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Abstract:
The present work deals with the impact of using Cooperative
Mastery Learning Strategy in the achievement of second intermediate
pupils in Arabic language. To achieve this aim the following null
hypothesis was made and stated as follows: There are no statistical
significant differences between the experimental group taught using
Cooperative Mastery Learning Strategy and the Control group taught by
using the traditional method.
The researcher made an achievement test of (30) items, after
making sure of the validity and reliability the test is applied on the
research sample. Data were statistically analyzed, the results showed
superiority of the experimental group which used Cooperative Mastery
Learning Strategy. On the light of the results and conclusions, the
researcher provided an umber of recommendations and suggestions.

:ممخص البحث
ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني
 كلغرض التحقؽ مف ىدؼ. عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني المتكسط ؿمادة قكاعد المغة العربية
فرؽ ذم داللة إحصائية بيف
التعمـ التعاكني أإلتقاني

البحث كضع الباحث الفرضية الصفرية التي تفترض عدـ تكافر
قكاعد المغة العربية بإستراتيجية

اؿمجمكعة التجريبية التي درست

.كالمجمكعة الضابطة التي درست قكاعد المغة العربية باستعماؿ الطريقة التقميدية
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اعد الباحث اختبا انر تحصيميان تأ لؼ مف ( )30فقرة تـ التأكد مف صدقو كثباتو كبعد

تطبيقو عمى عينة البحث كتحميؿ البيانات إحصائينا بينت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية التي
درست بإستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني

عمى المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة

التقميدية كفي ضكء نتائج البحث كضع الباحث عددان مف التكصيات كالمقترحات.

أهمية البحث والحاجة إليه:
المغة في أم مجتمع ىي كعاء ثقافتو كأداة التفكير ككسيمة التعبير كاالتصاؿ

كالتفاىـ كنقؿ التراث مف جيؿ إلى جيؿ مف خالؿ تبادؿ المعارؼ كالنظريات
كالخبرات( .القضاة كآخركف ،1997 ،ص )46
كلمغة أىمية كبرل

ؿككنيا تمثؿ ذاكرة اإلنسانية التي تحفظ

لألمة تراثيا كنشاطيا

العممي لتطمع عميو األجياؿ الالحقة فتدرؾ مساىمة المجتمع في بناء صرح الحضارة

(معركؼ ،1991 ،ص)31

اإلنسانية .

كلما كانت المغة كسيمة التعميـ كالتعمـ – إذ لكالىا لما أمكف لمعممية التعميمية التعممية أف
تتـ ك النقطعت الصمة بيف الـ عمـ كالمتعمـ– كاف البد أف تككف ىذه الكسيمة ميسرة متينة ترتبط

بكاقع الحياة العقمية كذلؾ ألننا نكاجو اليكـ تطك نار

خطي نار في حياتنا الفكرية فنحتاج إلى المغة

السميمة القادرة عمى كصؿ األفكار بعضيا ببعض كتناقؿ المعرفة عمى

كجو مف الدقة كاإلتقاف .

(الجكارم ،1984 ،ص)10

كالمغة العربية مف المغات الحية التي تمتمؾ القدرة عمى العطاء الثر ،كمسايرة

النيكض العممي ،كتمبية حاجاتو كامكانية التعبير عف مكنكناتو لتقبميا االشتقاؽ كتكليد
األلفاظ كتنميتيا كتغذيتيا كىذا دليؿ عمى حيكية المغة العربية كديمكمتيا كقدرتيا

عمى

الخمكد ما دامت قادرة عمى متطمبات العصر كالمستجدات فيو( .محمد ،1985 ،ص)173

كيرل الباحث أف المغة العربية لما تمتاز بو مف مزايا ،كما تنفر د بو مف خصائص في

المفردات كالتراكيب كالقدرة عمى التعبير عف المعاني ،كتأثيرىا في المغات األخرل جعميا تستحؽ
بجدارة أف تككف لغة عظيمة يشيد بعظمتيا غير العرب.
مما جعميا لغة عالمية ككنيا

تحمؿ في ذاتيا كثيقة انتشارىا ،كحجة بقائيا كذلؾ

الرتباطيا بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة( .دمعة كآخركف ،1985 ،ص)8
كقد اعتدنا عند تدريس المغة العربية تقسيميا عمى فركع مختمفة كىذا التقسيـ

ما

ىك إال تقسيـ مصطنع القصد منو تنسيؽ العمؿ في المحيط الدراسي العاـ لنصؿ في نياية األمر
إلى غايتنا مف تدريس المغة العربية كىي تمكيف الطمبة مف السيطرة عمى لغتيـ بحيث يحسنكف
استخداميا في تعبيرىـ كفيميـ( .أبك مغمي ،1986 ،ص)12-11
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إذ إف الربط بيف فركع المغة العربية أمر ضركرم البد منو ألف المغة في أساسيا تشكؿ
كحدة كاحدة متماسكة كما تدريس فركع المغة العربية منفصمة إال كسيمة تستخدـ لضبط االتصاؿ

المغكم( .الدليمي كالدليمي ،2004 ،ص)113-112

كالمتتبع لكاقع التعميـ في المراحؿ الدراسية المتعددة في مدار
ؼم تمكف الطمبة مف لغتيـ السيما بعد التكسع في

سنا يالحظ ضعفان

أعداد الطمبة كالدارسيف إذ أصبحت ظاىرة

الضعؼ المغكم مشؾلة حقيقية كعبئان ثقيالن عمى المدرسيف كالطمبة عمى حد سكاء كفي المراح ؿ

الدراسية المختمفة( .السيد كميخائيؿ ،1989 ،ص)7

كمف المعمكـ إف مشكمة الضعؼ المغكم لدل الطمبة مشكمة قديمة

 ،حيث انطمقت

الصيحات مف ىنا كىناؾُ  تحمؿ قكاعد المغة العربية مسؤكلية الضعؼ المغكم  ،إال أف المختصيف

تفاكتكا في تحديد أسباب ىذا الضعؼ فمنيـ

مف أرجع ىذه المشكمة إلى

طبيعة النحك نفسو ،

كمنيـ مف رد ذلؾ إلى المجاجة كالتخبط في اختيار المكضكعات النحكية  ،كذىب بعضيـ إلى إف
السبب كامف في طريقة التدريس( .رشيد ،1984 ،ص)66

تاجو صعكبات في تكصيميا لمناشئة كأف تمؾ
كيرل الباحث أف قكاعد المغة العربية اليكـ ك

الصعكبات ال تكمف في طبيعة قكاعد المغة العربية ،كانما تكمف في تدريسيا بطرائؽ تقميدية تعتمد
عمى الحفظ كالتمقيف.
إذ أشارت األدبيات التربكية إلى أف صعكبة القكاعد كسيكلتيا ال تكمف في القكاعد نفسيا

كانما تعتمد عمى طريقة التدريس( .أبك مغمي،1986،ص)59

كأشارت بنت الشاطئ إلى أف السبب يكمف في طريقة التدريس  ،إذ ترل أف عقدة األزمة
ليست في المغة ذاتيا كانما في ككننا نتعمـ العربية قكاعد صنعة كاجراءات تمقينية كقكالب صماء
بدال مف أف نتعمميا لساف أمة كلغة حياة( .الدليمي كالدليمي/2004:ص)13

كنتيجة لمجدؿ الكبير الذمُ  أثير حكؿ صعكبة قكاعد المغة العربية  ،أصبح مف الصعب
اختيار طريقة أك أسمكب معيف يصمح لتدريسيا  ،كه ك ما حدا بالباحثيف كالميتميف بتدريس قكاعد

المغة العربية إلى الكشؼ عف مدل نجاح كفاعمية الطرائؽ كاألساليب المستحدثة في تدريس قكاعد

المغة العربية إذ تعد طرائؽ تدريس قكاعد المغة العربية مف المكضكعات التي اىتـ بيا المربكف
قديمان كحديثان فأخذكا يمتمسكف الطرائؽ ا لناجحة كالفض لى ،ألف غالبية طرائؽ التدريس تقميدية،

كاألساليب المتبعة ال تشجع الطمبة عمى اإلقباؿ في

تعمـ قكاعد لغتيـ ألنيا عاجزة عف تمبية

ال عف أنيا تتسـ بالطابع اإللقائي ،أم
حاجاتيـ كاتجاىاتيـ كال تراعي الفركؽ الفردية بينيـ ،فض ن

أف المدرس ىك الذم يتحمؿ مسؤكؿية الدرس داخؿ الصؼ ،كيقتصر دكر الطالب عمى اإلصغاء
كالتمقي كالحفظ لما ُ يمقى عميو ،فأصبحت غير متكافقة مع االتجاه
 ،1984ص )385
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كتعد إستراتيجية التعمـ التعاكني كاحدة مف تمؾ االستراتيجيات التي دعت إلييا االتجاىات
التربكية الحديثة في ط ار ئؽ التدريس نظ نار ألىميتيا كأثرىا االيجابي في التحصيؿ فقد تـ

(فضؿ اهلل

استخداميا في مختمؼ فركع المغة العربية كمنيا قكاعد المغة العربية إذ كشفت دراسة

كالزىرم  )1998 ،عف إسياـ إستراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية المفاىيـ النحكية لدل
الـ تعمميف( .الفي ،2006 ،ص)306
كما كشفت دراسة

(الجبكرم  )2003 ،عف فاعمية التعمـ التعاكني في تدريس

مادة قكاعد المغة العربية إذ إف الطريقة المتبعة في تدريس المفاىيـ النحكية عمى كفؽ التعمـ
التعاكني قد جعمت التالميذ يتفاعمكف بإيجاب في عممية التعمـ نظ نار لدكر التمميذ في اكتشاؼ

الما دة الجديدة كتنظيميا مف خالؿ المشاركة مع بقية أفراد المجمكعة التعاكنية كتقد يـ ممخص عف
مكضكع الدرس فضال عف

إتاحة الفرصة لمتالميذ لالعتماد

عمى أنفسيـ في معرفة السمات

كالخصائص لممفاىيـ النحكية مما يساعدىـ عمى استنباط القاعدة النحكية كيخمؽ عندىـ لذة في
البحث تحبب إلييـ دركس النحك( .الجبكرم ،2003 ،ص)92

كما كتعد إستراتيجية التعمـ أإلتقاني كاحدة مف االستراتيجيات التي دعت إلى استخداميا

االتجاىات التربكية الحديثة في طرائؽ التدريس كقد

حقؽ استخداـ إستراتيجية التعمـ أإلتقاني

نجاحات كاضحة في مجاؿ المغة كتنمية مياراتيا إذ أكضحت دراسة (سالـ كالفي  )1999 ،فاعمية
إستراتيجية التعمـ أإلتقاني في تمكف الطمبة مف الـ فاىيـ النحكية كاتقانيـ ليا ( .الفي ،2006 ،

ص)320

كقد أشا رت األدبيات التربكية إلى تطكير إستراتيجية جديدة مبنية عمى فكرة الدمج بيف
التعمـ .

