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تلمیذات الصف دى ل في تنمیة التحصیل النحوي التبادليستراتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس ر استخدام اثأ
  .اإلعدادياألول 

  :إعـــداد
  دكتور / عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود

  ستاذ المناهج وطرق تدریس اللغة العربیةا
   . جامعة الفیوم –المساعد في كلیة التربیة 

  ة : ـــدمــــمق
یبدو النحو مهمـًا ألنـه یهیـئ اسـتخدام اللغـة وفـق إطـار تنظیمـى متفـق علیـه وهـو وسـیلة لضـبط الكـالم ، وتصـحیح 
األسـالیب ، ومـن ثـم فتـدریس النحـو لـیس غایـة فـى ذاتـه ، بـل وسـیلة إلـى غایـة هـى ضـبط الكلمـات ، وتعلـیم نظــام 

) ، (  24 – 21:  14(  لـم مـن الخطـأ فـي الكتابـة.تألیف الجمل ، لیسلم اللسان من الخطأ في النطق ، ویسلم الق
17  :124  ) ، (11  :26  ) ، (19  :151 ((*)  

المفــاهیم النحویــة الخاصــة بكیفیــة ترتیــب الجملــة وتحدیــد مواقــع تركیــب الكلمــات فیهــا تبعــًا لكــل  خــرائط إن معرفــة
نحویــة یبــدو ضــروریًا وذلــك ألن تحدیــد قاعــدة نحویــة وٕادراك العالقــات الخاصــة الممیــزة لكــل مفهــوم مــن المفــاهیم ال

صــاحبها المطلقــة  ولــیس مسـألة ذاتیــة منوطــة بـإرادةمواقـع مكونــات الجملـة لــیس أمــرًا عفویـًا ، مــرده إلــى الصـدفة ، 
مــا یتحــتم فیــه تقــدیم مفــاهیم نحویــة معینــة علــى ثمــة ضــوابط محــددة تتناولــه ، ومــن هــذه الضــوابط مــن كــل قیــد بــل 

االستفهام ، والشرط ، ومنها ما یجب فیه تـأخیر مفـاهیم محـددة مـن مكوناتهـا عـن غیرهـا غیرها فى الجملة كأدوات 
كالمبتــدأ والخبــر فــى حــاالت بعینهــا والســبیل إلهمــال هــذه الضــوابط فــى الجملــة ، كمــا ال مجــال للخــروج علیهــا فــى 

دة المعنـــى فـــى خریطـــة لهـــا دور فـــى إفـــاأن لكـــل صـــورة مـــن الصـــور المحتملـــة فـــى الجملـــة  االلغـــة ، ومقتضـــى هـــذ
الموقف اللغوى یخالف دور غیرها من الخرائط فـى الصـور البدیلـة لهـا ، وفیمـا یلـى أمثلـة للوقـوع فـى الخطـأ بسـبب 

  یبة خاصة:یطبیعة خریطة المفاهیم النحویة للجملة العربیة من خصائص ترت هإغفال ما تفرض
    قال تعالى: ( -1

          / 50) النجم  ،
51  

(ثمـود) مفعـوًال مقـدمًا ، لكـان هـذا اإلعـراب خطـًأ ، ألن (مـا) النافیـة لهـا الصـدارة ، فـال یعمـل مـا بعـدها  تفلو أعربـ
)فیما قبلها والصواب أن (ثمود) معطوف  ). على (عادًا   أو هو مفعول لفعل محذوف تقدیره : (وأهلك ثمودً

فلو قال  88البقرة /  )      قال تعالى : ( -2
ل إن (ما) موصولة بمعنى (من) لكان قوله خطأ ألنها لو كانت بمعنى (من) لرفع (قلیًال) على أنه خبر ، ئقا

  .ن قلیالً ئوالصواب أن (ما) مصدریة و(قلیًال) منصوب على الظرفیة خبر مقدم والتقدیر : إیمانهم كا
    قال تعالى : ( -3

     

         / المائدة (
                                                

ً لترتیب (*) ً فى مراجع البحث ، ویشیر الرقم الثانى إلى الصفحة . ھیشر الرقم األول إلى رقم المرجع وفقا  أبجدیا
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فلو قال قائل إن انتصاب (فأوارى) فى جواب االستفهام ، لكان إعرابه خطأ ، ألن جواب الشئ مسبب عنه  31
ال تتسبب عن العجز ، لذلك فالصواب أن  ةكما تقول أتذاكر فتنجح فالنجاح مسبب عن المذاكرة ، والموارا 

  رى) بالعطف على (أكون).اانتصاب (فأو 
إن استخدام خرائط المفاهیم النحویة فى تدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادى یبدو ضرورة ملحة 

إیاها دون قدرتهن على  نارههعض التلمیذات القواعد النحویة واستظألسباب ، لعل أهمها یكمن فى حفظ ب
فهمًا واضحًا یزول معه اللبس والغموض والتداخل بینها بحیث تكون  –غالبًا  –استخدامها ودون فهمهن إیاها 

كل قاعدة منها واضحة جلیة فى أذهانهن ولها خرائطها النحویة الخاصة التى تمیزها عن غیرها من خرائط 
  قواعد النحویة.ال

دهم أن یدخل أنه لو طلب من أح هكما أن بعض الطالب المعلمین یعانون من الضعف النحوى ، ومن مظاهر 
مبینًا أظهر الفروق مثًال بین الصفة ، والمضاف إلیه ، والبدل ، والخبر ، فقد ، مفیدة  كلمة (العرب) فى جمل

  .) 23) ، (  172 – 120:17بهذه المفاهیم النحویة ( یعجز ، فى حین أنه قد یسمع القواعد النحویة الخاصة
ساعد على قد تبالنكرة والمعرفة  النحویة الخاصةالخرائط أن معرفة طبیعة  –من وجهة نظر الباحث  –ویبدو 

  ا.تمیز كًال منه ـ  وقدعلى سبیل المثال ـ   المفاهیم النحویة المذكورةعامة بین إدراك الفروق ال
  المفاهیم المذكورة . تلك أظهر الفروق العامة بینلتوضیح  ،  الخرائط النحویةة من أمثلوفیما یلى بعض 

  من خرائط الصفة :   -1
  تعرب صفة      معرفة  معرفة +

  فى حاجه إلى االتحاد. العربالمسلمون  :مثال
  ومن خرائط المضاف الیه : -2

  لیهإ اً تعرب مضاف        معرفة+ نكرة 
  االتحاد فى حاجه إلى العربمثال : أمة 

  ومن خرائط البدل -3
  بدالً  تعرب      معرفة اسم إشارة +

  فى حاجه إلى االتحاد العربمثال : هؤالء 
  ومن خرائط الخبر  -3

  تعرب خبراً       نكرة إسم إشارة +
  . تحادفى حاجة إلى اال عربمثال : هؤالء 

ئط المفاهیم النحویة لتركیب الجملة دركت مكان الكلمة فى خراة السابقة یتبین أن التلمیذة لو أوفى ضوء األمثل
بینما لو وجدت  ،  فإن الثانیة تعرب صفةً  ، الثانیة معرفةالكلمة الكلمة األولى معرفة و  –مثًال  –فوجدت فیها 

وعندئذ قد یكون هذا أفضل مما لو سمعت ، إلیه  اً مضاف والثانیة معرفة ، فإن الثانیة تعرب الكلمة األولى نكرة
  خدامها استخداما صحیحا .تستطع استعمالها أو استنة ولم قاعدة نحویة معی
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المفاهیم النحویة وقد أجریت دراسات عدیدة لبحث فاعلیتها  ومن ثم تبدو أهمیة خرائط المفاهیم فى فهم واستخدام
  فى تدریس النحو ، وقد كشفت نتائج الدراسات التى استخدمتها عما یأتي:

كمـا ثبـت مـن دراسـة  إلـي المفـاهیم النحویـة التـى تتكـون منهـا النحویـة ةالقاعـدعلي تحلیـل  التلمیذاتإنها تساعد  -أ
Barry Blake )27  :529  (  

:  Cynthia Fisher  )34إنهـا تسـاعد األطفـال فـي تفسـیر األفعـال النحویـة (األزمنـة ) كمـا ثبـت مـن دراسـة  -ب
55  (  

-Xعلـي نحـو مـــا ثبـت مـن دراسـة  ى الكلمـات المفـاهیم النحویـة ومعـانإنها تساعد علي معرفـة العالقـات بـین  -جـ

Pabio Gamallo and Marco Gonzalez  (43)  .  
وبـــین  كمـــا تبـــدو أهمیـــة تبـــادل األدوار بـــین الطالـــب المعلـــم والتلمیـــذات فـــى تـــدریس النحـــو مـــن خـــالل الحـــوار بینـــه

جابـات علــى عــدد محــدود تلمیذاتـه أو بــین التلمیــذات بعضـهن بعضــًا وعــدم االقتصــار فـى توجیــه األســئلة وتلقــى اإل
مــن طــرح  –وهــن یمــثلن األغلبیــة داخــل حجــرة الدراســة  -مــن التلمیــذات النشــیطات ممــا یحــرم التلمیــذات األخریــات

  األفكار أو االستفسارات أو التعلیقات أو اإلضافات الخاصة بالمفاهیم النحویة
أنهــا تــدریس النحــو وأثبتــت نتائجهــا  وقــد أجریــت بعــض الدراســات لبحــث فاعلیــة اســتراتیجیة التــدریس التبــادلى فــى

تساعد على التعاون المسـتمر والتفاعـل بـین الطـالب فـى كتابـة أسـالیب تعبیریـة مختلفـة التراكیـب النحویـة كمـا ثبـت 
  )Duran , D. Monerso, C.  )36  :179 – 199من دراسة 
  .   Todd, Rebecca B. and Tracey , Diane H. (45)ودراسة  

تبــدو أهمیــة النحــو ، وأهمیــة تجریــب اســتخدام اســتراتیجیتى خــرائط المفــاهیم والتــدریس وفــى ضــوء مــا تقــدم 
  التبادلى فى تدریسه.

  حساس بمشكلة البحث:اال
دروس النحــو بطریقــة تقلیدیــة تقــدم فــى  –هــا ثناءاقبــل الخدمــة و  –یــدرس كثیــر مــن معلمــى اللغــة العربیــة 
  االمتحانات.واسترجاعها فى المدارس على إنها معرفة یجب حفظها 

  نتائج كثیر من الدراسات ما یأتى: وقد أظهرت
عــدم معرفــة الخصــائص المشــتركة للمفهــوم النحــوي أدي إلــي عــدم القــدرة علــي بنــاء الجملــة وفــق قواعــد اللغـــة  -أ

  )21العربیة والخطأ في ضبط مفرداتها . ( 
واسـتخدامها عــدم إدراك العالقــات كـان مــن أهـم األســباب المؤدیــة إلـي الضــعف فــي اكتسـاب المفــاهیم النحویــة  -ب

  ) . 16القائمة بین المفاهیم النحویة . ( 
) ، 13) ، (1) ، (8(تركیـــز كثیـــر مـــن الطـــالب المعلمـــین علـــي األســـئلة النحویـــة , التـــي تعتمـــد علـــي الحفـــظ  -جــــ

)3(. 

یار طریقة ورأي كثیر من الباحثین أن صعوبة النحو ترجع إلي المعلم , فهو الذي یقع علیه العبء في اخت
, وحثهم علي المشاركة وهذا ما أكده مؤتمر " الفصحي  التلمیذاتالتدریس المناسبة , ودوره في إثارة دوافع 
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من ضرورة  م 2001والنحو في ظل المتغیرات المعاصرة الذي عقد بكلیة دار العلوم بجامعة القاهرة , عام 

    )1(. المختلفة العنایة الخاصة بتدریس النحو العربي في مراحل التعلیم 
ون أمثلــة فــى تــدریس النحــو لتلمیــذات الصــف األول موقــد الحــظ الباحــث أن بعــض الطــالب المعلمــین قــد یســتخد

اإلعــدادى دون ربــط بینهــا وبــین طبیعــة خــرائط المفــاهیم الخاصــة بكــل قاعــدة والتــى تمیزهــا عــن غیرهــا مــن القواعــد 
 ةي بعـــض التلمیـــذات رغـــم وفـــرة األمثلـــة علـــى القاعـــدلـــدفـــى النحـــو النحویـــة وربمـــا كـــان هـــذا مـــن اســـباب الضـــعف 

  النحویة الواحدة.
إن بعض المعلمین الیتبعون  طریقـة (النحـو الوقـائى) المتضـمنة فـى خـرائط المفـاهیم بـل ینتظـرون وقـوع الخطـأ ثـم 

القواعـد  فاستخدام خرائط المفاهیم فى تـدریس النحـو قـد یسـاعد هـؤالء التلمیـذات فـى فهـمالمطالبة بالتصحیح ولذلك 
.   النحویة واستعمالها استعماًال صحیحًا

.   والقاعدة النحویة الواحدة قد تحتاج إلى أكثر من حصة لذا فاالهتمام بالكیف أوًال وأخیرًا
أن بعضــهم ال  –المتخصصــین فـى اللغــة العربیـة  –ثنـاء إشــرافه عـل متــدربى التربیـة المیدانیـة اكمـا الحـظ الباحــث 

خـــرائط مــن القواعـــد النحویــة فشـــاعت لـــدیهم بعــض أخطـــاء ناجمــة عـــن عــدم فهمهـــم  یحســنون اســـتخدام مــا تعلمـــوه
یــة ومــن أعــراض هــذه المشــكلة مــا عدادالمرحلــة اإل اتمیــذفــى تدریســهم النحــو لتل الصــور التركیبیــة للجملــة العربیــة

  یأتى:
لثبـات والتغییـر بیـان مجـاالت اوعـدم القاعدة النحویـة إلـى المفـاهیم التـى تتكـون منهاعدم القدرة على تحلیل   -أ 

