفت مع دراسة )مرموش َُِْ

 أدكات دراستو .
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 من حيث رلتمع وعينة الدراسة : – ٗ
تتفق ُب عينتها مع الدراسة اٟتالية ًب تطبيقها على طبلب الصف األكؿ اإلعدادم، كىي بذلك  

 ـ( فقد كانت عينة الدراسة من طبلب ا١ترحلة اإلعدادية .ََُِدراسة )عبد السبلـ 
كاختلفت الدراسة اٟتالية عن ابقي الدراسات السابقة ُب ٣تتمع الدراسة كعينتها، فمنهم من طبق  

عينة من  ـ( ، كآخر طبق علىََِٔعلى عينة من طبلب ا١ترحلة الثانوية مثل دراسة )إبراىيم 
ـ( ، ك)فرغل ََِّـ( ، ك)عبد الكرٙب ََِِطبلب ا١ترحلة االبتدائية مثل دراسة )الدكسرم 

ـ( ، كأخَتان دراسة ََِٖـ( ، كآخر طبق على عينة من طلبة اٞتامعات مثل دراسة )حسن َُِْ
 ـ( .َُُِطبقت على التبلميذ بطيئي التعلم مثل دراسة )مرموش 

 :السابقة أوجو االستفادة من الدراسات 
 لقد استفادة الباحثة من الدراسات السابقة اليت تيسر ٢تا اإلطبلع عليها ُب عدة أمور أ٫تها :

 ( اختيار منهج الدراسة كىو ا١تنهج التجرييب .ُ
( بناء أداٌب الدراسة ا١تستخدمة ك٫تا اختبار ٖتصيلي )لقياس مهارٌب القراءة كالكتابة( ، كاختبار ِ

 التحدث كاالستماع( . مهارات )لقياس مهارٌب
 ( ٖتديد اإلجراءات ا١تناسبة للدراسة .ّ
 ( ٖتديد نوع ا١تعاٞتات اإلحصائية ا١تناسبة للدراسة .ْ
 ( كيفية عرض النتائج كتفسَتىا كمناقشتها، ككيفية تقدٙب التوصيات كا١تقًتحات .ٓ
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 الفصل الثالث

 )منهجية البحث(

 
 منه  البحث 
 رلتمع البحث 
  البحثعينة 
 إجراءات البحث 
 أدوات البحث 
 صدق أداة البحث 
  ثبات أداة البحث 
 مكوانت أداة البحث 
 آراء احملكمني يف أداة البحث 

 

 

 



 

122 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

يتضمن ىذا الفصل كصفان مفصبلن لئلجراءات اليت ٘تت لتحقيق أىداؼ الدراسة، حيث 
راسة كعينتها، كإجراءات الدراسة اليت ًب اتباعها، يتضمن كصفان لكل من: منهج الدراسة، ٣تتمع الد

( كطرؽ التحقق من صدقها كثباهتا، كىدفها كآراء ا١تهارات اختباركطريقة إعداد أدكات الدراسة )
 اكمُت فيها .

 منه  البحث :

"كىو ذلك النوع من البحوث  اعتمدت الباحثة كفقان لطبيعة الدراسة على ا١تنهج التجرييب
ا١تشكبلت كالظواىر على أساس من ا١تنهج التجرييب أك منهج البحث العلمي القائم على الذم يدرس 

 (ُ)ا١تبلحظة كفرض الفركض كالتجربة الدقيقة ا١تضبوطة للتحقق من صحة ىذه الفركض"

هبدؼ ا١تقارنة بُت أثر طريقة التعلم كُب ىذه الدراسة ًب االعتماد على ا١تنهج التجرييب 
( على ا١تتغَت ا١تستقل )اسًتاتيجية التعلم التعاك٘بالكشف عن أثر التقليدية، ك التعاك٘ب، كالطريقة 

ا١تتغَتات التابعة كىي )تنمية مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، االحتفاظ بنواتج التعلم( ُب 
ابع، هركؼ يتم السيطرة فيها على بعض ا١تتغَتات األخرل اليت ٯتكن أف تًتؾ أثران على ا١تتغَت الت

 كذلك عن طريق ضبط ىذه ا١تتغَتات ُب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة .

كيقـو التصميم التجرييب ٢تذه الدراسة على القياس القبلي كالبعدم كالبعدم ا١تؤجل لكل من  
اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، حيت يتم قياس مستوم الطبلب ُب مهارات اللغة العربية لكل من 

لتجريبية كالضابطة قياسان قبليان، ٍب تطبق اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب التدريس على اجملموعتُت ا
اجملموعة التجريبية فقط، أما اجملموعة الضابطة فيتم التدريس ٢تا ابلطريقة التقليدية، كبعد مركر ا١تدة 

ريبية فقط يتم تطبيق اددة لتطبيق طريقة التدريس )اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب( على اجملموعة التج
القياس البعدم على كل من اجملموعتُت، ك٭تسب الفرؽ بُت درجات القياس القبلي كالقياس البعدم 

                                                           

 .ُٔ، د.ط ، ص  معجم مصطلحات الرتبية لفظاً واصطالحاً فلية ك الزكي ، ( ُ)
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ُب كل من اجملموعتُت )التجريبية كالضابطة( ١تعرفة أثر ا١تتغَت ا١تستقل )استخداـ اسًتاتيجية التعلم 
ية( بعد تعرض كل من اجملموعتُت )التجريبية التعاك٘ب( على ا١تتغَت التابع )تنمية مهارات اللغة العرب

 ٦تا يساعد على ارجاع الفرؽ بُت اجملموعتُت إٔب أثر ا١تتغَت ا١تستقل . كالضابطة( لنفس العوامل تقريبان،

 اجملموعة التجريبية : – ٔ
 مؤجل اختبار قبلي        التدريس بطريقة التعلم التعاك٘ب        اختبار بعدم         اختبار بعدم

 اجملموعة الضابطة : – ٕ
 اختبار قبلي        التدريس ابلطريقة التقليدية          اختبار بعدم          اختبار بعدم مؤجل

 
 تتضمن ىذه الدراسة متغَتان كاحدان مستقبلن كمتغَتين اتبعُت على النحو التإب :ك 
 طريقة التعلم التعاك٘ب . : ا١تتغَتات ا١تستقلة -ُ
 تنمية مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ، االحتفاظ أبثر التعلم .     :  تغَتات التابعةا١ت -ِ

 : ضبط ادلتغريات ادلتداخلة 
 اقتصرت عينة الدراسة على الذكور فقط . : اٞتنس –
ًب اختيار عينة البحث للمجموعتُت )التجريبية كالضابطة( من طبلب الصف األكؿ : العمر الزمٍت  –
 . إلعدادما

ا١تستول االجتماعي كاالقتصادم : ًب اختيار أفراد العينة للمجموعتُت )التجريبية كالضابطة( من  –
مدرسة كاحدة ُب كالية كلنتاف كىي )معهد دار األنوار( ، كبذلك يكوف كل من اجملموعتُت )التجريبية 

 قتصادم ألفراد العينة .كالضابطة( من منطقة جغرافية كاحدة تقًتب ُب ا١تستول االجتماعي كاال

ًب تدريس مادة اللغة العربية للمجموعتُت التجريبية كالضابضة بواقع :  عدد اٟتصص ، كزمن اٟتصة –
 ( دقيقة .َْ، ككاف زمن اٟتصة )ان ثبلث حصص أسبوعي

 ًب تطبيق االختبار القبلي لقياس )مهارات اللغة: التجانس بُت اجملموعتُت ُب مهارات اللغة العربية –
( Tاختبار ) العربية( على كل من اجملموعتُت )التجريبية كالضابطة( كْتساب قيمة )ت( ابستخداـ
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١تعرفة ما إذا كاف ىناؾ تكافؤ بُت اجملموعتُت، كاٞتدكؿ التإب  (independent t-testا١تستقل )
 ختبار القبلي .للفركؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ُب االيوضح قيمة )ت( كداللتها اإلحصائية 

 
ا١تتوسط اٟتسايب ،كاال٨تراؼ ا١تعيارم ،كقيمة )ت( لدرجات الطبلب ُب االختبار القبلي ١تهارات 

 اللغة العربية ُب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة
 الداللة قيمة )ت( االضلراف ادلعياري ادلتوسط اجملموعة ادلهارة

 َُُ.َ ْٔ.ِ َِ.ٓ ّٖ.ُُ ٕتريبية القراءة
 ْٖ.ّ ِٔ.ٖ طةضاب

 ََٔ.َ ْٗ.ِ ٓٗ.ٓ ُٓ.ٕ ٕتريبية الكتابة 
 ٖٕ.ِ ُّ.ّ ضابطة

 >ََُ.َ -َْ.ٕ ُِ.ُ َٖ.ّ ٕتريبية التحدث
 ٖٓ.ُ ّْ.ٔ ضابطة 

 ََُ.َ - ْٕ.ّ ََ.ِ ُّ.ّ ٕتريبية االستماع
 َٖ.ّ ْٖ.ٔ ضابطة 

الدرجة 
 الكلية

 ٕٕٔ.َ ِٗ.َ ِّ.ُِ َِ.ِٓ ٕتريبية
 ِْ.ٖ َْ.ِْ ضابطة 

 (ُجدكؿ )

 كيشَت اٞتدكؿ السابق إٔب ما يلي :

درجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق القبلي ١تهارات اللغة العربية ككل أف متوسط  -
درجات طبلب اجملموعة الضابطة ُب التطبيق القبلي ١تهارات متوسط ( ، بينما َِ.ِٓيساكم )

درجات متوسط ؿ على عدـ كجود فركؽ دالة بُت ( ٦تا يدَْ.ِْاللغة العربية ككل يساكم )
 طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق القبلي ١تهارات اللغة العربية ككل.
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كما أف قيمة )ت( ١تتوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق   -
( ، أم ال يوجد فركؽ ٕٕٔ.َ( ٔتستوم داللة )ِٗ.َالقبلي ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم )

 . اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار القبلي ١تهارات اللغة العربيةدالة إحصائيان بُت 

اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب ك٦تا سبق يتضح أنو ال يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
كبذلك يكوف ىناؾ تكافؤ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ، ة العربيةاالختبار القبلي ١تهارات اللغ

قبل البدأ ُب التدريس بطريقة التعلم التعاك٘ب للمجموعة التجريبية كابلطريقة التقليدية للمجموعة 
  الضابطة .

 رلتمع البحث :

ـ ُب َُِْدراسي تكوف ٣تتمع الدراسة من الطلبة الناطقُت بغَت العربية ا١تنتظمُت ُب العاـ ال
بوالية كلنتاف ٔتاليزاي، كيضم ىذا ا١تعهد عدد كبَت من  –الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار االنوار 

 الطبلب، حيث يتم تدريس اللغة العربية كمادة أساسية .

 عينة البحث :
كؿ ًب اختيار أفراد العينة ابلطريقة العشوائية من الطلبة الناطقُت بغَت العربية من الصف األ

بوالية كلنتاف ٔتاليزاي، كقد كصل عدد الطلبة الذين طبقت عليهم  -معهد دار األنوار  -اإلعدادم 
، ًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت أحد٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة، حيث تكونت ان ( طالبْٔالدراسة إٔب)

اجملموعة تعلم التعاك٘ب، أما ، كًب تقدٙب ا١تادة التعليمية ٢تم بطريقة ال( طالبان ِّاجملموعة التجريبية من )
( طالبان، كًب تقدٙب ا١تادة التعليمية ٢تم ابلطريقة التقليدية، ابالضافة إٔب ِّالضابطة فتكونت من )

 أيضان ابلطريقة العشوائية لتكوف ٣تموعة استطبلعية . مًب اختيارى ان ( طالبُٓ)
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 ( يوضح حجم عينة الدراسة ِجدكؿ رقم )
 نوع العينة عدد الطبلب اإلٚتإب

 
ُٔ 

 العينة االستطبلعية ُٓ
 عينة اجملموعة التجريبية ِّ
 عينة اجملموعة الضابطة ِّ
 (ِجدكؿ)

 : البحثإجراءات 
 ًب اتباع ا٠تطوات التالية : لتنفيذ ىذه الدراسة

لسماح بتطبيق إجراءات الدراسة على طبلب ا من أجلإدارة معهد دار األنوار ًب التنسيق مع  – ُ
األكؿ اإلعدادم اب١تعهد، كقد أبدت إدارة ا١تعهد ترحيبها بذلك كٝتحت بتطبيق الدراسة على  الصف

 ية .ثالطبلب ُب ا١تعهد كقدمت لنا كل التسهيبلت البلزمة إل٘تاـ مهمتنا البح
اإلطبلع على ٤تتول الكتب ا١تدرسية اليت تدرس ُب ا١تعهد للصفوؼ )األكؿ ، كالثا٘ب ،  – ِ

 م .كالثالث( اإلعداد
 ٖتديد عينة الدراسة )الصف األكؿ اإلعدادم( لتطبيق التجربة عليو . – ّ
دراسة حالة الطبلب ُب صفُت ٥تتلفُت للصف األكؿ اإلعدادم من حيث عدد الطبلب ُب كل  – ْ

كالرجوع إٔب ا١تعلومات السابقة ا١تتعلقة بدرجات ٖتصيلهم ُب  صف ، كقدراهتم كمستوايهتم التعليمية،
كؿ كالفصل الدراسي الثا٘ب للتأكد من تقارب مستول الطبلب ُب اجملموعتُت اسي األالفصل الدر 

 )الضابطة كالتجريبية( 
دراسة ٤تتول كتاب اللغة العربية للصف األكؿ اإلعدادم، كٖتديد ا١توضوعات اليت يراد تطبيق  – ٓ

(، ٕٕ-١ْْتدرسي ص طريقة التعلم التعاك٘ب عليها، كىي الوحدة الثالثة اليت عنواهنا )النشاط ا
 ، كقد ًب ٖتضَت ىذه الدركس كفقان لطريقة التعلم التعاك٘ب .كٖتتوم على ستة دركس

ٖتليل ٤تتول ا١توضوع كما تضمنو من مفاىيم كمصطلحات كمهارات كغَتىا ابإلضافة إٔب  -ٔ
هارية اإلطبلع على بعض ا١تصادر ا٠تارجية ليصبح ا١توضوع متكامبلن من ٚتيع جوانبو ا١تعرفية كا١ت

 كالوجدانية .
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اليت ًب االستعانة  ا١تهارات اختباراتإعداد أدكات الدراسة، كذلك بعد االطبلع على عدد من  – ٕ
هبا قبل لبعض الطبلب الغَت انطقُت ابلعربية كُب ضوء ا١تنهج ا١تقرر على طبلب الصف األكؿ 

ل الطلبة )عينة الدراسة( ُب لقياس مستو  مهاراتاإلعدادم ُب معهد دار األنوار، ًب إعداد اختبار 
ا١تهارات األربع للغة العربية كىي مهارات )القراءة ، كالكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( ، كالتأكد من 

 صدؽ كثبات أدكات الدراسة .
دراسة التعلم التعاك٘ب كأىم االسًتاتيجيات اليت تستخدـ ُب تطبيقو كذلك ابلرجوع إٔب أىم  – ٖ

تناكلت موضوع التعلم التعاك٘ب، ابإلضافة إٔب أىم الدراسات كالبحوث السابقة   الكتب كا١تراجع اليت
 كتتلخص خطوات ىذه االسًتاتيجية ُب ا٠تطوات التالية : ،اليت ٘تت ُب ىذا اجملاؿ

 _ ا١تهارية( الوجدانية _ ٖتديد األىداؼ العامة للدرس، كاالىداؼ اإلجرائية )ا١تعرفية 
  طبقان ١تستوايت ٖتصيلهم، كاختيار اٝتان لكل  َت متجانسةغتقسيم الطبلب إٔب ٣تموعات

 ٣تموعة.
 . ترتيب حجرة الدراسة، كٖتديد نظاـ جلوس اجملموعات 
   ٖتديد أدكار الطبلب داخل كل ٣تموعة، ككتابة ا١تهاـ كاألدكار ُب كرقة كيتم مناقشتها مع

 كل اجملموعات .
  شرح كيفية تنفيذ ا١تهاـ الفردية  –شرح كاُب لكيفية تنفيذ العمل )شرح ا١تطلوب تعلمو

 شرح أساليب التقوٙب كمعايَت النجاح(  -كاٞتماعية 
 . مراقبة ا١تعلم للمجموعات كالتدخل عند اٟتاجة 
  ككتابة ملخص عن نتائج كل ٣تموعة كمناقشتهاإهناء العمل . 