التعمـ التعاكني كالتعمـ أإلتقاني كمف ثـ ؼىي تجمع مزايا ىذيف النكعيف مف

(سميماف ،2005 ،ص)149

كيرل الباحث أف طرائؽ تدريس المغة العر بية البد أف تع تمد طرائؽ كأساليب تدريسية
حديثة مف البحكث كالدراسات التي أثبتت بالتجربة العممية فاعميتيا في مساعدة

شخصيتو ـ كتطكير معارفيـ.
ا
االستفادة مف الخبرات التي تييؤىا المدرسة لتشكيؿ

الطمبة عمى

كلمدكر الفاعؿ الذم يمكف أف تؤديو إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني فقد ارتأل الباحث
أف يخضع ىذه اإلستراتيجية لمتجربة لمكشؼ عف أثرىا عمى تحصيؿ الطمبة لمادة قكاعد المغة
العربية ،إذ إف ىذا البحث يشكؿ في رأم

الباحث مساىمة متكاضعة قد تساعد

طرائؽ تدريس قكاعد المغة العربية كالسيما أف ىذا البحث يتناكؿ إستراتيجي

عمى تطكير

ة تعميمية حديثة لـ

تتطرؽ إلييا اؿدراسات اؿسابقة (عمى حد عمـ الباحث كاطالعو ) كىي (إستراتيجية التعمـ التعاكني
أإلتقاني) كدراسة أثرىا عمى تحصيؿ طمبة المرحمة المتكسطة في قكاعد المغة العربية.
وتبرز أهمية البحث الحالي من خالل المحاور التالية :
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(إستراتيجية

)1

المساىمة في تسييؿ الميمة التدريسية لمادة قكاعد المغة العربية بما ستقدمو

)2

الحاجة إلى زيادة التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة في المغة العربية بشكؿ عاـ كفي قكاعدىا

)3

أىمية المرحمة المتكسطة إذ إف الطمبة قد كصمكا إلى درجة مف النضج العقمي كالمعرفي

التعمـ التعاكني أإلتقاني) مف إضافة عممية عمى ميداف طرائؽ تدريس قكاعد المغة العربية.
بشكؿ خاص.

مما يستدعي مف مدرسي المغة العربية كمدرساتيا التنكيع في طرائؽ تدريس المغة العربية

كأساليبيا كاتباع الطرائؽ كاألساليب التي تسمح لمطمبة

ايجابية( .الدليمي كالكائمي ،2003 ،ص)167

باالشتراؾ في الدرس بصكرة

هدف البحث-:

ييدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني

عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني المتكسط ؿمادة قكاعد المغة العربية ،كلغرض التحقؽ مف اليدؼ

تـ كضع الفرضية الصفرية اآلتية-:

(( ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية التي تدرس قكاعد المغة العربية

باستخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني كالمجمكعة الضابطة التي تدرس قكاعد المغة العربية
باستخداـ الطريقة التقميدية في التحصيؿ عند مستكل داللة (.)) )0.05

حدود البحث-:

اقتصر البحث عمى:

 طالب الصؼ الثاني المتكسط في المدارس المتكسطة(.)2008/2007

لمدينة المكصؿ لمعاـ الدراسي

 -الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 2008/2007

تحديد المصطمحات-:
التعمم التعاوني:

عرفو كؿ مف-:

 جكنسكف ( )Johnsonea, 1988بأنو " :إحدل كسائؿ تنظيـ البيئة الصفية التي تعتمد عمىتكزيع الطالب عمى مجمكعات صغيرة غير متجانسة مف حيث القدر

ات أك اإلمكانات

العممية كأف يطمب منيـ إنجاز عمؿ مشترؾ" ()Johnsonea, 1988, p.16
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 (الشيخ  )1993 ،عمى انو " :الطريقة التي يتعمـ فييا الطالب بعضيـ مع بعض كيشارككففي تعمـ المفاىيـ كالقياـ بالتجارب المطمكبة كالحصكؿ عمى مساعدة

ضمف مجمكعات غير متجانسة في التحصيؿ" (الشيخ ،1993 ،ص)12

بعضيـ البعض

 (الربيعي  )1999 ،بأنو " :إستراتيجية يعمؿ الطمبة مف خالليا بشكؿ مجمكعا ت تعاكنية غيرمتجانسة في التحصيؿ كالذكاء تتككف كؿ مجمكعة مف ( )5طمبة لغرض تحقيؽ أغراض

سمككية معينة" (الربيعي ،1999 ،ص)12

( -الجبكرم  )2003 ،بأنو " :طريقة يتعمـ فييا التالميذ بالمشاركة فيما بينيـ بأسمكب تعاكني

منظـ بعد تكزيعيـ عمى مجمكعات صغيرة غير متجانسة في التحصيؿ ـ ف اجؿ اكتساب

المفاىيـ النحكية" (الجبكرم ،2003 ،ص)78

كالباحث يتبنى تعريؼ (الربيعي )1999 ،تعريفان إجرائيان لمتعمـ التعاكني في ىذا البحث.
التعمّم أإلتقاني:

عرفو كؿ مف-:

 كالراينا ( )Clariana, 1997بأنو " :مدخؿ تدريسي منظـ يتضمف تكجي ق المدرس المباشر،كاالختبارات محكية المرجع مع تقديـ عالج مناسب إلى أف يتحقؽ مستكل األداء
فيو لدل كؿ طالب" )(Clariana, 1997, PP, 135-137

المرغكب

( -أبك زينة  )1998 ،بأنو " :تؽافة تعميمية لتدريس مادة تعميمية متسمسمة عمى نحك ىرمي ،أك

أقساـ مميزة ككاضحة ،تعطى في حصة صفية كاحدة ،أك في عدة حصص خالؿ األسبكع

الكاحد" (أبك زينة ،1998 ،ص)17

بأنو " :القدرة عمى تعمـ ما ندرسو بمستكل ٍ
يحدد
عاؿ مف التمكف ّ
 (الياشمي ّ )2001 ،( )%95-75مف اإلنجاز" (الياشمي ،2001 ،ص)5

بػ

كيعرؼ الباحث التعمـ أإلتقاني إجرائيان عمى انو  :إستراتيجية تدريس منظمة تشتمؿ عمى إجراءات
متسمسمة تقدـ فييا اختبارات تككينية  ،يسمح لمطالب باالنتقاؿ مف جزء إلى آخر عند إتقانو لممادة

الدراسية مف خالؿ حصكلو عمى درجة ( %80فأعمى) عمى االختبار المخصص لذلؾ الجزء.
إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني:

بناء عمى فكرة الدمج بيف التعمـ
 عرفتيا (سميماف )2005 ،بأنيا " :إستراتيجية تدريس طكرت ن" (سميماف ،2005 ،
التعاكني كالتعمـ أإلتقاني فيي تجمع مزايا ىذيف النكعيف مف التعمـ
ص.)149
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التعمـ التعاكني كالتعمـ

كيعرفيا الباح ث إجرائينا عمى أنيا  :إستراتيجية تدريس تتبنى
أإلتقاني معان فيي تتبنى التعمـ التعاكني في بعض أجزاء المكقؼ التعميمي مثؿ تكزيع الطمبة عمى

شكؿ مجمكعات صغيرة مف أجؿ أكماؿ المياـ التعميمية بشكؿ تعاكني  ،كتتبنى التعمـ أإلتقاني في

األجزاء األ خرل مف المكقؼ التعميمي مثؿ االختبارات التككينية التي تقدـ لمطمبة كضركرة كصكؿ
الطالب إلى درجة اإلتقاف لالنتقاؿ إلى الميمة التعميمية الالحقة.

خمفية نظرية

 )1التعمم التعاوني:

يؤكد معظـ الميتميف بالتربية كالتعميـ عمى أف أحدل الخطكات الميمة التي ينبغي أف

تؤكد عمييا المدرسة في تدريس المكاد الدراسية المتنكعة التعمـ مف خالؿ األنشطة كالفعاليات التي

تجعؿ الطالب محك نار لعمميتي التعمـ كالتعميـ؛ كالتي تعتمد عمى العمؿ الجماعي لمطمبة ،كالتعاكف
فيما بينيـ ،كتبادؿ اآلراء كاألفكار مف اجؿ التكصؿ إلى فيـ جيد لممكضكع الدراس م ،كذلؾ مف
خالؿ زيادة فعالية الطالب في المكقؼ التعميمي( .األحمد كحذاـ ،2001 ،ص)153
كالتعمـ التعاكني

إحدل الفعاليات كاألنشطة التي تحقؽ تمؾ الدعكة كقد أصبح

استعماؿ التعمـ التعاكني أكثر انتشا انر كاستخدامنا خالؿ الخمس عشرة سنة األخيرة في الدكؿ
الغربية كالعربية إذ تـ تطكير العديد مف استراتيجياتو ،بعد أفُ  طبؽ في تدريس مكاد دراسية
مختمفة)Battistich & others, 1993, p. 91( .
كيرل جكنسكف (1992

 )Johnson,أف إستراتيجية التعمـ التعاكني ىي إسترات يجية

تتطمب مف الطمبة أف يتدارسكا المادة المتعممة كيتدربكا عمى ميارات التفاعؿ االجتماعي المشترؾ

معنا كفي الكقت نفسو  ،كلكي يحدث التعمـ البد مف تحديد أىداؼ التعمـ المنشكدة لمجمكعات
الطمبة كالعمؿ معان لتحقيقيا ،بحيث يككف كؿ طالب ـ سؤكالن عف نجاحو ك نجاح باقي زمالئو .

(الدمنيكرم ،2000 ،ص)104

ـ بو في

كيتطمب التعمـ التعاكني مف المدر س دك نار يختمؼ عف الدكر الذم يقك
( )Controlلممجمكعا ت الجزئية التي
التعميـ التقميدم  ،فدكر المدرس ىك دكر الضابط
ينقسـ عمييا الصؼ ،أف يككف معيننا لمطالب كقت الحاجة كمزكدنا بالتغذية الراجعة كقت
الضركرة ،كراصدان لعممية المشاركة في المجمكع ات الصغيرة( .عبابنة ،1995 ،ص)39

كيؤكد ( )Kagan, 2000عمى جعؿ التعمـ التعاكني جزءنا مف عمؿ المدرسيف في أم
درس يقدمكنو نتيجة لعكائده االيجا بية في التعمـ ،كما أكدت العديد مف الدراسات عمى تنفيذ

أسمكب التعمـ التعاكني في المكضكعات الدراسي ة كميا كعند المستكيات التعميمية كميا كفي
المدارس جميعيا)Kagan, 2000, p. 16( .
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كيؤدم استخداـ أسمكب التعلـ التعاكني إلى مساعدة الطمبة عمى تنمية ميكليـ كاتجاىاتيـ
االيجابية نحك المادة الدراسية كغرفة الصؼ كشعكر الطمبة باالرتياح عند تطبيقو كاف

لممكضكعات جميعيا كفي

ق يصمح
.

المراحؿ الدراس ية كافة ك انو يعزز الناحية العممية كاالجتماعية

(.)Cook, 1990, P. 139
كيزيد التعمـ التعاكني مف تقدير ألذات عند الطمبة ،كينمي العاطفة بيف أعضاء
المجمكعة الكاحدة كالمجمكعات األخرل ،كينمي اتجاىات الطمبة االيجابية نحك أنفسيـ كنحك

زمالئيـ في المدرسة ،كما انو يزيد اإلبداع كالمشاركة لدل الطمبة ،كيقمؿ القمؽ عندىـ كيؤدم إلى
تنمية ميارات القيادة كالعمؿ الجماعي( .الشياب ،2001 ،ص)43
كما أشارت نتائج دراسة (غباشنو )1995 ،إلى أف التعمـ التعاكني طريقة تمتاز بعدد مف

المميزات التربكية ،كاالجتماعية كالنفسية ،فعف طريقيا يتخمص

الطمبة مف مشاعر االتجاىات

السمبية نحك البيئة المدرسية ،كما أنيا تكلد الثقة في نفكسيـ ،بقدراتيـ كامكاناتيـ المخزكنة ،كتكلد
مشاعر االنتماء كالتعاكف مع المجمكعة مما ينسحب ذلؾ إلى البيئة المدرسية كالجك المدرسي

الذم يعيشو الطمبة مميدة الطريؽ أماميـ إلى حياة اجتماعية صحية تربكينا خارج أسكار المدرسة،
كما تسيـ في تخميصيـ مف النكازع الفردية كاألنانية ،كالتحكؿ مف التنافس الفردم إلى المشاركة

كالتعاكف عمى تحمؿ المسؤكلية منذ الصغر مف خالؿ تبادؿ األدكار( .غباشنو ،1995 ،ص)15
 )2التع ّمم أإلتقاني:

التعؿـ السمككية مف جية كعمى
يعتمد ىذا النكع مف التعّمـ عمى نظريات
ّ

(بمكـ ) المتمثمة في  :أف الفركؽ الفردية في المح صمة النيائية لمتدريس ىي نتيجة لتعمـ

