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  الملخص
تساعد على تنمیة الثروة اللغویة وعلى صقل االذواق االدبیـة مـن خـالل  اعد اللغة العربیة اهداف تربویةلقو 

ــى ترتیــب المعلومــات  ــدة والتراكیــب الصــحیحة وتســاعدهم عل ــة والشــواهد واالســالیب الجی ــى االمثل ــة عل وقــوف الطلب
ا نجـد لكننـها تنمي في نفوسهم دقـة المالحظـة وتربـي فـیهم صـحة الحكم،في اذهانهم فضال عن ان اللغویة وتنظیمها

لحظ علــیهم كثــرة األخطــاء إلــیهم فــي مراحــل التعلــیم العــام كلهــا،ویُ المــادة النحویــة مــن جفــاف ان المتعلمــین یشــكون 
اآلراء فــي  اختلفـت، وعـدم قــدرتهم علـى الضــبط السـلیم ألواخـر الكلمــات نطقـًا وكتابـًة وقــد یقعــون فیهـاالنحویـة التـي 

ــن رآهــا فــي طبیعــة المــادة ا ــى الكتــب أســباب الضــعف فمــنهم َم ــن رّدهــا إل ــد ومــنهم َم لتــي تتصــف بالجفــاف والتعقی
  .منهم من رآها في طرائق التدریسالمقررة التي تتصف بالجفاف و 

ــان فــي ذلــك حــافزا دفعهمــا الــى  ــد وجــدت الباحثت ــذا فق ــول لتلــكل الصــعوبات  او التخفیــف منهــا  ایجــاد الحل
ه المتبعــة فــي تــدریس هــذ ئــق واالســتراتیجیاتالطراالبحــث فــي احــد جوانــب هــذا الضــعف اال وهــي  ،ووجــب علیهمــا

-فكــر(المـادة وللتخفیــف مــن هـذا الجانــب باســتعمال احــد االسـتراتیجیات الحدیثــة فــي التـدریس اال وهــي اســتراتیجیة 
في تحصـیل قواعـد ) شارك -زاوج  -فكر(ما فاعلیة استراتیجیه (:من خالل االجابة عن السؤال االتي) شارك-زاوج

  )طالبات الصف الثاني متوسط؟عند  اللغة العربیة
شـعبتین مـن العشوائیبطریقـة السـحب  اختارت الباحثتان متوسطة التحریر للبنـات لتطبیـق بحثهمـا، اذ اختیـرت

ـــ ـــالث شـــعب،فكانت الشـــعبتان اللت ـــم ســـحبهما همـــا شـــعبة ان بـــین ث ـــات ).ج(،وشـــعبة )ا( ت ـــغ مجمـــوع الطالب وقـــد بل
ــان المجمــوعتین طالبات) ٣(،وعددهن الراســباتبعــد اســتبعاد الطالبــات طالبة،) ٦٠(فیهمــا، ،وبعــد ان كافــأت الباحثت

  :وضبط المتغیرات المتعلقة بهما باستعمال الوسائل االحصائیة المالئمة توصلت الباحثتان الى االتي
تفكیــر الطالبــات،اذ تتنــاقش كــل طالبــة مــع زمیلتهــا وتختبــر افكارهــا قبــل ) شــارك-زاوج -فكــر(تنمــي اســتراتیجیة -١
 .دالء بها امام طالبات الصفاال
اتاحــة الفرصــة امـام الطالبــات للعمــل التعـاوني،اذ انهــا تتــیح الفرصــة  فــي) شـارك-زاوج-فكــر(فاعلیـة اســتراتیجیة -٢

  .للمناقشة الصفیة واستكشاف المعلومات وتطبیقها
ــان الــى  ــدریس الحدیثــة التــي تعمــل ع ضــرورة االهتمــام باســتعمال أوصــت الباحثت ــى تنمیــة اســتراتیجیات الت ل

 .التاكید على تنمیة مهارات التفكیر لدى الطلبة،و  مهارات التفكیر لدى الطلبة
  .،قواعد اللغة العربیة،الثاني متوسط)شارك-زاوج–فكر (استراتیجیة ،: الكلمات المفتاحیة

Abstarct 
Extract of Arabic grammar educational goals while helping to develop the 

linguistic wealth and to refine the literary tastes of the students standing on the 
examples and evidence and good methods and compositions and to help them 
organize information and organize language in their minds and develop in them the 
accurate observation and including health provision, but we find that learners 
complain of dryness as submitted to them in public education, and noticed them 



 

 
 

frequent grammatical errors they commit, and inability to exactly the proper end of 
words spoken and written and have Views on the causes of vulnerability, whom he 
had seen in the nature article, which are characterised by dryness and complexity of 
its response to the textbooks, which are characterised by drought and some of them 
saw her in teaching methods. So I found they maintain that impetus led them to find 
solutions to those difficulties or ease them, and they shall search in one of the aspects 
of this vulnerability was the methods used in teaching this article to mitigate this by 
using one of the modern methods of teaching the strategy (think-pair-share) by 
answering the following question:  

(The effectiveness of the strategy (think-pair-share) in the collection of Arabic 
grammar when students grade average?) They maintain moderate editing opted for 
girls for their application, as selected by a random draw among the three divisions 
were divisions which were withdrawn are the Division (a), and Division (c). Total 
students therein, (60) students, excluding students are, and (3) students, and after that 
they maintain both rewarded and adjust the variables related to the use of appropriate 
statistical tools found they maintain the 1-develop strategy (think-pair-share) the 
thinking of the students, while discussing each student with her teammate and test 
ideas before testifying before the students grade. 2. the effectiveness of the strategy 
(think-pair-share) to provide an opportunity for students to work collaboratively, as it 
provides an opportunity for classroom discussion and explore information and 
application. They maintain also recommended the need to use modern teaching 
strategies that work on the development of students'thinking skills, show the 
development of students ' thinking skills. 
Keywords:strategy,(thought -marrage- participated),Arabic grammar,the second 
average. 

  الفصل االول
  مشكلة البحث

الرغم مــن التقــدم العلمــي فــي مجــال اســتراتیجیات تــدریس النحــو وطرائقــه،إالَّ أنَّ مشــكلة تــدریس النحــو مــا بــ
والشكوى منه مستمرة، ویكاد ضعف الطلبة في النحو یكون شامًال وعامـًا، فهـو ال ،زالت قائمة، فالنحو مازال صعباً 

دون أخرى أو صف دراسّي  من دون آخر، إذ یشكو المتعلمون من جفاف النحـو المقـدم یتحدد بمرحلة دراسیة من 
إلیهم في مراحل التعلیم العام كلها، ویلحظ علیهم كثرة األخطاء النحویة التي یرتكبونها، وعـدم قـدرتهم علـى الضـبط 

  )٢٠٠٠عبد الهادي ،. ( السلیم ألواخر الكلمات نطقًا وكتابًة 
في اللغـة نفسـها، أو نقصـًا فـي الىقصوٍر  ّن مشكلة القواعد النحویة في اللغة العربیة لیس مردهاأویمكن القول      

مواهب الجیل،بـل تعـود المسـألة إلـى طریقـة التـدریس المتبعـة أكثـر ممـا تعـود إلـى القواعـد نفسـها،فلكل لغـات العـالم 
وتفرعـًا ولـم ُینـاِد أحـد بهجـر قـوانین اللغــة  قواعـد تفصـیلیة تشـبه قواعـد اللغـة العربیـة وبعضـها یفـوق العربیــة صـعوبةً 

  )٢٠٠٢مصطفى، . (واستبدالها بأخرى بسبب صعوبتها
ــأدنى اســتماعأال یمكننــا ان ننكــر  ، و نهمــل ظــاهرة الضــعف فــي قواعــد اللغــة العربیة،ونســتطیع أن نلحظــه ب

حتـى بـین معلمــي ، ة منتشـرةولعـل األمـر المفجـع أن تـرى هــذه الظـاهر ،وبأیسـر نظـرة إلـى الجمـل والعبـارات المكتوبــة
  )١٩٩٩،البجة. (فكیف بها بین أوساط المتعلمین،اللغة العربیة ومعلماتها

توجـب علینـا أن نتسـاءل أیــن تكمـن صـعوبتها؟ هـل فـي قواعــد اللغـة العربیـة نفسـها،أم فـي الطرائــق  مـن هنـا 
ــــة،بل فــــي األســــال ــــي قواعــــد اللغــــة العربی ــــي تعّلمهــــا؟إن الصــــعوبة لیســــت ف یب المســــتخدمة لتعّلمهــــا المســــتخدمة ف

  .)١٩٧١،غلوم(



 

 
 

وقد تفاوتت اآلراء في أسباب الضعف فمنهم َمن رآها فـي طبیعـة المـادة التـي تتصـف بالجفـاف والتعقیـد ومـنهم َمـن 
  ) ٢٠٠٧عاشور والحوامدة،.(رّدها إلى الكتب المقررة التي تتصف بالجفاف ومنهم من رآها في طرائق التدریس

ــد مــن ایجــاد الحلــول لتلــك الصــعوبات او التخفیــف       ــا البحــث فــي احــد جوانــب هــذا مفالب نهــا ،لــذا وجــب علین
 وهـذا دفـع الباحثتـان الـى البحـثالمتبعـة فـي تـدریس هـذه المـادة وللتخفیـف مـن هذاالجانب، الطرائقالضعف اال وهیا

مـن هنـا تـتلخص  عوبات او التخفیـف عنهـاتسـهم فـي التخفیـف مـن تلـك الصـ الحدیثـةعلهااالسـتراتیجیات  ىفي احـد
  :تيمشكلة او صعوبة البحث الحالي باالجابةعن السؤال اآل

ـــة اســـتراتیجیه ( ـــات الصـــف الثـــاني ) شـــارك -زاوج  -فكـــر(مـــا فاعلی ـــة عنـــد طالب ـــي تحصـــیل قواعـــد اللغـــة العربی ف
  )متوسط؟

یـة سـابقا تربیـة تلقینیـة، فهـي الیـوم تتبنـى ن كانت التربأ،فبعدسابقتهاتختلف توجهات التربیة الیوم عن :اهمیة البحث
اإلبـداع، وباتـت تطلعاتهـا نحـو التطویر،والتحسـین، ولـیس التغییــر إذ  تنمیـةحـل المشـكالت كطریقـة لتنمیـة العقـل، و 

أصــبحت التربیــة علــى عالقــة وطیــدة باإلبــداع، واســتغالل الطاقــات اإلنســانیة بجوانبهــا جمیعهــا ولــیس بجانــب واحــد 
 جوانـب الشخصـیة االنسـانیة بتنمیـةبالجانـب المعرفـي فقـط اضـحت الیـوم تهـتم  تهـتم  تربیة القدیمـةفبعد ان كانت ال

  .جمیعها
ــاة النفســیة،واالجتماعیة،       ــدروس بالحی ــق الشخصــیة المبدعــة مــن طریــق ربــط ال ــة فــي خل ــة الحدیث وتســهم التربی

ومطالبتهم بحفظها،واإلجابـة عـن األسـئلة التـي والمادیة للطلبة،ولم یعد هـدفها تلقیـنهم مجموعـة مـن الحقـائق الجافـة،
ـل  تـرد علیهـا فـي آخـر السـنة، إذ تتماشـى التربیـة مـن حیـث محتواها،وأهـدافها مـع مسـتویات الطلبـة العقلیـة فـال ُتعجِّ

  ) .٢٠٠٨العیسوي،(في طلب النمو فیشعر الطلبة بالنقص،والتعقید، وال تهمل فرص النمو فتضیع لألبد
العملیة التربویة والتعلیمیة تحقیقه لـدى المتعلمـین یـتم عـادة عبـر مـا تقدمـه مـن منـاهج دراسـیة،  لذا فإّن ما ترید    

ونظرًا لتوّسع المعرفة وتعدد حاجات الفرد والمجتمع وتنوعها،قسمت المعارف على عدد مـن المـواد الدراسـیة لیسـهل 
ت اللغـة،ولّما كانـت اللغـة هـي وسـیلة التعلـیم تصنیفها وتعلمها،ومن بین تلك المعارف والمواد الدراسیة ما یندرج تحـ
ــــرة فــــي هــــذا المجــــال،إذ  ــــذلت جهــــودًا كبی ــــاء الحضــــاري اوأداته،نجــــد أنَّ الشــــعوب ب ــــي البن ّن اللغــــة عامــــل مهــــم ف
  ) .١٩٧٣فریحة،( للشعوب،فباللغة تطورت الحضارات وتقدم العمران وبلغ العقل ذروته،

إذ ،وال فكـر خـارج اللغـة،مـن المبـدأ القائـل ال لغـَة خـارج الفكـرإن ثمة عالقـة وطیـدة بـین اللغـة والفكـر تنطلـق 
َفیُرُدهــا وهــي أصــوات ،فــالفكر یــربط األلفــاظ بمعانیهــا،همــا عنصــران متــداخالن یــؤثر أحــدهما فــي اآلخــر ویتــأثر بــه

 یعــوزه الضــبط، ُمختــزن فــي العقــل، ٕان الفكــر مخبــوٌء فــي الصــدرو ،فارغــة تحمــل مــن ُدرر المعــاني مــا ُیبهــر العقــل 
ـــح فـــي نســٍق لغـــوي یحـــدده وُیعبـــر عنــه ُموصـــًال تـــأثیره إلـــى الُمتلقــي بوضـــوح مـــن دون لـــبس ، والتــأطیر حتـــى ُیوضَّ

  ) . ٢٠٠٧، طه .( وغموض
وتؤدي اللغة دورا كبیرا في حیاة األمة ألنها وعاء األفكار والمشـاعر،فهي مـرآة تفكیـر األمـة وأداة التعبیـر عـن      

لـــى شخصــیتها وتراثهـــا األصــیل فضــًال عمـــا لهــا مـــن دور فــي تنشـــئة الفــرد كائنـــا عقلیتهــا ووســیلتها فـــي الحفــاظ ع
اجتماعیــا قــادرا علــى التفــاهم والتخاطــب والتعبیــر عمــا فــي ذهنــه مــن أفكــار لیتعامــل بهــا مــع مــن یحــیط بــه، وبــذلك 