  للقواعد النحویة الفرعیة المكونة للقاعدة النحویة الرئیسیة.فى تركیب عناصر الجملة وفقًا 
واضـحة جلیـه  الخلط بین القواعـد النحویـة المتباینـة وعـدم القـدرة علـى تدریسـها بحیـث تكـون كـل قاعـدة منهـا  - ب 

 .عن غیرها من القواعد النحویة األخرى اتمیذمتمیزة فى أذهان التل

االلقاء فـى دروس النحـو وعـدم االهتمـام ببیـان الصـور التركیبیـة فـى التـدریبات والتطبیقـات استخدام طریقة   -ج 
 دون القدرة على استعمالها.استخدام القواعد النحویة واستظهارها على  التلمیذاتالتى تساعد 

بــل ممــن اجتــازوا یــة عدادحلــة اإلالمر  تلمیــذاتفــى تــدریس النحــو ل علمــین لیســوا مــن المبتــدئینالء الطــالب المإن هــؤ 
االساسـیة ولكـن هـذه المبـادئ قـد اختلطـت فـى اذهـانهم وذاب بعضـها فـى  هالمرحلة األولي فـى تعلمـه ومـروا بمبادئـ

تركیبیـة لكـل منهـا سـماتها وتركیبهـا  لوضـعها فـى خـرائطالكافیـة بعض وطغي بعضها على بعض ولم تجـد الفـرص 
التركیبیـة األخـرى فبـدأ هـؤالء الطـالب المعلمـون وكـأنهم لـم یتعلمـوا مـن  خـرائطالبنائي الذي یمیزها عن غیرها من ال

.   النحو شیئًا
 تلمیــذاتثنـاء إشــرافه علـى متـدربى التربیـة المیدانیـة المتخصصــین فـى اللغـة العربیـة أن بعـض كمـا الحـظ الباحـث ا

علـى  نناهیـك عـن عـدم قـدرته علـى اسـتعمالها اتغیـر قـادر  نن بعض القواعد النحویة وهیحفظ اإلعدادیة مرحلةال
خــرائط المفــاهیم والعالقـات التركیبیــة البنائیــة فــى الجملـة العربیــة البســیطة فلــم  نتحدیـد مواقــع الكلمــات وعـدم إدراكهــ

                                                
) كلیـة دار العلــوم : وقــائع مــؤتمر " الفصــحي والنحــو فــي ظــل المتغیــرات المعاصــرة " المنعقــد فــي الفتــرة مــا بــین 1(

  جامعة القاهرة . –م . بكلیة دار العلوم  26/2/2001 –م 25/2/2001
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إلــي  –مـن الطــالب المعلمـین بــل قـد یتشــابهن معهـم  نتكـن حـال هــؤالء التلمیـذات بأحســن مـن حــال بعـض معلمــیه
النحـوى والتـى قـد تمتـد لتصـل إلـى حـد عـدم فهـم واسـتعمال مبـادئ القواعـد فى أعراض مشكلة الضعف  –حد كبیر 

البسیطة كتابة صحیحة لذلك كان هـذا البحـث محاولـة تتجـه إلـى الضروریة لكتابة الجمل المفیدة النحویة االساسیة 
التبــادلى فـــى  هیم والتـــدریساإحیــاء هـــذه المبــادئ والتـــذكیر بهــا والتـــدریب علیهــا باســـتخدام اســتراتیجیتى خـــرائط المفــ

  تدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادى عسى أن تؤتى ثمارها المرجوة.
  ** تحدید مشكلة البحـــــث : 

تتلخص مشكلة البحث فى معاناة كثیـر مـن تلمیـذات الصـف األول اإلعـدادى مـن الضـعف فـى النحـو وعـدم القـدرة 
  سؤال اآلتي:ومن ثم تحددت مشكلة هذا البحث فى العلى فهمه وتوظیفه 

ما أثر استخدام اسـتراتیجیتى خـرائط المفـاهیم والتـدریس التبـادلى فـى تنمیـة التحصـیل النحـوى لـدي تلمیـذات الصـف 
  األول اإلعدادى.

  یحاول أن یجیب عن األسئلة اآلتیة : وبتحلیل السؤال السابق فإن البحث الحالى
ــــــدریس النحــــــو لتلمیــــــذات -1 الصــــــف األول اإلعــــــدادي باســــــتخدام  مــــــا المهــــــارات التدریســــــیة الالزمــــــة لت

  استراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي ؟ 
مـا مسـتویات اسـتخدام الطــالب المعلمـین ( عینـة البحـث ) للمهــارات التدریسـیة الالزمـة لتـدریس النحــو  -2

س داخــل الفصــول المدرســیة لتلمیــذات الصــف األول اإلعــدادي باســتراتیجیتي خــرائط المفــاهیم والتــدری
  التبادلي ؟ 

كیف یمكن تدریب الطالب المعلمین ( عینة البحث) علـي المهـارات التدریسـیة الالزمـة لتـدریس النحـو  -3
  باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي ؟ 

ما مستویات الطالب المعلمین بعد تدریبهم علـي المهـارات التدریسـیة الالزمـة لتـدریس النحـو لتلمیـذات  -4
  ألول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي ؟ الصف ا

كتســبها الطالــب التــي ا –مــا أثــر المهــارات التدریســیة الســتراتیجیتي خــرائط المفــاهیم والتــدریس التبــادلي  -5
س لهنعلي تحصیل تلمیذات الصف األ –المعلم    ؟  ول اإلعدادي الالئى درّ

  البحـــــث :  ** فــروض
  .. حاول هذا البحث أن یختبر الفروض اإلحصائیة اآلتیة : 

توجد فروق دالة إحصائیًا بین التكـرارات األصـلیة والتكـرارات المتوقعـة لـدرجات عینـة البحـث مـن مـوجهي  -1
" المهــارات التدریســیة الالزمــة لتــدریس النحــو لتلمیــذات الصــف األول  ةاللغــة العربیــة فــي مفــردات اســتبان

"  2اإلعدادي باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي , وذلـك علـي النحـو الـذي یبینـه اختبـار " كـا
.  

توجد فروق دالة إحصائیًا بین التكرارات األصـلیة والتكـرارات المتوقعـة لـدرجات عینـة البحـث مـن الطـالب  -2
نحــــو لتلمیــــذات الصــــف األول المعلمــــین مــــن حیــــث اســــتخدامهم المهــــارات التدریســــیة الالزمــــة لتــــدریس ال

 " . 2اإلعدادي باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي وذلك علي النحو الذي یبینه اختبار " كا
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 المجموعات : ثالث توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات  -3

اســـتراتیجیة خـــرائط المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت تلمیـــذاتها القواعـــد النحویـــة المقـــررة ب -أ
  المفاهیم .

المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست تلمیذاتها القواعد النحویة المقررة ذاتها باستراتیجیة  - ب
  التدریس التبادلي .

المجموعــة الضــابطة : التــي درســت تلمیــذاتها القواعــد النحویــة المقــررة ذاتهــا بالطریقــة المعتــادة  -جـــ
  یذات الصف األول اإلعدادي .حالیًا في تدریس النحو لتلم

  في اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة في الجوانب اآلتیة : 
  التركیب اللغوي . -أ

  اإلعراب والضبط بالشكل . -ب
  حفظ القواعد النحویة . -جـ

  وذلك علي النحو الذي یبینه اختبار " ت "  .
  ** حـــدود البحـــث : 

  :  اآلتیةالحدود .. اقتصر هذا البحث علي 
 المقررة على تلمیذات الصف األول اإلعدادى هي:تدریس خمسة فقط من موضوعات النحو  -1

 . المفعول المطلقب  ـ    .                        و الخبرالمبتدأ   -أ 

 .   سماءالمعرب والمبنى من األ د ـ    .                          المفعول بهجـ                  

  . المعرب والمبنى من األفعالهـ ـ                 
تـــدریس كـــل موضـــوع مـــن الموضـــوعات النحویـــة المـــذكورة فـــى حصـــتین مدرســـیتین فقـــط ســـواء لتلمیـــذات  -2

  . المجموعتین التجریبیتین أو لتلمیذات المجموعة الضابطة
 . ومفصول مدرسیة من الصف األول اإلعدادى فى مدرسة المحمدیة اإلعدادیة فى الفی ةتلمیذات ثالث -3

تخصــص :  (الطــالب المعلمــین) فــي الفرقــة الثالثــة مــن التعلــیم العــاممــن طــالب التربیــة العملیــة  مجموعــة -4
 م . 2007 –م  2006في العام الجامعي في كلیة التربیة في الفیوم اللغة العربیة 

یجیتا مــوجهي اللغـــة العربیـــة الـــذین تـــم تـــدریبهم علــى بعـــض اســـترتیجیات التـــدریس الحدیثـــة (ومنهـــا اســـترات -5
 خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى) فى دورة تدریبیة فى مركز التطویر التربوي فى الفیوم

  ** خطوات البحـــث : 
لتحدید المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باسترااتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي قام  -1

  الباحث بما یأتي:
زمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول ات التدریسیة الالتصمیم استبانة لتحدید المهار   -أ 

 اإلعدادى باستراتیجیتى: خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي.
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على عینة البحث  –بعد االطمئنان إلى توافر الشروط الموضوعیة فیها  – تطبیق االستبانة  - ب 
ریس الحدیثة ومنها من موجهي اللغة العربیة الذین تم تدریبهم على بعض استراتیجیات التد

التربوي فى  استراتیجیتا خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى فى دورة تدریبیة فى مركز التطویر
 الفیوم.

  رصد نتائج تطبیق االستبانة فى جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها.  -ج 
زمة لتدریس النحو الال لتحدید مستویات استخدام الطالب المعلمین (عینة البحث) للمهارات التدریسیة -2

  لتلمیذات الصف األول اإلعدادى قام الباحث بما یأتي:
  تصمیم بطاقتى مالحظة: -أ

 خرائط المفاهیم.بطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالب المعلم فى تدریس النحو باستراتیجیة  -1

 ریس التبادلىبطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالب المعلم فى تدریس النحو باستراتیجیة التد -2

علــى عینـة البحـث مــن  - امـالمالحظـة بعــد االطمئنـان إلـى تــوافر الشـروط الموضـوعیة فیه -تطبیـق بطـاقتى  -ب
زمـــــة لكـــــل اســـــتراتیجیة مـــــن الطـــــالب المتعلمـــــین تطبیقـــــًا قبلیـــــًا لتحدیـــــد مســـــتویات أدائهـــــم المهـــــارات التدریســـــیة الال

جیة التــدریس التبــادلى) لتــدریس النحــو لتلمیــذات الصــف األول االســتراتیجیتین (اســتراتیجیة خــرائظ المفــاهیم واســتراتی
  اإلعدادى داخل الفصول المدرسیة.

  رصد نتائج التطبیق القبلى لبطاقتى المالحظة فى جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها. -جـ
و لتلمیــذات الصــف زمــة لتــدریس النحــلبحــث) علــى المهــارات التدریســیة الاللتــدریب الطــالب المعلمــین (عینــة ا -3

  األول اإلعدادى باستراتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى قام الباحث بما یأتى:
ن المهارات التدریسیة تصمیم برنامجین تدریبیین إلكساب عینة البحث من الطالب المعلمی  -أ 

 زمة لتدریس النحو بكل استرتیجیة من االستراتیجیتین.الال

یین على عینة البحث من الطالب المعلمین لتدریبهم على تطبیق البرنامجین التدریب  - ب 
  زمة لتدریس النحو باسترتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى.الال المهارات التدریسیة

بعد تدریبهم على المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس ولتحدید مستویات الطالب المعلمین (عینة البحث)  -4
ألول اإلعدادى باستراتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى قام الباحث بتطبیق النحو لتلمیذات الصف ا

بطاقتى المالحظة على عینة البحث من الطالب المعلمین تطبیقًا بعدیًا لتحدید مستویات أدائهم المهارات 
اتیجیة التدریس التبادلى) التدریسیة الالزمة لكل استراتیجیة من االستراتیجیتین (استرتیجیة خرائط المفاهیم واستر 

  لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادى داخل الفصول المدرسیة.
التى اكتسبها الطالب  –لتحدید أثر المهارات التدریسیة الستراتیجیتى خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى   -5

  الباحث بما یأتى: على تحصیل تلمیذات الصف األول اإلعدادى الالئى درس لهن قام –المعلم 
علي مجموعات  Pre-Test تطبیق االختبار التحصیلي " فهم واستخدام المفاهیم النحویة " كاختبار قبلي -أ

  عینة البحث من تلمیذات الصف األول اإلعدادي , وهي : 
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المجموعة التجریبیة األولى التي ّدرس لتلمیذاتها أحد الطالب المعلمین ممن اكتسبوا المهارات  -1
  لتدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم .ا
المجموعة التجریبیة الثانیة التي درس لتلمیذاتها أحد الطالب المعلمین ممن اكتسبوا المهارات  -2

  التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي .
  بالطریقة المعتادة . الطالب المعلمینتها أحد المجموعة الضابطة التي ّدرس النحو لتلمیذا -ـ3

تدرس موضوعات النحو المقررة وفقًا لطریقة التدریس قرینة كل  –المذكورة آنفًا  –ثالث المجموعات  -
  منها علي النحو السابق بیانه .

ثالث المجموعات تلمیذات علي Post-Test تطبیق االختبار التحصیلي نفسه كاختبار بعدي  - ب
  موضوعات النحو المقررة  نعلي مدى فهمهن واستخدامهن المفاهیم النحویة بعد دراستهللتعرف 

  رصد نتائج تطبیق االختبارین القبلي والبعدي في جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها . -جـ
  تقدیم التوصیات واالقتراحات في ضوء ما تم التوصل إلیه . - د

  أھمیة الدراسة:
سة مخططى المناهج فى إعادة النظر فى صیاغة مناهج نحویة تركز فى بنائها على مهارات قد تفید هذه الدرا
  توظیف النحو.