فكرة
بعض

المتعمميف بشكؿ أسرع مف اآلخريف ،كاف بعضيـ يحتاج إلى كقت أطكؿ حتى تتـ عممية التعمّـ

فإذا سمحنا لممتعمميف بأف يدرسكا بحسب ما يحتاجكنو مف كقت ،نجد أنيـ يصمكف إلى المستكل

نفسو مف إتقاف المعارؼ كالميارات المختمفة إذ يشير (بمكـ) إلى حاجة بعض المتعمميف إلى كقت
أطكؿ لمتعمـ ،كأف عدـ السماح ليـ بأف يأخذكا كقتيـ الكافي لمتعمـ ؽد يظيرىـ في نظر اآلخريف

بأنيـ ـ تخلفكف ،كعميو البد أف يككف مف أىـ المبادئ التدريسية حصكؿ المتعمميف عمى الكقت
الكافي لمتعمـ( .العمر ،1990 ،ص)230
كقد زاد االىتماـ بالتعمـ أإلتقاني في أكاخر الخمسينات كبداية الستينات عندما قدـ

(سكنر ) التعميـ المبرمج ،ككانت القاعدة التي اعتمد عمييا ىذا التعميـ ىي تقسي ـ الفكرة المعقدة
عمى أقساـ صغير

ة ليحصؿ التمكف منيا ،ككانت تمؾ

التعمـ أإلتقاني( .رجب ،1986 ،ص )45
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كيعد كاركؿ كاضع الحجر األساس ليذا المفيكـ عندما اقترح أنمكذج التعمـ أإلتقاني عاـ
( )1963كبعدىا استطاع بمكـ عاـ ( )1968تحكيؿ أنمكذج كاركؿ إلى أنمكذج إجرائي لمتعمـ
أإلتقاني يمكف استعمالو في عممية التدريس( .عبد الحميد ،1988 ،ص)301

إذ قدـ ( )Bloom, 1968ىذه اإلستراتيجية ،كفييا يتمكف المدرس مف تكفير الظركؼ
المناسبة لمتعمـ لغرض اؿ تغمب عمى الفركؽ الفردية بيف الطمبة باستعماؿ األنشطة المالئمة ،ك
تتطمب تمكف المتعمـ مف المعمكمات كالمفاىيـ كالميارات المطمكب تعمميا ضركرة التفاعؿ

اإليجابي بيف المدرس كالطمبة ،كىذا يتطمب مراجعة مستمرة لكؿ منيما لمدل تحقؽ األىداؼ

غكب)Joyce, 1986, p: 319( .
التربكية المر ة
كتشير األدبيات التربكية إلى أف إستراتيجية التعمـ أإلتقاني ليا اثر فعاؿ في رفع مستكل

تحصيؿ الطمبة يفكؽ تحصيميـ عند استعماؿ الطرائؽ التقميدية

.

(جمعة ،

 ،1989ص )15
ألنيا تيدؼ إؿ ل تحسيف التعميـ المقدـ إلى الطمبة حتى يصمكا جميعنا

أك معظميـ

إلى مستكل إتقاف المادة التعميمية بمعيار محدد  .كتتطمب إستراتيجية التعمـ أإلتقاني كجكد كحدات
تعميمية صغيرة منظمة تنظيمان

متتابعان  ،كبأىداؼ محددة ،كمستكيات متعددة األداء ،كتد ريس

كتجميعي( .البكرم كالكسكاني ،2001 ،ص )151
ة
جماعي ،كاختبارات تككينية

 )3التعمم التعاوني أإلتقاني:
بناء عمى فكرة الدمج بيف التعمـ التعاكني كالتعمـ أإلتقاني  ،كمف
طكرت ىذه اإلستراتيجية ن
ثـ فيي تجمع مزايا ىذيف النكعيف مف التعمـ كتؤكد عمى قيمتي التعاكف كاإلتقاف الذم يدعك
إلييما ديننا اإلسالمي الحنيؼ كتسير عممية تنفيذ التدريس كفؽ ىذه اإلستراتيجية مف خالؿ

اإلجراءات اآلتية:

* تطبيؽ االختبار القبمي.
* تنظيـ كادارة الصؼ الدراسي.

* تكزيع األفراد عمى المجمكعات.
* تنظيـ جمكس األفراد في المجمكعات الدراسية.
* تعييف األدكار لكؿ فرد ـ ف أفراد المجمكعة.

* اإلشارة لممياـ التعميمية المطمكب إنجازىا كمعايير النجاح في أدائيا.
* ممارسة الطالب لممياـ التعميمية.

* مراقبة المدرس لمطالب كتكجيييـ كالتدخؿ عند الحاجة.
* مناقشة جماعية إلغالؽ الدرس.
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* تطبيؽ االختبار النيائي (التقكيـ التشخيصي ) كاذا بمغ الطالب مستكل اإلتقاف المطمكب يتـ
االنتقاؿ إلى الدرس الجديد.

فالمدرس بحسب ىذه اإلستراتيجية يختار الطالب عشكائيان كيكزعيـ عمى مجمكعات تتككف مف

( )6-5أعضاء ،يدرس أعضاء كؿ مجمكعة معا إلنجاز المياـ التعاكنية في أكراؽ خاصة بمادة

تعميمية معينة  ،كيساعد األعضاء بعض ىـ بعضا في اكتساب المادة التعميمية المقررة  ،ككؿ فرد
في المجمكعة مسؤكؿ بمفرده عف الميمة التعميمية المقدمة لمفريؽ  ،كيمكف أف يككف مسؤكال عف

قيا دة المناقشة كبإمكاف الطمبة السعي إلى مساعدة المدرس عند حاجتيـ إلييا  ،كيختبر المدرس

الطمبة فردينا لمعرفة مستكل تقدميـ أك ضعفيـ في تعمـ المادة الدراسية  ،ثـ يصحح االختبار،

كيضيؼ درجة الطالب إلى فريقو  ،كيتمقى الفريؽ التغذية الراجعة بالمعمكمات الصحيحة  ،كعندما
ال يتقف أم تمميذ ميمتو التعميمية (أم يحقؽ أقؿ مف  )% 80يعاد تعممو لممادة الدراسية  ،كفي

ىذه الحالة يساعد الطالب ذا التحصيؿ المرتفع الطالب ذم التحصيؿ المنخفض  ،ثـ يعاد اختبار
الطمبة الذيف لـ يتقنكا المادة الدراسية لمكصكؿ إلى المستكل المطمكب في ىذه المادة الدراسية

(سميماف ،2005 ،ص)150-149

.

الدراسات السابقة:

ظ الباحث بدراسة سكل عمى دراسة كاحدة ذات صمة بمكضكع البحث الحالي كقد
لـ يح َظ

يعكد السبب في ذلؾ إلى حداثة ىذه اإلستراتيجية في ميداف طرائؽ التدريس:

الفالح)2001 :
(دراسة
ّ
التعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية التعمـ التع اكني أإلتقاني كأثرىا في
ىدفت الدراسة إلى ّ
تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ( )1كاتجاىاتيف نحك المادة ،كلتحقيؽ ىذا ا ليدؼ اختارت

الباحثة عينة عشكائية بمغ عدد أفرادىا ( )130طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بالثانكية

كزع أفرادىا عشكائينا عمى مجمكعتيف ،مثمت أحداىما المجمكعة
العاشرة بمدينة الرياض،
ّ
أإلتقاني
( )68طالبة درسف بإستراتيجية التعمـ التعاكني
التجريبية ،كبمغ عدد أفرادىا

) ،(Cooperative Mastery Learning Strategyكمثمت األخرل المجمكعة الضابطة،

استمرت التجربة ( 8أسابيع) كبعد

در سف بالطريقة التقميدية،
كبمغ عدد أفرادىا ( )62طالبة ّ
معالجة البيانات التي حصمت عمييا الباحثة إحصائيان باستعماؿ تحميؿ التبايف األح ادم المتالزـ
ذم االتجاه الكاحد بينت النتائج عف تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست بإستراتيجية التعمـ
التعاكني أإلتقاني عمى المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

ص)47
() 1

يقابل الصف األول المتوسط في العراق.
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كيرل الباحث أف دراسة الفالح قد استخدمت كسيمة إحصائية غير مناسبة لتحميؿ نتائجيا

) (t-testألنيا

كىي تحميؿ التبايف األحادم ككاف األجدل بالباحثة استعماؿ االختبار التائي

الكسيمة اإلحصائية المناسبة كذلؾ الف التصميـ التجريبي لدراستيا يضـ مجمكعتيف إحداىا

تجريبية كاألخرل ضابطة.

مجتمع البحث وعينته-:

إجراءات البحث

مشمؿ مجتمع البحث طالب الصؼ الثاني

المتكسط لمدارس مدينة المكصؿ  ،لمعاـ

الدراسي ( )2008/2007كاختار الباحث قصديان متكسطة (طارؽ بف زياد ) لمبنيف لتطبيؽ تجربتو
فييا كذلؾ لتعاكف إدارة المدرسة مع الباحث كالحتكائيا عمى ( )3شعب لمصؼ الثاني المتكسط إذ

اختار الباحث بالطريقة العشكائية شعبة (ج) مجمكعة تجريبية كعدد الطالب فييا ( )26طالبان

كالشعبة (أ) مجمكعة ضابطة كعدد الطالب فييا ( )29طالبان.
التصميم التجريبي-:

التصميـ التجريبي ىك اإلستراتيجية التي يضعيا الباحث لجمع المعمكمات الالزمة كضبط

العكامؿ أك المتغيرات التي يمكف أف تؤ ثر في ىذه المعمكمات كمف ثـ إجر اء التحميؿ المناسب

لإلجابة عف أسئمة البحث ضمف خطة شاممة( .عكدة كمكاكم ،1992 ،ص)129

لذلؾ اعتمد الباحث كاحدان مف تصاميـ الضبط الجزئي بمجمكعتيف متكافئتيف أحداىما

تجريبية ،كاألخرل ضابطة ،باختبار بعدم ،كما في الجدكؿ (.)1

الجدول ( :)1التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية شعبة (ج)

(إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني)

الضابطة شعبة (أ)

المتغير التابع

الطريقة التقميدية(االستقرائية)

تكافؤ مجموعتي البحث-:
اآلتية:
)1
)2

التحصيل

أجرل الباحث عممية التكافؤ بيف مجمكعتي البحث (التجريبية كالضابطة ) في المتغيرات

أعمار الطالب محسكب نة باألشير.
المعدؿ الدراسي العاـ لطالب مجمكعتي البحث في الصؼ األكؿ المتكسط .
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)3

درجة المغة العربية لطالب مجمكعتي البحث في االمتحاف النيائي لمصؼ األكؿ المتكسط.

)5

التحصيؿ الدراسي ألميات الطالب في مجمكعتي البحث .

)4
)6

التحصيؿ الدراسي آلباء الطالب في مجمكعتي البحث .