للعقــل فهــي واللغــة أداة ال غنــى عنهــا . یتوحــد مــع أبنــاء شــعبه ویتعــزز فــي نفوســهم شــرف االنتمــاء إلــى أمــة واحــدة
  )٢٠٠٤الوائلي،.(وسیلة ابراز لفكرمن حیز الكتمان إلى حیز التصریح

اما لغتنا العربیة فإنهـا تعـد مـن بـین اللغـات المعروفـة ولهـا مكانـة فـي تطورهـا وتكاملهـا ولـم تظهـر منزلتهـا بـین     
ألنهــا لغــة القــرآن الكریم،تكاملــت بــالمنظوم والمنثــور فنظمــت تنظیمــا محكما،وتقــدمت بخطــوات واســعة  آلاللغــات ا

ــدهر  ــارًا عظیمــة ســتبقى شاخصــة طــوال ال ــان واالحكــام بــین لغــات العالم،فخلــدت آث وبلغــت محلهــا الالئــق مــن االتق



 

 
 

ــ ــد ذل ــوا عن ــم یقف ــدهم ول ــدوین آثارهم،وتســجیل مــا عن ــى ت ــه ال ك ،وانمــا ضــبطوا مفــردات اللغــة ،والعــرب اول مــن انتب
  )١٩٦٠،العزاوي. (والقواعد النحویة والصرفیة واصول البالغة

وٕانَّ مــا اعتــاد علیــه ، والســیما فــي المواقــف التعلیمیــة، فاللغــة العربیــة وحــدة متماســكة غیــر منفصــلة وال مفككــة     
دة ال یعنـي أنَّ أسـاس تعلـیم اللغـة هـو المتخصصون في المناهج  الدراسیة من تقسیم اللغة العربیة على فروع متعـد

وحـدة اللغـة  ولتؤلـف،الن فروع اللغة العربیة تعود في النهایة لیرتبط بعضها بـبعض،االنفصال العضوي بین فروعها
  )٢٠٠١،الجبوري.(وتكاملها

ـــم القواعـــد یقـــف الطلبـــة علـــى اوضـــاع اللغـــة وصـــیغها، القواعـــد وصـــف علمـــي لتلـــك االوضـــاع  نً ألوفـــي تعل
أللفـــاظ وتعــین علـــى فهـــم التراكیـــب الغامضـــة المعقـــدة وتوضـــح اســـباب ابیـــان التغیـــرات التـــي تطـــرأ علـــى والصــیغ و 
  ).١٩٦٦ورحیم، خلیل(غموضها 

دبیـة مـن ذواق األهـداف تربویـة اذ تسـاعد علـى تنمیـة الثـروة اللغویـة وعلـى صـقل األأولقواعد اللغة العربیـة 
ب الجیــــدة والتراكیــــب الصــــحیحة وتســــاعدهم علــــى ترتیــــب ســــالیخـــالل وقــــوف الطلبــــة علــــى االمثلــــة والشــــواهد واأل

ذلك فانها تنمي في نفوسهم دقـة المالحظـة وتربـي فـیهم صـحة  فضال عنالمعلومات اللغویة وتنظیمها في اذهانهم 
  ). ١٩٧١الكرباسي،(الحكم 

ها سالیب تدریس قواعد اللغـة العربیـة  إلـى تنـوع الموضـوعات واخـتالف بعضـها عـن بعضـأیعزو سبب تنوع 
اآلخر من حیث طبیعتها ووعورتها وتناولهـا فـي التـدریس،ففي معظـم حـاالت نفـور المـتعلم مـن قواعـد اللغـة العربیـة 

ــى أذهــان المتعلمــین ــة إل ــة الناجحــة لتوصـــیل القواعــد النحوی ــاع الطریق ــم فــي إتب ــة مهــارة المعل ــو .(یكــون الســبب قل أب
  )   ١٩٧٩مغلي،

فــي إیصــال المــادة العلمیــة للطــالب وعلیهــا یتوقــف نجــاح العملیــة لــذا تكــون لطریقــة التــدریس أهمیــة كبیــرة 
التربویة وفشلها؛ذلك ألن عالقة الطریقة بالمادة العلمیة عالقة قویة ومتینة،إذ ال یمكن فصل الواحـدة عـن األخـرى، 

دًا ، لهــذا ال فلكـي تـؤدي الطریقــة وظیفتهـا بنجــاح یجـب أن تــرتبط بالمـادة ارتباطــًا وثیقـًا إذ یصــبح اإلنسـان كــًال واحـ
  ) .١٩٦٥صالح ،(ائمة بنفسها یمكن عزل الطریقة عن المادة إذ تصبح ق

ــة الوســیلة التــي تســاعد علــى نقــل مــا یتضــمنه المحتــوى التعلیمــي مــن         ویعــد اســتعمال االســتراتیجیات الحدیث
ـــل للطالـــب التفاعـــل مـــع المـــادة الدراســـیة وال،معرفـــه ومعلومـــات ومهـــارات ـــة وترجمتـــه بطریقـــه تكف نشـــاطات المنهجی

أن أتبــاع االســـتراتیجیة المناســبة یســـاعد كــال مـــن المــدرس والطالـــب علــى تحقیـــق األهـــداف و ،والمدرســین والطـــالب
  ) . ٢٠١١،التمیمي( التعلیمیة بیسر وسهولة

التـي ،ومن هذه االستراتیجیات هي استراتیجیات التعلم النشط التي تجعل من المـتعلم محـور العملیـة التعلیمیـة
وأن یكــون تعلـم الموقــف التعلیمــي قائمـا بــین الطــرفین وبشــكل ،علــى مشــاركة المـتعلم والمعلــم فــي عملیـة الــتعلمتقـوم 

بقائهـا لمـدة طویلـة فـي ذاكـرة فضـال عـن ،وهذا یقود إلى اكتساب المـتعلم للمعلومـات والمهـارات بشـكل فعـال،مشترك
ــى تنمیــة مهــارات التفكیــر عنــد المــ،المــتعلم ــتعلم النشــط عل ــل المواقــف،تعلمویعمــل ال وحــل ،واكســابه القــدرة علــى تحلی

  ).٢٠٠٣،زیتون(المشكالت التي تواجهه 
احدى استراتیجیات التعلم النشـط حیـث یكـون لهـا فاعلیـة فـي عملیـة ) شارك –زاوج  -فكر( وتعد استراتیجیة 

  .ها لرفع مستوى التعلماستعمالالتعلم وضرورة 
  
  
  



 

 
 

  :وتتلخص خطوات هذه استراتیجیة باآلتي
لة ترتبط بما تم شرحه في الدرس من معلومات أیطرح المدرس سؤاال أو مس: Thinningالتفكیر :خطوة األولىال

والكالم والتجـوال غیـر مسـموح بهمـا ،یفكر كل منهم في السؤال بمفرده، على الطالب ویطلب منهم أن یقضوا دقیقة
  ).Mary and others،1993(في وقت التفكیر

ویناقشـوا مـا ،یلـي ذلـك أن یطلـب المـدرس مـن الطـالب أن ینقسـموا إلـى أزواج:Pairingالمزاوجـة :الخطوة الثانیة
، ویفكروا معا فـي السـؤال المطـروح،ویمكن أن یكون التفاعل خالل هذه المدة االشتراك في اإلجابة  بینهم،فكروا فیه

  ).١٩٩٩، جابر( وتستغرق هذه الخطوة من ثالث إلى خمس دقائق 
وفیها یعبر الطلبة لفظیا عن إجاباتهم عن السؤال المطروح أمـام الصـف عـن :Sharingالمشاركة :الخطوة الثالثة

ومـن ،التي توصلوا إلیها من خالل الخطوتین السـابقتین،من قبل المدرس للمشاركة في أفكارهم،طریق المناداة علیهم
  ).,Gunter et al , 1999(تبعا للوقت المتاح،أو نصفهم،جوقد یكتفي بربع األزوا،خالل رفع األیدي تؤخذ اإلجابات

  :وبناًء على ما تقدم یمكن القول إن أهمیة البحث الحالي تنبثق مما یأتي 
  أهمیــــــــــــة اللغــــــــــــة العربیــــــــــــة،فهي اللغـــــــــــــة التــــــــــــي أعزهــــــــــــا اهللا تعــــــــــــالى ، بـــــــــــــأن جعلهــــــــــــا لغــــــــــــة كتابـــــــــــــه  .١
  .المجید  

ــــــــــــــة العربیــــــــــــــة فهــــــــــــــي تعصــــــــــــــم  .٢ ــــــــــــــة قواعــــــــــــــد اللغــــــــــــــة العربیة،بوصــــــــــــــفها العمــــــــــــــود الفقــــــــــــــري للغ   أهمی
  .اللسان من اللحن  

 .ضعف الطلبة في مادة قواعد اللغة العربیة،األمر الذي به حاجة إلى معالجة .٣

 ) .فكر، زاوج، شارك(أهمیة االستراتیجیات الحدیثة في عملیة التدریس ومنها إستراتیجیة  .٤
فـي تحصـیل طالبـات الصـف ) زاوج-شـارك-فكـر(البحث الحالي الـى تعـرف فاعلیـة اسـتراتیجیة  یرمي:مرمى البحث

  .الثاني متوسط  في مادة قواعد اللغة العربیة 
ــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى:فرضــیة البحــث ــات تحصــیل بــین متوســط درجــات )٠,٠٥(لــیس هن الطالب

الطالبـــات تحصـــیل ومتوســـط درجـــات ) شـــارك-زاوج–فكـــر (جیة الالئــي یدرســـن مـــادة قواعـــد اللغـــة العربیـــة باســتراتی
  . الالئي یدرسن مادة قواعد اللغة العربیة بالطریقة التقلیدیة

  :یتحدد البحث الحالي بـ  :حدود البحث
ـ طالبــات الصــف الثــاني متوســـط فــي المــدارس المتوســـطة والثانویــة فــي مركــز محافظـــة بابــل للعــام الدراســـي  ١

  .م  ٢٠١٤-٢٠١٣
  .م٢٠١٤-٢٠١٣ضوعات كتاب قواعد اللغة العربیة المقرر تدریسه للصف الثاني متوسط للعام الدراسي مو  -٢

  :تحدید المصطلحات
  :عرفها كل من:الفاعلیة

 ) .٢٠٠٥زیتون،"( القدرة على تحقیق األهداف:"بأنهازیتون   -١

اداء المعلـم وأداء المـتعلم  تحقیق الهدف والقدرة على االنجاز وهي المقیاس الـذي بـه نتعـرف علـى:"بأنهاعطیة  -٢
  ).٢٠٠٨عطیة ، " (لدوریهما في عملیة التعلم والتعلیم 

ــى رفــع مســتوى تحصــیلهن مــن خــالل :وعرفتهــا الباحثتــان إجرائیــا ــاني متوســط عل ــات الصــف الث بانهــا قــدرة طالب
  .بمادة قواعد اللغة العربیة ) شارك-زاوج –فكر ( استعمال استراتیجیة 

  -:منعرفها كل :استراتیجیة
  ).١٩٩٩العلواني،"(مجموعة الخطوات والتحركات واالنشطة التي یستعملها المدرس في تدریسه:"العلواني -١



 

 
 

، طریقــة التعلــیم والــتعلم المخطـــط أن یتبعهــا المــدرس فــي داخــل الصــف الدراســّي أو خارجـــه" ـــ:زیتــون بأنهــا -٢
وینضـوي هذااألسـلوب علـى مـرحلتین مـن بغیـة تحقیـق أهـداف محـددة سـلفًا ، لتدریس محتوى موضوع دراسّي معین

ــاء  المراحــل هــي الخطــوات واإلجــراءات المتتابعــة والمتناســقة فیمابینهــا المنــوط للمــدرس والطــالب القیــام بهــا فــي أثن
 )٢٠٠٣، زیتون".(السیر في تدریس ذلك المحتوى

طالبــات الصــف وتعرفهــا الباحثتــان بمجموعــة الخطــوات التــي تتبعهــا الباحثتــان داخــل غرفــة الصــف لتــدریس 
 .الثاني متوسط مادة قواعد اللغة العربیة

  :عرفها كل من ):شارك-زاوج–فكر (استراتیجیة 
ن أإحدى طرائق التعلم التعاوني التي تتضمن خطوة التفكیر التي یطلب فیهـا المعلـم مـن التالمیـذ :"بانها: جابر -١

بهمـا بعـد طـرح المعلـم سـؤاال یـرتبط بالـدرس، وان التجـول والكـالم غیـر مسـموح ) لمدة دقیقة(یفكر كل منهم بمفرده 
وفــي خطــوة المزاوجــة یطلــب المعلــم مــن التالمیــذ أن یناقشــوا مــا فكــروا فیــه فــي شــكل أزواج، وفــي خطــوة المشــاركة 

  ) .١٩٩٩جابر عبد الحمید ،".(یطلب المعلم من كل زوج أن یشارك مع الصف كله فیما تم التحدث فیه
ــتعلم التعاوني،فضــًال عــن مــن االســتراتیجیات ا:"بانهــا:نصــر -٢ نهــا تتضــمن ألتدریســیة المســتحدثة المشــتقة مــن ال

مواقـف الـتعلم الجمـاعي فـي ضـوء المشـاركة فهـي تتــیح للتالمیـذ وقتـًا أطـول للتفكیـر واسـتعمال خبـراتهم السـابقة فــي 
  ).٢٠٠٣نصر،" (خطوة التفكیر ومساعدة الزمیل اآلخر في خطوة المزاوجة

الـــتعلم إجرائیـــا بأنهـــا إحــدى اســـتراتیجیات ) شــارك -زاوج -فكـــر(لباحثتـــان اســتراتیجیة وتعـــرف ا:التعریــف اإلجرائـــي
تتضـمن المرحلـة االولــى تفكیـر الطالبــة فردیـا مـن خــالل طـرح ســؤال معـین مــن : مراحــل النشـط،اذ انهـا تمــر بـثالث

رهن الالئــي توصــلن قبــل المــدرس ،ثــم تفكیــر الطالبــة مــع زمیلتها،والمرحلــة الثالثــة مشــاركة الصــف بأكملــه فــي أفكــا
 .إلیها حتى یجدن حًال للسؤال المطروح