ختبار القبلي تقسيم عينة البحث إٔب ٣تموعتُت، أحد٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة، كتطبيق اال  - ٗ
على اجملموعتُت للوقوؼ على مستوم الطبلب قبل تطبيق اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب على اجملموعة 

 التجريبية .
كالتدريس للمجموعة الضابطة ابلطريقة التدريس للمجموعة التجريبية بطريقة التعلم التعاك٘ب،  - َُ

 هنايةإىل )( أغسطس)بداية شهر اسة من بواقع ثبلث حصص ُب األسبوع ، كاستمرت الدر التقليدية، 
لعاـ لالفصل الدراسي الثالث  من ثبلثة أشهر تقريبان  ( حيث ًب تطبيق البحث خبلؿأكتوبرشهر 
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كبعد االنتهاء من تدريس )الوحدة الثالثة( من ا١تنهج ًب إجراء نفس االختبار على  ـ،َُِْالدراسي 
دم( للتعرؼ علي فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم اجملموعتُت التجريبية كالضابطة )االختبار البع

 التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية )القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع(
شهر نوفمرب( ًب تطبيق نفس االختبار على اجملموعتُت  منتصفبعد مركر أسبوعُت تقريبان ) - ُُ

لى مدم بقاء أثر التعلم لدم الطبلب من التجريبية كالضابطة )اختبار بعدم مؤجل( للتعرؼ ع
 اجملموعتُت .

 حصائيان .إ كدراستها كٖتليلهارصد النتائج  – ُِ

 ( :مهارات اختبار)  البحثأداة 

هتدؼ ىذه الدراسة إٔب الكشف عن أثر اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارة اللغة العربية 
للمادة  مهاراتالستقصاء ىذا األثر ًب إعداد اختبار للناطقُت بغَتىا كاالحتفاظ أبثر التعلم، ك 

التعليمية، كيعرؼ االختبار أبنو " موقف عملي تطبيقي، يوضع فيو التبلميذ للكشف عن ا١تعارؼ 
كا١تعلومات كا١تفاىيم كاألفكار، كاألداءات السلوكية اليت اكتسبوىا خبلؿ تعلمهم ١توضوع من 

 (ُ)مدة زمنية معينة "ا١توضوعات، أك مهارة من ا١تهارات ُب 

اليت ًب االستعانة هبا قبل ذلك لبعض الطبلب  ا١تهاراتبعد االطبلع على عدد من اختبارات ك  
عدادم ُب معهد دار األنوار الغَت انطقُت ابلعربية كُب ضوء ا١تنهج ا١تقرر على طبلب الصف األكؿ اإل

ُب ا١تهارات األربع للغة العربية كىي  لقياس مستول الطلبة  )عينة الدراسة( مهاراتختبار اًب إعداد 
مهارات )القراءة ، كالكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( ، كقد ركعي عند تصميم االختبار عدة جوانب 

 منها :
 . اتول ا١تقرر للصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار 
 )قدرات الطبلب ا١تختلفة )الفركؽ الفردية بُت الطبلب 
 كا١تهارات اليت يهدؼ التعلم التعاك٘ب إٔب تطويرىا . اٞتوانب التعليمية 

                                                           

 .ِْ، الدار ا١تصرية اللبنانية : القاىرة ، ص  معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةالنجار ، شحاتة ك ( ُ)
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 )االختبار التحصيلي( : البحثصدق أداة 
 (ُ)يعترب االختبار صادقان " إذا كاف يقيس ما أعد لقياسو ابلفعل فقط، كال يقيس أم شيء آخر " 

ل ًب استخداـ صدؽ اتول، كيعرؼ صدؽ اتول أبنو مدل ٘تثي للتاكد من صدؽ االختبارك 
االختبار لؤلىداؼ ا١تراد قياسها، كلضماف صدؽ اتول، ٬تب عرض االختبار على متخصصُت ُب 

 (ِ)ا١توضوع الذم يقيسو االختبار، ككلما زادت نسبة االتفاؽ بُت اكمُت، ارتفع صدؽ اتول .

 ًب عرض االختبار على ٣تموعة من اكمُت ا١تختصُت ُب تعليم اللغة العربية لغَت كلذلك
 الناطقُت هبا من ذكم ا٠تربة، إلبداء آرائهم ُب االختبار من حيث :

 .سبلمة الصياغة اللغوية 
 . مطابقتو للمنهاج 
 . تغطية فقرات االختبار للمحتول 
 . ٘تثيل فقرات االختبار للمهارات ا١تراد قياسها 
 . مناسبة فقرات االختبار ١تستول طبلب الصف األكؿ اإلعدادم 
  نو مناسبان . حذؼ كإضافة ما يرك 
 : البحث أداةثبات 

الثبات يقصد بو " أف يعطي االختبار النتائج نفسها عند تكرار تطبيقو ُب قياس الشيء نفسو 
ًب تطبيق االختبار استطبلعيان لقياس درجة الثبات كقد  (ّ)أكثر من مرة، كُب هركؼ تطبيق متشاهبو "

لعشوائية من الصف األكؿ اإلعدادم ُب نفس ا اختَتكا ابلطريقة ان ( طالبُٓعلى عينة مؤلفة من )
كًب حساب معامل االرتباط ابستخداـ معادلة  ككاف الفارؽ الزمٍت بُت التطبيقُت أسبوعُت، ا١تعهد،

 لتحديد معامل الثبات حسب ا١تعادلة التالية :بَتسوف 

                                                           

 .َِّ، الدار ا١تصرية اللبنانية : القاىرة، ص  معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةشحاتة ك النجار ،  (ُ)
 .َِّشحاتة ك النجار ، مرجع سابق ، ص ( ِ)
 .ُُٔ، الدار ا١تصرية اللبنانية : القاىرة ، ص  حات الرتبوية والنفسيةمعجم ادلصطلشحاتة ك النجار ، ( ّ)
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 حيث أف : 

 ؿ ،( = معامل ارتباط بَتسوف ، ) س( = عبلمة الطالب ُب االختبار األك ر) 
 )ص ( = عبلمة الطالب ُب االختبار الثا٘ب ، )ف ( = عدد الطبلب ُب العينة االستطبلعية 

 يوضح درجات طبلب العينة االستطبلعية (ّجدكؿ )
 ٕص ٕس س ص ص س ن
ُ 82 83 6806 6724 6889 
ِ 32 34 1088 1024 1156 
ّ 69 70 4830 4761 4900 
ْ 28 32 896 784 1024 
ٓ 30 32 960 900 1024 
ٔ 69 72 4968 4761 5184 
ٕ 56 55 3080 3136 3025 
ٖ 46 49 2254 2116 2401 
ٗ 87 84 7308 7569 7056 
َُ 74 75 5550 5476 5700 
ُُ 53 53 2809 2809 2809 
ُِ 67 65 4355 4489 4225 
ُّ 86 84 7224 7396 7056 
ُْ 75 76 5700 5625 5776 
ُٓ 86 87 7482 7396 7569 
 65794 64966 65310 951 940 موعاجمل

 (ّجدكؿ ) 
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( كهبذه النتيجة فإف 0.98كْتساب معامل االرتباط بُت االختبارين بلغت درجة االرتباط )
 . االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات

 زمن االختبار :
ًب حساب زمن االختبار على العينة االستطبلعية، حيث ًب ٚتع زمن أكؿ طالب اكمل 

( ، فوجد أنو يساكم ِجابة، كتقسيم ٣تموع الزمنُت على )بة، مع زمن آخر طالب أكمل اإلجااإل
 ( دقيقة .َٔ)
 

 مكوانت أداة البحث :
 تكوف االختبار من قسمُت : 

 كتكوف ىذا القسم من جزئُت : القسم األول ) اختبار مهاريت التحدث واالستماع (

 أربعة أسئلة كىي كالتإب : كتكوف من اوالً : اختبارات مهارة االستماع :
يهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبلب على التمييز بُت  اختبار ٘تييز األصوات: - ُ

 األصوات 
ياس قدرة الطبلب على فهم اختبار اٟتركة اٞتسمية: يهدؼ ىذا االختبار إٔب ق - ِ

 .ا١تسموع
 ب على فهم ا١تسموع .اختبار الرسم: يهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبل  - ّ
يهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبلب على فهم ا١تسموع كاستيعابو  اختبار الصور: -ْ

 جيدان. 

 كتكوف من ثبلثة أسئلة كىي كالتإب : اثنياً : اختبارات مهارة الكالم :
ية اختبار النطق: كيهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبلب على نطق األصوات العرب -ُ

 . نطقان سليمان 
 على التعبَت عما يراه . الطالبا١تنبهات ا١ترئية: كيهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة  -ِ
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جراء حوار إا١تقابلة الشخصية: كيهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبلب على   - ّ
 .ابللغة العربية 
 التإب ::  ككانت تعليمات اختبار التحدث كاالستماع كتعليمات االختبار 

 . على الطالب التحدث بصوت كاضح كمسموع .ُ
 . على الطالب االستماع جيدان إٔب سؤاؿ ا١تعلم قبل البدء ابإلجابة .ِ

 توزيع درجات االختبار 
سئلة على األقل ُب اختبار االستماع كٜتسة أخرل ُب اختبار التحدث، أيػيوىجو للطالب ٜتسة 

س درجات، فيكوف ٣تموع الدرجات الختبار التحدث كُب كل سؤاؿ أيخذ الطالب الدرجة من ٜت
 كاالستماع ٜتسوف درجة .

جابة على السؤاؿ بشكل صحيح ٘تامان أيخذ ٜتس درجات كاملة، أما إذا استطاع الطالب اإل
إذا استطاع االجابة كلكن بشكل غَت جيد أيخذ جزء من درجة السؤاؿ حسب تقدير ا١تعلم، كعليو 

 . (صفر)( كأقل درجة ىي َٓالطالب ىي ) فإف أعلى درجة ٭تصل عليها

 كتكوف ىذا القسم من جزئُت : القسم الثاين ) اختبار مهاريت القراءة والكتابة (

 كتكوف من أربعة أسئلة كىي كالتإب : اوالً : اختبار مهارة القراءة :
 
ي
نىاًسبىًة كضىٍعهىا مىكىاف )أ( السؤاؿ األكؿ ،اختيار من متعدد ، يتكوف من عشر نقاط )اٍختػىٍر الكىًلمىًة ا١ت

 النقط (
 )ب( السؤاؿ الثا٘ب ، أكمل ، يتكوف من ٜتس نقاط )ضىٍع اٍسم اإًلشىارىًة اٍلمينىاًسًب مىكىاف النػيٍقًط ( 

 )ج( السؤاؿ الثالث ، أكمل ، يتكوف من ٜتس نقاط )ضىٍع اٍلضىًمَتى اٍلمينىاًسًب مىكىاف النػيٍقًط (
 كوف من ٜتس نقاط )ضىٍع حىرؼ اٞتٍىرًٌ اٍلمينىاًسًب مىكىاف النػيٍقًط ( )د( السؤاؿ الرابع ، أكمل ، يت

 : كتكوف من أربعة أسئلة كىي كالتإب :اثنياً : اختبار مهارة الكتابة 
 )أ( السؤاؿ األكؿ، مقاؿ مقيد، يتكوف من ٜتس نقاط )أىًجب عىٍن األىٍسًئلىًة اآلتية (

من ٜتس نقاط )رىٍتب اٍلكىًلمىاتى اآلتية لًتيكىًوف ٚتيٍلىةن  ، يتكوفالكلمات )ب( السؤاؿ الثا٘ب ، ترتيب
ةن (  ميًفيدى
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ـي اٍلتػىرىاًكيبى اآلتية لىتيكىٍوف ٚتيٍلىةن  )ج( السؤاؿ الثالث ، مقاؿ مقيد، يتكوف من ٜتس نقاط )اٍستىٍخًد
ةن (  ميًفيدى

وعىاًت اآلتية ًفيمىا الى يىًقل )د( السؤاؿ الرابع ، مقاؿ حر، يتكوف من نقطتُت )أيٍكتيٍب ُب أحد اٍلمىٍوضي 
 عىٍن ٜتىًٍس ٚتيىًل(

 :  ككانت تعليمات اختبار القراءة كالكتابة كالتإب :تعليمات االختبار 
 .اكتب ٓتط كاضح كمقركء كبقلم حرب أزرؽ أك أسود فقط.ُ
 .اكتب بلغة سليمة متفاداين األخطاء. ِ
 .اقرأ السؤاؿ كافهمو جيدان قبل البدء ابإلجابة.ّ
 .أجب على قدر السؤاؿ، كال تكتب ما ال يتعلق ابلسؤاؿ.ْ
 . أتكد من أنك أجبت عن ٚتيع األسئلة ا١تطلوبة .ٓ
 

 توزيع درجات االختبار 
تكوف اختبار القراءة من أربعة أسئلة السواؿ األكؿ من عشر درجات، أما السؤاؿ الثا٘ب 

درجات اختبار القراءة من ٜتس كالثالث كالرابع فكل سؤاؿ منهم من ٜتس درجات فيكوف ٣تموع 
 كعشرين درجة .

أما اختبار الكتابة فتكوف من أربعة أسئلة، السؤاؿ االكؿ كالثا٘ب كالثالث فكل منهم من ٜتس 
درجات كالسؤاؿ الرابع من عشر درجات، فيكوف ٣تموع درجات اختبار الكتابة من ٜتس كعشرين 

 لكتابة من ٜتسُت درجة .درجة، كبذلك يكوف ٣تموع درجات اختبار القراءة كا

 : البحث أداة آراء احملكمني يف

ًب عرض االختبار على ٣تموعة من ا٠ترباء كا١تختصُت ُب ٣تاؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت 
 بغَتىا، كجاءت آراؤىم كالتإب :
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تبار أف صياغة عبارات االختبار مناسبة إال أنو ىناؾ تكرار ُب ا١تعٌت لبعض الكلمات، كأف االخ – ُ
مطابقان للمنهاج، كًب تغطيتو للمحتول ا١تراد تدريسو، كأنو مناسب ١تستول الطبلب ُب الصف األكؿ 

 صح أبف يتم مراعاة تدرج األسئلة من السهل إٔب الصعب .اإلعدادم، كني 

أف صياغة عبارات االختبار مناسبة كمقبولة كمطابق للمنهاج كقاـ بتغطية اتول ا١تراد تدريسو،  – ِ
 صح بضركرة اختصار "التعليمات" على قدر اإلمكاف .كني 
أف صياغة عبارات االختبار دقيقة كمناسبة، كمطابقة االختبار للمنهاج ، كقاـ بتغطية اتول  – ّ

 ا١تراد تدريسو، كأنو مناسبان ١تستول الطبلب ُب الصف األكؿ اإلعدادم .
ة، كأنو ٯتكن األستغناء عن السؤاؿ )د( من ىناؾ أطناب ُب السؤاؿ األكؿ من اختبار القراء أف – ْ

 اختبار الكتابة نظران دكدية ا١تصطلحات كا١تفردات لدل طلبة الصف األكؿ اإلعدادم .

إجراء تعديبلت على االختبار، بناءن على كقد ًب كضع كل ىذه اآلراء ُب االعتبار كًب 
و النهائية، كقائمة أبٝتاء السادة ، كيوجد االختبار بصورتا١تبلحظات اليت أشار اليها اكموف

 اكمُت ُب مبلحق ىذه الدراسة .
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 الرابعالفصل 

 (حتليل النتائ  وتفسريىا)
  

 . التحليل اإلحصائي لنتائ  الدراسة 
 . التأكد من صحة الفرض األول 
 . التأكد من صحة الفرض الثاين 
 . التأكد من صحة الفرض الثالث 
  مناقشة عامة للنتائ . 
 . ملخص نتائ  البحث 
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 الرابعالفصل 

 (حتليل النتائ  وتفسريىا)

يتناكؿ ىذا الفصل عرضان لنتائج الدراسة اليت ىدفت إٔب معرفة أثر طريقة التعلم التعاك٘ب ُب 
تنمية مهارات اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كمدل احتفاظ الطبلب بنواتج التعلم، كسيتم عرض 

اختبار صحة ىذه الفركض من خبلؿ التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة كمناقشة فركض الدراسة ك 
 كتوضيح مدل اتفاقها أك اختبلفها مع نتائج الدراسات السابقة .كتفسَت ىذه النتائج، 

 التحليل اإلحصائي لنتائ  الدراسة :
 حاكلت ىذه الدراسة اختبار الفرضيات اآلتية :

 الفرض األول :
البعدم  التطبيقداللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب توجد فركؽ ذات  -

 لصاّب اجملموعة التجريبية.
 الفرض الثاين :

البعدل ا١تؤجل  التطبيقيوجد فرؽ ذك داللة احصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة َب  -
 لصاّب اجملموعة التجريبية.

 الفرض الثالث :
جد فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١تؤجل للمجموعة ال تو  -

 التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية .
 

كللتأكد من صحة ىذه الفركض ًب التحليل اإلحصائي لنتائج الطبلب على االختبار أداة 
 ( .SPSS-Version 22البحث ابستخداـ الربانمج اإلحصائي )

 ا يلي عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت : كفيم
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 التأكد من صحة الفرض األول : – ٔ
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية )على أنو  األكؿينص الفرض 

 ( لصاّب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار البعدم
 يلي :ًب حساب ما  األكؿللتأكد من صحة الفرض ك 

  حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات طبلب اجملموعة التجريبية
كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدم ١تهارات اللغة العربية ككل، كُب كل مهارة على 

 حده .
 . حساب قيمة )ت( ١تعرفة الفركؽ بُت اجملموعتُت 

كيتضح ذلك من خبلؿ ( independent t-test( ا١تستقل )Tكذلك ابستخداـ اختبار )
 اٞتدكؿ اآلٌب :

ا١تتوسط اٟتسايب ،كاال٨تراؼ ا١تعيارم ، كقيمة )ت( لدرجات الطبلب ُب االختبار البعدم ١تهارات 
 اللغة العربية ُب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة.