متغير الذكاء معتمدنا عمى اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة كالمقنف لمبيئة العراقية

أعده (الدباغ كآخركف.)1983 ،

كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف أف الفرؽ بيف المجمكعتيف

الذم

في تمؾ المتغيرات

لـ مكف ذا داللة إحصائية ،كما في الجدكؿ (.)2
الجدول ( :)2األوساط الحسابية وقيم ( )t-testبين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات التكافؤ

الحسابية

االنحراف
المعياري

t
المحسوبة

تجريبية

161.384

1.267

0.928

ضابطة

161.62

0.493

تجريبية

73.23

2.32

لمصف األول المتوسط

ضابطة

74.413

5.59

درجة المغة العربية في

تجريبية

71.423

3.635

ضابطة

70.931

2.477

لآلباء

تجريبية

14.692

1.257

ضابطة

14.275

2.373

التحصيل الدراسي
لؤلمهات

تجريبية

9.846

0.612

ضابطة

9.551

1.525

الذكاء

تجريبية

81.115

0.325

ضابطة

80.827

2.33

المتغير

العمر محسوباً
باألشهر

المعدل الدراسي العام

االمتحان النهائي

لمصف األول المتوسط
التحصيل الدراسي

المجموعات

األوساط

أدوات البحث -:
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t
الجدولية

مستوى
الداللة

()0.05

1.004

0.592
0.799
0.919
0.624

2.000
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 )1إعداد الخطط التدريسية-:

يتطمب البحث كضع خطط تدريسية يكمية لممكضكعات التي تُ  َظدرس لممجمكعة التجريبية
كالضابطة بحسب الطريقة االعتيادية
باستعماؿ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني

أعد الباحث خططنا تدر يسية لممكضكعات الخمسة المقرر تدريسيا خالؿ
(االستقرائية ) لذلؾ ّ
مدة التجربة في ضكء محتكل الكتاب المقرر كاألغراض السمككية كعرض الباحث الخطة
األنمكذجية لمكضكع "جمع المذكر السالـ كالممحؽ بو " عمى مجمكعة مف المحكميف في

تخصص المغة العربية كالعمكـ التربكية كالنفسية كطرائؽ التدريس كأصبحت جاىزة لمتنفيذ بعد

أف أجريت بعض التعديالت الالزمة عمييا .ممحؽ()2()1

 )2إعداد االختبارات التكوينية-:

نظ انر لعدـ كجكد اختبارات جاىزة تخدـ أغراض البحث فقد أَظ عد الباحث خمسة اختبارات

تككينية صاغ فقراتيا بحسب (االختيار مف متعدد ) كذلؾ الف ىذا النكع مف اال ختبارات يعد
أفضؿ أنكاع االختبارات المكضكعية ( .الكبيسي كالداىرم ،2000 ،ص)176

ال عف إيجاده معامؿ التمييز
كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ كثبات تمؾ االختبارات فض ن

كقكة الصعكبة لفقرات تمؾ االختبارات.

طبؽ الباحث االختبارات التككينية كىي اختبارات محكية عند نياية تعمّـ كؿ مكضكع مف

الخمس لمتأكد مف مدل تم ّكف الطالب مف المادة الدراسية.
ة
المكضكعات
كىك ما ييدؼ إليو االختبار التككيني إذ يسعى إلى تحسيف مسار عممية التدريس أثناء

فيزكد المدرس بتغذية راجعة بكصؼ ىا نكعان مف المعمكمات تقدـ إلى الطالب بعد
تنفيذه ا ّ
االنتياء مف استجابتو( .بمكـ كآخركف ،1983 ،ص)181

 )3إعداد االختبار ألتحصيمي-:

تمت عممية إعداد االختبار ألتحصيمي كفؽ الخطكات اآلتية -:

أ) إعداد الخريطة االختبارية -:

تتطمب االختبارات التحصيمية كضع خريطة اختبارية تضمف تكزيع فقرات االخ

تبار عمى

األفكار الرئيسة لممادة  ،كاألغ راض السمككية التي يسعى االختبار إلى قياسيا كعمى كفؽ األىمية

النسبية لكؿ منيا ،فضالن عف أنيا مف متطمبات صدؽ المحتكل)Chisell, 1974, p:244( .

كألجؿ ذلؾ اعد الباحث خريطة اختبارية لممكضكعات التي ستدرس في التجربة كاألغراض

السمككية لممستكيات الثالثة األكلى في الـ جاؿ المعرفي مف تصنيؼ بمكـ (معرفة  ،فيـ  ،تطبيؽ )،
كقد حسبت أكزاف محتكل المكضكعات ،كحسبت أكزاف مستكيات األغراض اعتمادنا عمى عدد
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األغراض السمككية في كؿ مستكل ،كحدد عدد فقرات االختبار بػ

( )30فقرة مكضكعية كزعت

عمى خاليا مصفكفة (جدكؿ المكاصفات) الخريطة االختبارية كالجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.
الجدول (:)3الخارطة االختبارية (جدول المواصفات) في ضوء األهمية النسبية لمحتوى الموضوعات
ومستويات األغراض السموكية

المنقوص والمقصور
والممدود

الموضوع

أ-تعريفاتها وأحكامها
عند أفرادها

ب -تثنيتها وجمعها

جمع

المثنى

المذكر

جمع

والممحق

السالم

المؤنث

به

والممحق

السالم

به

جمع

التكسير

المجموع

عدد الصفحات

9

7

7

5

5

33

عدد الحصص

3

2

3

2

2

12

نسبة تركيز الحصة %

27.28

18.18

18.18

18.18

18.18

%100

نسبة تركيز المحتوى %

27.28

21.21

21.21

15.15

15.15

%100

معرفة %31.11

6

2

2

2

2

14

%20

2

2

2

1

2

9

تطبيق % 48.89

6

5

6

3

2

22

مجموع األغراض

14

9

10

6

6

45

مجموع األسئمة

8

5

7

5

5

30

معرفة

2

2

2

2

2

10

فهم

2

1

1

1

1

6

تطبيق

4

2

4

2

2

14

فهم

ب) تحديد نوع فقرات االختبار-:
اعد الباحث فقرات االختبار التحصيمي بصيغتيا األكلية كالتي بمغت ( )32فقرة مشتممة

عمى احد أنكاع االختبارات المكضكعية ،كىك (االختيار مف متعدد ) ألنو األكثر سيكلة كيحتكم
عمى المثير كاالستجابة معنا( .مدككر ،1998 ،ص)271

كما إف فرص التخميف أك االستجابة بطريقة عشكائية في ىذا النكع مف االختبارات ضيقة

كمحدكدة نكعا ما فضالن عف انو يصمح لممكاد الدراسية المختمفة ،كفي المراحؿ العمرية جميعقا.

(الظاىر ،1999 ،ص )91ممحؽ ()3
ج) صدق االختبار-:
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إف صدؽ االختبار يمكف أف يحدد عمى انو مقدرة االختبار عمى قياس ما كضع ألجمو

أك السمة المراد قياسيا (العجيمي  ،1990 ،ص ،)123كصدؽ االختبا ر مف السمات الكاجب

تكافرىا في أداة البحث (سمارة  ،1989 ،ص )110كقد عمد الباحث إلى اؿتحقؽ مف صدؽ

االختبار بعرض فقرات االختبار مع األغراض السمككية عمى عدد مف المتخصصيف في التربية
كعمـ النفس كالمغة العربية كطرائؽ تدريسيا

()2

كبعد أف حصؿ الباحث عمى مالحظات الخب ار ء

كأرائيـ حذؼت اؿفقرتاف ( )14 ،10ألنيا لـ تحصؿ عمى نسبة المكافقة التي حددىا الباحث بػ

( )%80مف مجمكع الخبراء الكمي ،في حيف عدلت الفقرتاف ( )26 ،22فأصبح االختبار يتككف
مف ( )30فقرة.

د) العينة االستطالعية لالختبار -:

تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية ع شكائية مف ط الب الصؼ الثاني المتكسط

بمغ عدد أفرادىا ( )60طالبان كذلؾ لغرض معرفة الكقت الذم مستغرؽق الط الب في اإلجابة عمى
فقرات االختبار كإلجراء اؿتحميؿ اإلحصائي ؿفقرات االختبار.

كتكصؿ الباحث إلى معرفة الكقت الذم مستغرقو الط الب في اإلجابة إذ حدد الكقت المستغرؽ
إلتماـ اإلجابة ػب( )55دقيقة.

هـ) تحميل فقرات االختبار -:

تـ حساب قكة صعكبة الفقرات كقكة تـ ميزىا عمى النحك اآلتي -:

 .1مستكل صعكبة الفقرة :

أنيا

تـ حساب مستكل الصعكبة لفقرات االختبار فتبيف

تتراكح بيف

( )0.76 – 0.48كيرل بمكـ ( )Bloom , 1971أف االختبا ر يعد جيدنا إذا كاف مستكل
الصعكبة لفقراتو تتراكح بيف ( 0.20ك )Bloom, 1971, p.66( .)0.80

 .2قػػكة التمييػػز :

تـ حساب قكة تمييز فقرات االختبار فتبيف أنيا تتراكح بيف ( )0.66 – 0.35مما يعني

أنيا مقبكلة ،إذ يشير براكف ( (Brown ,1981أف الفقرة تعد جيدة إذا ؾانت قدرتيا التمييزية

( )%20فما فكؽ)Brown, 1981, P.104( .
()2

أ.د .فاضل خميل إبراهيم

طرائق تدريس

أ.م.د .خشمان حسن عمي عمم النفس التربوي
أ.م.د .أحمد محمد نوري عمم النفس التربوي
أ.م.د .أحالم أديب

طرائق التدريس

م.د .أمل فتاح زيدان

طرائق التدريس

م.د .سميمان سعيد مبارك

عمم النفس التربوي

أ .م.د .عامر باهر اسمير

المغة العربية

أ.م.د .ثابت محمد خضير

عمم النفس التربوي

أ.م.د .هدى محمد طاهر
م.د .أنور قاسم يحيى

م .د .زهراء سعد الدين
م.م .عائشة إدريس
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و) ثبات االختبار -:

المقصكد بثبات االختبار،

مف الدقة كاالتفاؽ

أف يككف االختبار عمى درجة كبيرة

كبناء عمى ذلؾ فإذا أعطى االختبار
كاالتساؽ فيما يزكدنا بو مف بيانات عف السمكؾ المفحكص
ن
نتائج مختمفة عف النتائج األكلى عند تطبيؽق عمى نفس العينة فيذا يؤكد أف األداة التي استخدمت

يشكبيا اؿضعؼ كيستمزـ تغييرىا( .سمارة ،1989 ،ص)114

زئة النصفية إذ تعد مف اؿطرائؽ شائعة

كقد تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التج

االستخداـ في إيجاد ثبات االختبار كيرجع سبب ذلؾ إلى أنيا تتالفى عيكب الطرائؽ األخرل

المستخدمة في قياس ثبات االختبار كما أنيا مف أسرع تمؾ الطرائؽ تطبيقان ( .داكد كعبد الرحمف ،

 ،1990ص)123

كتعتمد طريقة التج زئة النصفية عمى تقسيـ فقرات االختبار

إلى قسميف فقرات فردية

كفقرات زكجية لدرجات ط الب العينة االستطالعية  ،كتـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف فكاف

( )0.788بيف نصفي االختبار ثـ صحح ب استخداـ معادلة (سبيرماف– براكف ) إذ بمغ ()0.88
كىك معامؿ ثبات جيد كبذلؾ أصبح االختبار جاى انز لمتطبيؽ( .ممحؽ )4

تعميمات االختبار -:

ات التي مف شأنيا مساعدة الطالب

زكد الباحث االختبار ببعض التعميـ

اإلجابة ،كتضمنت ىذه التعميمات كتابة االسـ كالشعبة في المكاف المخصص في كرقة

عمى دقة

األسئمة ،

كأالّ يترؾ الطالب أم فقرة مف دكف إجابة  ،كتعميمات التصحيح إذ خصص درجة كاحدة لمفقرة

التي تككف إجابتيا صحيحة ،كصف نار لمفقرة التي تككف

إجابتيا غير صحيحة ،كعامؿ الفقرة

المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف إجابة كاحدة معاممة الفقرة غير الصحيحة.