  :التحصیل
َوَحَصــَل ،أصـل التحصـیل الَحْاِصـُل ِمـْن كـلِّ شـيٍء َمـْا َبِقـَي َوثََبـَت َو َذَهـَب َمـا ِسـواه:" ورد فـي لسـان العـرب أنَّ :لغـةً  

ـَع َوثََبـتَ واالسـُم الَحصـیَلُة وَ ،والتَّْحِصیُل َتْمییز َما َیْحُصلُ ،الشيء یحصل ُحصوًال  ـَل الشـيء َتجمَّ ، ابـن منظـور".(َتحصَّ
٢٠٠٥.(  

  :عرفها كل من: اصطالًحا
الخلیلــي، "(النتیجــة النهائیــة التــي تبــین مســتوى التلمیــذ ودرجــة تقدمــه فــي مــایتوقع منــه أن یتعلمــه:"بأنــه الخلیلــي -١

 ٠)٦،ص ١٩٩٧

ه أو یصـل إلیـه فـي مـادة دراسـیة أو درجة االكتساب التي یحققها فرد أو مستوى النجاح الذي یحرز :"بأنه  عالم -٢
  ) .٢٠٠٠عالم ، ".(في مجال تعلیمي أو تدریس معین

فـي ) عینـة البحـث(وتعرفه الباحثتان اجرائیا بانه الدرجة التي تحصـل علیهـا طالبـات الصـف الثـاني المتوسـط 
  .الذي ستجریه الباحثتان في نهایة مدة التجربة  یةاالختبار التحصیلي المقدم الیهن في مادة قواعد اللغة العرب

  :القواعد لغةً 
ــُد األســاُس ،أْصــُل اُألسِّ :الَقْاِعــَدُة        ــت ُأساُســُه ،َواْلَقَوْاِع ــُد البْی ــل ،َوَقَوْاِع ــَن وفــي التنزی ــَد ِم ــَراِهیُم اْلَقَواِع ــُع ِإْب َوإِْذ َیْرَف

ِمیُع اْلَعِلیماْلَبْیِت َوإِْسَماِعیُل َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّ    ).٢٠٠٥، ابن منظور ( ،)١٢٧: البقرة ( ا ِإنََّك َأنَت السَّ
  :عرفه كل من:القواعد اصطالًحا

طائفـة مـن المعـاییر والضـوابط المسـتنبطة مـن القـران الكـریم والحـدیث الشـریف ومـن لغـة :"بأنهـا طعیمة ومنـاع -١
  ) .٢٠٠٠،طعیمة،ومناع ".(العرب التي لم تفّسره سلیقتهم اللغویة، یحكم بها على صحة اللغة وضبطها



 

 
 

  ) .٢٠٠٠عامر،".(اضحاوسیلة إلى النطق الصحیح، والتعبیر الدقیق وفهم الكالم المقروء فهما و :"بأنها عامر-٢
وتعرفه الباحثتان بانه الموضوعات الدراسیة التي ستدرسها الباحثة اثنـاء التجربـة التـي یتضـمنها كتـاب قواعـد 

  .لطالبات الصف الثاني متوسط) ٢٠١٤-٢٠١٣(اللغة العربیة المقرر تدریسه للعام الدراسي 
المـــدارس الثانویـــة فـــي العـــراق بأّنهـــا احـــدى جـــاء تعریـــف المرحلـــة المتوســـطة فـــي نظـــام :الصـــف الثـــاني المتوســـط

المـرحلتین التــي تتكــون منهــا المدرســة الثانویــة التــي مــدتها ثــالث ســنوات یقبــل فیهــا حامــل الشــهادة االبتدائیــة او مــا 
یعادلها تهدف الى تحقیـق الكفایـة العلمیـة والمهنیـة واالجتماعیـة والوطنیـة والقومیـة لیتهیـأ الطلبـة للحیـاة االجتماعیـة 

  )م ١٩٨٥وزارة التربیة ،.(منتجة ولمتابعة الدراسة ال
  الفصل الثاني

یتضمن هذا الفصل عرضا لبعض الدراسات العربیة  ذات العالقة بالبحث الحالي و موازنتها مع :دراسات سابقة
  .الدراسة الحالیة،ورتبتها الباحثتان على وفق تسلسلها الزمني 

  الدراسات السابقة:اوال
بمساعدة بیئة الكمبیوتر والمواد البیئیة ) شارك -زاوج - فكر(ثر استعمال استراتیجیة ا(:٢٠٠٣/دراسة نصر -١

  .)التناولیة في تدریس هندسة الصف الرابع االبتدائي على التحصیل واالحتفاظ واالعتماد االیجابي المتبادل
بمساعدة بیئة ) شارك - زاوج -فكر(اثر استعمال إستراتیجیة (اجریت في مصر وكانت ترمي  إلى تعرف 

الكومبیوتر والمواد البینیة التناولیة في تدریس هندسة الصف الرابع االبتدائي على التحصیل واالحتفاظ واالعتماد 
لصف الرابع االبتدائي بمدینة بني  سویف بلغ تكونت عینة الدراسة من مجموعة من تالمذة  ا). االیجابي المتبادل

) تلمیذا ٤٠(مجموعتین بلغ عدد تالمذة المجموعة التجریبیة  علىتلمیذَا قسم الباحث التالمذة  ٨٠عددهم 
دوات الدراسة فتضمنت اختبار تحصیلي قبلي في المعلومات السابقة، أما أ) تلمیذا ٤٠(والمجموعةالضابطة 

. وحدة الهندسة،ومقیاس االعتماد االیجابي المتبادل،ودلیل المعلم وأوراق عمل للتالمیذواختبار تحصیلي بعدي في 
توصل الباحث الى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي 

درجات البعدي في وحدة الهندسة لصالح المجموعة التجریبیة، والى وجود فرق دال إحصائیا بین متوسطي 
مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي البعدي المؤجل في وحدة الهندسة لصالح المجموعة التجریبیة،ووجود 
فرق دال احصائیا بین متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبیق البعدي لمقیاس االعتماد االیجابي 

  ).٢٠٠٣نصر، .  (المتبادل لصالح المجموعة التجریبیة
أثر التعلم النشط في تنمیة التفكیـر االبتكـاري لـدى طـالب المرحلـة االعدادیـة فـي مـادة (:٢٠١٢/دراسة الباوي -٢

  .)التاریخ
ــالى ــة للعلــوم االنســانیة ،ورمــتك/اجریــت الدراســة فــي جامعــة دی ــة التربی ــتعلم  لی ــر اســتراتیجیة ال ــى تعــرف اث ال

  .اإلعدادیة في مادة التاریخ في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى طالب المرحلة ) شارك–زاوج –فكر(النشط 
ولتحقیـق هـدف الدراسـة اسـتعمل الباحـث التصـمیم التجریبـي ذا الضـبط الجزئـي تصـمیما لدراسـته،وبلغت عینــة      

ــًا وبواقــع ) ٦٣(الدراســة  ــة و) ٣١(طالب ــًا فــي المجموعــة التجریبی ــًا فــي المجموعــة الضــابطة) ٣٢(طالب وأجــرى ،طالب
توصـل الباحـث ).الـذكاء،التحصیل الدراسـي لألبـوین،العمر الزمني،جات العام السابقدر (بینهما تكافؤا في المتغیرات 

ســتراتیجیة الــتعلم استعماإللصــالح المجموعــة التجریبیــة ب) ٠,٠٥(الــى وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 
المــادة نفســها فــي تنمیــة التفكیــر االبتكــاري علــى المجموعــة الضــابطة التــي درســت ) شــارك  –زاوج  –فكــر(النشــط 

لعینتـین مسـتقلتین،مربع   (T.Test)االختبـار التـائي:بالطریقة التقلیدیة ،اسـتعمل الباحـث الوسـائل االحصـائیة االتیـة
،معامــل ارتبــاط بیرســون ،معامــل ســبیرمان بــراون ،واســتنتج الباحــث أن للــتعلم النشــطالقدرة علــى جعــل ) ٢كــا(كــاي 



 

 
 

وان اســتعمال الــتعلم النشــط یعتمــد علــى نشــاط الطــالب . میــة المتعــددةالطــالب أكثــر مهــارة فــي تنــاول االفكــار العل
وصــى الباحــث باعتمــاد اســتراتیجیة الــتعلم أوتعــاونهم فــي التحــري والتقصــي للحقــائق والمعلومــات بالدرجــة األساس،و 

یب تـدر .فـي تـدریس تـاریخ الحضـارة العربیـة اإلسـالمیة لطـالب الصـف الرابـع األدبـي) شارك –زاوج  –فكر (النشط 
اســــتراتیجیات حدیثــــة ومنهــــا اســــتراتیجیات الــــتعلم النشــــط مــــن خــــالل إدخــــالهم فــــي دورات  اســــتعمالالمدرســــین على

  )٢٠١٢الباوي،.(تدریبیة
في تحصیل مادة قواعد اللغة العربّیة عند طالبات ) شارك-زاوج- فكر(أثرٕاستراتیجیة (:٢٠١٢/دراسة جعفر -٣

  )الصف الثالث معاهد إعداد المعلمات
 –زاوج  -فكـر(أثـر اسـتراتیجیة (الى تعـرف  ابن رشد ورمت–كلیة التربیة/اسة في جامعة بغداد اجریت الدر 

 .في تحصیل مادة قواعد الّلغة العربیة عند طالبات الصف الثالث معاهد إعداد المعلمات) شارك

ى مجموعـة وهذا التصمیم یعتمد علـ) ضبط جزئي(ولتحقیق مرمى الدراسة اختار الباحث تصمیمًا تجریبیًا ذا 
) ٢٩(،طالبــة) ٥٥(وبلغــت عینــة الدراســة ، وٕاختبــار تحصــیلي بعــدي فقــط،تجریبیــة واحــدة ومجموعــة ضــابطة واحــدة

 –زاوج  -فكـر(طالبة في المجموعة التجریبیة التي درست طالباتهـا مـادة قواعـد اللغـة العربیـة باسـتعمال اسـتراتیجیة 
طالباتها مادة قواعد اللغة العربیـة بالطریقـة التقلیدیـة ،ثـمَّ طالبة في المجموعة الضابطة التي درست ) ٢٦(،و)شارك

العمــر الزمنــي،و درجــات اللغــة العربیــة للعــام الســابق ، والتحصــیل الدراســي (كــوفئ بــین المجمــوعتین فــي متغیــرات 
ــذكاء ــة اختبــارا ). لألبوین،وال ــة التجرب ــالف مــن ، طبــق فــي نهای اســتعمل ، فقــرة مــن نــوع اختیــار مــن متعــدد) ٥٠(ت

ومعامــل ، ) ٢كــا(واختبــار مربــع كـاي ) T- test(الباحـث الوســائل االحصـائیة  االختبــار التــائي لعینتـین مســتقلتین 
ومعادلـة فعالیـة ،براون ، ومعادلة معامل الصعوبة،و معادلـة معامـل التمییـز –و معادلة سبیرمان ، ارتباط بیرسون 
 -فكـر(عة التجریبیة التـي ُدرسـت باسـتعمال اسـتراتیجیة وتوصل الباحث الى تفوق طالبات المجمو . البدائل الخاطئة

وكـان الفــرق ذا داللـة إحصــائیة ،علـى طالبــات المجموعـة الضـابطة التــي ُدرسـت بالطریقــة التقلیدیـة، )شـارك –زاوج 
  ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة 

لتــــــــــــدریس مــــــــــــادة قواعــــــــــــد الّلغــــــــــــة ) شــــــــــــارك –زاوج  -فكــــــــــــر(وأوصــــــــــــى الباحــــــــــــث  باعتمــــــــــــاد اســــــــــــتراتیجیة 
  )٩٩-٢،ص٢٠١٢جعفر،.(یةالعرب
بعد أن استعرضت الباحثتان الدراسات السابقة تم الكشف عن أوجه الشبه :موازنة الدراسات السابقة: ثانیا

  :واالختالف بینها وبین الدراسة الحالیة في النقاط اآلتیة
 فـــــي مصــــر،في بنـــــي) ٢٠٠٣(تباینـــــت الدراســــات الســـــابقة  فــــي مكـــــان إجرائهــــا فقـــــد أجریــــت دراســـــة نصــــر ـــــ ١

فـي )٢٠١٢(كلیة التربیة للعلـوم االنسـانیة  ودراسـة جعفـر /في جامعة دیالى ) ٢٠١٢(سویف،واجریت دراسة الباوي
  .ابن رشد،وأما الدراسة الحالیة فأجریت في جامعة بابل/جامعة بغداد ،كلیة التربیة 

  ) .شارك -زاوج-فكر(اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة  في استعمال إستراتیجیة ـ ٢
) ٦٣( ٢٠١٢/تلمیـذا،وبلغ عـدد عینـة البــاوي) ٨٠( ٢٠٠٣/فقـد بلغـت عینــة دراسـة نصـر العینـاتأعـداد  تــ تباینـ٣

طالبـــة مـــن طالبـــات ) ٦٠(عینتهـــامـــا الدراســـة الحالیـــة فبلغـــت أطالبـــة ) ٥٥( ٢٠١٢/طالبـــا ،وبلـــغ عـــدد عینـــةجعفر
  .الصف الثاني متوسط  في محافظة بابل

فـي المـنهج المتبـع فیهـا وهـو المـنهج التجریبي،واتبعـت الدراسـة الحالیـة المـنهج جمیعهـا ــ اتفقـت الدراسـات السـابقة ٤
  .نفسه

  .اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي استعملت االختبار التحصیلي اداة لتحقیق اهداف الدراسة.٥



 

 
 

تعـددة منهـا معامـل ارتبـاط بیرسـون،واالختبار التـائي، ومربـع كـاي ـ استعملت الدراسات السابقة وسائل إحصائیة م٦
  .معامل ارتباط بیرسون،ومربعكاي،واالختبار التائي: ،واستعملت الدراسة الحالیة وسائل إحصائیة منها

  منهج البحث واجراءاته/الفصل الثالث
وهـو أفضـل الطـرق للحصـول ،امـبحثهاتبعـت الباحثتـان المـنهج التجریبي،ألنـه یـتالءم وطبیعـة :منهج البحـث -:أوالً 