 الداللة قيمة )ت( االضلراف ادلعياري ادلتوسط اجملموعة ادلهارة
 >ََُ.َ ّٖ.ّ ٕٗ.ْ ُٗ.ُٗ يبيةالتجر  القراءة

 ُٓ.ْ ْٕ.ُْ الضابطة 
 >ََُ.َ ّٖ.ْ ّٕ.ٕ ُٓ.ُٔ التجريبية الكتابة 

 ِٔ.ٓ ّٖ.ٔ الضابطة
 >ََُ.َ ٓٓ.ٔ ُٖ.ٔ ْٕ.ُٔ التجريبية التحدث

 ٓٗ.ِ ّٗ.ٕ الضابطة
 >ََُ.َ ٕٔ.ْ ْٔ.ٓ ّٖ.ُٔ التجريبية االستماع

 ٖٖ.ّ ُٕ.َُ الضابطة 
الدرجة 

 لكليةا
 >ََُ.َ َٖ.ٓ ّٖ.ِِ ّٔ.ٗٔ التجريبية

 ّٔ.ُُ ُّ.ّٗ الضابطة 

 (ْجدكؿ )
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 كيشَت اٞتدكؿ السابق إٔب ما يلي :

درجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق البعدم ١تهارات اللغة العربية ككل كأف متوسط  -
طبلب اجملموعة درجات متوسط (، بينما ّٖ.ِِ( اب٨تراؼ معيارم يساكم )ّٔ.ٗٔيساكم )

( اب٨تراؼ معيارم يساكم ُّ.ّٗالضابطة ُب التطبيق البعدم ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم )
درجات طبلب اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة ُب  (، ٦تا يدؿ على ارتفاعّٔ.ُُ)

 التطبيق البعدم ١تهارات اللغة العربية ككل .

طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق كما أف قيمة )ت( ١تتوسط درجات   -
(، أم يوجد فركؽ >ََُ.َ( ٔتستوم داللة )َٖ.ٓالبعدم ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم )

 ١تهارات اللغة العربية البعدماجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار دالة إحصائيان بُت 
 لصاّب اجملموعة التجريبية.

ككذلك ارتفاع درجات طبلب اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدم  -
١تهارات اللغة العربية ُب كل ا١تهارات )القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع( ٔتستول داللة 

حيث أف أعلى متوسط درجات كاف لطبلب لكل مهارة من مهارات اللغة األربع،   (>ََُ.َ)
متوسط درجات كاف لطبلب اجملموعة (، كأقل ُٗ.ُٗة التجريبية ُب مهارة القراءة يساكم )اجملموع

 ( .ّٖ.ٔالضابطة ُب مهارة الكتابة يساكم )

(، ّٕ.ٕأف أكرب معدؿ ا٨تراؼ معيارم كاف ُب مهارة الكتابة ُب اجملموعة التجريبية ٔتعدؿ ) -
 (ٓٗ.ِموعة الضابطة ٔتعدؿ )كأقل معدؿ ا٨تراؼ معيارم كاف ُب مهارة التحدث ُب اجمل

(، كأقل >ََُ.َ( ٔتستوم داللة )ٓٓ.ٔأعلى قيمة )ت( كانت ُب مهارة التحدث تساكم ) -
 .  (>ََُ.َٔتستوم داللة ) (ّٖ.ّقيمة )ت( كانت ُب مهارة القراءة تساكم )

ُب  اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطةك٦تا سبق يتضح أنو يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
لصاّب اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخداـ اسًتاتيجية  ١تهارات اللغة العربية البعدم التطبيق
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من فركض البحث صحيحان، كترل الباحثة أف ذلك  األكؿالتعلم التعاك٘ب، كبذلك يكوف الفرض 
 يرجع إٔب األسباب التالية :

 ٔب ٣تموعات صغَتة تًتاكح بُت أف طبلب اجملموعة التجريبية قد استفادكا من تقسيمهم إ
 ( طبلب، حيث ساعد ذلك على زايدة التفاعل فيما بينهم .ٓ-ْ)
  أف طريقة التعلم التعاك٘ب سا٫تت ُب جعل الطبلب يكتشفوف ا١تعلومة أبنفسهم كابلتعاكف

 مع أفراد اجملموعة من خبلؿ ا١تناقشة كاٟتوار مع بعضهم البعض .
  على زايدة انتباه كتركيز الطبلب الضعاؼ .أف التعلم ُب ٣تموعات صغَتة ساعد 
  أف توزيع الطبلب على اجملموعات ُب التعلم التعاك٘ب بطريقة غَت متجانسة أدل إٔب تبادؿ

ا٠تربات فيما بينهم، كاستفادة الطبلب ذكم التحصيل ا١تنخفض كا١تتوسط من خربة أقراهنم 
 ُب اجملموعة من الطبلب ذكم التحصيل ا١ترتفع .

 بلب ا١تتفوقُت كتوضيحهم ا١تعلومات ألقراهنم ذكم التحصيل الضعيف جعلهم تعاكف الط
 أكثر ٘تيزان كأكثر اتقاانن كاستيعاابن للمعلومات .

  أف طريقة التعلم من خبلؿ اجملموعات التعاكنية ساعدت على التقليل من ا٠تجل كالتوتر
لعربية أماـ لدل الطبلب، حيث أف بعض الطبلب يشعركف اب٠تجل من ٦تارسة اللغة ا

 ا١تعلم، كلكن ال ٮتجلوف من ٦تارستها مع أقراهنم ُب اجملموعة .

كبذلك نستنتج أف اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ٢تا أثران إ٬تابيان ُب تنمية مهارات اللغة العربية 
للناطقُت بغَتىا لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم مقارنة ابلطريقة التقليدية، كىذه النتيجة ٕتيب 

ما أثر التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية من أسئلة الدراسة كىو ) الثالثعلى السؤاؿ 
 ( . للناطقُت بغَتىا لدل تبلميذ الصف األكؿ االعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي ؟

 التأكد من صحة الفرض الثاين : – ٕ
ة بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة يوجد فرؽ ذك داللة احصائي)على أنو  الثا٘بينص الفرض 

 ( الضابطة َب االختبار البعدل ا١تؤجل لصاّب اجملموعة التجريبية
 ًب حساب ما يلي : الثا٘بللتأكد من صحة الفرض ك 
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  حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات طبلب اجملموعة التجريبية
هارات اللغة العربية ككل، كُب كل مهارة على كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدم ١ت

 حده .
 . حساب قيمة )ت( ١تعرفة الفركؽ بُت اجملموعتُت 

كيتضح ذلك من خبلؿ ( independent t-test( ا١تستقل )Tكذلك ابستخداـ اختبار )
 اٞتدكؿ اآلٌب :

بعدم ا١تؤجل ا١تتوسط اٟتسايب ،كاال٨تراؼ ا١تعيارم ، كقيمة )ت( لدرجات الطبلب ُب االختبار ال
 ١تهارات اللغة العربية ُب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة.

 الداللة قيمة )ت( االضلراف ادلعياري ادلتوسط اجملموعة ادلهارة

 >ََُ.َ ُٔ.ْ ٖٗ.ْ ّْ.ُٕ التجريبية القراءة
 ٔٔ.ْ ِٓ.ُُ الضابطة 

 >ََُ.َ ْٓ.ٓ ٖٗ.ٔ ٕٓ.ُْ التجريبية الكتابة 
 ّٗ.ْ ٖٓ.ْ الضابطة 

 >ََُ.َ ُّ.ٔ ُْ.ٓ ْٖ.ُٓ التجريبية التحدث
 َّ.ِ ْٕ.ٕ الضابطة 

 >ََُ.َ ٗٔ.ٔ َٖ.ٓ ْٖ.ُٔ التجريبية االستماع
 َٗ.ِ ّْ.ٕ الضابطة 

الدرجة 
 الكلية

 >ََُ.َ ْٓ.ٔ ُِ.ُِ ٖٕ.ّٔ التجريبية
 ُٔ.َُ ْٓ.ُّ الضابطة

 (ٓجدكؿ )

 كيشَت اٞتدكؿ السابق إٔب ما يلي :
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درجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية  متوسط كأف  -
درجات طبلب اجملموعة متوسط ( ،بينما ُِ.ُِ( ،اب٨تراؼ معيارم )ٖٕ.ّٔككل يساكم )

(، اب٨تراؼ ْٓ.ُّالضابطة ُب التطبيق البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم )
درجات طبلب اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة ُب  ا يدؿ على ارتفاع( ٦تُٔ.َُمعيارم )

 التطبيق البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية ككل .

كما أف قيمة )ت( ١تتوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب التطبيق   -
( ، أم >ََُ.َ( ٔتستوم داللة )ْٓ.ٔالبعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم )

ا١تؤجل  البعدماجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
 لصاّب اجملموعة التجريبية. ١تهارات اللغة العربية

ككذلك ارتفاع درجات طبلب اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدم  -
ل ١تهارات اللغة العربية ُب كل ا١تهارات )القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع( ٔتستول داللة ا١تؤج

حيث أف أعلى متوسط درجات  لكل مهارة من مهارات اللغة األربع،   (>ََُ.َ)متساكية عند 
متوسط درجات كاف ( ، كأقل ّْ.ُٕكاف لطبلب اجملموعة التجريبية ُب مهارة القراءة كيساكم )

 ( ٖٓ.ْب اجملموعة الضابطة ُب مهارة الكتابة كيساكم )لطبل

(، كأقل معدؿ ٖٗ.ٔأف أكرب معدؿ ا٨تراؼ كاف ُب مهارة الكتابة ُب اجملموعة التجريبية ٔتعدؿ ) -
 ( َّ.ِا٨تراؼ كاف ُب مهارة التحدث ُب اجملموعة الضابطة ٔتعدؿ )

،  (>ََُ.َستوم داللة )( ٔتٗٔ.ٔأعلى قيمة )ت( كانت ُب مهارة االستماع كتساكم ) -
 .  (>ََُ.َٔتستوم داللة ) (ُٔ.ْكأقل قيمة )ت( كانت ُب مهارة القراءة تساكم )

اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب ك٦تا سبق يتضح أنو يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
درست ابستخداـ  لصاّب اجملموعة التجريبية اليت ١تهارات اللغة العربيةا١تؤجل  البعدم التطبيق

من فركض البحث صحيحان ،كيعزل ذلك إٔب  الثا٘باسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ، كبذلك يكوف الفرض 
 األسباب التالية :
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  أف طريقة التعلم التعاك٘ب تساعد على زايدة تركيز كانتباه الطبلب ٦تا ٬تعلهم يستوعبوف
أذىاهنم لفًتة أطوؿ مقارنة ا١تعلومات بشكل أفضل، ٦تا يساعد على بقاء ا١تعلومة ُب 

 ابلطريقة التقليدية .
   أف الطريقة التقليدية ٕتعل انتباه الطالب كتركيزىم أقل كأيضان يكوف التفاعل بُت الطبلب

 كا١تعلم ينحصر ُب الطبلب ا١تتفوقُت ذكم التحصيل ا١ترتفع .

علومات ُب كبذلك نستنتج أف طريقة التعلم التعاك٘ب تساعد الطبلب على االحتفاظ اب١ت
)ما أثر التعلم من أسئلة الدراسة كىو  الرابعأذىاهنم لفًتة أطوؿ، كىذه النتيجة ٕتيب على السؤاؿ 

 التعاك٘ب ُب االحتفاظ أبثر التعلم لدل طبلب الصف األكؿ االعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي ؟ (

 التأكد من صحة الفرض الثالث : – ٖ

توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق  ال)على أنو  الثالثينص الفرض 
 ( البعدم ا١تؤجل للمجموعة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية

 ًب حساب ما يلي : الثالثللتأكد من صحة الفرض ك 

  حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب
 .ربية ككل ، كُب كل مهارة على حدهالبعدم  كالبعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العالتطبيق 

 )١تعرفة الفركؽ بُت التطبيقُت . حساب قيمة )ت 

( نتائج اختبار  ْ( كيبُت اٞتدكؿ ) paired t-test( لؤلزكاج )Tكذلك ابستخداـ اختبار )
 ؤجل عند أفراد اجملموعة التجريبية .)ت( لؤلزكاج لداللة الفركؽ بُت التطبيقُت البعدم كالبعدم ا١ت

ا١تتوسط اٟتسايب ،كاال٨تراؼ ا١تعيارم ، كقيمة )ت( لدرجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق 
 البعدم ك البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية .
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قيمة  تطبيق بعدي مؤجل تطبيق بعدي ادلهارة
 )ت(

 الداللة
االضلراف  ادلتوسط

 ادلعياري
االضلراف  توسطادل

 ادلعياري
 >ََُ.َ ِّ.ٓ ٖٗ.ْ ّْ.ُٕ ٕٗ.ْ ُٗ.ُٗ قراءة

 َّٕ.َ ٖٖ.ُ ٖٗ.ٔ ٕٓ.ُْ ّٕ.ٕ ُٓ.ُٔ كتابة

 ُ.َ ِٕ.ُ ِْ.ٓ ْٖ.ُٓ ُٖ.ٔ ْٕ.ُٔ حتدث

 ّٔٓ.َ ّٔ.َ ٖٕٗ.ٓ ْٖ.ُٔ ْٔ.ٓ ّٖ.ُٔ استماع

الدرجة 
 الكلية

ٔٗ.ّٔ ِِ.ّٖ ّٔ.ٕٖ ُِ.ُِ ٔ.َٕ َ.ََُ< 

 (ٔجدكؿ )

 دكؿ السابق إٔب ما يلي :كيشَت اٞت
درجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق البعدم ١تهارات اللغة العربية ككل كأف متوسط  -

درجاهتم ُب التطبيق البعدم ا١تؤجل متوسط ( ،بينما ّٖ.ِِ( ،اب٨تراؼ معيارم )ّٔ.ٗٔيساكم )
 ( ٦تا يدؿ على ارتفاعُِ.ُِ( ،اب٨تراؼ معيارم )ٖٕ.١ّٔتهارات اللغة العربية ككل يساكم )

درجات طبلب اجملموعة التجريبية ُب التطبيق البعدم عنها ُب التطبيق البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة 
 العربية ككل .

كما أف قيمة )ت( ١تتوسط درجات طبلب اجملموعة التجريبية بُت التطبيق البعدم كالتطبيق   -
( ، أم >ََُ.َ( ٔتستوم داللة )َٕ.ٔ)البعدم ا١تؤجل ١تهارات اللغة العربية ككل يساكم 

حصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١تؤجل للمجموعة التجريبية إذات داللة  يوجد فركؽ
 لصاّب التطبيق البعدم .  ككل  ُب اختبار مهارات اللغة العربية
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، كأقل  (>ََُ.َ( ٔتستوم داللة )ِّ.ٓأعلى قيمة )ت( كانت ُب مهارة القراءة كتساكم ) -
 .  (ّٔٓ.َٔتستوم داللة ) (ّٔ.َقيمة )ت( كانت ُب مهارة االستماع كتساكم )

فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم يوجد ك٦تا سبق يتضح أنو 
لصاّب التطبيق البعدم ، بينما  ككل  ا١تؤجل للمجموعة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية

ركؽ دالة احصائيان ُب مهارة )الكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( ، كىذا يدؿ على أف اليوجد ف
اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ٢تا أثران إ٬تابيان ُب احتفاظ الطبلب بنواتج التعلم خاصة ُب مهارات 

 من فركض البحث . الثالث)الكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( ،كبذلك نستنتج عدـ ٖتقق الفرض 

ضوء النتائج السابقة ٯتكن القوؿ أف طريقة التعلم التعاك٘ب ذات أثر فعاؿ ُب تنمية  كُب
مهارات اللغة العربية لدل الطبلب الناطقُت بغَتىا ، كبذلك تكوف نتائج الدراسة اٟتالية اتفقت 

اد مع نتائج معظم الدراسات اليت ْتثت ُب أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب ٥تتلف ا١تو 
 ـ(ََِّدراسة مصطفى )، ك ( ََِّدراسة عبد اجمليد )، ك ـ(ََِِدراسة ا٠تور )الدراسية مثل 

دراسة عواد  ، ك (ََِٓدراسة دمحم ) ، ك (ََِٓدراسة حسن )، ك  (ََِّ) دراسة نصر ، ك
 (َُُِدراسة العقباكم ) ، ك (ََِٗدراسة يوسف ) ، ك ـ(ََِٗدراسة دمحم ) ، ك (ََِٖ)

  (َُِْدراسة أٛتد )، ك  ـ(َُُِدراسة فداكم ) ، ك ـ(َُُِجى )دراسة  فاخر  ، ك

ككذلك أثر اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية، فإف نتائج ىذه الدراسة  
 . ـ(ََِِدراسة التو٬ترم ) ، ك ـ(ََِِدراسة غلـو )تتفق مع دراسة كل من 

اتفقت الدراسة اٟتالية مع  ُب بقاء أثر التعلم فقد ابلنسبة ألثر اسًتاتيجية التعلم التعاك٘بك 
أف استخداـ التعلم التعاك٘ب ُب تدريس ا٢تندسة لتبلميذ الصف الرابع ُب  ـ(ََِّدراسة عبد الكرٙب )

دراسة فرغل  ، كاتفقت أيضان معجعل ا١تادة ا١تتعلمة أبقى أثران مقارنةن إبجراءات التدريس العادية
االسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ٢تا فاعلية ُب ٖتصيل التبلميذ كبقاء أثر التعلم استخداـ ُب أف  ـ(َُِْ)

 .لديهم 
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ال ُب ما يتعلق أبنو  (ََِٔدراسة إبراىيم )كاختلفت نتائج الدراسة اٟتالية مع دراسة كل من 
توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت متوسطات درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية َب القياسُت 

، حيث أسفرت  دل كمتوسطات درجاهتم َب قياس ا١تتابعة بعد اسبوعُت من تطبيق الربانمجالبع
ُب  (َُِْدراسة دمحم )الدراسة اٟتالية على نتيجة مغايرة لذلك، ككذلك اختلفت الدراسة اٟتالية مع 

لصاّب  وجد فركؽ ُب التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية بُت القياس البعدم كالقياس التتبعيي أنو
، ُب حُت أسفرت نتائج الدراسة اٟتالية عن نتيجة مغايرة لذلك، حيث زمنيو ةالقياس التتبعي بعد فًت 

كالتطبيق البعدم ا١تؤجل  مالتطبيق البعدأسفرت الدراسة اٟتالية عن كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت 
 ق البعدم .لصاّب التطبي ككل  للمجموعة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية

 مناقشة عامة للنتائ :

اجملموعة يتضح من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اٟتالية كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت 
ككل كُب كل مهارة على حده   ١تهارات اللغة العربية البعدم التطبيقالتجريبية كاجملموعة الضابطة ُب 

 سًتاتيجية التعلم التعاك٘ب.لصاّب اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخداـ ا

اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب كما أههرت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيان بُت 
ككل كُب كل مهارة على حده لصاّب اجملموعة   ١تهارات اللغة العربيةا١تؤجل  البعدم التطبيق

 التجريبية اليت درست ابستخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب .

فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم  كجود كذلك أههرت  
 لصاّب التطبيق البعدم . ككل  ا١تؤجل للمجموعة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية

كجاءت نتائج ىذه الدراسة متفقة بشكل عاـ مع معظم الدراسات السابقة اليت ْتثت ُب 
 ية التعلم التعاك٘ب، كأتثَتىا على ٖتسُت مستول التحصيل لدل الطبلب .أثر استخداـ اسًتاتيج

 ملخص نتائ  الدراسة :

 بعد التحليل اإلحصائي للبياانت توصلت الدراسة اٟتالية إٔب النتائج التالية :
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  البعدم التطبيقاجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
 ككل كُب كل مهارة على حده لصاّب اجملموعة التجريبية .  ة العربية١تهارات اللغ

  البعدم التطبيقاجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 
 ككل كُب كل مهارة على حده لصاّب اجملموعة التجريبية .  ١تهارات اللغة العربيةا١تؤجل 

 كالتطبيق البعدم ا١تؤجل للمجموعة  متطبيق البعديوجد فركؽ داللة احصائية بُت ال
ككل لصاّب التطبيق البعدم، كفركؽ غَت دالة التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية

 احصائيان ُب مهارات )الكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( .
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 اخلامسالفصل 

 (اخلامتة)
تضمن ىذا الفصل ملخصان للبحث كألىم النتائج اليت توصل إليها، كُب ضوء ىذه النتائج 

يات كا١تقًتحات اليت ترل الباحثة ضركرة إجرائها مستقببلن لتنمية مهارات اللغة سيتم تقدٙب بعض التوص
 ة التعلم التعاك٘ب .العربية لغَت الناطقُت هبا، كلتطوير استخداـ طريق

 ملخص البحث :
فاعلية اسًتاتيجية قائمة على التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة ىدؼ البحث إٔب دراسة 

العربية للناطقُت بغَتىا كاالحتفاظ أبثر التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار 
ول ا١تهارات ا٠تاصة ابللغة العربية للناطقُت بغَتىا ُب ا٩تفاض مست، كتلخصت مشكلة البحث ٔتاليزاي

يضان ضعف القدرة على االحتفاظ أبثر التعلم لفًتة طويلة، لذا حاكلت أك ، كضعف ٖتصيل التبلميذ
تدريس اللغة العربية على  التعلم التعاك٘باستخداـ اسًتاتيجية  تقصي أثرالباحثة ُب ىذه الدراسة 

تكوف ٣تتمع الدراسة من الطلبة الناطقُت بغَت العربية ا١تنتظمُت ُب ، ك تنمية مهاراهتا لغَت الناطقُت هباك 
، حيث بوالية كلنتاف ٔتاليزاي –ـ ُب الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار االنوار َُِْالعاـ الدراسي 
العينة ابلطريقة العشوائية من الطلبة الناطقُت بغَت العربية من الصف األكؿ اإلعدادم ًب اختيار أفراد 

عدد الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة  كافبوالية كلنتاف ٔتاليزاي ، كقد   -معهد دار األنوار  -
ة ، ًب تقسيمهم إٔب ٣تموعتُت أحد٫تا ٕتريبية كاألخرل ضابطة، حيث تكونت اجملموع ان ( طالبْٔ)

اجملموعة الضابطة ، كًب تقدٙب ا١تادة التعليمية ٢تم بطريقة التعلم التعاك٘ب، أما ( طالبان ِّالتجريبية من )
 ان ( طالبُٓابالضافة إٔب ) تعليمية ٢تم ابلطريقة التقليدية،كًب تقدٙب ا١تادة ال ( طالبان،ِّمن )فتكونت 
 ككانت تساؤالت الدراسة ىي:، طبلعيةأيضان ابلطريقة العشوائية لتكوف ٣تموعة است مًب اختيارى

كاالحتفاظ أبثر  لغَت الناطقُت هبا مافاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاكٗب ُب تنمية مهارات اللغة العربية -
 التعلم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي؟

 كيتفرع من ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية اآلتية :
أثر التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا لدل تبلميذ الصف األكؿ ما  – ُ

 االعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي ؟

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/93656/posts
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ما أثر التعلم التعاك٘ب ُب االحتفاظ أبثر التعلم لدل طبلب الصف األكؿ االعدادم ٔتعهد دار  – ِ
 األنوار ٔتاليزاي ؟

 اؤالت ًب اختبار صحة الفركض التالية :كلئلجابة على ىذه التس
  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب االختبار

  لصاّب اجملموعة التجريبية. البعدم
 ميوجد فرؽ ذك داللة احصائية بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة َب االختبار البعد 

 فاظ أبثر التعلم لصاّب اجملموعة التجريبية.ا١تؤجل لقياس االحت
   توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١تؤجل للمجموعة

 التجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية ككل لصاّب التطبيق البعدم.

بغَت العربية من البحث على الطلبة الناطقُت  ٕتربةًب تطبيق كللتأكد من صحة ىذه الفركض 
كفقان لطبيعة الدراسة على  البحثاعتمد ك ، تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم ٔتعهد دار األنوار ٔتاليزاي

لكشف عن أثر اهبدؼ ا١تقارنة بُت أثر طريقة التعلم التعاك٘ب، كالطريقة التقليدية، ك  ا١تنهج التجرييب
اللغة العربية لغَت تغَتات التابعة كىي )تنمية مهارات ( على ا١تا١تتغَت ا١تستقل )اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب

فيها على بعض ا١تتغَتات األخرل اليت  يتم السيطرةحتفاظ بنواتج التعلم( ُب هركؼ ، االالناطقُت هبا
اجملموعتُت التجريبية  ٯتكن أف تًتؾ أثران على ا١تتغَت التابع، كذلك عن طريق ضبط ىذه ا١تتغَتات ُب

 كالضابطة .

التصميم التجرييب ٢تذه الدراسة على القياس القبلي كالبعدم كالبعدم ا١تؤجل لكل من  يقـو ك 
اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، حيت يتم قياس مستوم الطبلب ُب مهارات اللغة العربية لكل من 

س على دري، ٍب تطبق اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب التلتجريبية كالضابطة قياسان قبليان اجملموعتُت ا
، كبعد مركر ا١تدة التدريس ٢تا ابلطريقة التقليدية ، أما اجملموعة الضابطة فيتماجملموعة التجريبية فقط

اددة لتطبيق طريقة التدريس )اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب( على اجملموعة التجريبية فقط يتم تطبيق 
القياس القبلي كالقياس البعدم  القياس البعدم على كل من اجملموعتُت، ك٭تسب الفرؽ بُت درجات

ُب كل من اجملموعتُت )التجريبية كالضابطة( ١تعرفة أثر ا١تتغَت ا١تستقل )استخداـ اسًتاتيجية التعلم 
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التعاك٘ب( على ا١تتغَت التابع )تنمية مهارات اللغة العربية( بعد تعرض كل من اجملموعتُت  )التجريبية 
رجاع الفرؽ بُت اجملموعتُت إٔب أثر ا١تتغَت ا١تستقل إا يساعد على لعوامل تقريبان ، ٦تكالضابطة( لنفس ا

اليت ًب االستعانة هبا قبل ذلك لبعض الطبلب الغَت  ا١تهارات اختباراتبعد االطبلع على عدد من ، ك 
ًب  انطقُت ابلعربية كُب ضوء ا١تنهج ا١تقرر على طبلب الصف األكؿ االعدادم ُب معهد دار األنوار

لقياس مستول الطلبة  )عينة الدراسة( ُب ا١تهارات األربع للغة العربية كىي  مهاراتر إعداد اختبا
ًب عرض االختبار على ٣تموعة من اكمُت ك  ،مهارات )القراءة ، كالكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع(

د من صدؽ كالتأكا١تختصُت ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا من ذكم ا٠تربة، إلبداء آرائهم 
 ان ( طالبُٓاستطبلعيان على عينة مؤلفة من ) وتطبيقاالختبار، كما ًب التأكد من ثبات االختبار ب

ككاف الفارؽ الزمٍت بُت  اختَتكا ابلطريقة العشوائية من الصف األكؿ اإلعدادم ُب نفس ا١تعهد،
 ديد معامل الثبات. لتحكًب حساب معامل االرتباط ابستخداـ معادلة بَتسوف  التطبيقُت أسبوعُت،

بعد االنتهاء من تطبيق التجربة ًب ٚتع البياانت كإخضاعها للتحليل اإلحصائي ابستخداـ 
( ، حيث ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية SPSS-Version 22الربانمج اإلحصائي )

العربية  كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات طبلب اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب مهارات اللغة 
ككل، كُب كل مهارة على حده ، كما ًب حساب قيمة )ت( ١تعرفة الفركؽ بُت اجملموعتُت ، حيث 

 paired( لؤلزكاج )T( ، كاختبار )independent t-test( ا١تستقل )Tاستخدـ اختبار )
t-test: حيث أسفرت الدراسة عن النتائج التالية ، ) 
  البعدم التطبيقلتجريبية كاجملموعة الضابطة ُب اجملموعة ايوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 

 ككل كُب كل مهارة على حده لصاّب اجملموعة التجريبية .  ١تهارات اللغة العربية
  البعدم التطبيقاجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ُب يوجد فركؽ دالة إحصائيان بُت 

 لصاّب اجملموعة التجريبية .ككل كُب كل مهارة على حده   ١تهارات اللغة العربيةا١تؤجل 
  فركؽ ذات داللة احصائية بُت التطبيق البعدل كالتطبيق البعدم ا١تؤجل للمجموعة يوجد

لصاّب التطبيق البعدم، كفركؽ غَت دالة  ككلالتجريبية ُب اختبار مهارات اللغة العربية
 احصائيان ُب مهارات )الكتابة ، كالتحدث ، كاالستماع( .
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 التوصيات :

 وء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج توصي ابآلٌب :ُب ض
عقد دكرات تدريبية للمعلمُت كا١تعلمات لتوضيح مفهـو كأ٫تية اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب  (ُ

 ككيفية استخدامو كتطبيقو ُب ا١تقررات ا١تنهجية ا١تختلفة .
ا من آاثر ١تا ٢ت، تعاك٘بتنويع طرؽ كأساليب التدريس مع االىتماـ بطريقة التعلم الضركرة  (ِ

 .إ٬تابية ُب زايدة التحصيل
 إعادة النظر ُب مناىج اللغة العربية كإدخاؿ طريقة التعلم التعاك٘ب ُب ا١تناىج اٞتديدة . (ّ
لتطبيق طريقة التعلم ، كتوفَت اإلمكاانت االزمة هتيئة البيئة التعليمية ا١تناسبةالعمل على  (ْ

 التعاك٘ب .
مية كٓتاصة مقررات اللغة العربية، ْتيث تتناسب مع طريقة إعادة تنظيم ٤تتول ا١تواد التعلي (ٓ

 التعلم التعاك٘ب.
إعطاء كليات الًتبية ا١تزيد من االىتماـ بطريقة التعلم التعاك٘ب أثناء برامج اإلعداد  (ٔ

 كالتدريب.
إعادة النظر ُب األنشطة كالتدريبات اليت تتضمنها كتب اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،  (ٕ

 تها ُب شكل أنشطة تعاكنية ٚتاعية .كإعادة صياغ
إجراء كرش عمل للمعلمُت ُب ا١تدارس ٔتراحلها ا١تختلفة لربط ا١تقرات التعليمية بطريقة  (ٖ

 التعلم التعاك٘ب ابسًتاتيجياتو ا١تختلفة .
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 ادلقرتحات :
 ُب ضوء الدراسة اٟتالية كنتائجها ٯتكن اقًتاح بعض الدراسات ا١تستقبلية مثل:

استخداـ التعلم التعاك٘ب على تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت بغَتىا لطبلب دراسة أثر  (ُ
 ا١ترحلة االبتدائية مقارنة أبثر استخداـ طريقة لعب األدكار .

دراسة فاعلية طريقة التعلم التعاك٘ب ُب زايدة ٖتصيل طبلب ا١ترحلة اإلعدادية ذكم  (ِ
 لم، كإتاىاهتم ٨توىا .التحصيل ا١تنخفض الذين يعانوف من صعوابت التع

دراسة أثر استخداـ برامج قائم على التعلم التعاك٘ب ُب تنمية مهارات اللغة العربية للناطقُت  (ّ
 بغَتىا عرب مواقع التواصل االجتماعي على االنًتنت .

ُب رفع ٖتصيل الطبلب ُب تعلم  زيد من الدراسات حوؿ فعالية التعلم التعاك٘بإجراء ا١ت (ْ
 اللغات األخرل .

دراسة األ٪تاط األخرل السًتاتيجية التعلم التعاك٘ب كأثرىا على بقاء أثر التعلم ُب ا١تواد  (ٓ
 الدراسية ا١تختلفة .

إجراء دراسات لتقصي أثر حجم اجملموعة التعاكنية على ٖتصيل الطبلب كالطالبات كعلى  (ٔ
 تنمية مهاراهتم ا١تختلفة.

خرل كالتعلم ابالكتشاؼ، كلعب األدكار، للمقارنة بُت أثر التعلم التعاك٘ب، كطرؽ أ دراسة (ٕ
 كحل ا١تشكبلت، كغَتىا من طرؽ التعلم النشط .

إجراء ا١تزيد من الدراسات التجريبية الختبار فاعلية اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب ُب مراحل  (ٖ
 التعليم ا١تختلفة، كمدل أتثَتىا ُب تنمية اٞتوانب الشخصية للطبلب .