تطبيق االختبار -:

بعد انتياء مدة التجربة التي استمرت

( )6أسابيع كالتي قاـ باؿتدريس لممجمكعتيف

التجريبية كالضابطة فييا مدرس مادة المغة العربية في المدرسة نفسيا التي أجريت فييا التجربة ،
بع د أف اكتسب التدريب لمتدريس بإستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني

كذلؾ ليتحاشى الباحث

اختالؼ عنصر الـ درس الذم يمكف أف يؤثر في نتائج تحصيؿ اؿ طالب في نياية التجربة
باستخداـ الخطط التدريسية المعدة ليذا الغرض ممحؽ

( )1كممحؽ ( ،)2كحدد الباحث مكعدان

يبي كالضابطة قبؿ أسبكع مف مكعد تطبيقو
إلجراء اختبار التحصيؿ ممحؽ ( )4لممجمكعتيف التجر ة
ليعطي فرصة مناسبة الستعداد طالب مجمكعتي البحث لالختبار كالذم طبؽ في يكـ /12/ 9
. 2007
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الوسائل اإلحصائية:
استعمؿ الباحث كسائؿ إحصائية مختمفة تتفؽ كما يرمي إليو البحث الحالي كىي:

 )1االختبار التائي لعينتين مستقمتين.
استعممت ىذه الكسيمة في

تحميؿ نتائج االختبار

ألبعدم كفي إيجاد اؿتكافؤ بيف

المجمكعتيف في المتغيرات التي خضعت لمتكافؤ.
ت=

س1

-

س2

-----------------------------------------------------------------

(ن)1-1ع( +12ن)1-2ع/1 ( 22ن/1 +1ن)2

--------------------------------------------------------- -------------------

ن + 1ن2 – 2

إذ تمثؿ :س =1الكسط الحسابي لمعينة األكلى.
س = 2الكسط الحسابي لمعينة الثانية.
ف = 1عدد أفراد العينة األكلى.
ف = 2عدد أفراد العينة الثانية.

ع = 1التبايف لمعينة األكلى.
ع = 2التبايف لمعينة الثانية.

(باىي كآخركف ،2006 ،ص)70
 )2معامل ارتباط بيرسون :
استعممت ىذه الكسيمة لحساب ثبات االختبار ألتحصيمي بطريقة التجزئة النصفية.
ر=

ف مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )

---------------------------------------------------------------------

ف مج س ( – 2ـ ج س ) 2ف مج ص ( 2مج ص )2

إذ تمثؿ :ف = عدد أفراد العينة  ،س = قيـ المتغير األكؿ  ،ص = قيـ المتغير الثاني .
(العجيمي ،1990 ،ص)155

 )3معامل ارتباط سبيرمان -بروان.

استعممت ىذ ق الكسيمة في تصحيح معامؿ االرتباط بيف قسمي االختبار بعد استخراجو

بمعامؿ ارتباط بيرسكف.
عثث =

2ر
211

أثر استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني عمى تحصيل طمبة الصف الثاني المتوسط ...
--------------------

+1ر

إذ تمثؿ :

ع ث ث = معامؿ الثبات لالختبار كمو .

ر = معامؿ الثبات لنصؼ االختبار .

(الظاىر ،1990 ،ص)145

 )4معادلة صعوبة الفقرة :

استعممت لحساب صعكبة فقرات االختبار ألتحصيمي ألبعدم
ص=

(ف–فع)(+ف–فد)

-- ----------------- --------------

إذ تمثؿ :

2ف

( ف – ف ع ) = عدد الطالب اؿذيف كانت إجابتيـ إجابة غير صحيحة في المجمكعة العميا .
( ف – ف د ) = عدد الطالب اؿذيف كانت إجابتيـ إجابة غير صحيحة في المجمكعة الدنيا .

 2ف = عدد الطالب في المجمكعتيف.

(عكدة ،1998 ،ص)288

 )5معادلة قوة تمييز الفقرة :

استعممت لحساب قكة تمييز فقرات االختبار ألتحصيمي ألبعدم.
معامؿ التمييز =

(ـع)–(ـد)

-------------------------

 2/1ؾ

إذ تمثؿ ( :ـ ع ) = مجمكع اإلجابات اؿصحيحة ؿلمجمكعة العميا.
( ـ د ) = مجمكع اإلجابات اؿصحيحة ؿلمجمكعة الدنيا.

( 2/1ؾ) = نصؼ عدد الطمبة في كؿ مف المجمكعتيف العميا كالدنيا.

(الزكبعي كآخركف ،1981 ،ص)79

عرض نتائج البحث وتفسيرها:

يالحظ مف النتائج المعركضة في الجدكؿ

( )4أف متكسط درجات تحصيؿ طالب

المجمكعة التجريبية بمغ ( ،)21.579كمتكسط درجات تحصيؿ طالب المجمكعة الضابطة بمغ
( .)17.62كعند استعماؿ االختبار التائي ) (t – testلعينتيف مستقمتيف لممكازنة بيف ىذيف
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المتكسطيف ،ظير أف القيمة التائية المحسكبة بمغت

( )6.676عند مستكل داللة

()0.05

كبدرجة حرية ( )53في حيف كانت القيمة التائية الجدكلية ( .)2.000كلما كانت القيمة التائية
المحسكبة اكبر مف القيمة التائية الجدكلية فأف ق ذا يدؿ عمى تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية

(( :ال

عمى طالب المجمكعة الضابطة  .كبذلؾ تُ رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى انوُ 
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية التي تدرس قكاعد المغة العربية باستخداـ

إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني كالمجمكعة الضابطة التي تدرس قكاعد المغة العربية باستخداـ
الطريقة التقميدية في التحصيؿ عند مستكل داللة( )) )0.05كالجدكؿ ( )4يكضح ذلؾ.

الجدول ( :)4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الستجابات الطالب في مجموعتي
البحث عمى فقرات االختبار ألبعدي
المتوسط

المجموعة

العدد

التجريبية

26

21.579

الضابطة

29

17.62

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.879
2.44

درجة

القيمة التائية

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

عند()0.05

53

6.676

2.000

دالة إحصائيا

يتبيف مف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي  ،إف استعماؿ إستراتيجية التعمـ التعاكني
مادة

أإلتقاني لوُ  اثر ايجابي في زيادة التحصيؿ الدراسي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في
قكاعد المغة العربية  ،كيعزل ذلؾ إلى أف إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني تمثؿ اتجاىان جديدان في
التدريس أدل إلى إثارة انتباه الطالب كاىتماميـ كتشكقيـ مما زاد مف رغبتيـ في معرفة المادة،

كتحضيرىـ ليا ،كاندماجيـ مع بعضيـ بعضان َظ  ،كإف استعماؿ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني
يساعد في زيادة مستكل المشاركة بيف الطالب كالتعاكف فيما بينيـ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية
كاستيعاب المادة العممية كالمعرفية لدل أعضاء المجمكعة الكاحدة.
فضالن عف أنيا تتفؽ مع االتجاىات التربكية بمناداتيا بأىمية تفعيؿ اثر الطالب كضركرة

تحقيؽ ايجابية المتعمـ في العممية التعميمية إذ تسعى لتفعيؿ أثره بتعزيز دكره بإشراكو كاعطائو الدكر
الريادم في أثناء التدريس إلحداث التعمـ اليادؼ( .عبد اهلل ،1986 ،ص)158

كلقد أكدت النظريات المعرفية أف المشاركة الجماعية في البيئة الصفية تساعد عمى نمك

عمميات اإلدراؾ ،كاالنتباه كالذاكرة ،كالفيـ كتجعؿ المتعمـ راغبان في التعمـ كقاد انر عميو

).Kagan,2000, PP. 108-109

كما تشكؿ ىذه اإلستراتيجية تأكيدنا

.

جديدنا عمى أف يككف دكر المدرس في المكقؼ

التعميمي ىك دكر المكجو كالمشرؼ الذم يدفع بالمتعمميف إلى الحكار ليصمكا برغبة منيـ إلى
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األطر النظرية التي تدعـ المناقشة ،كبيذا يشعر الطالب بأنيـ المصادر الميمة لممعمكمات

كاؿحقائؽ المتبادلة فيما بينيـ ألنيـ مجمكعة تعاكنية.

االستنتاجات :

 )1مؤدم استعماؿ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني إلى رفع مستكل تحصيؿ الط الب في
الصؼ الثاني المتكسط في مادة قكاعد المغة العربية.

في تنكيع عرض المادة فضال عف

 )2تسيـ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني

أنيا تكفر

عنصر الجذب كالتشكم ؽ كاليقظة كاالنتباه لدل الط الب مما يساعد عمى تفعيؿ

كاشتراكوـ في اؿمكقؼ التعميمي الصفي.

أثرىـ

التوصيات :

 )1االىتماـ بتحديث مناىج طرائؽ التدريس العامة كالمتخصصة في كميات التربية كالتربية

تريس اؿحديثة
األساسية كمعاىد إعداد المعمميف كالمعممات كتضمينيا استراتيجيات كطرائؽ اؿد

بضمنيا إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني.

 )2تشجيع الطمبة عمى التعمـ المستقؿ بتعكيدىـ عمى الحكار بينيـ كمع اآلخريف.

مدرسي المغة العربية ك مدرساتىا باالستراتيجيات كالطرائؽ
 )3إقامة دكرات تدريبية لت عريؼ
ّ
كاألساليب المستحدثة في ميداف طرائؽ التدريس مف اجؿ تكظيفيا في المكاقؼ التعميمية
كاستخداميا في التدريس.

المقترحات :

يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية-:
)1

اثر استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني عمى تحصيؿ طالبات المرحمة المتكسطة

)2

اتيجي التعمـ التعا كني أإلتقاني في تنمية التفكير الناقد لدل طمبة المرحمة
اثر استخداـ إستر ة

لمادة قكاعد المغة العربية.

المتكسطة.

المصادر:
.1

أبك زينة  ،فريد كامؿ ( )1998أساسيات القياس كالتقكيـ في التربية  ،ط ،1مكتبة الفالح ،
دبي ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
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.2

أبك مغمي  ،سميح ( )1986األساليب الحديثة لتدريس المغ ة العربية  ،دار مجدالكم لمنشر

.3

األحمد ،ردينة عثماف ،كحذاـ عثماف ( )2001طرائؽ التدريس (منيج ،أسمكب ،كسيمة )،

كالتكزيع ،عماف ،األردف.

ط ،1دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف2001 ،ـ.

.4

باىي  ،مصطفى حسيف كآخركف (" )2006اإلحصاء التطبيقي باستخداـ الحزـ الجاىزة ،

.5

البكرم  ،أمؿ  ،كعفاؼ الكسكاني ( )2001أساليب تعميـ العمكـ كالرياضيات  ،ط ،1دار

.6

بمكـ ،بنياميف كآخركف (" )1983تقييـ تعمّـ الطالب التجميعي كالتككيني " ،ترجمة محمد

.7

الجبكرم  ،فتحي طو مشعؿ ( )2003أثر استخداـ طريقة التعمـ التعاكني في اكتساب

مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة.

الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

أميف المفتي ،دار ماكجركىيؿ لمنشر ،القاىرة.

المفاىيـ النحكية لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

 ،مجمة أبحاث كمية المعمميف ،

المجمد ( ،)1العدد ( ،)1كمية المعمميف (كمية التربية أألساسية حالينا ) ،جامعة المكصؿ .
ص102-74

.8

جمعة ،مصطفى محمد" .اثر إستراتيجية إتقاف التعمـ في تحصيؿ كاتجاىات الطمبة بمبحث

.9

الجكارم  ،احمد عبد الستار ( .)1984نحك التيسير  .دراسة كنقد منيجي ،مطبعة المجمع

الرياضيات" ،جامعة اليرمكؾ ،األردف( .1989 ،رسالة ماجستير غير منشكرة).
العممي العراقي ،بغداد.

 .10الحمي ،احمد حؽم ( )1984المغة العربية كالكعي القكمي بحكث كمناقشات الندكة الفكرية

التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية عف المغة العربية كطرائؽ تدريسيا ،ط ،1بيركت،

لبناف.
 .11داكد ،عزيز حنا ،كأنكر حسيف عبد الرحمف ( )1990مناىج البحث التربكم  ،دار الحكمة
لمطباعة كالنشر ،بغداد.

 .12الدباغ ،فخرم كآخركف ( )1983اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة – المقياس العراقي ،
مطبعة جامعة المكصؿ.

 .13الدليمي ،طو عمي حسيف ككامؿ محمكد نجـ الدليمي ( )2004أساليب حديثة في تدريس
قكاعد المغة العربية ،دار الشركؽ ،عماف ،األردف.