وان نتائجـه ذات فائـدة كبیـرة فـي التوصـل الـى قـرارات سـلیمة وحلـول مقنعـة فـي ،على معلومات وحقـائق موثـوق بهـا
  )١٩٨١،الزوبعي(مجال التعلیم 

یعد اختیار التصمیم التجریبي اولى الخطوات التـي تقـع علـى عـاتق الباحـث عنـد :التصمیم التجریبي للبحث-:ثانیا
ولیس هناك تصمیم تجریبـي یصـل الـى حـد الكمـال فـي الضـبط بسـبب ان ضـبط المتغیـرات امـر بـالغ ،جرائه تجربةإ

  ). ١٩٨٤،همام(الصعوبة مهما اتخذت من إجراءات التحكم في هذه المتغیرات لطبیعة الظواهر التربویة المعقدة 
ظـروف  ئـمتجریبیا ذا ضـبط جزئـي یالوتبقى عملیة الضبط فیها عملیة جزئیة لذا اعتمدت الباحثتان تصمیما 

  ).١(شكلالبحث الحالي فجاء التصمیم كما هو مبین في 
  التصمیم التجریبي) ١(شكل 

 المتغیر التابع المتغیر المستقل المجموعة
 التحصیل )شارك–زاوج-فكر(استراتیجیة  التجریبیة
 التحصیل التقلیدیة الضابطة

  مجتمع البحث وعینته: ثالثًا 
یعد تحدید المجتمع األصلي من المتطلبـات األساسـیة فـي البحـوث التربویـة ولغـرض اختیـار مدرسـة واحـدة 
من المدارس الثانویة والمتوسطة میدانًا لتطبیق التجربة، زارت الباحثتان شعبة االحصاء فـي المدیریـة العامـة لتربیـة 

تارتـــا قصــدیاثانویة التحریــر للبنــات لقربهــا مـــن بابــل بغیــة معرفــة أســماء تلـــك المــدارس وبیــان موقعها،بعــد ذلــك اخ
ا،ب، (:هـي لصـف الثـاني متوسـطلثالث شـعب فقـد وجـد فیهمـاسكنها،ووجود اكثر من شعبة للصف الثاني متوسط 

  ).ج
ــات فــي التعــاون معالباحثتین الرغبــة الصــادقةیضــاف الــى ذلــك  ،وتســهیل مهمــة مــن ادارة ثانویــة التحریــر للبن

  .امهیبحث
تـــم  انشـــعبتین مـــن بــین ثـــالث شـــعب، فكانــت الشـــعبتان اللتـــ*ان بطریقـــة الســحب العشـــوائياختــارت الباحثتـــ
طالبــة فــي شــعبة ) ٣٠(طالبــة،منهم ) ٦٠(وقـد بلــغ مجمــوع الطالبــات فیهمـا،).ج(، وشــعبة ) ا(سـحبهما همــا شــعبة 

كورتین،فكانت بـین الشـعبتین المـذ* ،بعـد ذلـك وّزعـت الطـریقتین بصـورة عشـوائیة )ج(طالبا فـي شـعبة ) ٣٠(، و)ا(
،واسـتبعدت الباحثتـان )ج(،والطریقة التقلیدیة من نصیب شـعبة )ا(من نصیب شعبة ) شارك-زاوج-فكر(استراتیجیة 

طالبات،طالبتــان )٣(الطالبــات الراســباتفي الصــف الثــاني متوســط  للعــام الدراســي الســابق مــن عینــة البحث،وعــددهن
  ).ب(،وطالبة في الشعبة)أ(في الشعبة
ــرة ســابقة فــي موضــوعات مــادة وتــرى الباحث   ــات الراســبات،هو امــتالكهن خب تــان أن ســبب اســتبعاد الطالب

علمـًا أن .قواعد اللغة العربیة التـي سـتدّرس فـي أثنـاء التجربـة، وهـذه الخبـرة قـد تـؤثر فـي التحصـیل،وفي دقـة النتـائج

                                         
 ).ج(و) ا ( وضعت الباحثتان أسماء الشعب الثالث في كیس ، ثم سحبت منها شعبتین فكانتا شعبتي . *
الشعبتین في كیس ، ووضعت أسماء الطریقتین في كیس آخر ، ثـم سـحبت مـن الكـیس األول فكانـت شـعبة  وضعت الباحثتان أسماء. *
 .فكان نصیبها الطریقة التقلیدیة ) ج ( ، أما شعبة ) زاوج–شارك -فكر(، وسحبت من الكیس الثاني فكانت استراتیجیة )ا(



 

 
 

حفاظــــًا علــــى النظــــام  اســــتبعدت الطالبــــات الراســــبات مــــن النتــــائج فقط،مــــع إبقـــائهن فــــي داخــــل الصــــف ینالبـــاحثت
  .یوضح ذلك ) ١(المدرسي،جدول

  عدد طالبات مجموعتي البحث قبل وبعد استبعاد الطالبات الراسبات) ١(جدول 
عدد الطالبات قبل  المجموعة الشعبة

عدد الطالبات بعد  عدد الطالبات الراسبات االستبعاد
 االستبعاد

 ٣٠ ٢ ٣٢ التجریبیة  ا
 ٣٠ ١ ٣١ الضابطة ج

 ٦٠ ٣ ٦٣ المجمــوع
  تكافؤ مجموعتي البحث : رابعا 

على الرغم مـن أن عینـة البحـث مـن مدرسـة واحـدة،ومن منطقـة سـكنیة واحـدة،ومن الجـنس نفسـه،ومن وسـط 
متقــارب اجتماعیــًا واقتصــادیًا وثقافیــًا إلــى حــدٍّ ما،ممــا یقلــل مــن الفــروق بــین الطالبــات، حرصــت الباحثتــان قبــل بــدء 

  :تكافؤ مجموعتي البحث في بعض المتغیرات التي قد تؤثر في نتائج التجربة،وهذه المتغیرات هي التجربة على 
  )١(ملحق .أعمار الطالبات .١
 .التحصیل الدراسي لألمهات  .٢

  .التحصیل الدراسي آلباء الطالبات .٣
  درجـــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــادة اللغـــــــــــــــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــــــــف االول المتوســـــــــــــــــــــــــــــــط   .٤
 )٢(ملحق . ٢٠١٣-٢٠١٢للعام الدراسي   

التـــي یمكــــن أن تــــؤثر فــــي مســـتوى الطالبــــات فــــي اللغــــة العربیة،والقواعـــد جــــزء منها،وفیمــــا یــــأتي توضــــیح  
  .إلجراءات التكافؤ االحصائي في المتغیرات المذكورة آنفًا بین طالبات مجموعتي البحث

ـــات محســـوبة باألشـــهر -١ ـــى المعلومـــات:أعمـــار الطالب ـــات المدرســـیة للحصـــول عل  اســـتعانت الباحثتـــان بالبطاق
) ١٧٥,٩(المطلوبة عن أفراد العینة،فیما یخص العمـر الزمنـي،إذ بلـغ متوسـط أعمـار طالبـات المجموعـة التجریبیـة 

وباســتعمال االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین .شــهرًا ) ١٧٥(شـهرًا، ومتوســط أعمــار طالبــات المجموعــة الضــابطة 
ــات مجمــوعتي البحــث،ظهر  ــة الفــرق بــین أعمــار طالب ــة احصــائیة عنــد ،لمعرفــة دالل ــاك فــرق ذو دالل ــیس هن ــه ل أن

بــــین متوســـط أعمـــار طالبــــات المجموعـــة التجریبیة،ومتوســـط أعمــــار طالبـــات المجموعــــة ) ٠.٠٥(مســـتوى داللـــة 
،بدرجـة حریـة )٢(وهـي أقـل مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة البالغـة ) ١,١٧(الضابطة،إذ كانـت القیمـة التائیـة المحسـوبة

 .یوضح ذلك) ٢(عتي البحث متكافئتان احصائیًا في العمر الزمني،جدول ،مما یدل على أن مجمو )٥٨(

  تكافؤ الطالبات مجموعتي البحث محسوبة باألشهر باستعمال االختبار التائي لعینتین مستقلتین )٢(جدول 
الوسط  العدد المجموعة ت

 الحسابي
درجة  التباین

 الحریة
مستوى  القیمتان التائیتان

الداللة
 الجدولیة المحسوبة ٠.٠٥

  غیر ٢ ١.١٧ ٥٨ ٩.٦٦ ١٧٥.٩ ٣٠ التجریبیة ١
 دالة

 ٨.٤٩ ١٧٥ ٣٠ الضابطة ٢

انـه ) ٢كـا(أظهـرت نتـائج التكـافؤ فـي التحصـیل الدراسـي لآلبـاء باسـتعمال مربـع كـاي:التحصیل الدراسي لآلباء -٢
بـین المجمـوعتین فـي تحصـیل  )٣(حریـة  ، وبدرجـة)٠.٠٥(لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عنـد مسـتوى داللـة 

 .یبین ذلك) ٣(اآلباء، وجدول 

  
  



 

 
 

  المحسوبة والجدولیة) ٢كا( تكرارات التحصیل الدراسي آلباء مجموعتي البحث وقیمتي ) ٣(جدول 
  درجة التحصیل الدراسي لالب العدد المجموعة

 الحریة
مستوى  ٢قیمة كا

  الداللة
٠.٠٥  
 

+ امي
یقرأ 
 ویكتب

ابتدائیة 
+ 

 متوسطة

+ دبلوم اعدادیة
كلیة 
فما 
وبة فوق

حس
الم

 

ولیة
جد

ال
 

  غیر ٧.٨٢ ٠.٧٤ ٣ ١٠ ٨ ٦ ٦ ٣٠ تجریبیة 
 دالة

 ١٣ ٦ ٥ ٦ ٣٠ ضابطة

 ٢٣ ١٤ ١١ ١٢ ٦٠ المجموع 

ــة البالغــة ) ٢كــا( وهــي أصــغر مــن قیمــة) ٠,٧٤(المحســوبة بلغــت ) ٢كــا( وأن قیمــة  ــد ) ٧,٨٢(الجدولی عن
، وهـذا یـدل علـى أن مجمـوعتي البحـث متكافئتـان إحصـائًیا فـي التحصـیل )٣(، وبدرجة حریة)٠,٠٥(مستوى داللة 
  .الدراسي لآلباء

) ٢كـا( أظهرت نتائج التكـافؤ فـي التحصـیل الدراسـي لألمهـات باسـتعمال مربـع كـاي:التحصیل الدراسي لألمهات.٣
بــین المجمــوعتین فـــي ) ٣(وبدرجــة حریــة ، )٠.٠٥(انــه لــیس هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنـــد مســتوى داللــة 

  .یبین ذلك ) ٤(وجدول ، التحصیل الدراسي لألمهات
  المحسوبة والجدولیة)  ٢كا( التحصیل الدراسي ألمهات مجموعتي البحث وقیمتي) ٤(جدول 

  درجة التحصیل الدراسي لالم العدد المجموعة
 الحریة

مستوى  ٢قیمة كا
  الداللة
+ امیة ٠.٠٥

تقرأ 
 وتكتب

ابتدائیة 
 +

 متوسطة

+ دبلوم اعدادیة
كلیة 
فما 
وبة فوق

حس
الم

 

ولیة
جد

ال
 

  غیر ٧.٨٢ ٠.١٢ ٣ ٨ ٦ ١٠ ٦ ٣٠ تجریبیة 
 دالة

 ٨ ٦ ١١ ٥ ٣٠ ضابطة

 ١٦ ١٢ ٢١ ١١ ٦٠ المجموع 

ــة البالغــة ) ٢كــا(وهــي اصــغر مــن قیمــة )  ٠,١٢(المحســوبة) ٢كــا( وأن قیمــة  ــد مســتوى ) ٧,٨٢(الجدولی عن
ـــة ـــان إحصـــائًیا فـــي التحصـــیل ،)٣(، وبدرجـــة حریـــة ) ٠,٠٥( دالل ـــدل علـــى أن مجمـــوعتي البحـــث متكافئت وهـــذا ی

  .الدراسي لألمهات
حصــلت الباحثتــان علــى درجــات طالبــات مجمــوعتي :درجــات مــادة اللغــة العربیــة فــي الصــف االول المتوســط-٤

مـن السـجالت ) ٢٠١٣ -٢٠١٢(الدراسي السابق البحث في مادة اللغة العربیة في الصف االول المتوسط ، للعام 
التي أعدتها إدارة المدرسـة،إذ بلـغ متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجریبیـة فـي مـادة اللغـة العربیـة فـي الصـف 

ـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة ) ٧٢,٢( االول المتوســـــط   اســـــتعمالدرجة،وب) ٧٠,٦٧(درجة،ومتوســـــط درجـــــات طالب
ــین طالبــات المجمــوعتین، االختبــار التــائي،لعینتین مســتقل تین لمعرفــة داللــة الفــرق فــي درجــات مــادة اللغــة العربیــة ب

بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة ) ٠.٠٥(ظهر أنه لیس هناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللـة 
یمــة التائیــة ، وهــي أقــل مــن الق) ٠,٣٨٣(ومتوســط درجــات المجموعــة الضــابطة،إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة 

، ممـــــا یـــــدّل علـــــى أن مجمـــــوعتي البحـــــث متكافئتـــــان احصـــــائیا فـــــي )٥٨(،بدرجـــــة حریـــــة )٢(الجدولیـــــة البالغـــــة
  . یوضح ذلك ) ٥(المتغیر،وجدول 



 

 
 

تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربیة للصف االول المتوسط للعام الدراسي ) ٥(جدول 
  لعینتین مستقلتین باستعمال االختبار التائي٢٠١٣ –٢٠١٢