طرق تدریس النحو السائدة حالیًا فى المدارس اإلعدادیة مما یساعد فى وقد تفید منفذي المناهج فى تطویر 
الموجهین فى تطویر التوجیه تركیزًا  المرحلة اإلعدادیة وقد تفید تلمیذاتعالج الضعف النحوى الذي یعانى منه 

على توظیف مهارات تدریس النحو باستراتیجیتین من استراتیجیات التدریس الحدیثة هما استراتیجیة خرائط 
  المفاهیم واستراتیجیة التدریس التبادلى

  ** مصطلحات البحــث : 
تي یقوم بها المعلم والمتعلمون في تتابع یمكن تعریفها إجرائیًا بأنها مجموعة اإلجراءات ال  االستراتیجیة : -1

فهم المتعلمین منطقي لتناول موضوعات النحو بالتحلیل والمناقشة والتخطیط لألفكار ؛ بغرض تنمیة مهارات 
) ,            (  18-1:  6) , ( 215 – 213:  12. ( القواعد النحویة وتوظیفها فى استخداماتهم اللغویة

18  :301 – 302 (  
للخصائص ینشأ عن تجرید  Mental Construction) " هو تكوین عقلي  114:  42( فهوم :الم -2

معرب ، مبنى ، مفعول ، فاعل ، خبر ، مثل إسما یعبر عنه بلفظ أو برمز  المشتركة بین األشیاء ویعطى
  .مبتدأ

التعبیر عن ) وسیلة تخطیطیة لتمثیل مجموعة من المفاهیم یتم  1:  46هي : (: خرائط المفاهیم  -3
  في صورة ارتباط بین مفهومین أو أكثر متصلین بوصالت معنونه بكلمات . هاالعالقات ذات المعنى بین

  

 التلمیذات, او بین  التلمیذات: هو أنشطة تعلیمیة تأتي علي هیئة حوار بین المعلم و  التدریس التبادلي -4
  . القاعدة النحویةن األدوار بهدف فهم أنفسهن , بحیث یتبادل

  ** أدبــیات البحـــث : 
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  ... قد یكون مفیدًا أن یعرض اإلطار النظري لهذا البحث ما یأتي : 
 استراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي من حیث : 

  مفهوم كل منهما . - أ 
  مهاراتهما التدریسیة . - ب  
  خطوات وٕاجراءات التدریس باستخدام مهارات كل منهما . -جـ  

  :  لذلكما یلي عرض موجز ... وفی
  استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس النحو :  -1
  مفهوم خریطة المفاهیم : - أ

بأنها " رسوم تخطیطیة ثنائیة األبعاد توضح العالقات المتسلسلة بین  Papajohn Deanیعرفها  
  .)233 – 219: 44( رفةعمناء المفاهیمي لهذا الفرع من المفاهیم فرع من فروع المعرفة والمستمدة من الب

إذ عرف خرائط المفاهیم بأنها عبارة عن " أشكال تخطیطیة   Toll Freeوهو تعریف یماثل تعریف
لهذا ثنائیة األبعاد تبین العالقات المتسلسلة بین مفاهیم فرع من فروع المعرفة والمستمدة من البناء المفاهیمي 

  .) 1:  46النوع من المعرفة (
خرائط المفاهیم بأنها " خرائط تتضمن مجموعة من المفاهیم المنظمة  Ojjma Makiفي حین یعرف 

عمومیة بصورة هرمیة وذلك في ضوء عالقات أفقیة تربط المفاهیم الفرعیة التي علي نفس المستوى من ال
ه ي االتجاعالقات رأسیة تبدأ من المفهوم الرئیسي إلي المفاهیم األقل عمومیة حیث یتم ربط المفاهیم الفرعیة فب

سهم یكتب علیها كلمات رابطة تعطي تعبیرات ذات معنى بین المفاهیم " ثنائیة األفقي أو في االتجاه الرأسي بأ
  ).  114:  42التكوین " ( 

علي أنها " أداة للتمثیل البصري للعالقات المتبادلة بین المفاهیم في أسلوب  Lin-shu-Yuanوتعرفها 
  ) . 239:  39هرمي متكامل ( 

بأنها " مخطط مفاهیمي یمثل مجموعة من المفاهیم المتضمنة في  Chiu-Chiung - Huiكما عرفها 
موضوع ما ویتم ترتیبها بطریقة متسلسلة هرمیة بحیث یوضع المفهوم العام في أعلى الخریطة ثم المفهوم األقل 

عمومیة المتساویة بجوار بعضها عمومیة بالتدرج في المستویات التالیة , مع مراعاة أن توضع المفاهیم ذات ال
البعض في مستوى واحد ویتم الربط بین المفاهیم بخطوط أو أسهم تكتب علیها بعض الكلمات التي توضح 

  ) . 7:  33أنواع العالقة بینها ( 
وعرفها بعض الباحثین بأنها استراتیجیة للتدریس تساعد علي تمثیل وتوضیح البناء المعرفي في شكل 

منظم , وتتطلب أن یكون التلمیذ نشطًا یشترك في تكوین أساس معرفي متماسك متكامل سهل تخطیطي مرتب و 
  .)10, ()  43) , (31)  , (32) , (55:  34الوصول إلیه یرتكز علي مفهوم مركزي . ( 

ب خطوات لمساعدة المتعلمین إلدراك المفاهیم وترتیإن خرائط المفاهیم هي وفى ضوء التعریفات السابقة یتبین 
  علم ذي معنى .تالمعلومات من خالل بناء وسیلة مرئیة تبین المفاهیم والعالقات االرتباطیة بینها إلنتاج 

  ) 233 – 219: 44(... ویمكن إیجاز أهمیة خرائط المفاهیم فیما یأتي: 
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لي مخططات یمكن التعامل معها بالفهم واستیعاب ل المفاهیم المجردة إؤدي لتحویتخرائط المفاهیم  -1
كلیات وذلك عبر تنظیم المفاهیم في منظومة متكاملة أفقیًا ومتدرجة رأسیًا مما یؤدي لزیادة تفاعل المتعلم ال

  مع مضامین المادة الدراسیة المختلفة وتصحیح بعض تصوراته الخطأ عن بعض المفاهیم .
ینها مستخدمًا في ذلك تجعل المتعلم في حالة من التفكیر والتحلیل عندما یقوم بتصنیف المفاهیم والتمییز ب -2

العملیات والمهارات العقلیة المختلفة . كما أن المعلم یكون موجهًا للتعلم ومخططا یساعد المتعلمین علي 
 یة .ماكتشاف العالقات بین المفاهیم مما یحسن من فهم محتوى المادة العل

, وشبكة إدراكه في أنماط إن خرائط المفاهیم كأدوات تعلم تساعد المتعلم علي تنظیم بنیته المعرفیة  -3
) , وهي بهذه الطریقة تساعد المتعلم علي فهم المفاهیم , والعالقات   Integrated Patternsمتكاملة (

 فیما بینها , ورؤیة التتابع المفاهیمي , وتتابع العالقات المعرفیة لعناصر المعرفة المتعلمة .

  ) :  114:  42شروط هي (  ة... ویتطلب بناء خرائط المفاهیم ثالث
 ومقدمه بلغة وأمثلة مرتبطة مع المعرفة السابقة للمتعلم .ةأن تكون المادة المتعلمة واضحة مفهوم ,  
 . أن یملك المتعلم معرفة مسبقة متعلقة بالموضوع 

  وأهداف محددة لرسم خریطة المفاهیم كبیان العالقات بین  ةتكون لدى المتعلم احتیاجات ملحأن
 .تتابعها وترابطهامدي المفاهیم النحویة و 

 نشاطات كبرى هي :  ةإن عملیة بناء خریطة مفهوم تتضمن أربع

  تحدید الموضوع األساسي , أو المفهوم األساسي للخریطة . -
 تحدید مفاهیم فرعیة ترتبط مع المفهوم األساسي . -

 تحدید العالقة بین المفهوم األساسي , والمفاهیم الفرعیة . -

 وصحة العالقات بین المفاهیم . التأكد من دقة , ووضوح , -

  ) 55:  34( ویتم بناء خرائط المفاهیم وفقًا للقواعد اآلتیة : ... 
* یتم وضع المفاهیم داخل إطارات دائریة یتم الربط بینها بخطوط موصوفة بعبارات (جمل أو كلمات) 

  ذات معنى .
 ) .  Propositionsلقضایا (* تشكل الروابط المنطقیة مع المفاهیم ما یطلق علیه األفكار أو ا

* ترتب المفاهیم في الخریطة بطریقة متسلسلة هرمیًا ؛ یقع المفهوم األكثر عمومیة عند قمتها , بینما 
 تقع المفاهیم األقل عمومیة عند المستویات التالیة .

  ... یرتبط كل مفهومین في الخریطة بنوعین من الروابط : 
الروابط بین كل مفهومین متتالیین , وتشكل عالقة ربط ذات وهي ):   Linesالروابط الخطیة ( -

  اتجاهین .
: وهي روابط بین مفهومین من مستویین هرمیین  ) Arrowsالروابط المتبادلة أو المتقاطعة ( -

مختلفین , أو بین مفهومین مختلفین في مستوى هرمي واحد وعادة ما تكون عالقة الربط هذه عالقة 
  ذات اتجاه واحد .
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  ) بكلمة ربط , او جملة منطقیة تفید المعنى . Propositionتوصف كل فكرة أو قضیة (* 
* تجب إعادة رسم أي خریطة بعد االنتهاء من تصمیمها ألول مرة , وذلك إلظهار   الروابط بشكل 

  أفضل .
لهرمي الصحیحة والتسلسل * یتم الحكم علي صحة الخریطة بالعودة إلي عدد المفاهیم وعدد العالقات ا

  لي المفاهیم , ودقة كلمات الربط ع ة, وصحة الروابط المتبادلة ودقتها, واألمثل , والتفرع
في أطر ألنها ال تشكل مفاهیم وتوضع دائمًا في نهایة الخریطة وقد اعتمد الباحث  ة* ال توضع األمثل

المختارة في حو موضوعات الن ها فيائط المفاهیم التي أعدعلي القواعد السابقة كمحدد لبناء خر 
  البحث

  المهارات التدریسیة الستراتیجیة خرائط المفاهیم فى تدریس النحو:
  ) اآلتي : 1خرائط المفاهیم مهارات تدریسیة الزمة الستخدامها في تدریس النحو یبینها الشكل رقم ( ستراتیجیةوال

  ) 1شكل رقم ( 
  النحو :  المهارات التدریسیة الستراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس

  
  
  
  
  
  

  ) السابق أن المهارات التدریسیة الستراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس النحو هي :  1ویتبین من الشكل رقم ( 
  مهارة وصف المفاهیم النحویة , وتحدیدها . -1
 مهارة تتابع المفاهیم النحویة . -2

 مهارة تصنیف المفاهیم النحویة . -3

 مهارة استنتاج القاعدة النحویة  -4

 یم وٕاصدار األحكام النحویة .رة التقو مها -5

  ... وفیما یلي عرض كلّ منها : 
  )  133 – 15: 9مھارة وصف المفاھیم النحویة وتحدیدھا : (  - 1
  تعریفها :  - أ

ألشیاء أو تحدید خصائص أو صفات اأنها بإجرائیًا  Attributing Skillیمكن تعریف مهارة الوصف 
  المفاهیم أو المواقف.

  :  استخدامها فى تدریس النحو إجراءات -ب

وصف 
المفاھیم 

  النحوية

تتابع 
المفاھیم 

  النحوية

تصنیف 
المفاھیم 

  النحوية

استنتاج 
عدة القا

  النحوية

تقويم 
المفاھیم 

  النحوية

  إعادة التدریس
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  .فى وصف مفهوم نحوى معین مثل المبتدأ (*)هاتأن یناقش الطالب المعلم تلمیذ -1
 .ه مثل قائمة بصفات المبتدأ تتضمنتلمیذاتالمعلم بعمل قائمة كما وردت علي لسان  أن یقوم الطالب -2

 ن المبتدأ اسمأ . 

 .وغالبًا یكون فى أول الجملة 

  محل رفع.ویكون مرفوعًا أو فى 

  و جمعاً أوقد یكون مفردًا أو مثنى 
  مھارة التتابع : - 2
  تعریفها :  - أ

أنها تلك المهارة التي تستخدم من أجل ترتیب ب  Sequencing Skillیمكن تعریف مهارة التتابع 
   بطریقة منظمة ودقیقة .أو الفقرات  مفاهیمال

  :  استخدامھا فى تدریس النحوإجــراءات 
عها فى تتابع ضو  التلمیذاتعن طریق كتابة بعض الكلمات ، ویطلب من  مثالً بع اة التتیتم تعلیم مهار  -1

یصوم) یمكن وضع الكلمات  –المسلم  – رمضان – معین بحیث تكون جمًال مفیدة فمثًال الكلمات (فى
 فى تتابع معین لتكون جملة فعلیة (یصوم المسلم فى رمضان) ویمكن وضع الكلمات ذاتها فى تتابع آخر

شبه (المسلم یصوم فى رمضان) ویمكن وضع الكلمات ذاتها فى تتابع آخر لتكون  اسمیةلتكون جملة 
(فى رمضان یصوم المسلم) وٕاذا كان التتابع السابق قد تم حسب نوع الجملة فإنه یمكن تدریس  جملة

   مهارة التتابع لبیان مفاهیم نحویة أخرى مثل أنواع الخبر.
  مھارة التصنیف :  - 3
  تعریفها :  - أ

أنها المهارة التي تستخدم لتجمیع األشیاء علي أساس ب Classificationیمكن تعریف مهارة التصنیف 
  . ا أو صفاتها ضمن مجموعات أو فئاتخصائصه

  :  استخدامها فى تدریس النحوإجراءات  -ب
ة لوصف داخل الحجرة الدراسیة من أجل الوصول إلي طرق عدید هاتمیذیناقش الطالب المعلم تل -1

  البنیة أو التركیب  .من حیث  المفاهیم أو المصطلحات النحویة
 بالمصطلحات أو المفاهیم النحویة (مثل: قائمة بأنواع الخبر)یقدم الطالب المعلم قائمة  -2