 .14الدليمي  ،طو عمي حسيف كسعاد عبد الكريـ

الكائمي ( )2003المغة العربية مناىجيا

كطرائؽ تدريسيا ،دار الشركؽ لمطباعة كالنشر ،عماف ،األردف.
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 .15دمعة ،مجيد إبراىيـ كآخركف ( )1985المغة العربية كأصكؿ تدريسيا لدكرات المعمميف
التدريسية ،بغداد.

 .16الدمنيكرم  ،ناجي محمد قاسـ ( )2000فعالية استخداـ كؿ مف إستراتيجية اؿ تعمـ التعاكني
كالتنافسي في التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك دراسة مادة الرياضيات لدل طالب المرحمة

الثانكية ،مجمة بحكث كمية اآلداب ،اإلسكندرية ،جامعة المنكفية ،العدد (.)41

 .17الربيعي ،نجمة محمكد حسيف ( )1999اثر استخداـ طريقة التعمـ التعاكني في تحصيؿ

طالبات الصؼ ا لثاني معيد إعداد المعممات كتنمية اتجاىيف نحك مادة العمكـ العامة  ،كمية
التربية ابف الييثـ ،جامعة بغداد (رسالة ماجستير غير منشكرة).

 .18رجب ،مصطفى ( )1986اثر استخداـ التقكيـ التككيني كالتعميـ العالجي في إتقاف ميارات
األداء كاالحتفاظ بالتعميـ  .المجمة العربية لبحك ث التعميـ العالي  ،العدد ( ،)5المنظمة
العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،دمشؽ .ص74-43

 .19رشيد  ،كماؿ ( )1984تطكير مناىج تعميـ القكاعد النحكية كأساليب التعبير في مراحؿ
التعميـ العاـ في الكطف العربي

(عرض كتحميؿ ) ،مجمة رسالة المعمـ  ،العدد ( ،)4ك ازرة

التربية كالتعميـ ،األردف .ص70-65

 .20الزكبعي  ،عبد الجميؿ كآخركف ( ،)1983االختبارات كالمقاييس النفسية  ،دار الكتب
لمطباعة كالنشر ،جامعة المكصؿ.

 .21سميماف  ،سناء محمد ( )2005التعمـ التعاكني  ،أسسو  ،استراتيجياتو  ،تطبيقاتو .عالـ الكتب
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .22سمارة ،عزيز كآخركف

لمنشر ،عماف ،األردف.

( )1989مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية

 ،ط ،2دار الفكر

 .23السيد ،محمكد أحمد كامطانيكس ميخائيؿ ( )1989نماذج مف االختبارات المكضكعية في

المغة العربية المرحمة اإلعدادية (المتكسطة ) ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  ،إدارة

البحكث ،تكنس.

 .24الشياب ،فائز محمد فندم ( )2001اثر استخداـ طريقة التعمـ التعاكني كطريقة المناقشة

الجماعية في تنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي في مادة الجغرافية ،

جامعة بغداد ،كمية التربية ،ابف رشد( .أطركحة دكتكراه غير منشكرة)

مؽرنة اثر إستراتيجيتي التعمـ التعاكني كالتعمـ حسب
 .25الشيخ ،سامي صالح احمد ( ،)1993ا

الطريقة التقميدية في تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس األساسي بمادة العمكـ  ،جامعة مؤتة،

األردف( ،رسالة ماجستير غير منشكرة).
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( )1999مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية

 .26الظاىر ،زكي احمد كآخركف

 ،مكتبة دار

الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .27عبابنة ،عبد اهلل ( )1995اثر نمكذجيف مف نماذج التعمـ التعاكني عمى اتجاىات طالب

الصؼ السابع مف التعميـ األساسي تجاه مادة الرياضيات في األردف ،مجمة مركز البحكث

التربكية ،جامعة قطر ،العدد ( ،)8السنة الرابعة.

 .28عبد الحميد ،محمد جماؿ الديف (" )1988اثر استخداـ إجراءات التعمـ حتى التمكف في
تمكيف الطالبات المعممات مف بعض ميارات تخطيط الدركس اليكمية

التربية ،العدد ( ،)6قطر.

" ،حكلية كمية

 .29عبد اهلل  ،عبد الرحمف صالح ( )1986المنياج الدراسي أسسو كصمتو بالنظرية التربكية
اإلسالمية ،ط ،1الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

 .30العجيمي  ،صباح حسيف كآخركف ( )1990التقكيـ كالقياس  ،كمية التربية (أبف رشد ) ،دار
الحكمة لمطباعة كالنشر ،بغداد.

 .31العمر ،بدر عمر ( )1990التعمّـ في عمـ النفس التربكم ،مطابع الككيت تايمز ،الككيت.

 .32عكدة ،احمد سميماف كفتحي حسف مكاكم ( )1992أساسيا ت البحث العممي في التربية ك
ِه
لبياناتو ) ،مكتبة الكناني،
العمكـ اإلنسانية (عناصر البحث ،كمناىجوُ  ،كالتحميؿ اإلحصائي
أربد ،األردف.

 .33عكدة  ،احمد سميماف ( )1998القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية  ،ط ،2دار األمؿ ،
األردف.

 .34غباشنة ،يسرل عمى محمكد

( ،)1994أثر طريقة التعمـ التعاكني كالقدرة القرائية في

االستيعاب القرائي ،جامعة اليرمكؾ ،األردف( .رسالة ماجستير غير منشكرة).

 .35الفالح ،سمطانة بنت قاسـ ( )2001فاعمية إستراتيجية التعمـ التعاكني أإلتقاني في تنمية

التحصيؿ الدراسي لكحدة الخمية كالكراثة كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الص ؼ األكؿ الثانكم

بمدينة الرياض ،مجمة رسالة الخميج العربي  ،العدد ( ،)79السنة ( ،)22كمية التربية
) مكقعيا في شبكة االنترنت

(ممخص أطركحة دكتكراه
لمبنات ،الرياض،
www.obegs.org.
 .36القضاة ،قاسـ كآخركف ( )1997المشكالت التي تعكؽ الطمبة عف استخداـ المغة العربية

:

الفصحى في مدارس المممكة ،رسالة المعمـ ،المجمد ( ،)38العدد ( ،)11األردف ،ص-46

.53

 .37الكبيسي ،كىيب كصالح حسف الداىرم ( )2000المدخؿ في عمـ النفس التربكم  ،ط،1
دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،اربد ،األردف.
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. القاىرة، عالـ الكتب،) اؿتكامؿ بيف التقنية كالمغة2006(  سعيد عبد اهلل، الفي.38

) سالمة المغة العربية المراحؿ التي1985(

 عبد العزيز عبد اهلل،  محمد.39

. مطابع جاـ عة المكصؿ،1  ط،مرت بيا

، دار الفكر العربي،1 ط، ) مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتيا1998(  عمي احمد، مدككر.40
.القاىرة

،  بيركت،  دار النفائس، ) خصائص العربية كطرؽ تدريسيا1991(  نايؼ محمكد، معركؼ.41

) مدخؿ اإلتقاف مف االتجاىات الحديثة في2001(

.لبناف

 عبد الرحمف عبد عمي، الياشمي.42
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الخطة التدريسية لممجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية التعمّم التعاوني أإلتقاني

الصف  :الثاني المتوسط

الموضوع  :جمع المذكر السالم والممحق به

األهداف السموكية -:

يتكقع مف الطالب أف -:

 )1يعرؼ جمع المذكر السالـ .

 )2يحدد عالمة جمع المذكر السالـ في اإلعراب .
 )3يعرؼ األسماء الممحقة بجمع المذكر السالـ .

 )4يحدد عالمة اإلعراب لمممحؽ بجمع المذكر السالـ .
 )5يعطي أمثمة لجمع المذكر السالـ .

 )6يعطي أمثمة لمممحؽ بجمع المذكر السالـ .
الوسائل التعميمية المستخدمة -:السبكرة الطباشيرية
سير الدرس-:

خطوات الدرس

قبؿ البدء بتقديـ المادة الدراسية ؿطالب المجمكعة التجريبية يتـ تقسيميـ إلى مجمكعات

متباينة في التحصيؿ (أم تشكيؿ المجمكعات التعاكنية كالتي تتألؼ مف

تحصيؿ عالي – متكسط – كاطئ) كفؽ األتي-:

 6-5طالب مف

)1

عرؼ اؿمدرس المجمكعات التعاكنية بأسمكب التعمـ التعاكني كخطكاتو كأىميتو ،ككيفية
م َّ

)2

مقسـ اؿمدرس طالب المجمكعة التجريبية إلى مجمكعات تعاكنية تضـ كؿ كاحدة منيا (5

مألكؼ لدل
العمؿ في اؿمجمكعات اؿتعاكنية مف حيث أف ىذه اإلستراتيجية جديدة كلـ تكف
ةن
الطالب كخبراتوـ التعميمية السابقة.
 )6 -طالب متباينيف في التحصيؿ ،حيث تضـ المجمكعة الطالب ذكم التحصيؿ العالي

كالمتكسط كالمتدني.

)3

يعرؼ اؿمدرس المجمكعات التعاكنية باألىداؼ السمككية التي يجب

)4

مكزع اؿمدرس األدكار أك الكاجبات عمى ط الب المجمكعات التعاكنية عشكائينا  ،كتتبدؿ ىذه

اؿمجمكعة اؿتعاكنية.

أف يحققكنيا ضمف

األدكار بصكرة دكرية  ،كيككف لكؿ عضك في المجمكعة دكر معيف تتحدد بمكجبو الميمة

قكـ).
الم َّ
المككمة إليو ،كىذه األدكار ىي (القائد ،كالمسجؿ ،كالباحث ،كالمنسؽ ،ك ُ 

219

أثر استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني عمى تحصيل طمبة الصف الثاني المتوسط ...

)5

مقسـ اؿمدرس المكضكع الدراسي عمى خمسة أجزاء ،كمعطم اؿمدرس كؿ طالب مف ط الب
المجمكعة التعا كنية جزءنا معيننا  ،يتـ تكميؼ الطالب بتييئة اؿجزء الدراسي ضمف اؿكاجب

ألبيتي  ،كتجتمع كؿ مجمكعة تعاكنية في بداية الدرس

لإلطالع عمى صحيفة العمؿ

المكزعة مف الـ درس كالمستممة مف المنسؽ كتكزع الكاجبات فيما بينوـ.
)6

مطمب اؿمدرس مف كؿ طالب في المجمكعات التعاكنية (بعد تحديد الميمة التعميمية لكؿ
طالب ضمف مجمكعتو ) أف ملتقي مع نظ ار ئق مف الط الب ذكم الميمات التعميمية

اؿمتشابية في المجمكعات األخرل (أم أف ملتقي قائد المجمكعة (أ) مع قا دة المجمكعات
(ب  ،ج  ،د  ،ىػ ) كالحالة نفسيا مع بقية أعضاء المجمكعة (المنسؽ  ،الباحث ،المسجؿ ،
مقكـ) لتككف ـ جمكعات جزئية تناقش فييا كؿ طالب الجزء المكمؼ بو مف المادة العممية
اؿ َّ

)7

كالعكدة إلى مجمكعتو األصمية بعد مركر ( 10دقائؽ ) ؿيشرح كؿيكضح ما تكصؿ إليو مع
ِه
كيناقش المكضكع بجميع أجزائو داخؿ المجمكعة التعاكنية
زمالئو مف المجاميع األُ خر ُ 
األصمية في ( 15دقيقة).
كبعد أ ف معكد كؿ طالب إلى مجمكعتو األصمية نبدأ بحؿ األسئمة المكجكدة في صحائؼ

العمؿ بعد أ ف مثبت اؿمدرس ىذه األ سئمة عمى السبكرة ك مطمب مف الط الب تدكيف اإلجابة
عف ىذه األسئمة في دفاتره ـ ( 10دقائؽ).
((بؿ ظننتـ أف لف ينقمب الرسكؿ كالمؤمنكف إلى أىمييـ))

((إف يكف منكـ عشركف صابركف يغمبكا مائتيف)) (( إف اهلل ال يحب الخائنيف))
الميندسكف نشيطكف

العراقيكف يحبكف أرضيـ

المدرس  :ما نكع ما تحتو خط في األمثمة السابقة؟
قائد المجمكعة (ب) :أسماء.