  عدد المجموعة ت
  افراد

 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

درجة  التباین
 الحریة

مستوى  القیمتان التائیتان
الداللة
 الجدولیة المحسوبة ٠.٠٥

  غیر  ٢ ٠.٣٨٣ ٥٨ ٢٢٦.٢٢ ٧٢.٢ ٣٠ التجریبیة ١
 دالة

 ٢٥١.٤٥ ٧٠.٦٧ ٣٠ الضابطة ٢

حاولت الباحثتان قدر اإلمكان ضبط بعض المتغیـرات الدخیلـة التـي قـد تـؤثر فـي :ضبط المتغیرات الدخیلة: خامسا
  :وفیما یلي عرض لبعض تلك المتغیرات،الن ضبطها یؤدي الى نتائج أكثر دقة،سالمة التجربة

المقصود به األثر المتولد من ترك او انقطاع بعض الطالبات الخاضعات للتجربـة ممـایؤثر :االندثار التجریبي -١
  ) .٢٠٠٨،العزاوي(متوسط التحصیل في 

  .طیلة مدة التجربة والیها اذ لم یتعرض البحث الحالي لحاالت الترك او االنقطاع او االنتقال من المدرسة
یقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبیعیة التي یمكـن حـدوثها اثنـاء : ظروف التجربة والحوادث المصاحبة -٢

ولـم تتعـرض التجربـة فـي البحـث الحـالي الـى أي ظـرف طـارئ او حـادث ، ربـة تطبیق التجربة مما یعرقل سیر التج
 .یعرقل سیرها ویؤثر في المتغیر التابع بجانب المتغیر المستقل

تعـد طریقـة اختیـار عینـة البحـث مـن العوامـل التـي تـؤثر فـي البحـوث التجریبیـة وقـد :الفرق فـي اختیـار العینـة -٣
ــین  ــى الفــرق ب ــان للســیطرة عل ــة ســعت الباحثت ــار العشــوائي للعین ــك باالختی ــات البحــث وذل ومــن خــالل اجــراء ، طالب

ــة والضــابطة ،فضــال عــن تجــانس طالبــات المجمــوعتین فــي  التكــافؤ احصــائیا بــین افــراد مجمــوعتي البحــث التجریبی
  .النواحي االجتماعیة والثقافیة الى حد كبیر النتمائهن الى بیئة اجتماعیة واحدة 

ثتان على هذا المتغیر،إذ استعملت أداة موحدة لقیاس تحصـیل الطالبـات مجمـوعتي سیطرت الباح:أداة القیاس -٤
  .الذي،اتصف بالموضوعیة،والصدق،والثبات ) االختبار التحصیلي( البحث،وهذه األداة هي 

  :حاولت الباحثتان الحّد من أثر هذا العامل في سیر التجربة، وتمثلت في اآلتي :أثر االجراءات التجریبیة -٥
كانـت المـادة الدراسـیة المحـددة للتجربة،موحـدة لمجمـوعتي البحث،وعـددها اربعـة موضـوعات، :مادة الدراسـیةال. أ 

وفق مفردات المنهج وتسلسلها في كتاب قواعد اللغـة العربیـة المقـرر تدریسـه لطالبـات الصـف الثـاني متوسـط العـام 
  .م ٢٠١٠، الطبعة الثانیة، لسنة )٢٠١٤ –٢٠١٣(للعام الدراسي 

مجمـوعتي البحـث بنفسـها،ألن تخصـیص مدّرسـة لكـل  مجموعة،قـد یجعـل مـن حـدى البـاحثتین  دّرست:مدّرسال.ب
الصـعب رّد النتـائج إلـى المتغیـر المسـتقل،وقد تـرد إلـى تمّكــن أحـدى المدرسـات مـن المـادة أكثـر مـن اآلخـر،أو إلــى 

  . صفاتها الشخصیة،أو إلى غیر ذلك من العوامل 
ــان الخطــط التدریســیة المالئمــة للموضــوعات المقــرر تدریســها فــي أثنــاء مــدة  أعــّدت:الخطــط التدریســیة. ت الباحثت

  . )٤(وملحق ) ٣(التجربة في ضوء المادة الدراسیة،والمتغیر المستقل،ملحق 
أسابیع،بدأت یوم االحد الموافـق ) ٤(كانت مدة التجربة واحدة متساویة لمجموعتي البحث،وهي   :مدة التجربة. ث
  .  ٣١/١٠/٢٠١٣نهیت یوم الخمیس الموافق،وأ٢٠١٣/ ٦/١٠
قبــل بــدء التجربة،حــددت الباحثتانالمــادة العلمیــة بأربعــة موضــوعات علــى وفــق مفــردات :تحدیــد المــادة العلمیــة -٦

ـــات الصـــفالثاني متوســـط،للعام الدراســـي  ـــة المقـــرر تدریســـه لطالب ـــاب قواعـــد اللغـــة العربی المـــنهج، وتسلســـلها فـــي كت
  .یوضح ذلك ) ٦(، وجدول  ٢٠١٤ –٢٠١٣



 

 
 

  موضوعات مادة قواعد اللغة العربیة للصف الثاني متوسط المحددة للتجربة) ٦(جدول 
 الصفحات الموضوعات ت
  المنقوص والمقصور والممدود ١

 تعریفاتها واحكامها عند افرادها 
 تثنیتها وجمعها 
 المنقوص  
 المقصور  -
 الممدود  -

١٩- ٩ 

 ٢٥-  ٢٠ .المثنى والملحق به ٢
 ٣٥-  ٢٦ .جمع المذكر السالم والملحق به ٣
 ٤٢-  ٣٦ .جمع المؤنث السالم والملحق به ٤
من متطلبات البحث الحالي وجـود أداة موحـدة لقیـاس تحصـیل طالبـات الصـف الثـاني متوسـط فـي :أداة البحث -٧

اختبــارا تحصــیلیا مكــون مــادة قواعــد اللغــة العربیــة للمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ،لــذلك فقــد أعــدت الباحثتــان 
  .فقرة ) ٣٠(من
قدرة المقیاس على قیاس مـا وضـع لقیاسـه، وال یكـون االختبـار جیـدًا "یعرف صدق االختبار بأنه:صدق االختبار-٨

،ولغـرض التأكـد مـن صـدق )١٩٨٨الغریـب،".(إال عندما یكون صادقًا،وال یكـون صـادقًا إال إذا قـاس مـا ُأعـّد لقیاسـه
 المحكمــــینفقــــرة علــــى عــــدد مــــن ) ٣٠(االختبار،عرضــــت الباحثتــــان فقــــرات االختبــــار بصــــیغته األولیــــة البالغــــة 

والمتخصصــین فــي اللغــة العربیــة وطرائــق تدریســها الســتطالع آرائهــم حــول تغطیتهــا محتــوى الموضــوعات المحــددة 
  .ستوى الطالباتللتجربة،فضال عن صالحیة كل فقرة ومدى مالءمتها لم

إن ثبـات االختبـار،أواألداة، یعنـي أن تعطـي هـذه األداة النتـائج نفسـها إذا مـا أعیـد تطبیقهـا علـى :ثبات االختبار-٩
  ).١٩٨١الزوبعي، "(األفرادأنفسهم وفي الوقت نفسه
ـــات االختبـــار ب ـــّم حســـاب ثب ـــات فـــي  اســـتعمالوت ـــق الجیـــدة لحســـاب الثب ـــة التجزئـــة النصـــفیة؛ألنها مـــن الطرائ طریق

  ).١٩٧٩،ابو لبدة (االختبارات التحصیلیة غیر المقننة؛وألنها تجنب إعادة االختبار أو إعداد صور متكافئة 
ار طالبة من طالبات العینة االسـتطالعیة لحسـاب ثبـات االختبـ) ١٣(وقد اختارت الباحثتان عشوائیًا إجابات 

بطریقـــة التجزئــــة النصفیة،النصــــف األول یضـــم درجــــات الفقــــرات الفردیة،والنصــــف الثـــاني یضــــم درجــــات الفقــــرات 
،وبـذلك ُعــّد )٠.٨٨(معامـل ارتبـاط بیرسـون اســتخرج معامـل الثبـات بـین النصــفین فكـان مقـداره  اسـتعمالالزوجیة،وب

    . االختبار صالحًا وجاهزًا للتطبیق بصورته النهائیة 
طبــق االختبــار علــى الشــعبتین فــي وقــت واحــد وبمســاعدة مدرســة المــادة  ٣/١١/٢٠١٣بتــاریخ :األداة تطبیــق-١٠

وتم جمع األوراق االمتحانیة لغرض تصحیح إجابات الطالبات على  وفق معیـار التصـحیح المعتمـد بإعطـاء درجـة 
  . واحدة لإلجابة الصحیحة ،وصفر لإلجابة المغلوطة 

  :تعملت الباحثتان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة في إجراءات بحثهما وتحلیل نتائجه اس :ـ الوسائل االحصائیة ١١
ــ االختبــار١ ــائي لعینتــین مســتقلتین ـ اســتعملت هــذه الوســیلة لمعرفــة داللــة الفــروق اإلحصــائیة بــین مجمــوعتي :الت

  :حسب القانون اآلتيبالبحث عند التكافؤ اإلحصائي وفي تحلیل النتائج 
  
  
  
  
  



 

 
 

  ٢-س-١-س                                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ت
  

١ع) ١ –١ن(            
٢ع)  ١ –٢ن+ (  ٢

١         ١                    ٢  
  )ـــــــــــــــــــــــــــــ+   ــــــــــــــــــــــ(   .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ٢ن            ١ن                   ٢-)  ٢ن+ ١ن (                          

  .الوسط الحسابي للعینة األولى=١َس 
  .الوسط الحسابي للعینة الثانیة = ٢َس 
  .عدد طلبة المجموعة األولى=  ١ن
  .عدد طلبة المجموعة الثانیة = ٢ن
  )م١٩٧٧البیاتي،.             (تباین طلبة العینة األولى=  ٢ ١ع
استعملت الباحثتان هذه الوسیلة لمعرفة دالالت الفروق اإلحصائیة بـین مجمـوعتي البحـث ):٢كا( مربع كاي  -٢  

  .عند التكافؤ اإلحصائي في متغیري التحصیل الدراسي لآلباء ولألمهات 
  ٢) ق  –ل (            

ـــ= ٢كا ــ ــ ــمج ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ــ
  ق              

  : انحیث 
  التكرار المالحظ= ل 
  )١٩٧٧البیاتي،(     التكرار المتوقع                        = ق 
  :استعمل في حساب معامل ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة :معامل ارتباط بیرسون -٣

  )              مج ص ) ( مج س (     -ن مجـ س ص             
  =                                               ر 

  ]  ٢)مج ص (  – ٢ن مجـ ص] [  ٢)مج س (  – ٢ن مجـ س[                 
  

  : إذ تمثل 
  .معامل ارتباط بیرسون  –) ر(
  .عدد أفراد العینة  –) ن(
  )١٩٧٧:البیاتي(          . قیم المتغیرین  –) س،ص(

  عرض النتائج وتفسیرها/الفصل الرابع
بین ) ٠.٠٥(ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة :تشیر الفرضیة الى أن :عرض النتائج: اوال

- فكر(طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن مادة قواعد اللغة العربیة بطریقة  تحصیل متوسطي درجات
  . المجموعة الضابطة الالئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیةتحصیل ودرجات طالبات ) شارك-زاوج

ن متوسط درجات طالبات المجموعة أنتائج االختبار التحصیلي للمجموعتین ظهر  وبوساطة قیاس
) ١٨,٥(في حین بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ،)٧,٤٩٥(بتباین ) ٢٠,٧٦٦(التجریبیة قد بلغ 



 

 
 

االختبار التائي لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفروق بین هذین المتوسطین تبین  استعمالوب،)٦,٩٤٨(بتباین 
  :یبین ذلك ) ٧(وجود فروق دالة احصائیًا بین المجموعتین جدول 

  نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین لالختبار التحصیلي ) ٧(جدول 
عدد افراد  المجموعة

 المجموعة
الوسط 
 الحسابي

درجة  القیمة التائیة التباین
 الحریة

مستوى 
  الداللة
 الجدولیة المحسوبة ٠.٠٥

  دال ٥٨ ٢ ٣,٢٦٦ ٧,٤٩٥ ٢٠,٧٦٦ ٣٠ التجریبیة
 ٦,٩٤٨ ١٨،٥ ٣٠ الضابطة احصائیا

) ٢(كبــر مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة أ) ٣,٢٦٦(القیمــة التائیــة المحســوبة والبالغــة نً أ) ٧(یتبــین مــن جــدول 
ــة ) ٥٨(بدرجــة حریــة  ــًا ذ نً أ،ممــا یــدل علــى )٠.٠٥(وعنــد مســتوى دالل داللــة احصــائیة بــین متوســط  اهنالــك فرق

ــذلك تــم رفــض الفرضــیة الصــفریة وقبــول  ــًا ل ــة ووفق ــات مجمــوعتي البحــث ولصــالح المجموعــة التجریبی درجــات طالب
داللـة احصـائیة بـین متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجریبیـة الالئـي  يالفرضیة البدیلة القائلة بوجـود فـرق ذ

ودرجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة الالئــي یدرســن )شــارك-زاوج-فكــر(ةیدرســن مــادة قواعــد اللغــة العربیــة بطریقــ
  ).٦(المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في االختبار التحصیلي،ملحق 

  :النتیجةتفسیر :ثانیا
تجعل الطالبات محـور العملیـة التعلیمیـة وتمـنحهن الحریـة فـي التعبیـر عـن ) شارك-زاوج-فكر(فاعلیة استراتیجیة .١

  .غیر خوف او تردد مما اثر ایجابیا على تحصیلهنآرائهن من 
مـن الطرائــق الحدیثـة فــي التـدریس التــي تزیـد مــن حریـة المــدرس اثنـاء الــدرس ) شــارك-زاوج-فكـر(ان اسـتراتیجیة .٢

  . وتخلق اتجاهات ایجابیة نحو متابعة الدرس واحترام الرأي
ــع لــدى  .٣ ــات ممــا ســاعد علــى حــب المــادة ان الكثــرة والتنــوع فــي طــرح االفكــار ســاعد علــى ایجــاد جــو ممت الطالب

  . والتفوق فیها 
دى الـى زیـادة أمـا مِ ، )شـارك-زاوج-فكر(ان الموضوعات التي درست اثناء التجربة قد تكون مالئمة الستراتیجیة .٤

  .تحصیل الطالبات في تلك الموضوعات 
  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات/الفصل الخامس