 الخاصیة العامة التى تجمعها (الخبر المرفوع)الصفة أو فى  اتمیذمناقشة التل -3

بحیث تشترك كل مجموعة منها فى خاصیة أو سمة مثل  بتقسیمها إلى مجموعات اتمیذمطالبة التل -4
) ، (الخبر ورد مثنى) ، (الخبر ورد جمع مذكر سالمًا)رد(الخبر ورد مف  ًا

                                                
ً على تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاھیمدفى الفصل المدرسى الذى یت ةتلمیذات (*)  رب فیھ عملیا
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فى حاالت ضبطها بالشكل وفقًا للخصائص المشتركة فى كل مجموعة (مرفوع  التلمیذاتمناقشة  -5
) ، (مرفوع باأللف إذا كان مثنى) ، (ومر  فوع بالواو إذا كان جمع مذكر بالضمة إذا كان مفردًا

.(  سالمًا

 الخاصة بها . مشتركةتسمیة المجموعات أو ترمیزها في ضوء الخصائص ال -6
  مھارة االستنتاج :  - 4
  تعریفها :  - أ

ستخدم فیها ما نملكه من معارف المهارة التي نأنها ب Inferring Skillیمكن تعریف مهارة االستنتاج 
  نتیجة ما .ومعلومات من أجل الوصول إلي 

  :استخدامھا فى تدریس النحوإجراءات  -ب
  تزوید التلمیذات بقائمة من األمثلة النحویة ذات العالقة بمفهوم نحوى أو بقاعدة نحویة مثل: -1

 الطیران متطورعلمت أن  - ب      العلم نورإن   - أ

 األتصال میسوركأن  - د        التدریب شاقلكن  - جـ 

  العالم مستقرت لی -و     المسافة قصیرةلعل  -هـ
مناقشة التلمیذات فى بیان العالقات المشتركة بین األمثلة المطروحة كالتواصل إلى أن العالقات المشتركة  -2

  فى األمثلة السابقة هي:
 أى جملة تحتها خط (فى األمثلة السابقة) جملة أسمیة  -أ 

 دخول إن أو إحدى أخواتها على أى منها.  - ب 

 . (أسمه) والخبر مرفوع ، ویسمى (خبره) ما بعد الحرف الناسخ منصوب ویسمى  -ج 

التوصل إلى حكم نحوى ینطبق على كل مثال من األمثلة كالتوصل إلى الحكم النحوي أو القاعدة النحویة  -3
"إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة األسمیة ، فتنصب المبتدأ ویسمى (أسمها) وترفع الخبر ویسمى 

  (خبرها)
  لیت) –لعل  –لكن  –كأن  –(أن من أخوات (إن) :  -
 هافى إمكانیة تعمیم الحكم النحوي أو القاعدة النحویة التى تم التوصل إلیها أو استنتاج التلمیذاتمناقشة  -4

  : أعرب ما یأتى ـمثل 
  . كنز عل الحق واضح.     جـ. إن األمانةأ. لیت الصدق منتشر.    ب. ل

  ) 71 – 67: 4), (41:  24), (287 – 279:  5( حویة الن إصدار األحكام وأمھارة التقویم  - 5
  تعریفها :  - أ

من معلومات تم جمعها عن مفهوم أو قاعدة  التلمیذاتهي المهارة التى تستخدم لتشخیص وعالج ما لدي 
  نحویة معینة.

  إجراءات استخدامها فى تدریس النحو: -ب
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ظیفهن المفاهیم النحویة أو القاعدة النحویة الخاصة أسئلة نحویة متنوعة على التلمیذات لتحدید مدي فهمهن وتو 
  بموضوع الدرس.

  تصویب خرائط المفاهیم:
  لي المحاور اآلتیة : عیعتمد تقدیر خریطة المفاهیم .. 

   الربط الهرمي بین المفاهیم النحویة. -                  . النحویة عدد المفاهیم -
  . عدد األمثلة وصحتها -                                التفرع . -

جراءاتائخر  راتاه... وبعد العرض السابق لم في تدریس النحو یعرض الباحث  استخدامها ط المفاهیم وإ
  : التدریس التبادلى الستراتیجیة الثانیة وهيا
  ً   استراتیجیة التدریس التبادلي :   :  ثانیا

وتوظیفها في مواقف التعلم الحالیة , وتركیز االنتباه  التدریس التبادلي هو تنشیط المعرفة السابقة لدى المتعلم
علي العناصر البارزة في المحتوى النحوي وممارسة أسالیب التقویم الناقد لألفكار والمعاني ومراقبة النشاطات 
اللغویة المستخدمة للتحقق من مدى بلوغ الفهم واستخدام المفاهیم النحویة ویكون ذلك كله من خالل حوار بین 

تبادل األدوار وفقًا لمهارات تدریسیة یتم البعض بحیث  نبعضه اتمیذأو بین التل (*)هاتالمعلم وتلمیذطالب ال
) ,  42 – 31:  30) , ( 324 – 314:  41) , (  505 – 487:  38(  ) اآلتي :2بینها الشكل رقم (ی
)29  :42 , ( )28  :121 – 136 .  (  

  ) 2شكل رقم ( 
  الستراتیجیة التدریس التبادلي في تدریس النحو : المهارات التدریسیة 

  
  
  
  
  
  

) السابق أن المهارات التدریسیة الستراتیجیة التدریس التبادلي في تدریس النحو هي  2ویتبین من الشكل رقم ( 
 :  

 مهارة التصور الذهني . -2    العصف الذهني . اسلوب -1

 مهارة التوضیح . -4      مهارة المقارنة . -3

 لتطبیق .مهارة ا -5

  .. وفیما یلي عرض كل منها 
  )  42 – 39:  22مهارات استخدام التدریس التبادلي في تدریس النحو : ( 

                                                
 ھ فى الفصل المدرسى الذى یتدرب فیھ عملیاً على تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلىاتمیذتل (*)

  

  أسلوب
العصف 
  الذھني

  
التصور 
  الذھني 

  
  المقارنة 

  
  التوضیح

  
  التطبیق 

  إعادة التدریس
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   :Brainstorming العصف الذھني أسلوب - 1
  تعریفه :  - أ

نوعیة المعلومات من خالل استقصاء  لتحدیدتستخدم  األسلوب الذيأنه بالعصف الذهني  أسلوبیمكن تعریف 
  یتطلب طرح األسئلة الفاعلة أو صیاغتها أو اختیار األفضل منها ذاتالتلمیمن 
  إجراءات استخدام اسلوب العصف الذهنى فى تدریس النحو: -ب

  أو التساؤل ىتحدید القاعدة النحویة أو المفهوم النحوي المرشح للتقص -1
 إعداد قائمة بأمثلة نحویة عن القاعدة النحویة أو المفهوم النحوي -2

 یذات فى األمثلة وفحص إجابتهن وتقویمها.مناقشة التلم -3

  مطالبة التلمیذات بأمثلة أو شواهد عن القاعدة النحویة أو المفهوم النحوى -4
  مھارة التصور الذھني للمفاھیم النحویة :  - 2
  تعریفها :  - أ

الذهنیة حول محتوي المفهوم النحوي من خالل رسم الصورة  اعن انطباعاته تلمیذةعبر التهي أن 
فهمًا لمفهوم النحوي افهم علي  اه من تراكیب لغویة , مما یساعدهتعما فهم انیة التي انعكست في مخیلتهالذه

  , وتوظیفه في االستخدام اللغوي بما یمیزه عن غیره من المفاهیم النحویة األخرى .جیدًا 
  إجراءات استخدامها فى تدریس النحو: -ب

 یة.مطالبة التلمیذات بضبط بعض التراكیب اللغو  .1

 مناقشة التلمیذات فى تصوراتهن الذهنیة للعالقات النحویة فى بعض التراكیب اللغویة. .2

 ه عن غیرهمناقشة التلمیذات فى المشكالت المتوقعة إلدراك وفهم خصائص مفهوم نحوي معین ، وتمیز  .3
 من المفاهیم النحویة.

  اصة بمفهوم نحوي معین.مناقشة التلمیذات فى األدلة التى تقوم علیها تصوراتهن الذهنیة الخ .4
  مھارة المقارنة  - 3
  تعریفها :  –أ 

أنها تلك المهارة التي تستخدم لفحص شیئین أو ب Comparing Skillیمكن تعریف مهارة المقارنة 
  فكرتین أو موقفین الكتشاف أوجه الشبه ونقاط االختالف .

  بادلي : إجراءات تدریس النحو باستخدام مهارة المقارنة في التدریس الت -ب
  . بمفهوم أو بقاعدة نحویةفحص أو اختبار الخصائص أو الصفات ذات الصلة  -1
 .بین المفاهیم النحویة المطروحة للدراسةعمل قائمة باالختالفات أو الفروق  -2

 .المفاهیم النحویةعمل قائمة أخرى بأوجه الشبه بین هذه  -3

 العمل علي تلخیص أوجه الشبه ونقاط االختالف السابقة. -4
  ارة التوضیح : مھ - 4
  تعریفها :  - أ
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نها تلك المهارة التي تستخدم من إب  Elaborationیمكن تعریف مهارة التوضیح أو التفاصیل الزائدة 
  من خالل األمثلة المتعددةأجل تفصیل الفكرة البسیطة. وذلك عن طریق التعبیر عن معناها بإسهاب وتوضیح 

  إجراءات استخدامها فى تدریس النحو -ب
 لنحویة أو المفهوم النحوي.امجموعة من األمثلة ذات الصلة بالقاعدة طرح  .1

مناقشة التلمیذات لعمل تصنیف لألمثلة فى قائمتین تحتوي القائمة األولى على أوجة الشبة بین  .2
 المفاهیم النحویة المطروحة للدراسةالمفاهیم النحویة وتحتوي الثانیة على أبرز الفروق بین 

لخیص أوجة الشبه ونقاط األختالف بین بعض المفاهیم النحویة وما یمیز القاعدة مناقشة التلمیذات لت .3
  من القواعد النحویة أو المفاهیم النحویة األخرى. مفهوم النحوي موضوع الدرس عن غیرهالنحویة  أو ال

  )  224 – 221:  7: ( مھارة التطبیق  - 5
  تعریف مهارة التطبیق :  - أ

أنها تلك المهارة التي تستخدم ب Proceduralizing Skillجراءات یمكن تعریف مهارة تطبیق اإل
عن  أو اإلجابةممارستها فى التعبیرات المنطوقة أو المكتوبة مفهوم نحوى أو قاعدة نحویة في ضوء لتوظیف 

  .األسئلة فى النحو أو فى فروع اللغة أو المواد الدراسیة األخرى
  ) 230:  35 إجراءات استخدامها فى تدریس النحو: ( -ب

  فقرة أو أكثر مع ضبطها بالشكل.تكلیف التلمیذات بممارسة بعض االنشطة اللغویة كقراءة أو كتابة  -1
  مناقشة التلمیذات فى القاعدة النحویة أو المفهوم النحوي. -2
  .فى تقسیم القاعدة النحویة أو المفهوم النحوي إلى مفاهیم نحویة تفصیلیة مناقشة التلمیذات  -3
  للقاعدة النحویة.مطالبة التلمیذات بأمثلة على تلك المفاهیم النحویة التفصیلیة  -4
  مناقشة التلمیذات لتقویم بعض األمثلة المطروحة. -  5

  
  
  
  

  ** إجـــراءات البحث : 
  ث : ــنة البحــعی
  تم اختیار عینة البحث من : .. 
ت التدریس الحدیثة ومنها استراتیجیتا خرائط جیان تم تدریبهم على بعض استراتیالذیموجهي اللغة العربیة  -1

الذین أجابوا عن المفاهیم والتدریس التبادلى فى دورة تدریبیة فى مركز التطویر التربوي فى الفیوم وهم 
ت التدریسیة الالزمة لتدریس النحو للصف األول اإلعدادي باستراتیجیتي امفردات االستبانة لتحدید المهار 

ن موقد حرص الباحث أن یكونوا م ) أربعین موجهاً 40لتدریس التبادلي وقد بلغ عددهم (خرائط المفاهیم وا
لدیهم خبرة بین أربع وست سنوات في توجیه اللغة العربیة , ومؤهلین تربویًا , وقد تم حساب متوسط 
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بحث ) في هذا ال ) 1) سنة  ( ملحق رقم (2.755قدره (  ) سنة  بانحراف معیاري52.10أعمارهم فبلغ (
. 

من قبل موجهى اللغة العربیة  مجموعة من طالب التربیة العملیة ( الطالب المعلمین ) الذین تمت مالحظتهم -2
ثناء تدریسهم دروس النحو للصف األول اإلعدادي , وقد بلغ داخل الفصول المدرسیة ا الذین یشرفون علیهم

من مجموع طالب  ٪ 90.2بنسبة معلمًا البًا ط مائة وأربعة وثمانین)  184عدد هؤالء الطالب المعلمین ( 
 كلیة التربیة في الفیوم البالغ عددهم (العام : تخصص اللغة العربیة في وطالبات الفرقة الثالثة من التعلیم 

م وقد تم حساب متوسط أعمار هؤالء 2007/ 2006من الطالب في العام الجامعي   مائتین وأربعة)  204
) شهرًا ( ملحق 3.470قدره () شهرًا بانحراف معیاري 228.696فبلغ  ( –حث الطالب المعلمین عینة الب

  ) في هذا البحث . ) 1رقم  ( 
) مئة وست عشرة تلمیذة من تلمیذات مدرسة 116تلمیذات الصف األول اإلعدادي , بلغ عددهن ( ة مننعی -3

  جموعات هي : فصول تمثل ثالث م ةالمحمدیة في الفیوم .وقد تكونت هذه العینة من ثالث
المجموعة التجریبیة األولى : التي درست تلمیذاتها النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم وقد بلغ عدد تلمیذاتها  -أ

  ) أربعین تلمیذة .40(
المجموعة التجریبیة الثانیة : التي درست تلمیذاتها النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي , وقد بلغ عدد  - ب

  سبعًا وثالثین تلمیذة . ) 37تلمیذاتها (
) تسعًا  39المجموعة الضابطة : التي درست تلمیذاتها النحو بالطریقة المعتادة , وقد بلغ عدد تلمیذاتها (-جـ

  وثالثین تلمیذة .
) شهرًا ( 2.52) شهرًا بانحراف معیاري قدره       (145.86وقد تم حساب متوسط أعمار هؤالء التلمیذات فبلغ (

  ) اآلتي عینة البحث :1) في هذا البحث ویبین الجدول رقم ( )1ملحق رقم (
  
  
  
  

  )1جــدول رقـم (
  عیـــنة البــــــحث

 العـــــــــــدد نــــوع العیـــــــنة

ین تم تدریبهم الذ موجهًا من موجهي اللغة العربیة 40  الذین أجابوا عن مفردات االستبانة -
ومنها  ات التدریس الحدیثةعلى بعض استراتیجی

استراتیجیتا خرائط المفاهیم والتدریس التبادلى فى دورة 
  تدریبیة فى مركز التطویر التربوي فى الفیوم
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بإستراتیجیة الذین تمت مالحظة تدریسهم النحو  -
  خرائط المفاهیم .