المدرس :عمى ماذا تدؿ تمؾ األسماء؟
قائد المجـ كعة (د) :تدؿ عمى الجمع.

المدرس :ما نكع الجمع؟

قائد المجمكعة (أ)  :جمع مذكر سالـ.
المدرس :كيؼ يجمع االسـ جمع مذكر سالـ؟
قائد المجمكعة (ج)  :بزيادة كاك كنكف مفتكحة في حالة الرفع كياء كنكف مفتكحة في حالتي

النصب كالجر.

المدرس  :ىؿ يحدث تغيير في المفرد عند جمعو جمع مذكر سالـ؟
قائد المجمكعة (ب)  :كال يا أستاذ.

المدرس  :ىؿ كؿ األسماء تجمع جمع مذكر سالـ يا طالب؟
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قائد المجمكعة (أ)  :كال يا أستاذ.
المدرس  :أم األسماء يمكف أف تجمع ىذا الجمع؟

قائد المجمكعة (ىػ)  :ال يجمع جمع مذكر سالـ إال العمـ كالصفة.

المدرس  :أحسنت؟
المدرس  :ما ىي عالمات اإلعراب لجمع مذكر سالـ؟
قائد المجمكعة (ىػ)  :يرفع بالكاك كينصب كيجر بالياء.

ييا جمع مذكر سالـ مرفكع؟
المدرس  :مف يمثّؿ بجممة ؼ
قائد المجمكعة (ج)  :المجتيدكف ناجحكف.

يكتب المدرس األمثمة اآلتية عمى السبكرة-:

((أمدكـ بأنعاـ كبنيف)) ((ؽاؿ تزرعكف سبع سنيف دأبان))

((الحمد هلل رب العالميف))

((إف يكف منكـ عشركف صابركف يغمبكا مائتيف))

((بؿ ظننتـ أف لف ينقمب الرسكؿ كالمؤمنكف إلى أىمييـ))
المدرس  :لماذا نسمييا ممحؽ بجمع المذكر السالـ؟

قائد المجمكعة (أ) :ألنيا تدؿ عمى الجمع كلكنيا لـ تستكؼ شركط جمع المذكر السالـ.
المدرس :ما ىي عالمات اإلعراب لمممحؽ بجمع المذكر السالـ؟
قائد المجمكعة (د)  :يأخذ إعراب جمع المذكر السالـ فيرفع بالكاك كينصب كيجر بالياء.

المدرس  :مف يمثّؿ بجممة فييا ممحؽ بجمع المذكر السالـ مجركر؟

قائد الـ جمكعة (ىػ)  :قكلو تعالى ((كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالسنيف)).
فاعمك الخير مجتيدكف

المدرس  :أيف النكف في كممة (فاعمك)؟
قائد المجمكعة (ج) :حذفت.
المدرس  :لماذا؟

قائد المجمكعة (ب)  :ألف النكف تحذؼ مف جمع المذكر السالـ عند اإلضافة.

المدرس  :أحسنت ،بارؾ اهلل فيؾ؟
ثـ يتـ تطبيؽ االختبار التككيني الخاص بمكضكع جمع المذكر السالـ ( 10دقائؽ).
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ممحق ()2
الخطة التدريسية لممجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية (االستقرائية)

الصف  :الثاني المتوسط

الموضوع  :جمع المذكر السالم والممحق به

األهداف السموكية -:

يتكقع مف الطالب أف -:

 )1يعرؼ جمع المذكر السالـ .

 )2يحدد عالمة جمع المذكر السالـ في اإلعراب .
 )3يعرؼ األسماء الممحقة بجمع المذكر السالـ .

 )4يحدد عالمة اإلعراب لمممحؽ بجمع المذكر السالـ .
 )5يعطي أمثمة لجمع المذكر السالـ .

 )6يعطي أمثمة لمممحؽ بجـ ع المذكر السالـ.
الوسائل التعميمية المستخدمة -:السبكرة الطباشيرية
سير الدرس-:

خطوات الدرس

أوالً :التمهيد والمقدمة ( 5دقائق).
المدرس  :درستـ في الدرس السابؽ مكضكعنا مف مكضكعات قكاعد المغة العربية كىك مكضكع
(المثنى كالممحؽ بو).
المدرس  :مف منكـ يعطينا جممة مفيدة فييا مثنى؟
اؿريقاف مثابراف.
طالب  :ف

المدرس  :مف منكـ يعطينا جممة مفيدة فييا ممحؽ بالمثنى؟
طالب  :زار المدرسة اثناف مف المشرفيف.

كاليكـ نتناكؿ مكضكعا آخر مف مكضكعات قكاعد لغتنا العربية الجميمة كىك مكضكع

(جمع

اء بأحاديثنا أك
المذكر السالـ كالممحؽ بو) كىك مف المكضكعات التي يكثر استعمالنا لمفرداتو سك ن
كتاباتنا كىذا ما سنحاكؿ معرفتو في درسنا ليذا اليكـ.
ثانياً -ثالثاً :العرض والربط والموازنة ( 25دقيقة)
يكتب المدرس عددان مف األمثمة عمى السبكرة

((بؿ ظننتـ أف لف ينقمب الرسكؿ كالمؤمنكف إلى أىمييـ))

((إف يكف منكـ عشركف صابركف يغمبكا مائتيف)) (( إف اهلل ال يحب الخائنيف))
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الميندسكف نشيطكف

العراقيكف يحبكف أرضيـ

المدرس  :ما نكع ما تحتو خط في األمثمة السابقة؟
طالب  :أسماء.

المدرس  :عمى ماذا تدؿ تمؾ األسماء؟
طالب  :تدؿ عمى الجمع.

المدرس  :ما نكع الجمع؟

طالب  :جمع مذكر سالـ.

المدرس :كيؼ يجمع االسـ جمع مذكر سالـ؟

طالب  :بزيادة كاك كنكف مفتكحة في حالة الرفع كياء كنكف مفتكحة في حالتي النصب كالجر.

المدرس :مف يعطيني مفرد الكممات التي جاءت جمع مذكر سالـ في األمثمة السابقة.
طالب :مؤمف ،صابر ،خائف ،ميندس ،نشيط ،عراقي.

المدرس  :ىؿ يحدث تغيير في المفرد عند جمعو جمع مذكر سالـ؟
طالب  :كال يا أستاذ.

مذكر سالـ ا يا طالب؟
ا
المدرس  :ىؿ كؿ األسماء تجمع جمعا
طالب  :كال يا أستاذ.

المدرس  :أم األسماء يمكف أف تجمع ىذا الجمع؟

مذكر سالـ ان إال العمـ كالصفة.
ان
طالب  :ال يجمع جمعان
المدرس  :أحسنت؟

المدرس  :أذف يا طالب ال يجمع جمعنا مذك نار سالمنا إال العمـ كالصفة التي ليست مف باب
(أفعؿ -فعالء) كال مف باب (فعالف -فعمى).
المدرس  :ما ىي عالمات اإلعراب لجمع مذكر سالـ؟
طالب  :يرفع بالكاك كينصب كيجر بالياء.

يكتب المدرس األمثمة اآلتية عمى السبكرة-:

(( أمدكـ بأنعاـ كبنيف )) ((قاؿ تزرعكف سبع سنيف دأبنا))
((إف يكف منكـ عشركف صابركف يغمبكا مائتيف))

((بؿ ظننتـ أف لف ينقمب الرسكؿ كالمؤمنكف إلى أىمييـ))
المدرس  :ما نكع ما تحتو خط في األمثمة السابقة؟
طالب  :أسماء.

المدرس  :عمى ماذا تدؿ تمؾ األسماء؟
طالب  :تدؿ عمى الجمع.

المدرس  :ماذا نسمي ىذه األلفاظ؟

طالب :نسمييا ممحؽ بجمع المذكر السالـ.
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المدرس  :لماذا نسمييا ممحؽ بجمع المذكر السالـ؟

طالب  :ألنيا لـ تستكؼ شركط ج مع المذكر السالـ فيي ليست بعمـ أكصفة كمع ذلؾ تعامؿ
معاممتو في األعراب .

المدرس  :أذف ما ىي عالمات اإلعراب لمممحؽ بجمع المذكر السالـ؟

طالب  :يأخذ إعراب جمع المذكر السالـ فيرفع بالكاك كينصب كيجر بالياء .

المدرس  :مف يمثّؿ بجممة فييا ممحؽ بجمع المذكر السالـ مجركر؟
طالب  :قكلو تعالى ((كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالسنيف)).

المدرس  :أذف يا طالب ال يجمع جمعا مذك ار سالما إال العمـ كالصفة.
يكتب المدرس المثاؿ اآلتي عمى السبكرة-:
فاعمك الخير مجتيدكف

المدرس  :أيف النكف في كممة (فاعمك)؟
طالب  :حذفت.

المدرس  :لماذا؟

طالب  :ألف النكف تحذؼ مف جمع المذكر السالـ عند اإلضافة.

المدرس  :أحسنت ،بارؾ اهلل فيؾ؟

رابعاً :استنباط القاعدة ( 7دقائق)
المدرس  :مف يعرؼ جمع المذكر السالـ؟

طالب  :يجمع االسـ جمعنا مذك نار سالمنا بزيادة كاك كنكف مفتكحة في حالة الرفع كياء كنكف
مفتكحة في حالتي النصب كالجر مف غير تغيير في مفرده.

المدرس  :ىؿ كؿ األسماء تجمع جمعنا مذك انر سالمان؟
طالب  :ال يجمع جمعنا مذك نار سالمنا إال العمـ كالصفة التي ليست مف باب (أفعؿ -فعالء ) كال مف
باب (فعالف -فعمى).

المدرس  :ماذا يحدث لجمع المذكر السالـ إذا أضيؼ؟

طالب  :تحذؼ النكف ـ ف جمع المذكر السالـ عند اإلضافة.

المدرس  :مف يعرؼ الممحؽ بجمع المذكر السالـ؟

طالب  :يمحؽ بجمع المذكر السالـ في إعرابو ألفاظ منيا ألفاظ العقكد  ،كأىمكف  ،كبنكف  ،كسنكف ،

كعالمكف.

خامساً :التطبيق ( 8دقائق)
يكجو المدرس لمطمبة األسئمة اآلتية-:
)1

)2

أجعؿ كؿ كممة مف اؿكممات اآلتية جمع مذكر سالمان .فائز ،محمد ،منتصر ،ميندس.
أعرب ما تحتو خط .أ) يقدر الناس المخمصيف ،ب) فاعمك الخير يحبيـ أىمييـ.
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ممحق ()3

أداة البحث بصيغتها األولية
االسم:

الصف :الثاني المتوسط

الشعبة:

المادة  :قواعد المغة العربية

المطموب رسم دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لمفقرات اآلتية جميعها :
 .1جمع المذكر السالـ عالمة رفعو … .آ -الضمة

 .2المنقكص ىك االسـ الذم ينتيي أخره بػ ………… .
آ -ياء الزمة مكسكر ما قبميا ب-ألؼ الزمة

ب -الكاك

ج -األلؼ

ج -ىمزة قبميا ألؼ زائدة

 .3فاز الفريقاف …………  .آ -كمتاىما ب -كالىما ج -كمييما
 .……… .4مجتيداف  :آ -الطالب ب -الطالباف
 .5عالمة الرفع في المثنى ……آ -الكسرة

ج -الطالبيف

ب -األلؼ ج -ألفتحة بدؿ الكسرة

 .6يجمع االسـ جمع مذكر سالمنا بزيادة ……… .
ج -ألؼ كتاء
ب -ألؼ كنكف
آ -كاك كنكف

 .7مف بيف الكممات اآلتية ممحؽ بالمثنى :أ -عشركف ب -اثناف ج -عالميف

 .8عالمة النصب في اؿجمع المؤنث السالـ :آ -ألفتحة ب -الكسرة بدؿ ألفتحة ج -الياء
 .9مثنى كممة عصا ىي  ..................أ -عصكاف

 .10الممحؽ بالمثنى منصكب في إحدل الجمؿ اآلتية-:
مررت باؿالع ِه
بيف كمييما ب -جاء الالعباف كالىما
آ-
ُ 

ب -عصاياف

ج-عصاف

ج -رأيت اؿالع ِه
بيف كمييما

 .11االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف أك اثنتيف مع تغير في بناء مفرده ىك جمع:
آ -تكسير

ب -مؤنث سالـ

ج -مذكر سالـ

 .12أختر الجممة الصحيحة:
أ -إف األشرِهار مندحريف ب -إف األشرَظار مندحركف
 .13يمكف جمع كممة (ثيب) جمع مؤنث سالـ ألنيا:
أ -صفة لما ال يعقؿ

ب -عمـ ألنثى

ج -إف األشرُ ار مندحريف

ج -مصغر لما ال يعقؿ

" .14شاىدت الطائرات" الطائرات  -:مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو -:
آ -ألفتحة المقدرة

ب -الكسرة

 .15ىذاف ..................إلى المسجد.