 ت ا١تعلمُت كالطبلب ٨تو استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاك٘ب.إجراء دراسات لبياف إتاىا (ٗ
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 ادلراجع

 أوالً : ادلراجع العربية :
 ( .ّالقرآف الكرٙب ، سورة ا١تائدة ، اآلية رقم ) (ُ
فعالية التعلم التعاوىن ىف تنمية توكيد الذات لدى أطفال  ، ، رابب صبلح الدين اٝتاعيل إبراىيم (ِ

 ـ(ََِٔ،  رسالة ماجستَت ، عة ا١تنصورةمصر: جام) د.ط ، ، الروضة
فعالية استخدام خرائط ادلفاىيم يف تدريس النحو على التحصيل  ، ، رحاب أٛتد إبراىيم إبراىيم (ّ

رسالة ،  مصر: جامعة قناة السويسد.ط ، ) ، وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي
 ـ(ََِٔ،  ماجستَت

كفاءة استخدام ادلُدوَّانت اإللكرتونية يف تنمية بعـض مهارات ،  ، ايسر دمحم دمحم السيد إبراىيم (ْ
رسالة  ،مصر: جامعة قناة السويس د.ط ، )،  الكتابة الوظيفية لدى غري الناطقني ابللغة العربية

 ـ(َُِّماجستَت ، 
غات، مركز اللد.ـ :  د.ط ، ) ، نظام تفاعلي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، أٛتد راغب  أٛتد ، (ٓ

 (جامعة ا١تدينة العا١تية ، د.ت
أثر اسرتاتيجييت التعليم الفردي والتعليم التعاوين بربام  التعلم القائم ، ٝتاح دمحم صابر،  أٛتد (ٔ

مصر: د.ط ، )،  على الويب على تنمية مهارات حل ادلشكلة ادلعلوماتية لدي الباحثني الرتبويني
 ـ(َُِْ رسالة دكتوراة ، ،جامعة عُت مشس 

 (، د.ت جامعة ا١تلك سعودد.ط ، )د.ـ :  ، رتاتيجيات التدريساس (ٕ
طرق تعليمها  -احملادثة يف اللغة العربية  علي، حسُت ك البسومي، القادر عبد داكد إيليغا ، (ٖ

 ٣تلة جامعة ا١تدينة العا١تية ، : ماليزايد.ط ، ) ،وأساليب معاجلة مشكالهتا لدى الطلبة األجانب 
 ـ(ََِْ، العدد العاشر 

 مركز الاّلصفية ،جتربة ابألنشطة األجنبية الّلغات متعّلمي مهارات تنميةالقادر ،  عبد داكد ، إيليغا (ٗ
 ـ(َُِّ،  العا١تية ا١تدينة : جامعة ماليزايد.ط ، ) ، منوذجاً  العادلية ادلدينة جبامعة الّلغات

القاىرة : مكتبة ) د.ط ،،  الوسائل التعليميةبدراف، مصطفى كمطاكع، إبراىيم كعطية، دمحم ،  (َُ
  ـ(ُِٖٗ ،النهضة ا١تصرية 
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 ق( ُُٕٓ،د.ف مصر ، د.ط ، ) ، بغية الدعاةأبوبكر، عثماف بن عمر  ،  (ُُ
الرايض : دار )،  ُط،  التعلم التعاوين طرائق ميسرة للتعلم التعاوين د ،شالبهدؿ، موسى بن را (ُِ

 (ـََِْ، طويق للنشر كالتوزيع 
طريقة التعلم التعاوين يف حتصيل طلبة الصف الثاين متوسط يف فاعلية ،  ، كداد جرب دمحم البلوم (ُّ

 ـ(ََِٔ ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجستَتد.ط ، )د.ـ :  ، قواعد اللغة العربية يف مدينة تبوك
أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف حتصيل  التو٬ترم، نواؿ عبد الكرٙب عثماف أٛتد، (ُْ

د.ط ،  ،مادة اللغة العربية واجتاىاهتن ضلوىا يف دولة الكويت تلميذات الصف الرابع ادلتوسط يف
جامعة البحرين، رسالة ماجستَت ، ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية ، اجمللد الثالث، العدد الثالث،  )د.ـ :
 (ـََِِمارس 

، سلسلة ا١تراجع  د.ط ، )د.ـ : ، اسرتاتيجيات التدريس والتعلمعبد اٟتميد جابر،  جابر، (ُٓ
 (ـُٗٗٗ

 ـ(ُٓٗٗ برانمج التعليم ا١تفتوح ،: القدس د.ط ، )،  تكنولوجيا الرتبية جامعة القدس ا١تفتوحة، (ُٔ
٣تلة التوجيو كاإلرشاد  د.ط ،)د.ـ : ، جتربة التعلم التعاوين يف حبث الرايضياتجرب، دمحم كماؿ ،  (ُٕ

 (ـَُٗٗ ،، العدد الثا٘ب 
وتطبيقي لطرائق واسرتاتيجيات تدريس  تعلم القيم وتعليمها تصور نظري اٞتبلد، ماجد زكي ، (ُٖ

 ـ(ََِٓ ،األردف : دار ا١تسَتة ، عماف )،  ِ،ط القيم
إندكنيسيا : موقع ) ، د.ط ، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميةجوىر، نصرالدين إدريس ، (ُٗ

 (ـَُِِ,http://lisanarabi.net/extensionsعلى الرابط   لساف عريب،
تدريب ادلعلمني على تعليم مهارات التفكري أبسلوب التعلم اٟتارثي ،إبراىيم أٛتد مسلم ،  (َِ

  (ـََِِ ،الرايض : مكتبة الشقرم )،  ُط، التعاوين 
 إدارة الفصل أبسلوب التعليم التعاوين وأثره يف حتصيل الطالب الدراسياٟتريرم ، ىاشم بكر،  (ُِ

٣تلة جامعة أـ القرل للعلـو الًتبوية كاالجتماعية كاإلنسانية ، اجمللد الثالث : ة ا١تكرمة مك)،  د.ط ،
 ـ(ََُِ ، عشر ، العدد الثا٘ب

http://lisanarabi.net/extensions
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يف اجلامعة اإلسالمية  –اللغة العربية للناطقني بغريىا : بني التعلم والتكلم حسانُت ، إٝتاعيل،  (ِِ
 حوؿ اللغات بتنظيم من مركز الغات ابٞتامعة ا١تؤ٘تر الدكٕب: ماليزاي د.ط ، )،  العادلية ماليزاي

 ـ(َُُِ، اإلسبلمية العا١تية
أثر أسلوب التعلم التعاوين على حتصيل تالميذ  حسن، عبد ا١تنعم أٛتد كخطاب، دمحم ، (ِّ

، جامعة األزىر  د.ط ، )مصر : ، وتلميذات الصف الثاين اإلعدادي يف العلوم واجتاىهم ضلوىا
 ـ(ُّٗٗ ،اث الًتبوية ، العدد الثامن كالعشركف ٣تلة الًتبية ٣تلة لؤلْت

فاعلية طريقة التعلم التعاوين لتدريس بعض موضوعات التعليم  ، حسن، دمحم حسن عمراف (ِْ
د.ط ، ،  العالجي يف تنمية الدافعية والتحصيل لدى طالب كلية الرتبية شعبة معلم علم النفس

 ـ(ََِٓرسالة ماجستَت ،  ،مصر: جامعة أسيوط )
فعالية برانم  قائم على نظرية الذكاءات ادلتعددة يف بقاء أثر التعلم  دمحم حسن عمراف ، حسن ، (ِٓ

 ،وتنمية التفكري الناقد واالجتاه ضلو دراسة علم النفس لدى طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية
 ـ(ََِٖرسالة دكتوراة ،  ، : جامعة أسيوط مصرد.ط ، )

 تطوير مهارة القراءة ، دراسة جتريبية مبدرسة الكوكب الدري التعليم التعاوين يف،  دمحم،حسيٍت  (ِٔ
، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية  :أندكنسيا د.ط ، ) ، ادلتوسطة بنكالن مادورا

 ـ(ََِٗ-ََِٖ، ماجستَت ُب تعليم اللغة العربيةرسالة 
حافظات غزة من وجهة نظر تقوًن منه  البالغة للمرحلة الثانوية مب ،غاٖب سعادة  اٟتشاش، (ِٕ

  ـ(ََُِرسالة ماجستَت ،  ،غزة : اٞتامعة اإلسبلمية د.ط ، ) ، ادلعلمني
،  القاىرة : مركز الكتاب للنشرد.ط ، ) ، التدريس والتفكري،  اٟتميداف، إبراىيم عبد هللا (ِٖ

 ـ(ََِٓ
بية ا١تتحدة : دار اإلمارات العر )،  ّ، ط طرائق التدريس واسرتاتيجياهتا،  اٟتيلة ، دمحم ٤تمود (ِٗ

 ق(ُِْْ،الكتاب اٞتامعي 
طرق التدريس العامة بني التقليد ا٠ترب، ٛتد عبد العزيز كعبد الرٛتن ، عبد الفتاح سعد،  (َّ

 ق(ُِْْ ، الرايض : مكتبة الرشدد.ط ، )،  والتجديد
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 مدى احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي ابدلفاىيم النحوية ،ا٠تطيب ، دمحم إبراىيم مصطفى،  (ُّ
٣تلة العلـو  :د.ط ، )د.ـ  والصرفية ادلقررة للصفني اخلامس والسادس األساسيني يف األردن ،

 (ـََِٓالًتبوية كالنفسية ، اجمللد السادس ، العدد األكؿ ، مارس 
، األردف : دار ا١تسَتة )، د.ط ،  طرائق تدريس الدراسات االجتماعية،  خضر ، فخرم رشيد (ِّ

 ـ(ََِٔ
دمشق : ٣تمع اللغة ) ، د.ط ،عادلية اللغة العربية ومكانتها بني لغات العامل  ،خليفة، عبد الكرٙب  (ّّ

 ـ(ََِّ،العربية 
 ، وحلول تدريس اللغة العربية يف والية ألربات )لغة اثنية( طرق..حتدايت..خليل ،حسن علي،  (ّْ

 ـ(َُِِ ، رسالة دكتوراه ،ماليزاي : جامعة ا١تدينة العا١تية )، د.ط 
الريموك  جامعة يف ادلاليزيني الطلبة لدى العربية اللغة تعلم إسرتاتيجياتعلي،  ا٠توالدة ، دمحم (ّٓ

 11 ٣تلد الًتبوية، العلـو ُب األردنية اجمللة)األردف :  ، د.ط واجلنس ، التخصص مبتغريي وعالقتها
 ـ(َُِٓ، 2 عدد  ،
لتحصيل ادلعريف أثر استخدام التعلم التعاوين يف اـ( ، ََِِا٠تور، عبد اٞتليل  ٚتعة علي ) (ّٔ

٣تلة العلـو الًتبوية  :٦تلكة البحرين ) د.ط ، ، لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم
 (ـََِّكالنفسية ، اجمللد الرابع، العدد األكؿ، مارس 

 ،لبناف : ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر) د.ط ، ، علم النفس الرتبوي،  توما خورم، (ّٕ
 ـ(ُٖٗٗ

مصر : الدار ) د.ط ، ، الذاكرة .. اإلدراك الواعي،  ترٚتة ٧تيب الفونس خزاـيندا ،ل دافيدكؼ، (ّٖ
 ـ(َََِ ،الدكلية لبلستثمارات الثقافية 

أثر التدريس ابستخدم خرائط ادلعرفة يف التحصيل الدراسي  الدكسرم، لطيفة  دمحم أٛتد، (ّٗ
ف اخلامس االبتدائي مبملكة واالحتفاظ ابدلعلومات يف مادة الدراسات االجتماعية لتلميذت الص

٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية ، اجمللد الثالث، العدد الثالث،  :٦تلكة البحرين د.ط ، )، البحرين
 (ـََِِسبتمرب 
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أثر استعمال احلاسوب يف حتصيل واستبقاء ادلعلومات لدى طلبة الصف  رشيد ، ميعاد انهم ، (َْ
 ـ(َُِّ، ّٖالبحوث الًتبوية كالنفسية، العدد  ٣تلة)د.ـ :  د.ط ، ، األول يف مادة األحياء

عآب  : األردف)،  د.ط،  طرائق وأساليب التدريس ادلعاصرة،  الربيعي، ٤تمود داكد سليماف (ُْ
 ـ(ََِٔ ،الكتب اٟتديث 

 ، طريقة التدريس ابستخدام العمل اجلماعي )الرمزي( ،عبد اٟتميد،ٛتادة ك أكـر ،  ، الراميٍت (ِْ
 (ـُّٗٗ،علم رسالة ا١ت د.ط ، )د.ـ :

،  ْ، ط تقوًن نتائجو ، تطبيقاتو التدريس: أىدافو ، أسسو ، أساليبو ، ، فكرم حسُت ، رايف (ّْ
 (ـََِْ ،القاىرة : عآب الكتب )
 ،الرايض : دار ا١تريخ ) د.ط ، ، الذاكرة ،قياسها ،اضطراهبا ، وعالجهاالزراد ، فيصل دمحم  ،  (ْْ

 ـ(ََِِ
 ـ(ُٗٗٗ، غزة : مكتبة األمل )،  ِط،  دريس اللغة العربيةادلرشد يف ت، دمحم شحادة ،  زقوت (ْٓ
 ماليزاي : جامعة ا١تدينة العا١تية ،) د.ط ، ، اسرتاتيجيات التدريسزىراف ،شيماء عبد اجمليد دمحم ،  (ْٔ

 د،ت( العدد السابع كالعشركف، ٣تلة جامعة ا١تدينة العا١تية للعلـو الًتبوية ، ،شاه علم 
القاىرة : عآب الكتب )،  ِط ، رؤية منظومية –التدريس  تصميمزيتوف، حسن حسُت ،  (ْٕ

 ـ(ََُِ،
د.ط ،  رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم –اسرتاتيجيات التدريس زيتوف، حسن حسُت ،  (ْٖ

 ـ(ََِّ، القاىرة : عآب الكتب ،)
م تنمية مهارات القراءه الصامتو لدي الدارسني يف برام  تعلي،  سآب، دمحم صبلح الدين اٛتد (ْٗ

 ـ(ََُِ،  رسالة ماجستَت ،مصر: جامعة قناة السويس )،  د.ط ، اللغو العربيو لغري الناطقني هبا
التعلم التعاوين نظرايت سعادة، جودت ك عقل، فواز ك أبوعلي، علي ك سرطاكم، عادؿ،  (َٓ

 (ـََِٖ ،عماف : دار كائل للنشر كالتوزيع ، د.ط ، ) وتطبيقات ودراسات
فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوين على حتصيل  ـ( ،ُّٗٗ )السعد٘ب ،عبد الرٛتن دمحم  (ُٓ

جامعة طنطا ، ٣تلة   )مصر : د.ط ، ، تالميذ الصف األول اإلعدادي يف العلوم ودافعيتهم لإلصلاز
  (ـُّٗٗالعدد الثامن عشر ، يونيو ،كلية الًتبية ، ٣تلة ٤تكمة تصدر عن كلية الًتبية 
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النحو العريب منه  مقرتح لتعليم من ك زكراي، عبد الوىاب، السعدم، عبد الرازؽ عبد اٟت (ِٓ
٣تلة  ، د.ط ، )د.ـ : ٕ، العربية ٔللناطقني بغري العربية من خالل نقد كتايب :العربية للناشئني

 (ـَُُِ،السنة الثالثة  –العدد العاشر  –جامعة األنبار للعلـو اإلسبلمية ، اجمللد الثالث 
نه  مقرتح للمستوى األول وفق معايري مهارات التواصل  يف معهد فاعلية مسفر، كداد أٛتد ،  (ّٓ

 رسالة ماجستَت ،جامعة دمشق :  سورية)،  د.طتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف دمشق ، 
 ـ(َُِِ ،
 ، عماف : دار الشركؽد.ط ، ) ، أساليب تدريس الدراسات االجتماعية السكراف ، دمحم ، (ْٓ

 ـ(ُٖٗٗ
فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف اكتساب ادلهارات العامة سوسة ،  سلماف ، سامي (ٓٓ

 د.ط ، ، كلية الرتبية واجتاىاهتم ضلو مهنة التدريس  –للتدريس الصفي لطلبة قسم اجلغرافية 
العدد  ، جامعة صنعاء ، ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية ، ٣تلة ٤تكمة تصدر عن كلية الًتبية)صنعاء : 

 (ـََِْ( ، ُ، اجمللد ) األكؿ
القاىرة : عآب )، ُط، تطبيقاتو  –اسرتاتيجياتو  –التعلم التعاوين أسسو  ، سليماف، سناء دمحم (ٔٓ

 ـ(ََِٓ ،الكتب 
 ،القاىرة : مكتبة األ٧تلو ا١تصرية د.ط ، )،  فن التدريس للرتبية اللغوية،  ٝتك، دمحم صاّب (ٕٓ

 ـ(ُٕٗٗ
 ، منشورات جامعة دمشقد.ط ، )د.ـ : ،  اللغة العربيةيف طرائق تدريس السيد، ٤تمود أٛتد ،  (ٖٓ

 ـ(ُِٗٗ
ا١تؤ٘تر الدكٕب  ،دمشق : ا١تؤلف )،  د.ط ، اللغة العربية وحتدايت العصرالسيد ، ٤تمود أٛتد ،  (ٗٓ

 (ـََِٕاألكؿ بدكلة قطر، 
اسرتاتيجيات التدريس ادلتقدم واسرتاتيجيات التعلم وأمناط شاىُت ، عبد اٟتميد حسن  ،  (َٔ

 ـ(ََُِ ،جامعة االسكندرية ، الدبلـو ا٠تاص ابلًتبية )مصر : ، د.ط ،  مالتعل
القاىرة : مكتبة الدار العربية )،  ُط،  ، ادلناى  الدراسية بني النظرية والتطبيقشحاتة ، حسن  (ُٔ

 ق(ُُْٗ ،للكتاب 
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ر الدا القاىرة :)، ُط،  معجم ادلصطلحات الرتبوية والنفسيةزينب ،  حسن ك النجار، شحاتة، (ِٔ
 ـ(ََِّ،  ا١تصرية اللبنانية

 د.ط ، ) د.ـ : على الرابط،  عالج النسيان الشرقاكم ، ٤تمود ،   (ّٔ

http://www.pdfanswer.com) د.ت ، 
لعربية السعودية : ا١تملكة ا)،  ُط،  اسرتاتيجية يف التعلم النشطٔٓٔالشمرم ،ماشي بن دمحم ،  (ْٔ

 ق( ُِّْ، كزارة الًتبية كالتعليم 
،  مصر: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية)، ّط ، علم النفس الرتبويصادؽ،آماؿ ك أبوحطب،فؤاد ، (ٓٔ