  
  طالبًا معلمًا  92

الذین تمت مالحظة تدریسهم النحو باستراتیجیة  -
  التدریس التبادلي

  
  معلماً  طالباً  92

  الالئى طبق علیهن االختبار التحصیلي في النحو : -
  المجموعة التجریبیة األولى  -أ
  
  المجموعة التجریبیة الثانیة  - ب
  
  المجموعة الضابطة    -جـ

  
  تلمیذة درسن النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم . 40
  تلمیذة درسن النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي . 37
  ة درسن النحو بالطریقة المعتادة . تلمیذ 39

  ** أدوات البحث : 
خرائط المفاهیم  تىاستبانة بالمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو للصف األول اإلعدادي باستراتیجی -1

  والتدریس التبادلي .
  بطاقتا مالحظة :  -2

  ستراتیجیة خرائط المفاهیم .بطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالب المعلم في تدریس النحو با -أ
  بطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالب المعلم في تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي . - ب

  تصمیم دلیلین الستخدام استراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي في تدریس النحو :  -3
  س النحو .دلیل استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدری -أ

  دلیل استخدام استراتیجیة التدریس التبادلي في تدریس النحو . - ب
  اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة لتلمیذات الصف األول اإلعدادي . -4

  ... وفیما یلي توضیح كل منها .
 أوال : إعداد االستبانة : 

  تكونت االستبانة من قسمین :  تم إعداد االستبانة في ضوء الكتابات السابقة المتخصصة , وقد
  : خاص بجمع بیانات شخصیة عن الموجه . األول
: یتكون من ثمان وسبعین عبارة , وقد ركزت العبارات علي المهارات التدریسیة الخاصة باستراتیجیتي  الثاني

  ة اآلتیة : خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي حیث تضمنت استراتیجیة خرائط المفاهیم المهارات التدریسی
 تتابع المفاهیم النحویة .  ـ 2     وصف المفاهیم النحویة , وتحدیدها .ـ  1

 استنتاج القاعدة النحویة .ـ  4                تصنیف المفاهیم النحویة .ـ  3

 األحكام النحویة .ـ  5

  .. وتضمنت استراتیجیة التدریس التبادلي المهارات التدریسیة اآلتیة : 
   التصور الذهني للتراكیب اللغویة .ـ  2 الذهني في المفاهیم النحویة المطروحة . العصفـ  1
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  توضیح المفاهیم النحویة .ـ   4                    المقارنة بین المفاهیم النحویة .ـ  3

 التطبیقات النحویة .ـ  5 

میة كل منها , كما تم تذییل وقد وضع أمام كل عبارة من عبارات االستبانة ثالثة مستویات تبین درجة أه
  االستبانة بأماكن خالیة , لیكتب فیها الموجه ما یراه من : 

  المهارات التدریسیة التي یجب تعدیل صیاغتها والصیاغات التي یراها . -أ
   المهارات التي یجب إضافتها . -جـ      المهارات التي یجب حذفها . - ب

  صـدق وثـبات االستـبانة : 
االستبانة علي بعض موجهي اللغة العربیة ممن یشتركون في اإلشراف علي طالب التربیة لقد تم عرض 

العملیة وفي ضوء مالحظاتهم تم تعدیل , وٕاعادة صیاغة بعض العبارات لضمان صدقها , وأن بنودها شاملة وأن 
عدادي باستراتیجیتي لها عالقة عضویة بالمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإل

 20خرائط المفاهیم , والتدریس التبادلي وبعد التحقق من صدق االستبانة , طبقها الباحث تطبیقًا استطالعیًا علي 
ي اللغة العربیة , وذلك من أجل حساب الثبات , وقد استخدم معادلة كیودور هعشرین موجهًا من موج

  )  428:  2ي :  ( وه  G.F.Kuder and M.W.Richardsonوریتشاردسن 
  

  =  1/ أ                             
  =  معامل ثبات االستبانة . 1حیث : / أ
  ن  =  عدد مفردات االستبانة .         
  =  تباین درجات الموجهین في االستبانة . 2ع        

كانت االستبانة بصورتها ) ) و  2( ملحق رقم (  00.7962وبتطبیق هذه المعادلة كان معامل الثبات مساویًا 
  ) في هذا البحث .3النهائیة علي النحو المبین في الملحق رقم (

  

 ثانیا : بطاقتا المالحظة : 
لما كانت االستبانة التي سبق إعدادها متضمنة المهارات الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط 

یة , فقد تمت إعادة صیاغة مفردات االستبانة في بطاقتي المفاهیم والتدریس التبادلي كما رآها موجهو اللغة العرب
مالحظة محاورهما ومهاراتهما التدریسیة هي المحاور والمهارات التدریسیة الواردة في االستبانة ذاتها , وهاتان 

  البطاقتان هما : 
 م .بطاقة مالحظة األداء التدریسي للطالب المعلم في تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهی -1

تكونت هذه البطاقة من قسمین : األول خاص بجمع بیانات شخصیة عن الطالب المعلم والثاني تكون من 
أربع وثالثین عبارة تمثل المحاور والمهارات التدریسیة الخاصة باستخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس 

  النحو .
  النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي .بطاقة مالحظة األداء التدریس للطالب المعلم في تدریس  -2

  م ) - م ( ن – 2ن ع
  2) ع 1 –(ن 
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تكونت هذه البطاقة من قسمین : األول خاص بجمع بیانات شخصیة عن الطالب المعلم والثاني تكون من 
أربع وأربعین عبارة تمثل المحاور والمهارات التدریسیة الخاصة باستخدام استراتیجیة التدریس التبادلي في تدریس 

  النحو .
عبارة من عبارات بطاقتي المالحظة المذكورتین ستة مستویات تبین مستوى أداء الطالب وقد وضع أمام كل 

المعلم لكل عبارة أثناء تدریسه دروس النحو , وهذه المستویات هي : ( ممتاز , جید جدًا , جید , مقبول , 
  ضعیف , ضعیف جدًا ) .

لي بعض موجهي اللغة العربیة ممن وبعد إعداد بطاقتي المالحظة بصورتیهما المبدئیتین تم عرضهما ع
ا عالقة مشاملة , وله ایشاركون في اإلشراف علي طالب التربیة العملیة , وقد تبین في ضوء آرائهم أن بنودهم

عضویة بالمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم في بطاقة المالحظة األولى 
  دلي في بطاقة المالحظة الثانیة .وباستراتیجیة التدریس التبا

وبعد االطمئنان لصدق بطاقتي المالحظة عهد الباحث إلي أربعة من موجهي اللغة العربیة بمالحظة 
اثنین من الطالب المعلمین , بحیث استخدم اثنان من هؤالء الموجهین " بطاقة مالحظة تدریس النحو باستراتیجیة 

واحد أثناء تدریسه ثالثة من دروس النحو لتلمیذات الصف األول  خرائط المفاهیم " لمالحظة طالب معلم
  اإلعدادي باستراتیجیة خرائط المفاهیم .

واستخدم الموجهان اآلخران " بطاقة مالحظة تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي " لمالحظة طالب معلم 
  .دي باستراتیجیة التدریس التبادليإلعداآخر أثناء تدریسه ثالثة من دروس النحو لتلمیذات الصف األول ا

, صفر ) لمستویات األداء ( ممتاز , جید جدًا , جید , مقبول ,  1,  2,  3,  4,  5وقد تم تخصیص الدرجات ( 
في بطاقة  ٪96نسبة االتفاق بین درجات الموجهین فكانت  تضعیف , ضعیف جدًا ) علي الترتیب ثم حسب

هما النهائیتین علي یفي بطاقة المالحظة الثانیة , وبطاقتا المالحظة بصورت ٪98المالحظة األولى , وكانت 
  ) في هذا البحث .5) , والملحق رقم ( 4النحو المبین في الملحق رقم ( 

: إعداد برنامجین لتدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي  ثالثا 
  تدریس التبادلي خرائط المفاهیم وال

برنامج تدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول  -1
  اإلعدادي باستراتیجیة خرائط المفاهیم .

برنامج تدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول  -2
 التدریس التبادلي . اإلعدادي باستراتیجیة

تم إعداد هذین البرنامجین في ضوء البحوث والدراسات السابقة في مجال مهارات خرائط المفاهیم والتدریس 
  التبادلي في تدریس النحو .

كما تم إعداد هذین البرنامجین في ضوء ما أسفرت عنه نتائج استبانة المهارات التدریسیة التي رآها موجهو اللغة 
) , 3زمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادي بهاتین االستراتیجیتین ( في الجدول رقم (العربیة ال

  ) في هذا البحث ) 4والجدول رقم (
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وقد استهدف البرنامج األول تدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الخاصة باستخدام استراتیجیة خرائط 
  لمهارات هي : المفاهیم في تدریس النحو , وهذه ا

  .تتابع المفاهیم النحویة  - ب                      وصف المفاهیم النحویة , وتحدیدها . -أ
  استنتاج القاعدة النحویة . -د                               تصنیف المفاهیم النحویة . -جـ
  األحكام النحویة . -هـ

ي المهارات التدریسیة الخاصة باستخدام استراتیجیة التدریس واستهدف البرنامج الثاني تدریب الطالب المعلم عل
  التبادلي في تدریس النحو , وهذه المهارات هي : 

  العصف الذهني في المفاهیم النحویة المطروحة . -أ
  التصور الذهني للتراكیب النحویة . - ب
  المقارنة بین المفاهیم النحویة . -جـ
  توضیح المفاهیم النحویة . - د
  طبیقات النحویة .الت -هـ

  ... وقد تكّون محتوى كل برنامج من البرنامجین التدریبیین المذكورین مما یأتي : 
  مفهوم كل مهارة من المهارات التدریسیة المذكورة آنفًا . -أ

  أهداف التدریب علیها . - ب
  خطواتها . -جـ
) في هذا  7) , والملحق رقم ( 6رقم (والبرنامجان علي النحو المبین في الملحق  . إجراءات التدریب علیها - د

  البحث .

  : اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة لتلمیذات الصف األول اإلعدادي ـرابعا 

في ضوء الدراسات السابقة , والكتابات التربویة المتخصصة في مجال المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة صمم 
نحویة , وقد استهدف هذا االختبار تحدید مدى فهم واستخدام عینة البحث الباحث اختبار فهم واستخدام المفاهیم ال

من تلمیذات الصف األول اإلعدادي لقواعد النحو المقررة علیهن وقد تكون هذا االختبار من عشرین سؤاًال ركزت 
  علي المجاالت المتكاملة اآلتیة : 

  التركیب اللغوي ( خصص له ثمانیة أسئلة ) . -1
  اإلعراب , وضبط نهایات الكلمات بالشكل ( خصص له ثمانیة أسئلة ) . -2
  حفظ القواعد النحویة ( خصص له أربعة أسئلة )  -3

اسب تلمیذات الصف األول وقد حرص الباحث علي أن تكون أسئلة هذا االختبار متنوعة , وشاملة وبلغة تن
  اإلعدادي
 : وثبات مفردات االختبارصدق 
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, وفي  علي بعض أعضاء هیئة التدریس من المتخصصین في اللغة العربیة تصمیمهار بعد تم عرض االختب
ضوء مالحظاتهم تم تعدیل وحذف بعض العبارات لضمان صدق االختبار وأن بنوده شاملة , ولها عالقة عضویة 

  بقیاس فهم واستخدام المفاهیم النحویة لدى تلمیذات الصف األول اإلعدادي .
صدق االختبار تم تطبیقه استطالعیًا علي خمس وثالثین تلمیذة من تلمیذات الصف األول  وبعد التأكد من

  في مدرسة المحمدیة اإلعدادیة في الفیوم . اإلعدادي
  .. وقد استهدف الباحث من تطبیق االختبار تطبیقا استطالعیًا ما یأتي : 

  االختبار ( زمن االختبار ) حساب الزمن الذي استغرقته التلمیذات في اإلجابة عن أسئلة هذا  -1
تحدید مدى سهولة وصعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار , ومدى قدرته علي التمییز بین التلمیذة الجیدة  -2

 والتلمیذة الضعیفة .

 حساب ثبات االختبار . -3

  .. وفیما یلي توضیح ذلك :
  حساب زمن االختبار :  -1

ات التطبیق االستطالعي في اإلجابة عن أسئلة االختبار , تم رصد الزمن الذي استغرقته كل تلمیذة من تلمیذ
وبحساب المتوسط الحسابي للزمن الذي استغرقته تلمیذات التطبیق االستطالعي كان الزمن المخصص لإلجابة 

  عن أسئلة هذا االختبار هو خمس وأربعون دقیقة .
لمیذة الجیدة ه علي التمییز بین التتحدید مدى سهولة وصعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار , ومدى قدرت -2

  والتلمیذة الضعیفة :
في جداول مناسبة , موضحًا فیها  تم تفریغ إجابات التلمیذات عن األسئلة في التطبیق االستطالعي - أ 

  وعدد اإلجابات الصحیحة , وعدد اإلجابات الخاطئة , والمتروكة , وتم تطبیق المعادلة . رقم
  معامل السهولة =

فتجب إعادة النظر في السؤال مرة أخرى بالحذف أو  0.8إلي  0.3ن الناتج غیر واقع في المدى من فإذا كا
  بالتعدیل ثم إعادة التطبیق .