  :االستنتاجات
ــر الطالبات،اذ) شــارك-زاوج -فكــر(تنمــي اســتراتیجیة -١ ــر افكارهــا قبــل  تتباحــثتفكی ــة مــع زمیلتهــا وتختب كــل طالب

 .مام طالبات الصفأاالدالء بها 
اتاحـة الفرصـة امـام الطالبـات للعمـل التعـاوني،اذ انهـا تتـیح الفرصـة  فـي) شـارك-زاوج-فكـر(فاعلیة استراتیجیة  -٢

 .للمناقشة الصفیة واستكشاف المعلومات وتطبیقها
 .في ترسیخ مفهوم التعاون بین الطالبات)شارك-زاوج-فكر(فاعلیة استراتیجیة -٣
  .توفر هذه االستراتیجیة بیئة تعلم تعاونیة خالیة من الخوف والخجل -٤

  :التوصیات
اســـتراتیجیات التـــدریس الحدیثـــة التـــي تعمـــل علـــى تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر لـــدى  اســـتعمالضـــرورة االهتمـــام ب -١

 .الطلبة
 .یة مهارات التفكیر لدى الطلبةالتاكید على تنم -٢
 .االهتمام باالسئلة التي تقیس التفكیر في كتب قواعد اللغة العربیة  -٣



 

 
 

-فكــر(اســتراتیجیة اســتعمالاالهتمــام بالــدورات التدریبیــة التــي تــدرب مدرســي اللغــة العربیــة ومدرســاتها علــى  -٤
 ).شارك-زاوج

  :المقترحات
 .في تنمیة مهارات التفكیر) شارك-زاوج-فكر(دراسة اثر توظیف استراتیجیة اجراء  -١
 .اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على مواد اللغة العربیة االخرى  -٢
 .في تنمیة التفكیر الناقد لدى الطلبة)شارك-زاوج-فكر(دراسة فاعلیة استراتیجیةاجراء  -٣

  المصادر
  القران الكریم 

  المصادر
 القران الكریم

، لسان العرب )م٢٠٠٥).(هـ٧١١(جمال الدین محمد بن مكرم االفریقي المصريابن منظور،أبو الفضل 
 .تحقیق عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت

 .األردن،عمان،٣ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع،علم النفس التربوي،)م٢٠٠٧(صالح محمد علي ،أبو جادو
،جمعیــــة عمــــال  المطــــابع ١،طوالتقــــویم التربــــوي مبــــادئ القیــــاس النفســــي، )م١٩٧٩(أبــــو لبدة،ســــبع محمــــد،
 .التعاونیة،عمان 

 .، القاهرة١، طاألسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، )م١٩٧٩(أبو مغلي،سمیح ،
،أثــر الــتعلم النشــط فــي تنمیــة التفكیــر االبتكــاري لــدى طــالب المرحلــة )م٢٠١٢(الباوي،حســن حمیــد حســن،

ـــي مـــادة التاریخ،جامعـــة ـــة ف ـــوم االنســـانیة، االعدادی ـــة للعل ـــالى ،كلیـــة التربی رســـالة ماجســـتیر غیـــر (دی
 ).منشورة

 .االردن، دار الفكر ، ٢ط ،دروس في علوم العربیة)  م٢٠٠٦(،البجة،عبد الفتاح حسن 
ــم ، )م١٩٧٧(البیاتّي،عبــد الجبــار توفیــق،و زكریــا اثنــاثیوس، اإلحصــاء الوصــفي واالســتداللي فــي التربیــة وعل

 . سة الثقافة العمالیة، بغداد، مطبعة مؤسالنفس
، اثر إستراتیجیة التعلم المسـتند إلـى المشـكلة فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر )م٢٠١١(سلوان عبد احمد،،التمیمي

رسـالة ماجسـتیر غیـر (،كلیة التربیة االصمعي،جامعة دیالى، التاریخي لدى طالب المرحلة االعدادیة
 ).منشور

 .، القاهرة، دار الفكر العربي١، طاستراتیجیات التدریس والتعلیم،)م١٩٩٩(ـجابر،جابر عبد الحمید،
أثر أنموذج برونر في اكتساب المفاهیم النحویـة لـدى تالمـذة المرحلـة ، )م٢٠٠١(الجبوري،فتحي طه مشعل،

 ).رسالة ماجستیرغیر منشورة (،كلیة المعلمین، االبتدائیة، الجامعة المستنصریة
في تحصیل مـادة قواعـد اللغـة العربّیـة ) شارك  -زاوج -فكر(ر استراتیجیة ، أث)٢٠١٢(جعفر،مناضل احمد،

ــات الصــف الثالــث معاهــد إعــداد المعلمــات، جامعــة بغــداد ــد طالب ــة ابــن رشــد/عن رســالة (،كلیــة التربی
 ).ماجستیر غیر منشورة

االداب، النجـف ،مطبعـة ٢،طاصـول تعلـیم اللغـة العربیـة والـدین،)م١٩٦٦(خلیل،قاسم،و رحیم نعمة العـزاوي،
 .االشرف

 ٠وزارة التربیة والتعلیم،البحرین  ٠،التحصیل لدى طلبة التعلیم اإلعدادي)م١٩٩٧(الخلیلي،خلیل یوسف،
 .جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر،االختبارات والمقاییس النفسیة،)م١٩٨١(عبد الجلیل،،الزوبعي



 

 
 

ـــام، ـــد الجلیل،ومحمـــد احمـــد الغن ـــارات والمقـــاییس النفســـیة،)م١٩٨١(الزوبعي،عب ،جامعة الموصـــل،دار االختب
 .الكتب للطباعة والنشر

ـــتعلم –اســـتراتیجیات التـــدریس)م٢٠٠٣(،حســـن حســـین،زیتـــون عـــالم ،القـــاهرة،رؤیـــة معاصـــر لطـــرق التعلـــیم وال
 .الكتب

 .، عالم الكتب ، القاهرة ٢، طتصمیم التدریس، )م٢٠٠١(زیتون،حسن حسین،
 .،الطبعة الثانیة،عالم الكتب، القاهرة، مصر التدریس نماذجه ومهاراته،)م٢٠٠٥(،زیتون،كمال عبد الحمید

 .،دار المعارف،القاهرة ٢،ج التربیة الحدیثة،مادتها،مبادئها،تطبیقاتها العلمیة، )م١٩٦٥(صالح،عبد العزیز،
ــاع، ــم والفــن، )م٢٠٠٠(طعیمة،رشــدي احمد،ومحمــد الســید من ــین العل ــدین ب ــة وال ــیم العربی ،دار الفكــر ١،طتعل

 .مصر  –العربي ، القاهرة 
 العدد الثامن والعشرون، سوریا .مجلة المعرفة.العالقات بین اللغة والفكر، )م٢٠٠٧(طه،أحمد ،

، أســالیب تــدریس اللغـــة العربیـــة بــین النظریــة والتطبیــق،)م٢٠١٠(عاشــور،راتب قاســم،ومحمد فــؤاد الحوامـــدة 
 .،دار المسیرة،عمان ٣ط

،عــــــالم ٢،ططـــــرق التــــــدریس الخاصــــــة باللغـــــة العربیــــــة والتربیـــــة اإلســــــالمیة،)م٢٠٠٠(الــــــدین،عـــــامر،فخر 
 .الكتب،القاهرة 
، االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغـة العربیـة فـي المـرحلتین اإلعدادیـة والثانویـة،)م٢٠٠٠(عبد الهادي، حسني،

 .مركز اإلسكندریة للكتاب ، القاهرة 
ـــداعي ، )م٢٠٠٨(محمـــد جـــواد كـــاظم ســـبتي،،العـــزاوي ـــة فـــي تنمیـــة التفكیـــر االب اثـــر تـــراكم المعرفـــة الجغرافی

، ابـن رشـد،كلیة التربیة،واالتجاه نحو التخصص عند طلبة قسمي الجغرافیة في كلیتي االداب والتربیة
 ).اطروحة دكتوراه غیر منشورة (.العراق،بغداد

، ) ٢٣(،المجلــد ٢ة المعلــم الجدیــد،ج ،مجلــالمنــاهج الجدیــدة ومــنهج البالغة، )م١٩٦٠(العزاوي،نعمــة رحــیم،
 .آذار،بغداد  ١٤

ـــي، ـــي التـــدریس الفعـــال،)م٢٠٠٨(عطیة،محســـن عل ـــة ف ـــع ، االســـتراتیجیات الحدیث ،دار صـــفاء للنشـــر والتوزی
 .عمان،االردن 

ـــه وتوجیهاتـــه ،)م٢٠٠٠(عالم،صـــالح الـــدین محمـــود  ـــویم التربـــوي والنفســـي اساســـیاته وتطبیقات القیـــاس والتق
 .، دار الفكر العربي، القاهرة١طالمعاصرة، 
ـــــیم التفكیر،)م١٩٩٩.(العلـــــواني، حســـــین ،رســـــالة هـــــل یمكـــــن ان تكـــــون المناقشـــــة الصـــــفیة طریقـــــة فـــــي تعل
 .١المعلم،ع

 .،دار النهضة العربیةـ بیروت علم النفس في المجال التربوي، )م٢٠٠٨(العیسوي،عبد الرحمن محمد ،
 .، القاهرة، مكتبة االنجلو مصریة، مصرالنفسي والتربوي التقویم والقیاس، )م١٩٨٨(الغریب، رمزیة،

 .،دار المعارف ، القاهرة  لغتنا والحیاة،)م١٩٧١(غلوم،عائشة عبد الرحمن،
 .، دار الكتاب اللبناني ، بیروت  ١٠، ط نظریات في اللغة، )م١٩٧٣(فریحة، أنیس،

، اللغـة العربیـة فـي مرحلـة الدراسـة االبتدائیـةدراسات في اسـالیب تـدریس ،)م١٩٧١(الكرباسي،موسى ابراهیم،
 .مطبعة االداب، النجف االشرف

،آرام للدراسـات والنشـر والتوزیع،دبي،اإلمـارات ١، طمهـارات اللغـة العربیـة،)م٢٠٠٢(مصطفى،عبد اهللا علـي،
 .العربیة المتحدة



 

 
 

بمســـاعدة بیئـــة ) شـــارك -زاوج -فكـــر(اثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة ،)م٢٠٠٣(محمـــود احمـــد محمـــود ،،نصـــر
الكمبیــــوتر والمــــواد البیئیــــة التناولیــــة فــــي تــــدریس هندســــة الصــــف الرابــــع االبتــــدائي علــــى التحصــــیل 

المــؤتمر العلمــي الســنوي الثالــث للجمعیــة المصــریة لتربویــات ،واالحتفـاظ واالعتمــاد االیجــابي المتبــادل
 .اكتوبر  ٩-٨، الریاضیات 

 .االردن ، دار عمان للنشر والتوزیع،٢ط، البحث العلميسین وجیم عن مناهج ، )م١٩٨٤(طلعت،،همام
 .، دار الشروق،عمان  ١، ططرائق تدریس االدب والبالغة والتعبیر) م٢٠٠٤(الوائلي،سعاد عبد الكریم ،

 .مطبعة وزارة التربیة بغداد  ١٩٦٨لسنة  ٦٠،رقم ) م١٩٨٥(،المدارس الثانویةوزارة التربیة ،نظام 
 

                      البات مجموعتي البحث محسوبًا باألشهر المجموعة التجریبیةأعمار ط) ١(ملحق 
  المجموعة الضابطة

 األعمار ت األعمار ت  األعمار ت األعمار ت
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في مادة اللغة العربیة للصف االول المتوسط ) التجریبیة والضابطة ( درجات طالبات المجموعتین  )٢(ملحق 

  )٢٠١٣-٢٠١٢(لعام
  المجموعة التجریبیة                                          المجموعة الضابطة                
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  )شارك-زاوج-فكر(أنموذج لخطة تدریسیة یومیة لطالبات المجموعة التجریبیة باستراتیجیة) ٣(ملحق 
    قواعد اللغة العربیة: المادة          :الیوم والتاریخ

  المثنى والملحق به: الموضوع        الثاني : الصف والشعبة
  : األهداف العامة لتدریس مادة قواعد اللغة العربیة 

  .تقویم السنة الطالب وأقالمهم و إبعادهم عن الخطأ في القراءة والمحادثة - ١
  .تمكینهم من فهم ما یمر على أسماعهم من الكالم وما یقرؤون فهمًا دقیقاً  - ٢
ثروتهم اللغویة بفضل ما یعرض علـیهم مـن األمثلـة والشـواهد واألسـالیب ذات المعـاني القیمـة والصـیاغة تنمیة  -٣

  .البلیغة
  .تنمیة التمكن من فهم التراكیب المعقدة وفك غموضها - ٤
  . التدریب على التفكیر السلیم والقدرة على اإلفصاح واإلبانة - ٥
  .علیها من أحوال صرفیة ونحویة معرفة أوضاع اللغة وصیغتها وبیان ما یطرأ - ٦
تنمیــة الــذوق األدبــي والفنــي عنــد الطــالب  عــن طریــق نقــل المعــاني و األفكــار واألحاســیس  إلــى القـــارئ أو  -٧

  .نى فكل منهما یخدم األخر ویعینهالسامع بدقة ووضوح ویسر وقوة بان هناك عالقة وطیدة بین اللفظ و المع
 رة علىجعل الطالبة قاد: االهداف السلوكیة: 

 .تًعرف الطالبة المثنى -١
 .تبین عالمة الرفع والنصب والجر -٢
 .تمیز بین عالمات االعراب -٣
 .تذكر الكلمات الملحقة بالمثنى -٤
 .تعطي جملة تحتوي على كلمة ملحقة بالمثنى -٥
  .تمیز بین المثنى والملحق به -٦
 الوسائل التعلیمیة: 

 .السبورة واالقالم الملونة .١
 .الكتاب المقرر .٢

معرفة مفهوم المثنى،ومعرفة كلمات :یحتوي موضوع المثنى والملحق به المفاهیم اآلتیة :الموضوعمحتوى 
  .الملحق بالمثنى،ومعرفة اعراب المثنى واعراب الملحق بالمثنى