 ـ(ُْٖٗ
،  ِط ، التدريس العام وتدريس اللغة العربيةصبلح ، ٝتَت يونس كالرشيدم ،سعد دمحم،  (ٔٔ

  ـ( ََِٓ ،الكويت : مكتبة الفبلح )
،  د.ط ، األسس ادلعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا رشدم أٛتد ،طعيمو، (ٕٔ

 ـ(ُِٖٗ ، كحدة البحوث كا١تناىج ، معهد اللغة العربية ، جامعة أـ القرل: مكة ا١تكرمة )
القاىرة : دار د.ط ، )،  ادلهارات اللغوية مستوايهتا،تدريسها،صعوابهتا، طعيمو،رشدم أٛتد  (ٖٔ

 ـ(ََِْ ،ر العريب الفك
د.ط ، )ا١تملكة  ، ادلرجع يف تعليم الغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، طعيمو، رشدم أٛتد (ٗٔ

 ، د.ت(ُٖجامعة أـ القرل ،اللغة العربية ، العدد  العربية السعودية 
 : مصر) د.ط ، ،أساليبو  و مناىجو هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ، أٛتد رشدل طعيمة، (َٕ

 ـ(ُٖٗٗ كالثقافة ، للًتبية كالعلـو اإلسبلمية ا١تنظمة منشورات
 ادلتوسطة ادلستوايت يف بغريىا للناطقني العربية اللغة دلعلمي الوجيز ادلرشد ، طليب ،إٝتاعيل (ُٕ

 ـ(ََِّد.ف ، ١تبور:  كواال) ،  د.ط،  وادلتقدم
٣تلة جامعة  ، ا١تدينة العا١تية: جامعة  ماليزاي)، د.ط ،  ماىية التدريسالطنطاكم ، كليد علي ،  (ِٕ

 ، د.ت(، العدد الثالث عشر ا١تدينة العا١تية للعلـو الًتبوية
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والتحصيل  أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوين على التفكري االبتكاري، ، حسن دمحم العارؼ، (ّٕ
العلمي الدراسي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ادلتأخرين دراسيًا يف مادة العلوم ،ادلؤمتر 

 (ـُٔٗٗ ، اٞتمعية ا١تصرية للمناىج كطرؽ التدريس ، جامعة عُت مشس :القاىرة )،  د.ط،  الثامن
 ـ(ُٕٔٗ ،للمؤلفُت )د.ـ : ،  ِط،  التخطيط الدراسي عبد اٟتق ،كايد كآخركف ، (ْٕ
دراسة التفاعل بني خرائط ادلفاىيم وتوجو اذلدف عبد السبلـ ، غادة عبد ا١تلك ،  (ٕٓ

( وأثره على حتصيل ادلفاىيم العلمية وبقاء أثر التعلم دلادة االقتصاد ادلنزيل لتالميذ )التعلم/الدرجة
 ـ(ََُِ ، رسالة ماجستَت ،مصر: جامعة ا١تنصورة )،  د.ط ،الصف الثاين اإلعدادي 

استخدم التعلم التعاوىن ىف تدريس اذلندسة وأثره على حتصيل عبد الكرٙب، أٛتد عبد السميع ،  (ٕٔ
: جامعة  مصر)، د.ط ، الرابع االبتدائى وتفكريىم اذلندسي وبقاء أثر التعلم تالميذ الصف 

 ـ(ََِّ،  رسالة ماجستَت ،سوىاج 
التحدايت  بني ماليزاي يف العربية اللغة وتعلم تعليم ، أٛتد كابغدكاف، بكر أبو كابشا، إايد عبدهللا، (ٕٕ

 ، العربية لتعليم اللغة الدكٕب ؤ٘ترا١ت، األجنبية  اللغات  جامعة:  الصُت بكُت) ، د.ط ، والطموح
 ـ(2011 ديسمرب ، كالصُت ماليزاي كٖتدايت آفاؽ

مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين على التحصيل ،  بو السعودأعبد اجمليد، نصر  (ٖٕ
االكادميي والدافع لالصلاز وتقدير الذات والقابلية للعمل التعاوين لدى تالميذ الصف الثاين 

 ـ(ََِّ ،رسالة ماجستَت ،: جامعة أسيوط  مصر)،  د.ط ، عدادياال
تعليم القراءة والكتابة يف ادلرحلة االبتدائية عبد الوىاب،ٝتَت كالكردم،أٛتد علي كجبلؿ،٤تمود ،  (ٕٗ

 ـ(ََِْ ،جامعة ا١تنصورة )مصر : ،  ِط،  رؤية تربوية –
دليل  –يف القرن احلادي والعشرين اسرتاتيجيات التدريس ،  عبيدات، ذكقاف كأبوالسميد، سهيلو (َٖ

 ـ(ََِٓ ،دار ديبونو للنشر كالتوزيع  :األردف )، د.ط ،  ادلعلم وادلشرف الرتبوي
 ق(ُِْٕ ، الرايض : دار الصميعي) د.ط ، ، طرق التدريس العامة، منذر سامح ،  العتـو (ُٖ
دار ا١تناىج  ف :األرد)، د.ط ،  طرق تدريس الرتبية الفنية ومناىجها العتـو ، منذر سامح ، (ِٖ

 ـ(ََِٕ ، للنشر كالتوزيع
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ماليزاي : ٣تلة جامعة ا١تدينة العا١تية للعلـو )، ، أسس التعلم النشط العشرل، فاطمة السيد .  (ّٖ
 د.ت( العدد ا٠تامس كالعشركف ،، الًتبوية 

 ـ(َُٖٗ ، القاىرة : مكتبة النهضة ا١تصرية)،  ِط ، ، الذاكرة والنسيانعطية هللا ، أٛتد  (ْٖ
أثر التعلم بنظام اجملموعات التعاونية وحجم اجملموعة على عطية ، عصاـ فهد يوسف،  أبو (ٖٓ

: فلسطُت )،  د.ط،  حتصيل طالب الصف اخلامس األساسي يف الرايضيات يف زلافظة جنني
 ـ(ُٗٗٗ ، رسالة ماجستَت،  جامعة النجاح الوطنية

ردي و التعاوين يف بيئة التعلم أثر اختالف منطي التعلم الف، بسمة عبد اسن ،  العقباكم (ٖٔ
،  د.ط ، التوليفي علي تنمية مهارات صيانة احلاسب االيل لدي طالب شعبة تكنولوجيا التعليم

 ـ(َُُِ ، رسالة ماجستَت، : جامعة ا١تنوفية  مصر)
القياس والتقوًن الرتبوي والنفسي وأساسياتو وتطبيقاتو وتوجهها يف عبلـ ، صبلح الدين ٤تمود ،  (ٕٖ

 ـ( َََِ ، القاىرة : دار الفكر العريب) د.ط ، ، صرةادلعا
فاعلية استخدام اسلوب التعلم التعاوين يف اكساب ادلفاىيم العلمية عواد، كائل عبدالفتاح ،  (ٖٖ

،  : جامعة الزقازيق مصر)، د.ط ،  وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب ادلرحلة اإلعدادية
 ـ(ََِٖ ،رسالة ماجستَت

 ـ(ُٕٗٗ ،بَتكت : مكتبة ا٢تبلؿ ) د.ط ، ، الذاكرةطفى، غالب ، مص  (ٖٗ
فعالية التعلم التعاوين يف تعلم بعض مهارات القراءة لدى عينة من ،  ، إ٢تاـ  عبد هللا غلـو (َٗ

 ،جامعة البحرين : ٦تلكة البحرين )،  د.ط ، تلميذات الصف اخلامس االبتدائي مبملكة البحرين
 (ـََِّبوية كالنفسية ، اجمللد الرابع، العدد األكؿ، مارس ٣تلة العلـو الًت  ، رسالة ماجستَت

فاعلية كل من التعلم التعاوىن ولعب الدور ىف تنمية ادلفاىيم العلمية فاخرجى، كائل زين خليل،  (ُٗ
رسالة ،  : جامعة حلواف مصر)، د.ط ،  لتالميذ الصف االول متوسط ابدلملكة العربية السعودية

 ـ(َُُِ ، ماجستَت
أثر التعليم التعاوين يف التحصيل يف العلوم ومفهوم الذات م ، ٚتيل خالد عبد الرٛتن ، الفاخور  (ِٗ

ـ(، ٣تلة ُِٗٗرسالة ماجستَت )، األردف : جامعة الَتموؾ )، د.ط ، لدى طالب الصف التاسع 
 (ـََِٗأـ القرل للعلـو الًتبوية كالنفسية ، اجمللد األكؿ ، العدد األكؿ، يناير 
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فاعلية برانم  مقرتح قائم على اسرتاتيجية التعلم التعاوين لتنمية لعت خليفة ، ٛتدل ط فداكل ، (ّٗ
 رسالة ماجستَت ، مصر: جامعة عُت مشس)، د.ط ،  ادلواطنة البيئية لدي تالميذ ادلرحلة اإلعدادية

 ـ(َُُِ ،
: ردف األ)،  ُ، ط طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرينفرج ، عبد اللطيف بن حسُت ،  (ْٗ

 ـ(ََِٓ ،كالتوزيع  ار ا١تسَتة للنشرد
فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس الرايضيات يف كل من التحصيل فرغل، عمر علي سيد ،  (ٓٗ

: جامعة  مصر)، د.ط ،  وبقاء أثر التعلم واحلس العددي لدى تالميذ الصف الثاين االبتدائي
 ـ(َُِْ ، رسالة ماجستَت ،ا١تنيا 

تعليم العربية للناطقني بغريىا : مشكالت وحلول ، خالد ،  ، عو٘ب كأبوعمشة ، الفاعورم (ٔٗ
، ّ، العدد٣ِّتلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية ، اجمللد  د.ط ، )د.ـ : ، اجلامعة األردنية منوذجاً 

  (ـََِٓ
د.ط  ، معجم مصطلحات الرتبية لفظًا واصطالحاً فلية، فاركؽ عبده كالزكي، أٛتد عبد الفتاح ،  (ٕٗ

 ـ(ََِْ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  القاىرة :، )
،  ّط،  كتاب الطالب(–العربية للجميع )العربية بني يديك ، فوزاف، عبدالرٛتن إبراىيم  (ٖٗ

 ـ(ََِٕ ،الرايض: ا١تملكة العربية السعودية )
 )د.ـ،  د.ط،  هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مواد إعداد،  إبراىيم بن الرٛتن عبد الفوزاف، (ٗٗ

 ق(ُِْٖ ، هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم ندكات كقائع: 
جدة : شركة مكتبات د.ط ، )،  العلوم االجتماعية وتدريسهاالقاضي، يوسف مصطفى ،  (ََُ

 ـ(ُُٖٗ ،عكاظ 
فاعلية التعلم التعاوين يف حتصيل الطالب وتنمية اجتاىاهتم يف القحطا٘ب، سآب بن علي سآب،  (َُُ

جامعة  ،اإلمارات العربية ا١تتحدة ، ٣تلة كلية الًتبية) د.ط ،،  اية ابدلرحلة ادلتوسطةالداسات االجتم
 ـ(َََِ ،ُٕالسنة ا٠تامسة عشر، العدد  ، اإلمارات العربية ا١تتحدة

، د.ط، )د.ـ : جامعة الكوفة  أثر القرأن الكرًن يف علم األصولالكعيب ، كفقاف خضَت ٤تسن،  (َُِ
 ـ(ََِٖ، رسالة دكتوراة ، 
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أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوين ابستخدام احلاسوب على التحصيل كنسارة ،إحساف دمحم ،  (َُّ
د.ط ،  ، ادلباشر وادلؤجل لطالب مقرر تقنيات التعليم مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية

العدد األكؿ ٣تلة جامعة أـ القرل للعلـو الًتبوية كالنفسية ،اجمللد األكؿ ،)ا١تملكة العربية السعودية : 
 (ـََِٗ،يناير 

 )د.ـ : د.ف ،،  د.ط،  التعلم التعاوين اسرتاتيجية تدريس حتقق ىدفنيكوجك،كوثر حسُت،  (َُْ
 (ـُِٗٗ ، ةات تربويسدرا
 ،القاىرة : عآب الكتب )،  ِط،  ادلصطلحات الرتبويةاللقا٘ب ،اٛتد حسُت ، كآخركف ،  (َُٓ

 ـ(ُٗٗٗ
غزة : مطبوعات )،  ِط،  علوم يف التعليم العامتدريس الاللولو، فتحية كاألغا، إحساف ، ، (َُٔ

 ـ(ََِٖ ، اٞتامعة اإلسبلمية
 على الرابط :د.ط ، )د.ـ :  ، أنواعها وادلؤثرات وعوائق الذاكرة -ما ىي الذاكرة  (َُٕ

http://www.pdfanswer.com/2015/01/blog-post.html)د.ت ، 
طرائق التدريس بني النظرية وادلمارسة يف ضوء اإلجتاىات الرتبوية احلديثة ، ،  ماركف ، يوسف (َُٖ

 ـ(ََِٖ ،لبناف : ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب ) د.ط ، ، وتدريس اللغة العربية يف التعليم االساسي
 السوداف جامعة:  ا٠ترطـو)، د.ط ، اللغوية ادلهارات ،النيب عبد علي كدمحم عباس، ٤تجوب (َُٗ

 د.ت( ، ا١تفتوحة
أثر منوذجني للتعلم التعاوىن على فعالية الذات األكادميى وفعالية دمحم، اٛتد دمحم صربل اٛتد ،  (َُُ

 ـ(ََِٓ ،رسالة ماجستَت ،: جامعة الزقازيق  مصر)،  د.ط ، الذات االجتماعية
ايضيات ر تدريس ال اتيجيات التعلم التعاوين يففعالية بعض اسرت دمحم، عثماف حسن خليل ،  (ُُُ

،  حلة اإلعداديةر وعالقتو ببعض مهارات التفاعل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ ادل
 ـ(َُِْ ، رسالة ماجستَت ،جامعة عُت مشس :  مصر)، د.ط 

 اسرتاتيجية قائمة على حتليل ادلهمة و التعلم التعاويندمحم، عبد الناصر عبد الصمد أبو الغيط ،  (ُُِ
 و ادلهارات العملية ىف اذلندسة لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية يتنمية التحصيل الدراس و أثرىا ىف

 ـ(ََِٗ ، رسالة ماجستَت ،: جامعة ا١تنوفية  مصر)، د.ط ، 

http://www.pdfanswer.com/2015/01/blog-post.html
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دراسة عن منه  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا يف كلية دار الرضوان ٥تلف ،أٛتد ٛتيد ،  (ُُّ
 (.تد ، د.فماليزاي : )،  اإلسالمية

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية  ىريدم، إٯتاف أٛتد ،ك مدكور، علي أٛتد،  (ُُْ
 ـ(ََِٔ، دار الفكر العريب  : القاىرة)،  ُ، طوالتطبيق

تنمية  فاعلية العرض ادلسرحى احلى وعرب الفيديو يف،  مرموش، ٧تية اٛتد قدرل عبد اٟتميد (ُُٓ
 مصر:)، د.ط ، و ادلادة الدراسية وبقاء أثر التعلم لديهم اجتاىات التالميذ بطيئى التعلم ضل

 ـ(َُُِ ، رسالة دكتوراة ،جامعة ا١تنصورة 
أثر أسلوب التعلم التعاوىن على تنمية مهارات التواصل مصطفى، اٛتد ماىر عبداٟتميد ،  (ُُٔ

 ، رسالة ماجستَت ،: جامعة ا١تنوفية  مصر)،  د.ط ، الرايضى لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية
 ـ(ََِْ

من  ٕٔ-ٚاثر برانم  حتسني أداء ادلعلم على تدريس رايضيات الصفوف ،  ، عبد هللا ا١تقبل (ُُٕ
 ـ(َََِ،  رسالة دكتوراة ، جامعة أكىايو)د.ـ : ،  د.ط،  حيث ادلنه  والتقنية والتقوًن

ُُٖ)  ،   (د.ت)د.ـ : د.ف ،  د.ط ،ٖ،ج لسان العربابن منظور ، ٚتاؿ الدين دمحم بن مكـر
 ق(ََُّ ،مصر : ا١تطبعة الكربل ا١تَتية )،  ُط،  ِ، اٞتزء  لسان لعربنظور، ابن م (ُُٗ
، ا١تعارؼ  القاىرة : دار) د.ط ، ، كآخركف الكبَت علي هللا عبد ، ٖتقيقالعرب لسان ،منظور ابن (َُِ

 د.ت(
جامعة  ماليزاي :) ،د.ط  ، إسرتاتيجيات التدريس، وطرق تصنيفهاأٛتد عبد اٟتميد ،  مهدم، (ُُِ

 ، د.ت( ٣تلة جامعة ا١تدينة العا١تية للعلـو الًتبوية ، العدد الثا٘ب ، العا١تية ا١تدينة
٣تلة الًتبية القطرية للًتبية كالثقافة د.ط ، )د.ـ : ،  التذكر والنسيانمؤمٍت ، ماجد اٛتد ،  (ُِِ