 – 1تم حساب معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار بتطبیق المعادلة :  معامل الصعوبة =  - ب
  معامل السهولة .

  التباین بین التلمیذة الجیدة والتلمیذة الضعیفة بتطبیق المعادلة .كما تم حساب قدرة كل سؤال علي  -جـ
  معامل الصعوبة .× قدرة السؤال علي التباین = معامل السهولة 
) 2وكانت النتائج علي النحو المبین في الجدول رقم ( 0.25إلي  0.20وحدد المدى المقبول للتباین إحصائیًا من 

   اآلتي : 

  )2جــدول رقـم (
  ت السهولة والصعوبة والتباین لكل سؤال من أسئلة االختبار في نتائج تطبیقه استطالعیًا معامال

  عدد اإلجابات الصحیحة
  وكةعدد اإلجابات الصحیحة + عدد اإلجابات الخاطئة + عدد اإلجابات المتر
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 (*)رقم 
عدد اإلجابات 

 معامل التباين معامل الصعوبة معامل السھولة المتروك عدد اإلجابات الخطأ الصحیحة

1 11 23  1 0.314 0.686 0.216 
2 11 24 0 0.314 0.686 0.216 
3 12 22 1 0.343 0.657 0.225 
4 15 19 1 0.429 0.571 0.245 
5 10 24 1 0.286 0.714 0.204 
6 11 23 1 0.314 0.686 0.216 
7 10 25 0 0.286 0.714 0.204 
8 10 24 1 0.286 0.714 0.204 
9 11 24 0 0.314 0.686 0.216 
10 12 22 1 0.343 0.567 0.225 
11 19 15 1 0.543 0.457 0.248 
12 18 17 0 0.514 0.486 0.250 
13 19 15 1 0.543 0.457 0.248 
14 16 18 1 0.457 0.543 0.248 
15 15 19 1 0.429 0.571 0.245 
16 11 22 2 0.314 0.686 0.216 
17 19 16 0 0.543 0.457 0.248 
18 18 16 1 0.514 0.486 0.250 
19 18 17 0 0.514 0.486 0.250 
20 20 15 0 0.571 0.429 0.245 

  

) السابق المذكور في هذا البحث أن أي سؤال من أسئلة االختبار له معامل 2ویتبین من نتائج الجدول رقم (
مما یدل علي أنه مناسب , كما یتبین من الجدول نفسه أن أي سؤال من  0.8إلي  0.3سهولة یقع في المدى من 

مما یدل علي أن أي سؤال من  0.25إلي  0.20ن أسئلة االختبار له قدرة علي التباین بقیمة تقع في المدى م
أسئلة االختبار له قدره مناسبة علي التباین أو التمییز بین التلمیذة الجیدة والتلمیذة الضعیفة في ضوء نتائج 

  التطبیق االستطالعي لهذا االختبار .
  حساب ثبات االختبار :   -3

ب معامل ثبات االختبار بتطبیق معادلة كیودور بناء علي نتائج التطبیق االستطالعي لالختبار تم حسا
   G.F.Kuder and M.W.Richardsonورتشاردسن 

) ) في هذا البحث وفي ضوء نتائج تطبیق االختبار 8( ملحق رقم ( 0.94وكان معامل ثبات االختبار مساویا 
ة علي النحو المبین في الملحق تطبیقًا استطالعیًا , یمكن االطمئنان إلي استخدامه , واالختبار في صورته النهائی

) في 10) في هذا البحث , وقد وضع الباحث نموذجًا لإلجابات الصحیحة عن أسئلته في الملحق رقم (9رقم (
  هذا البحث .

  التطبــیق : 

                                                
  )9رقم السؤال تبعًا لترتیب وروده في أسئلة االختبار في الملحق رقم (  (*)
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  .. لقد سار تطبیق تجربة البحث وفقا للخطوات اآلتیة : 
حو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي ) تطبیق استبانة (المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس الن -1

ة الالزمة لتدریس النحو علي عینة البحث من موجهي اللغة العربیة , وذلك لتحدید المهارات التدریسی
  لصف األول اإلعدادي باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي .ل

  عالجتها إحصائیًا وتفسیرها .رصد نتائج تطبیق االستبانة في جداول خاصة لم -2
الزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط  -وفي ضوء المهارات التدریسیة التي رآها الموجهون عینة البحث  -3

المفاهیم والتدریس التبادلي تم تطبیق بطاقتي المالحظة تطبیقًا قبلیًا علي عینة البحث من الطالب المعلمین 
هارات التدریسیة الالزمة بكل استراتیجیة من االستراتیجیتین ( استراتیجیة ؛ لتحدید مستویات أدائهم الم

لصف األول اإلعدادي داخل الفصول یس التبادلي ) في تدریس النحو لخرائط المفاهیم , واستراتیجیة التدر 
  المدرسیة , ورصد نتائج التطبیق في جداول خاصة ؛ لمعالجتها إحصائیًا , وتفسیرها .

نامجین المقترحین إلكساب عینة البحث من الطالب المعلمین المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس تطبیق البر  -4
  النحو بكل استراتیجیة من االستراتیجیتین .

تطبیق بطاقتي المالحظة تطبیقا بعدیًا لتحدید مستویات عینة البحث من الطالب المعلمین بعد تدریبهم علي  -5
, ورصد نتائج ل اإلعدادي داخل الفصول المدرسیةلصف األو لتدریس النحو لسیة الالزمة المهارات التدری

  التطبیق في جداول خاصة؛ لمعالجتها إحصائیًا وتفسیرها .
علي مجموعات   Pre -Testتطبیق االختبار التحصیلي " فهم واستخدام المفاهیم النحویة " كاختبار قبلي  -6

  ي , وهي : عینة البحث من تلمیذات الصف األول اإلعداد
لتلمیذاتها أحد الطالب المعلمین ممن اكتسبوا المهارات  سیدرسالمجموعة التجریبیة األولى التي  - أ     

  التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم .
المهارات لتلمیذاتها أحد الطالب المعلمین ممن اكتسبوا  سیدرسالمجموعة التجریبیة الثانیة التي  - ب    

  التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي .
  بالطریقة المعتادة .الطالب المعلمین النحو لتلمیذاتها أحد  سیدرسالمجموعة الضابطة التي  -جـ    

دى فهم قًا قبلیًا علي ثالث المجموعات المذكورة آنفًا للتعرف علي میوقد تم تطبیق االختبار التحصیلي تطب
التلمیذات واستخدامهن المفاهیم النحویة قبل دراستهن موضوعات النحو المقررة علیهن بطریقة التدریس المذكورة 

  قرینة كل مجموعة من ثالث المجموعات علي النحو السابق بیانه .
رف علي علي تلمیذات ثالث المجموعات للتع  Post -Testتطبیق االختبار التحصیلي نفسه كاختبار بعدي  -7

بالطرق المذكورة آنفًا قرینة كل مدى فهمهن واستخدامهن المفاهیم النحویة بعد دراستهن موضوعات النحو المقررة 
  مجموعة.

  جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا ، وتفسیرها . رصد نتائج تطبیق االختبارین : القبلي , والبعدي في -8
  ** المعالجة اإلحصائیة : 

  هذا البحث , استخدم الباحث ما یأتي : ... لمعالجة نتائج 
الزمة  –عینة البحث  –) وذلك لتحدید المهارات التدریسیة التي رآها موجهو اللغة العربیة 2اختبار (كا -1

  لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادي .
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ث استخدامهم من حی –عینة البحث  –كما استخدم هذا االختبار لتحدید مستویات أداء الطالب المعلمین  -2
  لصف األول اإلعدادي .یة الالزمة لتدریس النحو لالمهارات التدریس

               

  =  2كا                         
  ك =  التكرار المالحظ التجریبي .   حیـث :  

  =  التكرار النظري حسب الفرض المختبر . َك   
لترتیب المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو  حساب الوزن النسبي لكل عبارة من عبارات االستبانة -3

للصف األول اإلعدادي تبعًا لدرجة األهمیة التي رآها الموجهون . كذلك استخدام الوزن النسبي , لترتیب 
داخل الفصول  النحو للصف األول اإلعدادي  استخدام الطالب المعلمین المهارات التدریسیة في تدریسهم

  )  524:  2" اآلتیة : (  Likertستخدام معادلة     " لیكرت المدرسیة , وقد تم ا
  

  الوزن النسبي =     
  = تكرار األهمیة بدرجة كبیرة  .  1حیـث :       ت

  = تكرار األهمیة بدرجة متوسطة .    2ت
  = تكرار عدم األهمیة .  3ت

  ن    = عدد أفراد العینة التي طبقت علیها أداة البحث .
لمعالجة نتائج تطبیق اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة علي ثالث المجموعات  T-Test)  اختبار ( ت -4

  )  361:  2تلمیذات الصف األول اإلعدادي . وقد تم استخدام المعادلة اآلتیة : (  من –عینة البحث  –
  2م    – 1 م

  
  

  +                ت =    
  = متوسط قیم العینة الثانیة .    2م    = متوسط قیم العینة األولى .    1حیـث : م

  = عدد أفراد العینة الثانیة .   2ن      = عدد أفراد العینة األولى .    1ن
  = االنحراف المعیاري للعینة الثانیة . 2  ع     = االنحراف المعیاري للعینة األولى .    1ع

  النـــتائج : 
  أوالً : نتائج االستبانة , وتفسريها : 

المهارات  مااستمارات االستبانة لیجیب عن السؤال األول من مشكلة هذا البحث , وهو :  حلل الباحث
التدریسیة الالزمة لتدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادي باستراتیجیتي خرائط المفاهیم , والتدریس 

, حیث تم حساب  التبادلي . ولإلجابة عن هذا السؤال اختبر الباحث الفرض األول من فروض هذا البحث
التكرارات األصلیة , والتكرارات المتوقعة لدرجات عینة البحث من موجهي اللغة العربیة التي حصلوا علیها في 

  مفردات االستبانة بقسمیها : 

     2َك ) –( ك    

  كَ 

  1×  3+ ت  2×  2+ ت   3×  1ت 
  3× ن 

   22ع 2+ ن  1 2ع 1ن
 1   ( 2 -)  2+ ن  1( ن

 1ن
 1 
  ) 2ن
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  مهارات تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم . -1
 مهارات تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي .  -2

  ) وكانت النتائج علي النحو المبین فیما یأتي :  2ث اختبار ( كا.. وطبق الباح
   مهارات تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم : -1

) لدرجات عینة البحث من موجهي اللغة 2فیما یلي التكرارات األصلیة , والتكرارات المتوقعة وقیم (كا
  ) اآلتي :  3ستبانة , والمبین في الجدول رقم ( العربیة التي حصلوا علیها فیما یخص هذا القسم في اال

  )3جــدول رقـم (
) واألوزان النسبیة لمهارات تدریس النحو باستراتیجیة خرائط 2التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة وقیم (كا

  المفاهیم كما رآها موجهو اللغة العربیة .
   
 الترتیب

 2كا  الوزن النسبي
 الزمة بدرجــــــة

 (*)رقم
 كبیرة متوسطة غیر مناسبة

14 0.825 14.15 5 11 24 1 
29 0.800 10.4 4 16 20 2 
7 0.850 18.35 3 12 25 3 
9 0.842 16.55 3 13 24 4 
5 0.867 22.85 3 10 27 5 

10 0.842 16.85 2 15 23 6 
3 0.883 25.55 1 12 27 7 
4 0.883 26.6 2 10 28 8 

30 0.800 9.65 5 14 21 9 
23 0.808 12.35 3 17 20 10 
24 0.808 11.15 4 15 21 11 
15 0.825 13.85 3 15 22 12 
21 0.817 14.6 2 18 20 13 
32 0.792 18.95 1 23 16 14 
31 0.800 18.05 1 22 17 15 
25 0.808 15.35 8 7 25 16 
34 0.775 9.95 4 19 17 17 
11 0.833 16.25 5 10 25 18 
16 0.825 14.15 5 11 24 19 
26 0.808 12.35 3 17 20 20 
17 0.825 13.55 4 13 23 21 
18 0.825 13.85 3 15 22 22 
27 0.808 12.35 3 17 20 23 
1 0.900 30.65 1 10 29 24 
8 0.850 18.2 2 14 24 25 

19 0.825 13.85 3 15 22 26 
20 0.825 15.05 2 17 21 27 
28 0.808 10.85 5 13 22 28 
33 0.792 12.05 3 19 18 29 
22 0.817 14.6 2 18 20 30 

                                                
ً لترتیب ورودھا فى االستبانة فى الملحق رقم (  (*)   ) 3رقم المفردة تبعا

ً من موجھى اللغة العربیة 40ن =    موجھا
  2د. ح = 

  5.991=  0.05عند  2كا 
 9.210=  0.01وعند 
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12 0.833 17.45 1 18 21 31 
6 0.867 22.85 3 10 27 32 
2 0.900 10.8 6 15 24 33 

13 0.833 18.2 6 8 26 34 

) 2یجب أن تصل (كا 0.05) عندما درجة الحریة تساوي درجتین عند نسبة 2ٕاذا رجعنا إلي جدول (كاو           
حتى تكون  9.210) إلي 2یجب أن تصل (كا 0.01حتى تكون ذات داللة إحصائیة , وعند نسبة  5.991 إلي

  )  371:  2ذات داللة إحصائیة ( 
) لها داللة إحصائیة لجمیع العبارات , ومعنى ذلك 2) السابق أن (كا3وعلي هذا یتبین من الجدول رقم (

الزمة  –عینة البحث  –األول من االستبانة قد رآها الموجهون أن جمیع مهارات تدریس النحو الواردة في القسم 
  لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم .

  :  مهارات تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي -2
 ) لدرجات عینة البحث من موجهي اللغة العربیة التي2فیما یلي التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة وقیم (كا

  ) اآلتي : 4حصلوا علیها فیما یخص هذا القسم في االستبانة , والمبین في الجدول رقم (

  )4جــدول رقـم (
) واألوزان النسبیة لمهارات تدریس النحو باستراتیجیة التدریس 2(كاالتكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة وقیم 

   التبادلي كما رآها موجهو اللغة العربیة .
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً لترتیب ورودھا فى االستبانة فى الملحق رقم (  *) (                          ) 3رقم المفردة تبعا
ً من موجھى اللغة العربیة 40ن =                           موجھا
  2د. ح =                        

  5.991=  0.05عند  2كا                       
 9.210=  0.01وعند                       
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لها داللة إحصائیة لجمیع العبارات , ومعنى ذلك أن جمیع مهارات  )2(كا) السابق أن 4یتبین من الجدول رقم (و 

الزمة لتدریس النحو  –عینة البحث  –تدریس النحو الواردة في القسم الثاني من االستبانة قد رآها الموجهون 
  باستراتیجیة التدریس التبادلي .

  
  
  

  ثانيًا : نتائج تطبيق بطاقيت املالحظة قبليًا : 
  
  : نتائج تطبیق بطاقة مالحظة " مهارات تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم " قبلیاً  -1

الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم لتحدید مستویات استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة 
) لدرجة ممارسة الطالب المعلمین 2(كااألصلیة والتكرارات المتوقعة , وقیم  راراتكقبل تدریبهم تم حساب الت

) 5في الجدول رقم (للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو بخرائط المفاهیم , وكانت النتائج علي النحو المبین 
  تي : آلا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ) في هذا البحث . 4( * ) رقم المفردة طبقا لورودها في الملحق رقم ( 
    11.070= 0.05الجدولیة عند مستوى    2كا                     0.05*  دالة عند مستوى    

   15.086=  0.01مستوى  الجدولیة عند   2كا                     0.01* * دالة عند مستوى  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


تصل جب أن  ی 0.05) عندما درجة الحریة تساوي خمس درجات عند نسبة 2(كاوٕاذا رجعنا إلي جدول         
حتى تكون ذات داللة  15.086)  إلي 2یجب أن تصل (كا 0.01, وعند نسبة  11.070) إلي 2(كا

  .)  371:  2إحصائیة . ( 
  

)  لها داللة إحصائیة لكل عبارة من عبارات بطاقة 2السابق أن (كا )5وعلي هذا یتبین من الجدول رقم (
  المالحظة , ومعنى ذلك ما یأتي : 

  
إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم  -أ

  )  30,  5,  1,  4,  16,  11: (  كان مقبوًال في العبارات ذوات األرقام اآلتیة
  )  12,  8,  6,  3,  2وكان ضعیفًا في العبارات ذوات األرقام اآلتیة : (  -ب 
  . ابقاً وكان ضعیفًا جدًا في العبارات اآلخرى عدا المذكورة س -جـ
 إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم - د

جیدًا في أي عبارة من أو لم یكن ممتازًا أو جیدًا جدًا ,  خل الفصول المدرسیةللصف األول اإلعدادي دا
  عبارات بطاقة المالحظة .

  
  : نتائج تطبیق بطاقة مالحظة :"مهارات تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي" قبلیاً  -2

  
التدریس لالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریسیة التحدید مستویات استخدام الطالب المعلمین للمهارات 

)  لدرجة ممارسة الطالب 2(كاالتبادلي قبل تدریبهم تم حساب التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة وقیم 
التدریس التبادلي , وكانت النتائج علي النحو لالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة المعلمین للمهارات التدریسیة ا

  ) اآلتي :6مبین في الجدول رقم (ال
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)  لها داللة إحصائیة لكل عبارة من عبارات بطاقة المالحظة , 2) السابق أن (كا6ویتبین من الجدول رقم (
  ومعنى ذلك ما یأتي :

إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي  -أ
  )  41,  10,  11, 12,  1,  4,  3,  8: ( (*)كان مقبوًال في العبارات ذوات األرقام اآلتیة 

,  5,  18,  17,  31,  6,  43,  27,  33,  7,  44وكان ضعیفًا في العبارات ذوات األرقام اآلتیة : (  - ب
14  (  

  وكان ضعیفًا جدًا في العبارات األخرى عدا المذكورة سابقًا . -جـ
إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو بإستراتیجیة التدریس التبادلى  - د

أو جیدًا جدًا أو جیدًا فى أى عبارة من عبارات  للصف األول اإلعدادى داخل الفصول المدرسیة لم یكن ممتازاً 
  بطاقة المالحظة.

من حیث استخدامهم المهارات التدریسیة الالزمة  –عینة البحث  – لقد كانت تلك مستویات الطالب المعلمین 
لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي قبلیًا للصف األول اإلعدادي داخل الفصول 

ن رقمي المدرسیة علي النحو الذي بینته تفصیًال النسب المئویة المذكورة قرینة كل عبارة من العبارات في الجدولی
  ) السابقین . 6) , ( 5(
  

  ثالثًا : نتائج تطبيق بطاقيت املالحظة بعديًا : 
   نتائج تطبیق بطاقة مالحظة "مهارات تدریس النحو باستراتیجیة خرائط  المفاهیم " بعدیًا : -1

  
ریس بعد تدریبهم علي المهارات التدریسیة الالزمة لتد –عینة البحث  –لتحدید مستویات الطالب المعلمین 

) للدرجات التي 2(كا النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم تم حساب التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة وقیم 
   ) اآلتي :7حصلوا علیها في مفردات بطاقة المالحظة , وكانت النتائج علي النحو المبین في الجدول رقم (

  
  

  
  
  

                                                
  ) 5دها في بطاقة المالحظة الواردة في الملحق رقم (رقم العبارة تبعًا لترتیب ورو (*) 
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لها داللة إحصائیة لكل عبارة من عبارات بطاقة المالحظة ) 2) السابق أن (كا7یتبین من الجدول رقم (

  ومعنى ذلك ما یأتي :  

إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم  -أ

 18,  13,  26(  (*)للصف األول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة كان ممتازًا في العبارات ذوات األرقام 

 ,16  ,7  ,15  ,30  (  

  )  17,  20,  21,  14,  34,  9,  24,  19,  12,  23وكان جیدًا جدًا في العبارات ذوات األرقام : (  - ب

  وكان جیدًا في العبارات األخرى عدا المذكورة سابقًا . -جـ

خرائط المفاهیم ة لتدریس النحو باستراتیجیة إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزم - د

  للصف األول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة لم یكن أقل من  جید.

  

2- :   نتائج تطبیق بطاقة مالحظة :"مهارات تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي" بعدیًا

  

رات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو بعد تدریبهم علي المها –عینة البحث  –لتحدید مستویات الطالب المعلمین 

) للدرجات التي حصلوا 2باستراتیجیة التدریس التبادلي تم حساب التكرارات األصلیة , والتكرارات المتوقعة وقیم (كا

  ) اآلتي : 8علیها في مفردات بطاقة المالحظة وكانت النتائج علي النحو المبین في الجدول رقم (

 
  

  
  
  
  

                                                
  )  4(*) رقم العبارة تبعًا لترتیب ورودها في بطاقة المالحظة الواردة في الملحق رقم ( 
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) لها داللة إحصائیة لكل عبارة من عبارات بطاقة المالحظة , 2) السابق أن (كا8رقم ( یتبین من الجدول
  ومعنى ذلك ما یأتي :  

إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي  -أ
,  5,  27,  9زًا في العبارات ذوات األرقام  : ( للصف األول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة كان ممتا

14  ,25  ,2  (  
  ) 43,  22,  30,  13,  34, 16,  44,  18وكان جیدًا جدًا في العبارات ذوات األرقام :(  - ب
  وكان جیدًا في العبارات األخرى ما عدا المذكورة سابقًا . -جـ
ریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي إن مستوى استخدام الطالب المعلمین للمهارات التد - د

  للصف األول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة لم یكن أقل من جید .
لقد كانت تلك مستویات الطالب المعلمین بعد تدریبهم علي المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو 

ي للصف األول اإلعدادي داخل الفصول المدرسیة علي النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم , والتدریس التبادل
)  8) , (  7الذي بینته تفصیًال النسب المئویة المذكورة قرینة كل عبارة من العبارات في الجدولین رقمي : ( 

  السابقین.
  رابعًا : نتائج تطبيق اختبار فهم واستخدام املفاهيم النحوية : 

  :  نتائج االختبار القبلي - 1
رصد نتائج تطبیق اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة كاختبار قبلي للتعرف علي الخبرات السابقة في  تم

  النحو لتلمیذات ثالث المجموعات : 
  * المجموعة التجریبیة األولى التي درست موضوعات النحو باستراتیجیة  خرائط المفاهیم.   
  موضوعات النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي .* المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست    
  * المجموعة الضابطة التي درست موضوعات النحو بالطریقة المعتادة .   

  .. وذلك من حیث الجوانب اآلتیة : 
  التركیب اللغوي الصحیح وفقًا للمفهوم النحوي . -أ

  اإلعراب والضبط بالشكل . - ب
  حفظ القواعد النحویة . -جـ

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ( ت ) للمجموع الكلي لدرجات تلمیذات ثالث  وقد تم حساب
  ) اآلتي :  9المجموعات في الجوانب المذكورة في االختبار القبلي علي النحو المبین في الجدول رقم (
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:  2ة " ت " الجدولیة ( ) السابق أن أي قیمة من قیم " ت " المحسوبة أقل من قیم 9ویتبین من الجدول رقم (  
البحث ة ) ومعنى هذا عدم وجود فروق لها داللة إحصائیة بین أي مجموعتین من مجموعات تلمیذات عین 360

  من حیث خبراتهن السابقة في القواعد النحویة .
كما تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة , وقیم " ت " لدرجات مجموعات عینة البحث من 

  التلمیذات في القواعد النحویة في االختبار القبلي من حیث المجاالت اآلتیة : 
  التركیب اللغوي الصحیح وفقًا للمفهوم النحوي . -1
 اإلعراب والضبط بالشكل . -2

 حفظ القواعد النحویة .  -3

  ) اآلتي :  10... وذلك علي النحو المبین في الجدول رقم ( 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 41  -

  
) السابق أن أیة قیمة من قیم " ت " المحسوبة الواردة فیه أقل من قیمة "  10( ویتبین من الجدول رقم           

) ومعنى ذلك عدم وجود فروق لها داللة إحصائیة بین تلمیذات مجموعات البحث في  360:  2ت " الجدولیة ( 
لقواعد النحویة مما القواعد النحویة في االختبار القبلي من حیث التركیب اللغوي واإلعراب والضبط بالشكل وحفظ ا

یدل علي أن تلمیذات ثالث المجموعات متكافئات في عدم معرفتهن القواعد النحویة من حیث التركیب اللغوي 
  واإلعراب والضبط بالشكل , وحفظ نصوص تلك القواعد النحویة .

  نتائج االختبار البعدي :  - 2
كاختبار بعدي علي تلمیذات ثالث تم رصد نتائج تطبیق اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة 

للتعرف علي مدى فهمهن واستخدامهن المفاهیم النحویة بعد دراستهن موضوعات  –عینة البحث  –المجموعات 
 )-(*النحو المقررة علیهن وتم حساب المتوسط الحسابي , واالنحراف المعیاري وقیم " ت " للمجموع الكلي 

في االختبار البعدي في القواعد النحویة علي النحو المبین  –البحث  عینة –لدرجات تلمیذات ثالث المجموعات 
  ) اآلتي :11في الجدول رقم (

  )11جــدول رقـم (
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وقیم "ت" للمجموع الكلى لدرجات تلمیذات ثالث المجموعات فى القواعد النحویة 

  فى اإلختبار البعدى
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ط  
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ف  
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 قیم " ت " المحسوبة بین المجموعات

  التجریبیة األولىالمجموعة 
 تلمیذة 40ن = 

  المجموعة التجریبیة الثانیة
 تلمیذة 37ن = 

  المجموعة الضابطة
 تلمیذة 39ن = 
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23.25 3.95  3.46* 6.71*  
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19.54 5.29   2.87* 
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ذة

می
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15.92 5.53    

                                                
  المجموع الكلي للدرجات هو ثالثون درجة . -*

م ((*) تفصیل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموع الكلي لدرجات تلمیذات ثال ي الملحق رق ) 15ث المجموعات في االختبار البعدي ف
  0.01وعند مستوى  0.05دالة إحصائیة عند مستوى 
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) السابق أن أیة قیمة من قیم " ت " المحسوبة والواردة فیه أكبر من قیمة " ت 11ویتبین من الجدول رقم (      
یذات المجموعتین محل ) أي أنه توجد فروق لها داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تلم360:  2" الجدولیة ( 

  المقارنة في االختبار البعدي في المجموع الكلي في القواعد النحویة. 
  ... ومعنى ذلك ما یأتي :

   
تفوقت تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى (الالئى درسن القواعد النحویة المقررة باستراتیجیة خرائط  .1

(الالئى درسن القواعد النحویة المقررة باستراتیجیة  المفاهیم ) علي تلمیذات المجموعة التجریبیة الثانیة
  . 3.46التدریس التبادلي ) في المجموع الكلي في القواعد النحویة في االختبار البعدي , حیث ت = 

   6.71تفوقت تلمیذات المجموعة التجریبیة األولــى علي تلمیذات المجموعة الضابطة حیث ت =  .2
   2.87یة الثانیة علـــي تلمیذات المجموعة الضابطة حیث ت = تفوقت تلمیذات المجموعة التجریب .3

  .. وبناء علي ما تقدم یتبین أن : 
  

  تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم أفضل من تدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي . -أ
ي أفضل من تدریس النحو تدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم أو باستراتیجیة التدریس التبادل - ب

  بالطریقة المعتادة حالیًا في تدریسه .
  