  :  خطوات تنفیذ الدرس
                    دقائق٥(التمهید(  

الـــذي درســـنه الطالبـــات لتهیئـــة ) والممـــدودالمنقـــوص والمقصـــور (تبـــدا الباحثـــة بالحـــدیث عـــن الـــدرس الســـابق 
  :اذهانهن لموضوع الدرس الحالي وعلى النحو االتي 

ــدرس الســابق موضــوع  ــا ان المنقــوص مــاینتهي بالیــاء ) المنقــوص ،والمقصــور والممــدود (درســنا فــي ال وعرفن
  .والمقصور ما ینتهي بااللف اوالواو

  من تعطینا جملة فیها المنقوص مثنى؟:الباحثة 
  .جاء ساعیان الى الخیر:لبةالطا

  ) مرتضى(ما هو جمع المذكر السالم لكلمة: الباحثة
  مرتضون:طالبة



 

 
 

  مرتضین: طالبة اخرى
  :احسنتما:الباحثة
  )دقیقة ٣٥()شارك-زاوج-استراتیجیة فكر(باستعمال :العرض
  مجموعـة مكونـة اقسـم الطالبـات الـى مجموعـات كـل :خطوة التنظـیم واالعـداد وطـرح المشـكلة: الخطوة األولى

على سبیل المثال حتى تسهل علینـا المزاوجـة والمشـاركة  ٤-١من اربع طالبات واعطي كل منهن رقما محددا من 
فـــي الخطـــوتین الالحقتـــین ،وال یضـــیع وقـــت الحصـــة فـــي التنظـــیم وتحدیـــده للثنائیـــات والمجموعـــات ،ونقـــوم بتغییـــر 

  .الشركاء في المزاوجة والمجموعات في الدروس االخرى
  :اعطي رقما لكل طالبة في كل مجموعة مكونة من اربع طالبات : على سبیل المثال ف
 

          ٤                        ٣                   ٢                ١  
            ٤                       ٣                     ٢              ١  

  )المزاوجة(المناقشة الثنائیة ثم تحدد الباحثة شركاء 
  ٢مع رقم ١فمثال رقم

                                 ١        
                                   ٢                       ١                                                      

  ٤مع رقم  ٣ورقم 
                                ٤                         ٣  

یمثلـون مجموعـة ............ ٤مـع رقـم  ٣مـع رقـم ٢مـع رقـم ١واعلن للطالبات شركاء المجموعة ،فمـثال رقـم
  .واحدة

                 ٢                                    ١  
  

                 ٤                                    ٣     
 

وبعد تقسیم ازواج المناقشة والمجموعات اطرح سؤاال او مشكلة ما مرتبطة بموضوع الـدرس،مع اعطـاء بعـض     
  .مفاتیح الحلول حتى اضمن توجه الطالبات نحو التفكیر في الحلول المالئمة

الـه (االنص على السبورة، ووضع خطوط تحت الكلمات التي تـدل علـى المثنـى ومفردهـ وفي هذه الخطوة اكتب    
  -:،واتوجه الیهن باالسئلة وعلى الوجه االتي) تشرف –جمعیة-الجنة –فئة  –

  : ما الذي تم اضافته الى الكلمات المفردة في الجمل المبینة ادناه:الباحثة
  ".اثنین انما هو اله واحد  الهینوقال اهللا ال تتخذوا :"قال تعالى  -١
 ".التقتا  فئتینقد كان لكم ایة في :"قال تعالى  -٢
 ".اتت اكلها الجنتینكلتا:"قال تعالى  -٣
 ".كالهمااما یبلغن عندك الكبر احدهما او :"قال تعالى  -٤
 "على نشاط الطالب غیر الصفي تشرفاناثنتان  جمعیتانفي مدرستنا   -٥
  
 



 

 
 

 خطوة التفكیر الفردي: الخطوة الثانیة 
  
  
  

فــي هــذه الخطــوة امــنح الطالبــات وقتــا محــددا للتفكیــر بصــورة فردیــة،مما یســاعدهن فــي الوصــول الــى اعمــق     
مســتویات التفكیــر وتســاعد هــذه الخطــوة الطالبــات علــى عــدم اخفــاء اجابــاتهن ،ویعــد هــذا الوقــت بمثابــة المحـــرك 

  .لالجابات التي ربما تختنق في حالة عدم اعطاء الطالبات وقتا یفكرن فیه
 خطوة المزاوجة:الخطوة الثالثة 
  
  
  
  

باســـتعمال ارقـــام الطالبـــات المحـــددة فـــي الخطـــوة االولـــى اعلـــن عـــن ازواج المناقشـــة فعنـــدما ال احـــدد ازواج 
الطالبــات فــي المناقشــة الثنائیــة فـــانهن اغلــبهن یمــیلن الــى الطالبــات االكثـــر شــعبیة ویتــركن االخریــات ،ففــي هـــذه 

في المجموعة الواحدة ویتبادلن ارائهن وافكارهن فیما بینهن من خالل مـا توصـلن الیـه فـي  الخطوة تتناقش الطالبات
  .الخطوة السابقة وتحاوالن ثنائیا التوصل للحل الصحیح

وتتكون هذه المناقشات نتیجة عدم االتفاق بین طرفـي المناقشـة الثنائیـة فـي اآلراء واالفكـار التـي توصـلت الیهـا     
لتفكیر،وتحــاول كــل منهمــا توضــیح وجهــة نظرهــا لزمیلتهــا واقناعهــا بصــحة الفكــرة وتســتمر كــل مــنهن فــي خطــوة ا

  :المناقشات القائمة بینهما الى ان تتوصال لفكرة واحدة تتفكا علیها ومثال ذلك 
  .اذا تأملنا الكلمات في الجمل نجد فیها : ١طالبة

  .ان هذه الكلمات تدل على اثنین او اثنتین:٢طالبة 
  .بزیادة الف ونون مكسورة في حالة الرفعم  نع:١طالبة
  .مثل جمعیتان:٢طالبة

  .ویاء ونون مكسورة في حالتي النصب والجر:١طالبة 
  فئتینمثل :٢طالبة 
  .وان نون المثنى تحذف عند االضافة :١طالبة

  )یحترم السكان معلمًي القریة(نعم مثل :٢طالبة 
  .وهناك كلمات اخرى في النص:١طالبة :مثال اخر

  .نعم فهي تدل على المثنى:٢البةط
  )كالهما  –كلتا  –اثنتین  –اثنین (مثل : ١طالبة

  .نعم فهو یؤدي ما یؤدیه المثنى ولكنه المفرد له:٢طالبة 
  
 خطوة المشاركة:الخطوة الرابعة 

  
  



 

 
 

  
اطلب من الطالبـات ان یكـونن مربعـا طالبیـا یتكـون مـن اتحـاد زوجـین مـن الطالبـات فبـدال مـن ان یشـارك :الباحثة

كل زوج اجابته مع باقي الصف تتكون مجموعـات تحتـوي علـى اربـع طالبـات یشـاركن باجـابتهن مـع بـاقي طالبـات 
  .   الصف والمدرسة وذلك یوفر الوقت والجهد للمدرسة

خطـوة یقمـًن الطالبـات االربـع وقبـل عرضـهن لإلجابـة او الحـل الـذي توصـلن الیـه بتبـادل االفكـار وفي هـذه ال     
فیما بینهن رباعیا وحتى یتوصلن لفكرة واحدة یجتمعن على صحتها وتكون لدیهن ادلة على انهـا مبنیـة علـى اسـس 

  .سلیمة
ــة لتوضــیح التغییــرات التــي طــرأت علــى الكل ــى الســبورة الجمــل االتی ــة المثنــى وهــي اكتــب عل مــات المفــردة فــي حال

  :كاالتي
  ".اثنین انما هو اله واحد  الهینوقال اهللا ال تتخذوا :"قال تعالى -١
 ".التقتا  فئتینقد كان لكم ایة في :"قال تعالى  -٢
 ".اتت اكلها الجنتینكلتا:"قال تعالى  -٣
 ".كالهمااما یبلغن عندك الكبر احدهما او :"قال تعالى  -٤
 .على نشاط الطالب غیر الصفي تشرفاناثنتان  جمعیتانفي مدرستنا  -٥

  .ثم اطلب من الطالبات قرائتها مع وتوضیح التغییرات التي تطرأ على المثنى الحدى المجموعات
  .الهین باضافة یاء ونون في اخره ) اله(مثنى :١طالبة

  .الن كلمة الهین منصوبة:٢طالبة 
  .ایضا  وتضاف الیها الیاء والنون اذا جاءت مجرورة:٣طالبة
  .المثنى ینصب ویجر بالیاء والنون :٤طالبة

  :مجموعة اخرى تتناقش في سؤال الطالبات
  .وماالذي یضاف الیها في حالة الرفع:١طالبة

  .یضاف االلف والنون:٢طالبة 
  ).االهان (تكون في حالة الرفع ) اله(مثال كلمة :٣طالبة

  .والیاء والنون في حالتي النصب والجر اذن یضاف االلف والنو للمثنى في حالة الرفع :٤طالبة 
وهكذا تشـارك بقیـة المجموعـات ،ثـم اطلـب مـن احـدى المجموعـات اسـتنتاج القاعـدة الرئیسـة ویكتبنهـا علـى السـبورة 

  :وكاالتي
  .یرفع المثنى بااللف والنون: ١طالبة
  .ینصب ویجر الیاء والنون:٢طالبة
  ما یؤدیه المثنى ولكنه المفرد لهیؤدي ) ملحق المثنى (وللمثنى ملحق یسمى :٣طالبة

  .مث كال ،وكلتا،وكالهما:٤طالبة 
في هذه الخطوةأتأكد من فهم الطالبات للقاعدة ،عن طریق توجیـه عـدد مـن االسـئلة وعلـى :)دقائق٥: (التطبیق-٣

  :النحو االتي 
  .ما المقصود بالمثنى -١
 .كیف تمیز بین المثنى والملحق به  -٢
 .فوعا اعط جملة یكون فیها المثنى مر  -٣



 

 
 

 .اعط جملة یمون فیها المثنى منصوبا -٤
 .اعط جملة یكون فیها المثنى مجرورا -٥
 ما الفرق بین الجمل الثالث في االعراب؟ -٦
 ما هي الكلمات التي الحقت بالمثنى؟ -٧
  .كیف تعرب الملحق بالمثنى -٨
  .)٢٥ – ٢٤(في الصفحتین  اطلب من الطالبات مراجعة الموضوع وحل التمرینات:الواجب البیتي -٤

  أنموذج لخطة تدریسیة یومیة تطبق على طالب المجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة) ٤(ملحق 
    قواعد اللغة العربیة: المادة          :الیوم والتاریخ

  المثنى والملحق به: الموضوع        الثاني : الصف والشعبة
  :األهداف العامة لتدریس مادة قواعد اللغة العربیة 

  .الطالب وأقالمهم و إبعادهم عن الخطأ في القراءة والمحادثةتقویم السنة  - ١
  .تمكینهم من فهم ما یمر على أسماعهم من الكالم وما یقرؤون فهمًا دقیقاً  - ٢
تنمیة ثروتهم اللغویة بفضل ما یعرض علـیهم مـن األمثلـة والشـواهد واألسـالیب ذات المعـاني القیمـة والصـیاغة  -٣

  .البلیغة
  .ن فهم التراكیب المعقدة وفك غموضهاتنمیة التمكن م - ٤
  . التدریب على التفكیر السلیم والقدرة على اإلفصاح واإلبانة - ٥
  .معرفة أوضاع اللغة وصیغتها وبیان ما یطرأ علیها من أحوال صرفیة ونحویة - ٦
قـــارئ أو تنمیــة الــذوق األدبــي والفنــي عنــد الطــالب  عــن طریــق نقــل المعــاني و األفكــار واألحاســیس  إلــى ال -٧

  .السامع بدقة ووضوح ویسر وقوة بان هناك عالقة وطیدة بین اللفظ و المعنى فكل منهما یخدم األخر ویعینه
 جعل الطالبة قادرة على :االهداف السلوكیة: 
 .تًعرف الطالبة المثنى -٧
 .تبین عالمة الرفع والنصب والجر -٨
 .تمیز بین عالمات االعراب -٩

 .تذكر الكلمات الملحقة بالمثنى - ١٠
 .طي جملة تحتوي على كلمة ملحقة بالمثنىتع - ١١
 .تمیز بین المثنى والملحق به - ١٢
 الوسائل التعلیمیة: 
 .السبورة واالقالم الملونة .٣
 .الكتاب المقرر .٤

  : یحتوي موضوع المثنى والملحق به المفاهیم اآلتیة :محتوى الموضوع
  .معرفة مفهوم المثنى،ومعرفة كلمات الملحق بالمثنى،ومعرفة اعراب المثنى واعراب الملحق بالمثنى   
  

  :  خطوات تنفیذ الدرس
  :تربط المدرسة الدرس الجدید بالموضوع السابق ،هكذا

 ما الموضوع الذي درسناه في الدرس السابق؟ -



 

 
 

 .تجیب احدى الطالبات المنقوص والمقصور والممدود -
 .لمدرسة امثلة علیهاتطلب ا -
 .حضر محام الى المحكمة:تجیب طالبة -
 .شاهدت فتى شجاعا: طالبة اخرى -
 .اثنیت على ساعیین الى الخیر: طالبة اخرى -

ثم تقول المدرسة،درسنا لهذا الیوم المثنى والملحق به،وتكتب اسم الدرس بخط واضح فـي وسـط السـبورة، ثـم 
مـع الحركات،وتوتـب السـبورة ترتیبـا جیـدا ،وتتـرك الجانـب االیسـر تكتـب المدرسـة الـنص علـى السـبورة بخـط واضـح 

  .منها فارغا لغرض تنفیذ خطوات الدرس،وكتابة االمثلة
وتطلب من الطالبـات قـراءة الـنص قـراءة صـامتة،وتتوجه إلـیهن بأسـئلة متنوعـة بحیـث تكـون أجـوبتهن جمـًال 

ووضع خطوط تحت الكلمات التي تـدل علـى المثنـى من النص لتكون منطلقًا لفهم الموضوع وكتابتها على السبورة 
   -:على الوجه األتي