 (ـُٖٔٗ، كالعلـو 
،  ٗ، ط ضوابط ادلعرفة وأصول االستدالل وادلناظرة،  ا١تيدا٘ب، عبد اٟتميد حسن حبنكة (ُِّ
 ـ(ََِٖ ، دمشق : دار القلم)
 منشورات هبا، الناطقني لغري العربية تدريس اللغة طرائق،  رشدم ، كطعيمة ٤تمود ، الناقة (ُِْ

 ـ(ََِّ ، اٞتديدة ا١تعارؼ مطبعة: الرابط) ، د.ط ، والثقافة والعلوم للرتبية ادلنظمةاإلسالمية
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( يف ٖ-ٔوين للمرحلة االساسية )صعوابت تطبيق التعلم التعانصار، منذر ٤تمود ٛتد،  (ُِٓ
 ، جامعة الشرؽ األكسط ،كلية العلـو الًتبوية)د.ـ : ،  د.ط ، األردن من وجهة نظر ادلعلمني

 ـ(ََُِ ، رسالة ماجستَت
فاعلية استخدام التعلم التعاوين يف تدريس وحدة ادلادة علي نصر، ر٭تاب اٛتد عبد العزيز ،  (ُِٔ

: جامعة قناة  مصر) د.ط ، ،يذ الصف الثاين اإلعداديالتحصيل وادليول العلمية لدى تالم
 ـ(ََِّ ، السويس ، رسالة ماجستَت

،  طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيقالوائلي ، سعاد عبد الكرٙب ،  (ُِٕ
 ـ(ََِْ ،األردف : دار الشركؽ للنشر كالتوزيع )،  ُط
 الرايض :)،  ّ،ط ادلدخل إىل التدريس الفعال بر،٭تِت ، حسن عايل أٛتد كا١تنوُب، سعيد جا (ُِٖ

 ـ(ََِّ ،الدار الصولتية للنشر كالتوزيع 
فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين التنافسي يف تنميةبعض  ،يوسف ، سامية ٤تمود  (ُِٗ

يس ٣تلة كلية الًتبية ابلسو  د.ط ، )مصر :، مهارات استخدام اخلرائط لدى طالب ادلرحلة الثانوية 
 (ـَُِّ، اجمللد السادس ، العدد الثالث ، يوليو 

فاعلية التعليم التعاوىن بدعم الكمبيوتر ىف تنمية يوسف، صبلح الدين مصدؽ ٤تمود ،  (َُّ
رسالة ، : جامعة بنها  مصر)،  د.ط ، ادلهارات احملاسبية لدى طالب ادلدرسة الثانوية التجارية

 ـ(ََِٗ ، ماجستَت
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 (ٔملحق )

 طلب حتكيم اختبار حتصيلي
 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته
***

 الموضوع : تحكيم اختبار

 ..........................................................................................االستاذ الفاضل /  

تقومالباحثة/هالهأحمدجابهللامسعودبإجراءبحثتربويبعنوان:

تنمية مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها واإلحتفاظ بأثر  في"فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني 

للحصولعلىدرجةالماجستٌربمعهد دار األنوار بماليزيا " اإلعدادي  وللدى تالميذ الصف األ التعلم

فًالتربٌةقسمالمناهجوطرقالتدرٌس,جامعةالمدٌنةالعالمٌة.

ونظراًلماتتمتعونبهمنخبرةودراٌةفًهذاالمجالأرجومنسٌادتكمالتكرمبتحكٌمهذااالختبارفً

ضوءخبرتكمفًهذاالمجالمنحٌث:

 .صٌاغةعباراتاالختبار 

 نهاج.مطابقتهللم 

 .تغطٌةفقراتاالختبارللمحتوى 

 .تمثٌلفقراتاالختبارللمهاراتالمرادقٌاسها 

 .مناسبةفقراتاالختبارلمستوىطالبالصفاألولاإلعدادي 

 .ًحذفوإضافةماتراهمناسبا 

شاكرٌنلكمحسنتعاونكموداعٌنالمولىعزوجلأنٌجعلهفًمٌزانحسناتكم.

 ترام وجزيل الشكر ...حولكم فائق اال



 الباحثة                                                           

 هالهأحمدجابهللامسعود
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 : البيانات الشخصية للسيد المحكم 

...................................................................االسم:.......................................

تارٌخالمٌالد:..................................................................................................

.......................................رقمجوازالسفر:.......................................................

الوظٌفة:.......................................................................................................

..........مكانالعمل:.........................................................................................

الدرجةالعلمٌة:................................................................................................


  : تحكيم االختبار من حيث 



 :صٌاغةعباراتاالختبار 
.............................................................................................................. 

 
 .................................................................................:مطابقةاالختبارللمنهاج 

  
 :تغطٌةفقراتاالختبارللمحتوى

...............................................................................................................

 
 :تمثٌلفقراتاالختبارللمهاراتالمرادقٌاسها

...............................................................................................................

 
 :مناسبةفقراتاالختبارلمستوىطالبالصفاألولاإلعدادي

...............................................................................................................

 
 :ًحذفوإضافةماتراهمناسبا

............................................................................................................... 





 ..............................................توقيع السيد المحكم :
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 (ٕملحق )

 أمساء السادة أعضاء جلنة التحكيم ألدوات الدراسة 

 

 الدرجة العلمية الوظيفة االسم الرقم

 ماجستَت ٤تاضر ٤تمود عبد الستار ٤تمود -ُ
 ماجستَت مدرس  بن موسى عبد العزيز -ِ
 ماجستَت مدرس أشرؼ دمحم إبراىيم -ّ
 ليسانس معلم عبد اٟتي بن عبد الرٛتن -ْ
 بكالوريوس معلم ركسلي بن يوسف -ٓ
 بكالوريوس ٤تاضر جور بوزيد -ٔ
 اليسانس معلم نوح بن اٝتاعيل -ٕ
 بكالوريوس معلم زفرم زىارم -ٖ
 يوسبكالور  معلمة رٛتة بنت عبد هللا -ٗ
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 (ٖملحق )

 مناذج من آراء السادة احملكمني
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 (ٗملحق )
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 اختبار يف اللغة العربية للناطقني بغريىا)لقياس مهاريت القراءة والكتابة(

 للصف األول اإلعدادي
 ماليزاي –كلنتاف   –معهد دار األنوار 

 ...........................اسم الطالب : ............................................
 الصف      : ........................................................................ 

 ...................        ...الدرجة الكلية  للطالب ُب اختبار مهارٌب القراءة كالكتابة : ..........
 ) مدة االمتحاف: ساعة كنصف (

 التعليمات: 
 كتب ٓتط كاضح كمقركء كبقلم حرب أزرؽ أك أسود فقط..ا ُ
 .اكتب بلغة سليمة متفاداين األخطاء. ِ
 .اقرأ السؤاؿ كافهمو جيدان قبل البدء ابإلجابة.ّ
 .أجب على قدر السؤاؿ، كال تكتب ما ال يتعلق ابلسؤاؿ.ْ
 . أتكد من أنك أجبت عن ٚتيع األسئلة ا١تطلوبة .ٓ

 مبىن االختبار: 
 ختبار فصبلف:ُب ىذا اال

 عبلمة ِٓالفصل األكؿ: اختبار القراءة                                
 عبلمة  ِٓالفصل الثا٘ب: اختبار الكتابة                                

 عبلمة َٓ  اجملموع :                                                  
 

 ** مع دعائي لكم ابلنجاح **
  : اْخِتَبار الِقَراَءة :                                       َأَواَلً 

 ) أ ( اْختَـْر الَكِلَمِة ادلَُناِسَبِة وَضْعَها َمَكان النـُْقط :
 ىيوى .................... اىٍلفىاًكهىةى .  – ُ

بُّ       )أ( أهًحبُّ                       )ب( ٭تًي
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بُّ                 )د( تىٍطبيخي            )ج( ٖتًي
ًذًه أىٍشجىاره .........................  . – ِ  ىى

يله       )أ( طىوًيله                      )ب( ٚتًى
 )ج( ميٍثًمرىةه                     )د( قىًصَته      

 فىاًطمىةي  ....................... الًقرىاىءةى . -ّ
 )ب( ييرًيدي          )أ( يػىٍقرىأي               
 )ج( تػىٍلعىبي                  )د( تػىٍهوىل     

ًقيػٍبىة جىًديدىة .  – ْ  أىانى  ....................... حى
 )أ( مىعىهىا                       )ب( ًعٍنًدم   
 )ج( يىٍشًتىًم                   )د( ذىىىبى    
مد ............... – ٓ  ..... ًإٔبى اىٍلمىٍدرىسىًة .أىٍٛتىدي ك٤تي

بىا                        )ب( ٯتىًٍشي      )أ( ذىىى
بيوف                      )د( ذىىىبى       )ج( ٭تًي

 ...................تىبلىًميذه ٣تيٍتىًهديكف . - ٔ
 )أ( ىيم                       )ب( ٫تيىا    
 )د( أىنٍػتيمىا  )ج( ىينَّ                         

 أىيب مىٍشغيوؿه ، ............. عىمىل كىًثَت .  -ٕ
 )أ( ًعٍندىىىا                     )ب( مىعىهيم   
ه                     )د( مىعىهىا     )ج( ًعٍندى
 أىٍٛتىد ................ قػىلىم جىًديد .   -ٖ

 )أ( مىعىهىا                     )ب( مىعىوي    
 )ج( مىعىهيم                   )د( مىعىهيمىا               
ىٍدرىسىًة ُب الصَّبىاًح . -ٗ

 أىانى أىٍذىىبي ............... ا١ت
 )أ( ًإٔبى                        )ب( ُب    
 )ج( ًمٍن                       )د( عىٍن    
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 تىًهده . .......................... تًٍلًميذه ٣تيٍ  -َُ
 )أ( أىٍنًت                   )ب( أنٍػتيمىا    
َّ                  )د( أىٍنتى       )ج( أنٍػُتي

 
 )ب(   َضْع اْسم اإِلَشارَِة اْلُمَناِسِب َمَكان النـُْقِط : 

 
ًذهً  فً  ىى ءً  ىىااتى افً  ىىؤيالى ا ىىذى  ىىذى

 
بػى  - ُ       ًف ميهىذَّ  تىاًف .  ............... تًٍلًميذىاتى
 .....................عيمَّاؿه ُب اٍلمىٍصنىًع .  -ِ      
 ................. أٍحجىاره كىرٯتىةي . - ّ      
 ......................  مىٍنزًؿه قىًدٙبه .   - ْ      
اًف .  – ٓ       ًف ٣تيٍتىًهدى  ..................  اىٍلعىاًمبلى

 
 اْلُمَناِسِب َمَكان النـُْقِط : )ج( َضْع اْلَضِمرَي  
 

 ٫تيىا ىينَّ  أىنٍػتيم ٨تىٍني  ىيوى  أىٍنتً 
 

            ُ - .  ...................... نىٍكتيبي اٍلدٍَّرسى
 .................... ييشىارًكىاًف ُب اٟتٍىٍفًل .  - ِ            
 صىةه .................... ميعىلًٌمىةه ٥تيٍلً   – ّ            
ًعبيوفى مىاًىريكفى .  – ْ              ................... الى
 .................... طىالًبىاته نىًظيػٍفىاته . – ٓ            
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 )د( َضْع َحرف اجْلَرِّ اْلُمَناِسِب َمَكان النـُْقِط :
 ًإٔبى  عىلىى ُب  مىعى  ًمنٍ  عىنٍ 

 ذىىىٍبتي  .............. أيمًٌي ًإٔبى اٍلمىٍلعىًب. - ُ          
 يىًقفي اٍلعيٍصفيوري ................. اٍلغيٍصًن . – ِ          
ةى اٍلصٍُّبًح  ..................... اٍلمىٍسًجًد . – ّ            ييصىلًٌي أىٍٛتىد صىبلى
 ................. اٍلنػٍَّوـً ميبىكًٌرىان .يىٍستػىٍيًقظي أىٍٛتىد  .. – ْ          
 مىىتى تىٍذىىًبُتى .................... اٍلسُّوًؽ  ؟  - ٓ          

 اَثنَِياً : ِاْخِتَبار اْلِكَتابَة :
 )أ( َأِجب َعْن اأَلْسِئَلِة اآلتية :

 ىىٍل رىأىٍيت فىاًطمىة ؟ - ُ  
 .........نػىعىٍم ، ......................           

 ىىٍل .............. ًكتىاب جىًديد ؟ - ِ   
 نػىعىٍم ، ًعٍنًدم .           

 ............................................؟ – ّ 
 ُب اٍلفىٍصًل ثىبلىثيوفى تًٍلًميذان .         

 مىاذىا أتىٍكيلي ًعٍندى اٍلمىسىاًء ؟ – ْ
        ...........................            .............................. 

 أىٍينى ذىىىٍبتى اٍلبىارًحىة ؟ – ٓ
       .......................................................... 

 )ب( رَْتب اْلَكِلَماَت اآلتية لُِتَكِون ُُجَْلًة ُمِفيَدًة :
ًبًس  –ًإٔبى  –عىاًرؼ  –حيٍجرًَّة  – ُ  بى .ذىىى  –اٍلمىبلى

.......................................................................... 
 أىانى .  –الٌٍصَّحىافىة ً  –ميٍشًتًَّؾ  –ُب  –ٚتىىاعىًة  – ِ

.......................................................................... 
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ٍنًزٕب  – ّ  اٍلرٍَّسًم . –كىاٍلتىدًَّبَت  –ىيوىايىةي  –سىٍلوىل  –اٍلمى
.......................................................................... 

يػىٍلعىبي  –عىاًرؼ  –مىعى  –ًفرًيًق  – ْ ىٍدرىسىًة . -سى
 ا١ت

........................................................................ 
 أيًحبي . –اٍللُّغىًة  –أىانى  –اٍلعىرىبًيًَّة  – ٓ

........................................................................ 
 )ج( اْسَتْخِدُم اْلتَـَراِكيَب اآلتية لَُتَكْون ُُجَْلًة ُمِفيَدًة : 
 ....)يػىٍوـي ا٠تٍىًميًس( .......................................................... – ُ
اًء( .............................................................. – ِ  )طىعىاـ اٍلغىدى
 .......) كيرىًة اٍلقىدىـً ( ....................................................... – ّ
ْ – ...................................................... )  ........)طىًبيبه مىاًىره
 )د( ُأْكُتْب يف أحد اْلَمْوُضوَعاِت اآلتية ِفيَما اَل يَِقل َعْن ََخِْس ُُجَِل: )حىٍلوىل لىًذيذىة (  – ٓ
 عىرًٌٍؼ نػىٍفسىك . – ُ

........................................................................... 
........................................................................... 

.......................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 
 يػىٍوـي اٍلعيٍطلىًة . – ِ

............................................................................... 
............................................................................... 

................................................................................ 
................................................................................ 

 *** انٍػتػىهىت األىٍسئلة ***
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 (٘ملحق )
 قياس مهاريت التحدث واالستماع(اختبار يف اللغة العربية للناطقني بغريىا)ل

 للصف األول اإلعدادي 
 ماليزاي –كلنتاف   –معهد دار األنوار 

 اسم الطالب : ............................................................................
 .........الصف : ........................................................................

 الدرجة الكلية للطالب ُب اختبار مهارٌب التحدث كاالستماع ...................................
   

 درجة ( ٕ٘أوالً : اختبار االستماع : ) 
 السؤاؿ األكؿ :  ) الدرجة ( ......................
 السؤاؿ الثا٘ب :  ) الدرجة ( ......................

 :  ) الدرجة ( ....................... السؤاؿ الثالث
 السؤاؿ الرابع :  ) الدرجة ( .......................
 السؤاؿ ا٠تامس :  ) الدرجة ( .....................

 اجملموع  : .................................................                                   
 

 درجة ( ٕ٘تحدث : ) اثنياً : اختبار ال
 السؤاؿ األكؿ : ) الدرجة ( ...........................
 السؤاؿ الثا٘ب : ) الدرجة ( ...........................

 السؤاؿ الثالث : ) الدرجة ( ...........................

 السؤاؿ الرابع : ) الدرجة ( ............................
 الدرجة ( ...........................السؤاؿ ا٠تامس : )

 اجملموع : ...................................................                                 
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 اختبارات مهارة االستماع:اوالً : 
 : اختبار ٘تييز األصوات - ُ
ت الكلمات الثبلث متشاهبة الكلمات، ٍب يطلب منو أف ٭تدد ما إذا كان ثبلث يستمع التلميذ إٔب -
 .ال أـ

 ىل ىناؾ اختبلؼ بُت الكلمات الثبلثة ؟ 
ل ،  ٚتىىل )   ( ٚتىىل،  ٚتي
 ) قػىرىأى ، يػىٍقرىٍأ ، ًإقػٍرىٍأ (  
 )يىٍسبىح ، ييسىبًٌح (  
 (Body movement test:   )اختبار اٟتركة اٞتسمية  - ِ

 قاـ التلميذ بتنفيذ األمر فقد فهم السؤاؿ. فإذا (رفع يده اليمٌت) يطلب ا١تدرس من أحد التبلميذ 
فإذا قاـ التلميذ بتنفيذ األمر فقد فهم ) أف ٮترج خارج الفصل(  يطلب ا١تدرس من أحد التبلميذ

 ، كىكذا  السؤاؿ
 ) أرسم كردة على السبورة (
 ) أعطٍت قلمك األزرؽ ( 
 ) اشر إٔب زميلك أٛتد (
 )أعط لزميلك الكتاب (

 (Drawing Test :)سم اختبارات الر   - ّ
 ُب دفًته .طلب من التلميذ رسم دائرة زرقاء يي 

 أرسم كردة لوهنا اصفر .
 أرسم ٝتكة .