ج -الكسرة بدؿ ألفتحة

أ -ساعييف

ب -ساعياف

ج -ساعيا.

 .16تعرب كممة (المجاىديف ) في قكلو تعالى "فضؿ اهلل المجاىديف عمى القاعديف درجة "
المجاىديف :مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو:
آ -ألفتحة

ب -الياء

 .17كممة (دراىـ) جمع تكسير عمى كزف :أ -فعائؿ
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ج -ثبكت النكف

ب -فعالؿ

ج -فعكؿ

أثر استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني عمى تحصيل طمبة الصف الثاني المتوسط ...

 .18أختر الجممة الصحيحة:
ِه
المعممات مثابر ِه
ات.
ج-
ات.
ب-
ات.
أ-
المعممات مثابر َظ
َظ
المعممات مثابر ُ 
ُ 
 .19في إحدل الجمؿ اآلتية لفظ ممحؽ بجمع المذكر السالـ :
ج -الميندسكف نشيطكف
ب -الطمبة مجتيدكف
آ -في المكتبة تسعكف كتابنا
ج -انتصاريات
ب -انتصاركف
 .20جمع االسـ (انتصار) ىك :آ -انتصارات
 .21في إحدل الجمؿ اآلتية جمع تكسير :آ" -كاذكركا اهلل في أياـ معدكدات"
ج" -اهلل نكر السمكات كاألرض"
ب -انتصارات العراؽ كثيرات
 .22عند تثنية االسـ الممدكد فإذا كانت ىمزتو أصمية فأنيا :
ج -تبقى عمى حاليا
ب -تقمب ياءان
أ -تقمب كاكان
 .23أختر الجممة الصحيحة:
ب -مساعدم الناس محترمكف.
أ -مساعدكف الناس محترمكف.
ج -مساعدك الناس محترمكف.
 .24الصفة إذا كانت مف باب (أفعؿ -فعالء) أك مف باب (فعالف -فعمى) فأنيا:
ب -يجكز أف نجمعيا أك ال نجمعيا
أ -تجمع جمعا مذك نار سالمنا
مذكر سالـ ا مطمقان.
ا
ج -ال يجكز أف تجمع جمعا
 .25تثنية االسـ المقصكر تككف :
كالجر
أ -بزيادة ألؼ كنكف مكسكرة في حالة الرفع كياء كنكف مكسكرة في حالتي النصب
مع قمب األلؼ ياءان إف كانت رابعة فصاعدان.
كالجر
ب -بزيادة ألؼ كنكف مفتكحة في حالة الرفع كياء كنكف مفتكحة في حالتي النصب
فقط.
ج -ال يمكف تثنية االسـ المقصكر.
 .26يعامؿ االسـ الممدكد في حالة جمع المذكر السالـ معاممة:
ج -التثنية.
ب -جمع المذكر السالـ
أ -المفرد
 .27أختر الجممة الصحيحة:
عادؿ
القاضي
ج -كاف
ب -كاف
القاضي عادالن
أ -كاف القاضي عادالن
ُ 
َظ
ُ 
 .28مف بيف الجمؿ اآلتية جمع تكسير يدؿ عمى الكثرة  :آ -فتية ب -سحرة ج -أرغفة
ب -صحراءتاف
أ -صحراءاف
..............
 .29مثنى كممة صحراء ىي
ج -صح اركاف
ج -رحيكات.
ب -رحيات
أ -رحات
 .30جمع كممة رحى.
 .31الجمع الذم يدؿ عمى أكثر مف اثنيف أك اثف تيف إلى العشرة كعمى كزف (أفعؿ -أفعمة )
ب -جمع تكسير مف نكع القمة
أ -تكسير مف نكع جمع الكثرة
يككف جمع :
ج -مؤنث سالـ.
ب -تحذؼ النكف
أ -نضيؼ نكننا أخرل
 .32عند إضافة المثنى
ج -ال تحذؼ نكف المثنى
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ممحق ()4
أداة البحث بصيغتها النهائية
الصف :الثاني المتوسط

االسم:

المادة  :قواعد المغة العربية

الشعبة:

عزيزي الطالب 0000
اقرأ التعميمات اآلتية قبل اإلجابة عن فقرات االختبار :
أ  -اكتب اسمؾ ،كشعبتؾ في المكاف المخصص ليما.
ب -أمامؾ اختبار يتككف مف عدد مف الفقرات  ،المطمكب اإلجابة عف الفقرات جميعيا دكف
ترؾ كاحدة منيا.
ج -تعميمات التصحيح :

خصصت درجة كاحدة لمفقرة التي تككف إجابتيا صحيحة ،كصفر لمفقرة التي تككف إجابتيا غير
صحيحة ،كتعامؿ الفؽ رة المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف إجابة كاحدة معاممة الفقرة غير
الصحيحة.
المطموب رسم دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لمفقرات اآلتية جميعها:
آ -الضمة

 .1جمع المذكر السالـ عالمة رفعو ….

ب -الكاك

 .2اؿمنقكص ىك االسـ الذم ينتيي أخره بػ ………… .
آ -ياء الزمة مكسكر ما قبميا
 .3فاز الفريقاف ………… .
 .……… .4مجتيداف :

 .5عالمة الرفع في المثنى …….

ب-ألؼ الزمة
آ -كمتاىما

آ -الطالب
آ -الكسرة

ج -ىمزة قبميا ألؼ زائدة
ب -كالىما

ب -الطالباف

ب -األلؼ

 .6يجمع االسـ جمع مذكر سالمنا بزيادة ……… .
آ -كاك كنكف

ج -األلؼ

ب -ألؼ كنكف

 .7مف بيف الكممات اآلتية ممحؽ بالمثنى :أ -عشركف

ج -كمييما

ج -الطالبيف

ج -ألفتحة بدؿ الكسرة
ج -ألؼ كتاء

ب -اثناف

ج -عالميف

 .8عالمة النصب في اؿجمع المؤنث السالـ  :آ -ألفتحة ب -الكسرة بدؿ ألفتحة ج -الياء
 .9مثنى كممة عصا ىي ..................

أ -عصكاف

ب -عصاياف

 .10االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف أك اثنتيف مع تغير في بناء مفرده ىك جمع:
آ -تكسير

ب -مؤنث سالـ
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ج -مذكر سالـ

ج-عصاف

أثر استخدام إستراتيجية التعمم التعاوني أإلتقاني عمى تحصيل طمبة الصف الثاني المتوسط ...

 .11أختر الجممة الصحيحة:

ب -إف األشرَظار مندحركف
أ -إف األشرِهار مندحريف
 .12يمكف جمع كممة (ثيب) جمع مؤنث سالـ ألنيا:
ب -عمـ ألنثى

أ -صفة لما ال يعقؿ

ج -إف األشرُ ار مندحريف
ج -مصغر لما ال يعقؿ

 .13ىذاف ..................إلى المسجد .أ -ساعييف

ج -ساعيا.

ب -ساعياف

 .14تعرب كممة (المجاىديف ) في قكلو تعالى "فضؿ اهلل المجاىديف عمى القاعديف درجة "
المجاىديف :مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو:
آ -ألفتحة

ب -الياء

 .15كممة (دراىـ) جمع تكسير عمى كزف:

ج -ثبكت النكف

أ -فعائؿ

 .16أختر الجممة الصحيحة:

ب -فعالؿ

ج -فعكؿ

ات.
أ-
المعممات مثابر ُ 
ُ 
المعممات مثابر ِه
ات.
ب-
َظ
ِه
ات.
ج-
المعممات مثابر َظ

 .17في إحدل الجمؿ اآلتية لفظ ممحؽ بجمع المذكر السالـ :
آ -في المكتبة تسعكف كتابان

ب -الطمبة مجتيدكف

 .18جمع االسـ (انتصار ) ىك :آ -انتصارات

ب -انتصاركف

 .19في إحدل الجمؿ اآلتية جمع تكسير:
ب -انتصارات العراؽ كثيرات

 .21أختر الجممة الصحيحة:

ج" -اهلل نكر السمكات كاألرض"

ب -تقمب ياءان

أ -مساعدكف الناس محترمكف

ج -مساعدك الناس محترمكف.

ج -انتصاريات

آ" -كاذكركا اهلل في أياـ معدكدات"

 .20إذا كانت ىمزة االسـ الممدكد أصمية فعند تثنية االسـ:
أ -تقمب كاكان

ج -الميندسكف نشيطكف

.

ج -تبقى عمى حاليا

ب -مساعدم الناس محترمكف

 .22الصفة إذا كانت مف باب (أفعؿ -فعالء) أك مف باب(فعالف -فعمى) فأنيا:
ب -يجكز أف نجمعيا أك ال نجمعيا

أ -تجمع جمعا مذك ار سالما

ج -ال يجكز أف تجمع جمعا مذك ار سالما مطمقان.

 .23تثنية االسـ المقصكر تككف:

أ -بزيادة ألؼ كنكف مكسكرة في حالة الرفع كياء كنكف مكسكرة في حالتي النصب كالجر
مع قمب األلؼ ياءان إف كانت رابعة فصاعدان.
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ب -بزيادة ألؼ كنكف مفتكحة في حالة الرفع كياء كنكف مفتكحة في حالتي النصب
كالجر فؽط.

ج -ال يمكف تثنية االسـ المقصكر.
 .24إذا جمع االسـ الممدكد جمع مذكر سالـ عكمؿ:
أ -معاممة المفرد

ب -معاممة جمع المذكر السالـ

 .25أختر الجممة الصحيحة:

ال
ب -كاف
ال
القاضي عاد ن
أ -كاف القاضي عاد ن
ُ 
 .26مف بيف الجمؿ اآلتية جمع تكسير يدؿ عمى الكثرة :
آ -فتية

 .27مثنى كممة صحراء ىي

ب -سحرة

ج -معاممة التثنية.
عادؿ
ج -كاف اؿقاضي
ُ 
َظ
ج -أرغفة

أ -صحراءاف

..............

ب -صحراءتاف

ج -صح اركاف
 .28جمع كممة رحى.

أ -رحات

ب -رحيات

ج -رحيكات .

 .29الجمع الذم يدؿ عمى أكثر مف اثنيف أك اثنتيف إلى العشرة كعمى كزف
يككف جمع  :أ -تكسير مف نكع جمع الكثرة

(أفعؿ -أفعمة )

ب -جمع تكسير مف نكع القمة

ج -مؤنث سالـ.
 .30عند إضافة المثنى

ال تحذؼ نكف المثنى

أ -فضيؼ نكنان أخرل
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ب -تحذؼ النكف

ج-