 ".وقال اهللا ال تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد :"قال تعالى  -١
 ".قد كان لكم ایة في فئتین التقتا :"قال تعالى  -٢
 ".كلتا الجنتین اتت اكلها:"قال تعالى  -٣
 ".اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما:"قال تعالى  -٤
  "في مدرستنا جمعیتان اثنتان تشرفان على نشاط الطالب غیر الصفي  -٥

، تجدن كل اسم منها یـدل علـى اثنـین او اثنتـین )الهین،فئتین،جمعیتان، تشرفان( االتیة الكلمات نتأمل:المدرسة    
ـــي حالـــة  ـــف ونـــون مكســـورة ف ـــلبزیـــادة ال ـــل )جمعیتـــان(الرفع،مث ـــي حـــالتي النصـــب والجر،مث ـــون مكســـورة ف ـــاء ون وی

  .فهو إذْن مثنى) تشرف –جمعیة  –فئة  –اله ( وان لكل منها مفردا من لفظها ومعناها وهو،)فئتین(
  ). یحترم السكان معلمًي القریة(وتذكر المدًرسة ان نون المثنى تحذف عند االضافة مثل

  . النص لوجدنا كلمات تدل على المثنى ولیس لها مفرد من لفظها ولكن لو عدنا الى:المدًرسة 
  )اثنتان –كالهما  –كلتا  –اثنتین  –اثنین (ثم تطلب منهن تأمل الكلمات التي تدل على المثنى،والكلمات هي    

  .تجدن كال منها قد أدَّى ما یؤدیه المثنى من الداللة ،ولكنه ال مفرد لها      
ـــى الـــنص،ونالحظواالن ن:المدرســـة  ـــى وهـــذه ن، )اثنین،كلتا،كالهمـــا(الكلمـــات  عـــودة إل ـــى المثن ـــت عل جـــدنها قـــد دل

،والیــاء عالمـة النصــب )اثنـان(وتعــرب اعـراب المثنـى فتكــون عالمـة رفعهــا االلـف،)الملحــق بـالمثنى(الكلمـات تسـمى
  ).اثنین(والجر

ي االستعمال،اذ انهما تعربان اعـراب المثنـى خصوصیتهما ف فنجد ان لدیهماو ) كال وكلتا(إلى واالن ننتقل :المدَرسة
  ).نجح المتفوقان كالهما(اذا اضیفتا الى ضمیر مثل

امـــا اذا اضــــیفتا الــــى االســــم الظــــاهر فانهمــــا تعربــــان بحســــب موقعهمــــا مــــن الجملــــة كــــاعراب االســــم المقصــــور   
  ).  صافح علي كال القادمین(وبالحركات المقدرة

ن لكــن ممــا تقـدم أنَّ المثنــى مــا دل علــى اثنــین او اثنتین،والملحــق بــالمثنى یتبــی:وتتوجـه إلــى الطالبــات بــالكالم
  .لیس لها مفرد من لفظها

  .وان عالمة الرفع للمثنى والملحق به الف والنون،وعالمة النصب والجرالیاء والنون
اضــیفت  تعربــان اعــراب االســم المقصــور اذا اضــیفت الــى االســم الظــاهر،واعراب المثنــى اذا) كال،وكلتــا(امــا 
  .الى ضمیر



 

 
 

  :وبعد ذلك تكتب المدرسة القاعدة على السبورة بصورة نهائیة
ما دل على اثنین او اثنتین بزیادة الف ونون مكسورة على المفـرد فـي حالـة الرفـع ،ویـاء ونـون مكسـورة :المثنى -

 .في حالتي النصب والجر
 .تكون عالمة رفع المثنى االلف،وعالمة نصبه وجره الیاء -
 .المثنى عند االضافةتحذف نون  -
،وقـد سـمیت ملحقـة بـالمثنى النهـا لـیس لهـا )وثنتـان-واثنتـان-واثنـان-وكلتـا-كـال(الحقت بالمثنى الكلمات االتیـة -

 .مفرد من لفظها،وتعرب اعرا ب المثنى ،فتكون االلف عالمة رفعها،والیاء عالمة نصبها وجرها
ــا –كــال ( - الــى االســماء الظاهرة،وتعربــان اعــراب المثنــى اذا تعربــان اعــراب االســم المقصــور اذا اضــیفتا ) وكلت

  .اضیفتا الى ضمیر
االجابة على االسئلة التـي توجههـا الیهن،والغـرض منهـا تطبیـق مـا تعلمنـه فـي بعد ذلك تطلب من الطالبات 

الدرس  تثبتا للقاعدة النحویة،وبمشاركة الطالبـات بصـورة عشـوائیة،والتعرف مـن خاللهـا عـن مـدى تحقیـق االهـداف 
  :من خالل اجاباتهن عن هذه االسئلة

 ما المقصود بالمثنى؟ -١
 ما هو الملحق بالمثنى؟ -٢
 .كون جملة یكون فیها المثنى مرفوعا  -٣
 .اعط جملة یكون فیها المثنى منصوبا -٤
 .اعط جملة یكون فیها المثنى مجرورا -٥
  .كیف تعرب الملحق بالمثنى -٦

  ) ٢٥ – ٢٤(حل التمارین في الصفحتین : الواجب البیتي
  االختبار التحصیلي لمجموعتي البحث الضابطة والتجریبیة) ٥(ملحق 

ــــ اسم معرب اخره یاء الزمة مكسور ما قبلها .١ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ
 االسم المقصور   االسم الممدود   االسم المنقوص  

ـــ في .٢ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .اخره یجمع المقصور جمع مؤنث سالما بزیادة ـــ
 الف وتاء       یاء ونون مفتوحة   واو ونون مفتوحة  

ــــ "ومن دونهما جنتان:" قال تعالى .٣ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .، اعراب جنتان هوـ
 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه االلف النه مثنى  - أ

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه االلف النه مثنى  - ب
 .مثنىخبر مرفوع وعالمة رفعه االلف النه   - ت

ـــ  -٤ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  . اذا نون النقوص حذفت یاؤه لفظا وخطا في ـــ
  النصب -ت    الرفع -ب    الرفع والجر  - أ

ــــ اسم معرب اخره الف الزمة -٥ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   .ـ
  المنقوص -ت    المقصور -ب      الممدود  - أ

ــــ الى الخیر -٦ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .حضر ـــ
 الساعیین -ت    الساعیان -ب    ساعٍ   - أ



 

 
 

ــ  -٧ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  .یشترط في العلم المفرد الذي یراد جمعه جمع مذكر سالما ان یكون علما ل ـــ
 العاقل -ت    صفة لغیر العاقل -ب    صفة  - أ

ــــ في االعراب -٨ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .الفاظ العقود من عشرین الى تسعین تعامل معاملة جمع 
 ث السالمالمؤن -ت    المذكر السالم -ب  جمع التكسیر  - أ

ـــ "اناللع ال یحب الخائنین:"قال تعالى -٩ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .،اعراب الخائنین هو 
 ).ان(مفعول به منصوب وعالمة نصبه الیاء النه جمع مذكر سالم،والجملة الفعلیة في محل رفع خبر   - أ

 .اسم منصوب وعالمة نصبه الیاء النه جمع مذكر سالم  - ب
 .الیاء النه جمع مذكر سالمنعت منصوب وعالمة نصبه   - ت
ــ الخیر - ١٠ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .یحب اهللا ـ

 فاعلین -ت    فاعلي -ب    فاعلو   - أ
ــــ  - ١١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .نقضي في دراستنا بضع سنین،اعراب سنین هوــ

 .مضاف الیه مجرور وعالمة جره الیاء النه ملحق بجمع المذكر السالم  - أ
 .ة جره الیاء النه جمع مذكر سالممضاف الیه مجرور وعالم  - ب
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الیاء النه ملحق بجمع المذكر السالم  - ت
ــ أ"اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن:"قال تعالى - ١٢ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ حال منصوبة وعالمة  -،اعراب مهاجرات هو ـ

 .نصبها الكسرة بدل الفتحة النها جمع مؤنث سالم
 .منصوبة وعالمة نصبها الفتحة النها جمع مؤنث سالمحال   - ب
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدل الفتحة النه جمع مؤنث سالم  - ت
ــــ هو ما دل على اكثر من اثنین بزیادة الف وتاء في اخره مفردة دون تغییر في صورة ذلك المفرد - ١٣ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ

 الملحق بجمع المؤنث السالم -ت  جمع المؤنث السالم - بجمع التكسیر      - أ
 یثنىالممدود بزیادة الف ونون مكسورة او یاء ونون مكسورة في اخره وتبقى همزته على حالها ان كانت - ١٤

ــــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ
 للتانیث -ت    منقلبة -ب      اصلیة  - أ

ـــ جمع مؤنث سالما،وتعامل همزته  - ١٥ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .معاملة المثنىیجمع 
 المقصور -ت      الممدود -ب    المنقوص   - أ

ــ  - ١٦ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .یجمع الممدود اذا كانت همزته اصلیة جمع مذكر سالما ب 
 بقاء الهمزة -ت      قلب الهمزة -ب    حذف الهمزة  - أ

ــــ ) قراء(تجمع كلمة  - ١٧ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .جمع مذكر سالما ـ
 قراؤن،قرائین -ت   قراؤون،قراوین -ب  قراؤون،قرائین  - أ

ـــ ) بناء(عند تثنیة كلمة  - ١٨ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .یجوز ابقاء الهمزة،ویجوز قلبها واو الن همزتها ـ
 منقلبة عن واو -ت  منقلبة عم واو او یاء -ب    اصلیة  - أ

ـــ  - ١٩ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  .جمع كلمة عصا هو ـ



 

 
 

 عصیان -ت    عصیات -ب    عصوات  - أ
 یزینه اثنان حسن الخلق والشیم  لیقة ال تخشى بوادرهسهل الخ - ٢٠

ـــ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .اعراب كلمة اثنان هو 
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه االلف النه ملحق بالمثنى  - أ

 .خبر مرفوع وعالمة رفعه االلف النه مثنى  - ب
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه االلف النه مثنى  - ت
ـــ ) كال،وكلتا،واثنان،واثنتان،وثنتان(الحقت بالمثنى خمس كلمات هي  - ٢١ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  .وقد سمیت ملحقة بالمثنى النه ـــ

 لیس لها مفرد من لفظها -ت  لیس لها جمع -ب  تدل على المثنى  - أ
ــ "اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما:"قال تعالى - ٢٢ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .،اعراب كالهما هو ـ

ضمیر متصل مبني في )هما(عالمة رفعه االلف النه ملحق بالمثنى،وهو مضاف واسم معطوف مرفوع و   - أ
 .محل جر مضاف الیه

 .اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على االلف للتعذر  - ب
ضمیر متصل مبني في محل جر )هما(اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه االلف النهمثنى،وهو مضاف و  - ت

 .مضاف الیه
ــــ ال یجمع العلم جم - ٢٣ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ع مذكر سالم اال بشروط منها ــ

 .ان یكون خالیا من التركیب المزجي  - أ
 ).فعالن(ان ال یكون العلم من باب   - ب
 .ان یكون مختوما بالتاء  - ت
ــ "وعد اهللا الصابرین بالنصر المبین:"قال تعالى - ٢٤ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .،اعراب الصابرین هو ـ

 .المة نصبه الیاء النه ملحق بجمع المذكر السالممفعول به منصوب وع  - أ
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الیاء النه جمع مذكر سالم  - ب
 .مضاف الیه مجرور وعالمة جره الیاء النه جمع مذكر سالم   - ت
،الملحق بجمع المذكر السالم هو "ولقد اخذنا ال فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذكرون:"قال تعالى - ٢٥

ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ
 السنین -ت    یذكرون -ب    لعلهم  - أ

ـــ اسم معرب اخره یاء الزمة مكسور ما قبلها - ٢٦ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ
 االسم المنقوص -ت    االسم المقصور -ب    االسم الممدود  - أ

ــــ  - ٢٧ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  .تحذف نون المثنى عند ــ
 الجر -ت      االضافة -ب      الرفع  - أ

ــــ "ان الحسنات یذهبن السیئات:"قال تعالى - ٢٨ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .،حركة اخر كلمة الحسنات هي 
 الكسرة -ت      الضمة -ب      الفتحة  - أ

ــــ معدیكرب - ٢٩ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .اعجبت ب ــ



 

 
 

 ذا -ت      ذوو -ب        ذوي  - أ
ـــ الخیر محترمون - ٣٠ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  .ـ

 فاعل -ت      فاعلون -ب      فاعلو  - أ
 

 درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي )٦(ملحق 
  المجموعة التجریبیة                          المجموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
١٦ -١٦ ١٨ - ١ ٢٢ -١٦ ٢٠ - ١ 
١٨ -١٧ ٢٧ - ٢ ٢٤ -١٧ ١٩ - ٢ 
١٨ -١٨ ١٦ - ٣ ١٨ -١٨ ١٩ - ٣ 
٢٣ -١٩ ١٧ - ٤ ١٧ -١٩ ٢٧ - ٤ 
١٦ -٢٠ ٢٠ - ٥ ١٨ -٢٠ ١٩ - ٥ 
١٨ -٢١ ١٨ - ٦ ١٧ -٢١ ٢٠ - ٦ 
٢١ -٢٢ ١٩ - ٧ ٢١ -٢٢ ٢٠ - ٧ 
١٩ -٢٣ ١٩ - ٨ ٢٢ -٢٣ ٢٠ - ٨ 
١٦ -٢٤ ١٦ - ٩ ٢١ -٢٤ ٢٠ - ٩ 
٢١ -٢٥ ١٦ -١٠ ٢٣ -٢٥ ١٩ -١٠ 
٢١ -٢٦ ١٦ -١١ ٢٤ -٢٦ ١٩ -١١ 
١٩ -٢٧ ٢١ -١٢ ٢٥ -٢٧ ١٩ -١٢ 
٢١ -٢٨ ١٨ -١٣ ٢١ -٢٨ ٢٧ -١٣ 
١٥ -٢٩ ١٦ -١٤ ٢٥ -٢٩ ١٩ -١٤ 
١٦ -٣٠ ٢٠ -١٥ ١٩ -٣٠ ١٩ -١٥ 

  
  
  
  
 

 