 أرسم كرة .
 أرسم قلمان .

 (Picture test :)اختبار الصور   -ْ
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، كيطلب منو ٖتديد ما إذا كانت العبارة تنطبق  بعدىا عبارةكيقوؿ   على التلميذ صورةا١تعلم عرض ي
 ورة أـ ال.على الص
 : اختبارات مهارة الكالماثنياً : 

 (:Pronunciation test) :اختبار النطق  -ُ
. كيتم ذلك سليمان  كيهدؼ ىذا االختبار إٔب قياس قدرة الطبلب على نطق األصوات العربية نطقان     

 منها: عديدة من خبلؿ أساليب
 . أف يشرح ا١تدرس موقفا ٍب يطلب من التلميذ إعادة الشرح

 . طلب من التلميذ قراءة نص أك حوار تعلمو بصوت مسموعأف يي  
 أف يوجو الطالب سؤاالن إٔب زميلو .

 
 (:Visual Cues :)ا١تنبهات ا١ترئية  -ِ
عرض على التبلميذ ساعة كبَتة كيطلب منهم ٖتديد الوقت الذل تشَت إليو الساعة. أك تكتب بعض تي 

 عاؿ.األرقاـ كيطلب من التبلميذ قراءهتا بصوت 
 تيعرض على الطالب بعض الصور كيطلب منو التعليق عليها .

 
 (Interview :)ا١تقابلة الشخصية   - ّ

َتد عليها، أك يعطيو معلومات يعلق لسئلة األ بعضكأف ٬ترل ا١تعلم مقابلة مع أحد التبلميذ كيسألو 
 عليها.

 ما اٝتك ؟  – ُ
 كيف حالك ؟   – ِ
 أين تسكن؟ – ّ
 كور ؟ كم عددىم ؟ىل لك اخواف ذ  – ْ
 ىل لك أخوات إانث ؟ كم عددىن ؟  – ٓ
 ىل أخواتك اإلانث يدرسن ىنا ُب نفس ا١تعهد ؟ – ٔ
 ماذا يعمل كالدؾ ؟ – ٕ
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 ما ىي ىوايتك ؟ – ٖ
 ىل ٖتب اللغة العربية ؟ – ٗ

 كم لك من األصدقاء ؟  – َُ
 ما ا١تواد الدراسية اليت ٖتبها ؟ – ُُ
 ك ؟ما األلواف ا١تفضلة لدي – ُِ

 
 التعليمات: 

 . على الطالب التحدث بصوت كاضح كمسموع .ُ
 . على الطالب االستماع جيدان إٔب سؤاؿ ا١تعلم قبل البدء ابإلجابة .ِ

 مالحظة : 
 يػيوىجو للطالب ٜتسة أسئلة على األقل ُب اختبار االستماع كٜتسة أخرل ُب اختبار التحدث .

 
 وهللا ادلوفق
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 (ٙملحق )
 جابة لالختبار التحصيليمنوذج اإل

 )لقياس مهاريت القراءة والكتابة(
 َأَواَلً : اْخِتَبار الِقَراَءة :                                       

ينىاًسبىًة كضىٍعهىا مىكىاف النػيٍقط :
 ) أ ( اٍختػىٍر الكىًلمىًة ا١ت

بُّ  – ُ  )ب( ٭تًي
 )ج( ميٍثًمرىةه   – ِ
 )د( تػىٍهوىل – ّ
 ٍنًدم)ب( عً  – ْ
بىا   – ٓ  )أ( ذىىى
 )أ( ىيم   – ٔ
 )ج( ًعٍندىه    – ٕ
 )ب( مىعىوي  – ٖ
 )أ( ًإٔبى     – ٗ

 )د( أىٍنتى  – َُ
 

  )ب(   ضىٍع اٍسم اإًلشىارىًة اٍلمينىاًسًب مىكىاف النػيٍقًط :

فً  -ُ  ىىااتى
ءً  -ِ  ىىؤيالى
 ىىًذهً  -ّ
ا -ْ  ىىذى
افً  -ٓ  ىىذى
 

 مىكىاف النػيٍقًط :)ج( ضىٍع اٍلضىًمَتى اٍلمينىاًسًب 
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 ٨تىٍني  -ُ
 ٫تيىا -ِ
 أىٍنتً  -ّ
 أىنٍػتيم -ْ
 ىينَّ  -ٓ
 

 )د( ضىٍع حىرؼ اٞتٍىرًٌ اٍلمينىاًسًب مىكىاف النػيٍقًط :

 مىعى  -ُ
 عىلىى -ِ
 ُب  -ّ
 ًمٍن       -ْ
 ًإٔبى  -ٓ
 

 اَثنَِياً : ِاْخِتَبار اْلِكَتابَة :
 )أ( أىًجب عىٍن األىٍسًئلىًة اآلتية :

 ة  / رأيتهارأيت فاطم -ُ
 عندؾ -ِ
 كم تلميذان ُب الفصل ؟  -ّ
 آكل اٟتلول / آكل السمك كاألرز / الفاكهة / الدجاج . -ْ
 ذىبت إٔب السوؽ / ذىبت إٔب النادم / ذىبت إٔب صديقي / ذىبت إٔب بيت جدم . -ٓ
 
 

ةن :  )ب( رىٍتب اٍلكىًلمىاتى اآلتية لًتيكىًوف ٚتيٍلىةن ميًفيدى
 ا١تبلبس ./ عارؼ ذىب إٔب حجرة ا١تبلبس . ذىب عارؼ إٔب حجرة -ُ
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 أان مشًتؾ ُب ٚتاعة الصحافة . -ِ
 ىواية سلول الرسم كالتدبَت ا١تنزٕب . -ّ
 سيلعب عارؼ مع فريق ا١تدرسة ./ عارؼ سيلعب مع فريق ا١تدرسة . -ْ
 أان أحب اللغة العربية . -ٓ
 

ـي اٍلتػىرىاًكيبى اآلتية لىتيكىٍوف ٚتيٍلىةن  ةن : )ج( اٍستىٍخًد  ميًفيدى
 أذىب للتسوؽ يـو ا٠تميس ./ يـو ا٠تميس عطلة ./ أذىب إٔب بيت جدم يـو ا٠تميس . -ُ
 أتناكؿ طعاـ الغداء ُب ا١تطعم ./ أتناكؿ طعاـ الغداء مع أمي كأخوٌب . -ِ
 ألعب كرة القدـ ُب يـو العطلة ./ ألعب كرة القدـ مع أصدقائي ُب ا١تساء . -ّ
 ا طبيب ماىر .أخي طبيب ماىر ./ ىذ -ْ
 أان أشًتم حلول لذيذة ./ أمي تصنع حلول لذيذة. -ٓ
 

 )د( أيٍكتيٍب ُب أحد اٍلمىٍوضيوعىاًت اآلتية ًفيمىا الى يىًقل عىٍن ٜتىًٍس ٚتيىًل:
 عىرًٌٍؼ نػىٍفسىك : – ُ

أٝتي دمحم ، عمرم ثبلثة عشر عامان ، أدرس ُب معهد دار األنوار ، ىواييت قراءة القصص كالرسم ، 
 أسكن قريبان من ا١تعهد ، أان أحب اللغة العربية .

 يػىٍوـي اٍلعيٍطلىًة : – ِ
ُب يـو العطلة أذىب إٔب بيت جدم ، كأساعد جدم كجدٌب ُب تنظيف كترتيب البيت ، كُب ا١تساء 

 أكتب كاجباٌب ، يـو العطلة يـو ٚتيل ، اان أحب يـو العطلة .
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 (ٚملحق )

 ختبار التحصيليمنوذج من إجاابت الطالب على اال
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 (ٛملحق )

 صور اجملموعة التجريبية أثناء تطبيق اسرتاتيجية التعلم التعاوين
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 (ٜملحق )

 صور اجملموعة الضابطة أثناء التدريس ابلطريقة التقليدية 
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 (ٓٔملحق )

 صور أداء االختبارات
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 (ٔٔملحق )

 منوذج لتحضري ادلادة التعليمية حسب طريقة التعلم بنظام اجملموعات التعاونية
   ا٢تواايت عنوان الدرس   :
 :  زلتوى الدرس  

 * أىم ا١تفردات اليت كردت ُب النص : 
/ الرسم / اٟتاسوب / ٚتاعة الصحافة /  مشًتؾ / معرض ا١تدرسة / حلول لذيذة / التدبَت ا١تنزٕب

 صحيفة / كرة القدـ / ىواييت .
 * أٝتاء اإلشارة : 

 ىذا  ، ىذه  ، ىذاف  ، ىااتف  ، ىؤالء .
 * الضمائر ا١تنفصلة :

 أان ، ٨تن  ، ىو ، ىي  ، ٫تا ، ىم ، ىن .
 :  األىداف

 . أف يتعرؼ الطالب على معا٘ب الكلمات اٞتديدة 
 لنص قراءة جيدة .أف يقرأ الطالب ا 
 . أف ينطق الطالب الكلمات اٞتديدة بشكل صحيح 
 . أف يتمكن الطالب من استعماؿ الكلمات اٞتديدة ُب سياقات مناسبة 

 )الًتقيم اٞتماعي( طريقة التعلم التعاك٘ب  : طريقة التدريس
 األقبلـ . –الدفاتر  –القاموس  –الكتاب ا١تدرسي  –: السبورة  الوسائل التعليمية

 :  األنشطة
 * قراءة ا١تعلم للنص بصوت كاضح كمعرب كبسرعة تناسب مستول الطبلب .

 * ترديد الطبلب للنص ) ٚتاعيان / فرداين (
 * تدريب الطبلب على كتابة كنطق الكلمات بشكل صحيح .

 * مناقشة الفكرة الرئيسية ُب النص كاألفكار الفرعية .
 كالقاعدة النحوية . * شرح معا٘ب ا١تفردات كالًتاكيب اٞتديدة
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 * يعطي ا١تعلم رقمان لكل طالب ُب كل ٣تموعة .
* يكتب ا١تعلم تدريبان على السبورة كيطلب من كل ٣تموعة التعاكف فيما بينها لئلجابة على ىذا 

 التدريب ُب الدفًت  ا٠تاص بكل طالب . 
 ساعدة .* متابعة ا١تعلم لعمل اجملموعات ، كمساعدة اجملموعات اليت ٖتتاج إٔب م

* يطلب ا١تعلم رقمان ٤تددان كعلى كل من ٭تمل الرقم نفسو أف ٬تيب اإلجابة ا١تتفق عليها من ٣تموعتو 
. 

  : التقوًن

 : ضع الكلمات التالية يف ُجلة مفيدة :ٔس
 اٟتلول ، الرسم  ، التدبَت ا١تنزٕب ، صحيفة .

 : استخدم أمساء اإلشارة التالية لتكون ُجل مفيدة .ٕس
 ذه ، ىذاف ، ىااتف ، ىؤالء .ىذا ، ى

 : ضع الضمائر التالية يف ادلكان ادلناسب :ٖس

 ٫تا ٨تن ىي ىو أان

 
 ........................ يلعب ابلكرة . - ُ
 ....................... ٭تب القراءة . -ِ
 ...................... يلعباف كرة القدـ ُب النادم الرايضي . - ّ
 ......... اكتب الواجب ا١تنزٕب .............. - ْ
 ...................... نرسم لوحة ٚتيلة . - ٓ
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 (ٕٔملحق )
 درجات الطالب عينة الدراسة يف االختبار التحصيلي

 اختبار قبلي )٣تموعة ٕتريبية( - ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموع حتدث استماع  كتابة  قراءة ادلسلسل
1 10  10  4 2 26 
2 8  6  1 4 19 
3 8  3.5  4 2 17.5 
4 10  2  2 3 17 
5 18  4.5  2 3 27.5 
6 10  5  2 4 21 
7 7  3.5  3 2 15.5 
8 9  2  3 2 16 
9 9  7  2 3 21 
10 4  2  2 2 10 
11 10  1  1 4 16 
12 7  2  3 1 13 
13 18  17  4 5 44 
14 10  4.5  3 3 20,5 
15 15  15  2 3 35 
16 25  16  8 4 53 
17 16  4  2 5 27 
18 13  6  4 2 25 
19 10  3.5  2 3 18.5 
20 9  5  1 2 17 
21 22  22.5  9 4 57.5 
22 16  6.5  3 3 28,5 
23 8  16  5 5 34 
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 اختبار قبلي )٣تموعة ضابطة( - ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموع حتدث استماع كتابة  قراءة ادلسلسل
1 4  1 9 9 23 
2 9  3.5 17 8 37.5 
3 4  0 13 4 21 
4 10  3 5 5 23 
5 15  7.5 14 8 44.5 
6 1  1 4 7 13 
7 6  0 3 5 14 
8 10  0.5 3 6 19.5 
9 5  1.5 5 5 16.5 

10 5  2.5 8 9 24,5 
11 11  7 7 10 35 
12 13  4 9 9 35 
13 16  9 3 6 34 
14 8  0.5 3 8 19,5 
15 8  4 5 7 24 
16 9  3 5 5 22 
17 9  9 6 4 28 
18 7  2.5 3 4 16,5 
19 3  3.5 4 7 17,5 
20 13  4.5 8 6 31.5 
21 10  0 5 7 22 
22 9  4 6 5 24 
23 5  0.5 4 4 13.5 
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 اختبار بعدم )٣تموعة ٕتريبية( - ّ

 اجملموع حتدث استماع كتابة قراءة ادلسلسل
1 18 18 16 12 64 
2 23 20 20 19 82 
3 23 8.5 20 14 65.5 
4 15 19 18 20 72 
5 24 12 15 17 68 
6 19 13 10 14 56 
7 20 5 10 9 44 
8 18 14 16 13 61 
9 15 16 19 19 69 
10 13 4.5 8 4 29.5 
11 22 21 20 21 84 
12 8 1 4 3 16 
13 22 25 20 24 91 
14 17 17 20 18 72 
15 25 23 22 21 91 
16 25 24.5 22 24 95.5 
17 24 22 20 22 88 
18 24 16 15 17 72 
19 10 3 8 8 29 
20 23 21 16 22 82 
21 25 24 24 24 97 
22 20 20 20 18 78 

    23 25 24 24 22 95 
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 اختبار بعدم )٣تموعة ضابطة( - ْ

 اجملموع حتدث استماع كتابة قراءة ادلسلسل
1 7 2 8 8 25 
2 13 3 18 12 46 
3 8 0 7 9 24 
4 15 11 8 6 40 
5 20 23 17 15 75 
6 4 3 8 6 21 
7 14 0 6 6 26 
8 20 12 10 8 50 
9 17 12 10 4 43 
10 19 3 12 8 42 
11 16 6 12 10 44 
12 13 3 16 4 36 
13 16 15 12 6 49 
14 20 5 10 8 43 
15 15 8 18 3 44 
16 15 5 5 6 31 
17 14 8 6 2 30 
18 18 14 7 9 48 
19 11 5 6 10 32 
20 18 10 10 8 46 
21 14 3 10 6 33 
22 17 2 10 10 39 
23 15 4 8 6 33 
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 اختبار بعدم مؤجل )٣تموعة ٕتريبية( - ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموع حتدث استماع كتابة قراءة ادلسلسل
1 14 17 14 14 59 
2 19 12 20 17 74 
3 19 19.5 19 19 66.5 
4 16 14 20 18 68 
5 23 6.5 19 16 64.5 
6 19 8 12 12 51 
7 16 2 8 14 40 
8 14 18 15 15 62 
9 14 17 16 14 61 
10 11 4.5 8 4 27.5 
11 16 22 20 14 72 
12 4 2.5 3 6 15.5 
13 21 19 22 18 80 
14 17 16 17 17 67 
15 24 21 22 22 89 
16 24 23 22 22 91 
17 22 17 20 18 77 
18 16 15 20 14 65 
19 10 2 6 4 22 
20 19 16 18 14 67 
21 25 25 24 24 98 
22 18 19 12 16 65 
23 20 19 22 24 85 
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 اختبار بعدم مؤجل )٣تموعة ضابطة( - ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اجملموع حتدث استماع كتابة قراءة ادلسلسل
1 6 0 9 9 24 
2 12 3 13 8 36 
3 5 1.5 6 9 21.5 
4 10 3.5 6 5 24.5 
5 22 21 10 14 67 
6 5 0 6 7 18 
7 8 0 4 7 19 
8 17 3.5 6 8 34.5 
9 18 8 5 7 38 

10 14 3 9 9 35 
11 14 7.5 8 10 39.5 
12 10 5 11 8 34 
13 6 12 14 3 35 
14 16 9 5 10 40 
15 10 3.5 6 10 29.5 
16 11 4 5 5 25 
17 10 5 3 7 25 
18 11 4 8 6 29 
19 4 5 10 6 25 
20 16 11 7 10 44 
21 11 0 6 6 23 
22 15 2 10 8 35 
23 14 0 4 6 24 