ولتحدید تفاصیل المجاالت النحویة التي تفوقت فیها تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى وتلمیذات 
المجموعة التجریبیة الثانیة علي تلمیذات المجموعة الضابطة فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

في االختبار البعدي من حیث  –عینة البحث  –ریة وقیم " ت " لدرجات تلمیذات ثالث المجموعات المعیا
  المجاالت النحویة اآلتیة : 

  التركیب النحوي . -1
 اإلعراب والضبط بالشكل . -2
  حفظ القواعد النحویة . -3

   ) اآلتي : 12... وذلك علي النحو المبین في الجدول رقم ( 
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  ) السابق ما یأتي :  12قم ( .. ویتبین من الجدول ر 

أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة األولى والتجریبیة الثانیة في مجال  -1
) في صالح المجموعة 360:  2أي أنها أكبر من قیمة " ت " الجدولیة (  7.70التركیب النحوي هي : 

ات المجموعة التجریبیة األولى علي تلمیذات المجموعة التجریبیة التجریبیة األولي , مما یدل علي تفوق تلمیذ
  الثانیة في هذا المجال في االختبار البعدي 

ولعل السبب في ذلك یرجع إلي أن استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس النحو لتلمیذات    
المفاهیم النحویة وبیان أظهر الفروق بین  المجموعة التجریبیة األولى قد قام أساسًا علي بیان تركیب , وترتیب

  المصطلحات النحویة بدرجة أكبر من اهتمام استراتیجیة التدریس التبادلي ببیان تركیب وترتیب المفاهیم النحویة .
  

أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى وتلمیذات المجموعة  -2
)  360:  2) أي أنها أكبر من قیمة " ت " الجدولیة (  11.23التركیب النحوي هي : (  الضابطة في مجال

في صالح المجموعة التجریبیة األولى مما یدل علي تفوق تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى علي تلمیذات 
  المجموعة الضابطة في هذا المجال في االختبار البعدي .

ن استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس النحو قد قام أساسًا علي ولعل السبب في ذلك یرجع إلي أ
بیان العالقات بین المفاهیم النحویة , وبیان تركیبها وكیفیة ترتیبها لمعالجة بعض عیوب الطریقة المعتادة حالیًا 

  في تدریس النحو .
  

تجریبیة الثانیة وتلمیذات المجموعة أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة ال -3
) مما یدل علي تفوق تلمیذات 360:  2) أي أنها أكبر من " ت " الجدولیة ( 4.14الضابطة هي ( 

  المجموعة التجریبیة الثانیة علي تلمیذات المجموعة الضابطة في هذا المجال في االختبار البعدي .
جیة التدریس التبادلي في تدریس النحو لتلمیذات الصف ولعل السبب في ذلك یرجع إلي أن استخدام استراتی

األول اإلعدادي قد قام أساسًا علي بیان العالقات بین المفاهیم النحویة , وبیان تركیبها وكیفیة ترتیبها , وٕان كان 
  بدرجة أقل من اهتمام استراتیجیة خرائط المفاهیم بذلك في هذا المجال .

متوسطي درجات المجموعتین : التجریبیة األولى , والتجریبیة الثانیة في مجال أن قیمة " ت " المحسوبة بین  -4
) في صالح  360:  2) أي أنها أكبر من قیمة " ت " الجدولیة (  7.32اإلعراب والضبط بالشكل هي : (

  المجموعة التجریبیة األولى .
مجموعة التجریبیة الثانیة في هذا المجال مما یدل علي تفوق تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى علي تلمیذات ال

  في االختبار البعدي .
ولعل السبب في ذلك یرجع إلي اهتمام استراتیجیة خرائط المفاهیم بالجانب التطبیقي ممثًال في اإلعراب 

ة والضبط بالشكل بدرجة أكبر من اهتمام استراتیجیة التدریس التبادلي بذلك مما جعل تلمیذات المجموعة التجریبی
  األولى یتفوقن علي تلمیذات المجموعة التجریبیة الثانیة من حیث اإلعراب وضبط الكلمات بالشكل .
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أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات المجموعتین : التجریبیة األولى , والمجموعة الضابطة في  -5
) في 360:  2" الجدولیة ( ) أي أنها أكبر من قیمة " ت 11.11مجال اإلعراب , والضبط بالشكل هي : ( 

األولى علي تلمیذات  التجریبیة صالح المجموعة التجریبیة األولى مما یدل علي تفوق تلمیذات المجموعة
  المجموعة الضابطة في هذا المجال في االختبار البعدي  .   

قام أساسًا علي  ولعل السبب في ذلك یرجع إلي أن استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تدریس النحو قد
األمثلة التطبیقیة في بیان العالقات القائمة بین المفاهیم النحویة وٕاعراب وضبط نهایات الكلمات بالشكل بدرجة 

  الطریقة المعتادة في تدریس النحو بذلك .أكبر من اهتمام 
عة الضابطة في أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات المجموعتین : التجریبیة الثانیة والمجمو  - 6 

) أي أنها أكبر من قیمة " ت " الجدولیة في صالح المجموعة 3.89مجال اإلعراب والضبط بالشكل هي (
التجریبیة الثانیة ؛ مما یدل علي تفوق تلمیذات المجموعة التجریبیة الثانیة علي تلمیذات المجموعة 

  الضابطة في هذا المجال في االختبار البعدي .
ك یرجع إلي أن استخدام التدریس التبادلي قد قام أساسًا علي مناقشة األمثلة التطبیقیة ولعل السبب في ذل

واإلعراب وضبط الكلمات بالشكل في الوقت الذي اهتمت الطریقة المعتادة في تدریس النحو بحفظ القواعد النحویة 
  اعد النحویة .فقط , وذلك علي نحو ما تبین في المجال الثالث من االختبار التحصیلي في القو 

   
أن قیمة " ت " المحسوبة بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین : المجموعة التجریبیة األولى  -7

) أي أنها أقل من قیمة " ت " 0.457والمجموعة التجریبیة الثانیة في مجال حفظ القواعد النحویة هي ( 
إحصائیة بین تلمیذات المجموعتین : ) مما یدل علي عدم وجود فروق لها داللة 360:  2الجدولیة ( 

  التجریبیة األولى والتجریبیة الثانیة في مجال حفظ القواعد النحویة في االختبار البعدي .
ولعل السبب في ذلك یرجع إلي اهتمام كل من استراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي بمجالي التركیب 

  ن االهتمام بحفظ القواعد النحویة فقط . النحوي , واإلعراب والضبط بالشكل أكثر م
  أن قیمتي " ت" المحسوبتین بین متوسطات درجات تلمیذات :  -8

  المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة الضابطة . - أ   
) علي الترتیب أي أن أیًا منها 3.35) ,( 4.24المجموعة التجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة هما : (  -ب   

) في صالح المجموعة الضابطة , مما یدل علي تفوق تلمیذات 360:  2ن "ت " الجدولیة ( أكبر م
المجموعة الضابطة علي تلمیذات المجموعة التجریبیة األولى , وتلمیذات المجموعة التجریبیة الثانیة في 

  مجال حفظ القواعد النحویة في االختبار البعدي .
اهتمام الطریقة المعتادة حالیًا في تدریس النحو في المرحلة  ولعل السبب في ذلك ربما یرجع إلي عدم

اإلعدادیة ببیان كیفیة تركیب وترتیب الكلمات في الجملة الواحدة , وبیان العالقات القائمة بین المفاهیم النحویة , 
یب , وترتیب مما یجعل كثیرًا من التلمیذات عاجزات عن التعرف علي المفهوم النحوي أو كیفیة استخدامه في ترك
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كلمات من تعبیراتهن أو في اإلجابة عن تدریبات الكتاب المدرسي مما یدفعهن إلي حفظ القواعد النحویة , ظنًا 
  منهن أن حفظهن القواعد النحویة فحسب هو العالج .    

وعلي هذا نرفض قبول الفرض الصغرى الذي ینص علي عدم وجود فروق لها داللة إحصائیة بین  
في اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحویة في  –عینة البحث  –جات تلمیذات ثالث المجموعات متوسطات در 

  الجوانب اآلتیة : 
  التركیب اللغوي .  -أ

  اإلعراب والضبط بالشكل . - ب
  حفظ القواعد النحویة . -جـ
  

 التوصیات واالقتراحات :
  

من المفید أن یقدم الباحث التوصیات واالقتراحات في ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج هذا البحث فقد یكون 
  اآلتیة : 

) في هذا البحث یوصي الباحث باستخدام المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس 7بناء علي نتائج الجدول رقم ( -1
ریسیة النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیم , وهذه المهارات هي أربع وثالثون مهارة فرعیة , تشملها المهارات التد

  الرئیسیة اآلتیة : 
  وصف المفاهیم النحویة , وتحدیدها . -أ    
  تتابع المفاهیم النحویة . - ب    
  تصنیف المفاهیم النحویة . -جـ    
  استنتاج القواعد النحویة . - د    
  األحكام النحویة . -هـ    

  ... وذلك لما لها من ممیزات منها : 
  صحیح وفقًا للمفهوم النحوي .أ ) تعلیم التركیب اللغوي ال    
) في هذا البحث 12ب) تعلیم اإلعراب والضبط بالشكل , وذلك بناء علي ما دلت علیه نتائج الجدول رقم (   

  فیما یتعلق بهذین المجالین .
) في هذا البحث یوصى الباحث باستخدام المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس 8بناء علي نتائج الجدول رقم ( -2

نحو باستراتیجیة التدریس التبادلي وهذه المهارات هي أربع وأربعون مهارة فرعیة , تشملها المهارات التدریسیة ال
  الرئیسیة اآلتیة : 

  العصف الذهني في المفاهیم النحویة المطروحة . -أ    
  التصور الذهني للتراكیب اللغویة  - ب    
  المقارنة بین المفاهیم النحویة . -جـ    
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  توضیح المفاهیم النحویة . - د    
  التطبیقات النحویة . -هـ    

عینة البحث  –) التي اتضح منها ، أن مستوى الطالب المعلمین 8) ، (7بناء علي نتائج الجدولین رقمى ( -3
التدریس التبادلي , یوصى  -كان جیدًا بعد التدریب على تدریس النحو باسترتیجیتى خرائط المفاهیم  –

بأسس  –خصوصًا الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة  –ریف معلمي اللغة العربیة الباحث بتع
وكیفیة استخدام المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي , 

تراتیجیتین في تدریس النحو حیث فربما استفادوا من مهاراتهما التدریسیة , وقد یفیدون باستخدام هاتین االس
تبین فاعلیتهما فى تدریس النحو ألنهما اعتمدا على األمثلة التطبیقیة وبیان العالقات القائمة بین المفاهیم 

) 12النحویة فى التركیب اللغوى ، وفى اإلعراب والضبط بالشكل على نحو ما ثبت من نتائج الجدول رقم (
  فى هذا البحث.

) فیما یخص مجال حفظ القواعد النحویة یوصى الباحث بإعادة النظر في 12ج الجدول رقم (بناء علي نتائ -4
طرق تدریس النحو السائدة حالیًا في المرحلة اإلعدادیة لما لها من عیوب كان من أبرزها حفظ التلمیذات 

مفهوم النحوي استخدامًا بعض القواعد النحویة دون فهم العالقات التركیبیة في الجملة العربیة وعدم استخدام ال
  صحیحًا .

تصمیم مناهج نحویة جدیدة تركز في محتواها علي ترجمة القواعد النحویة المكتوبة في نصوص إنشائیة  -5
والواردة فى كتب النحو المقررة حالیًا إلى صور تركیبیة بسیطة تبرز وتؤكد علي كیفیة البناء التركیبي للجملة 

ارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس العربیة , والتدریب علي المه
  التبادلي التي تم التوصل إلیها في هذا البحث .

إجراء بحوث ودراسات أخرى تبین المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم  -6
  ف ومراحل دراسیة أخرى .صفو  تالمیذوالتدریس التبادلي لتلمیذات و 

إجراء بحوث ودراسات أخرى تبین المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس فروع أخرى من فروع اللغة العربیة في  -7
  صفوف , ومراحل دراسیة أخرى. 

إجراء بحوث ودراسات أخرى تبین كیفیة استخدام المهارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیتي  -8
المفاهیم والتدریس التبادلي في تألیف مناهج النحو أو مقرراته لطالب الجامعات في كلیات التربیة أو  خرائط

  في كلیات إعداد المعلمین خصوصًا المتخصصین في اللغة العربیة . 
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  ق البحثمالح
  .البحث من موجهي اللغة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألعمار عینة:  ) 1ملحق رقم (  .1
  حساب ثبات االستبانة:  ) 2ملحق رقم (  .2
  استبانة مهارات تدریس النحو باستراتیجیتي خرائط المفاهیم والتدریس التبادلي:  ) 3ملحق رقم (  .3
  ارات التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة خرائط المفاهیمالمه اقة مالحظة: بط ) 4ملحق رقم (  .4
  التدریسیة الالزمة لتدریس النحو باستراتیجیة التدریس التبادلي بطاقة مالحظة:  ) 5ملحق رقم (  .5
برنامج تدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الستراتیجیة خرائط المفاهیم في :  ) 6ملحق رقم (  .6

  الصف األول اإلعدادي تلمیذاتالنحو لتدریس 
برنامج لتدریب الطالب المعلم علي المهارات التدریسیة الستراتیجیة التدریس التبادلي :  ) 7ملحق رقم (  .7

  في تدریس النحو لتلمیذات الصف األول اإلعدادي .
  حساب ثبات االختبار التحصیلي:  ) 8ملحق رقم (  .8
  دام المفاهیم النحویة لتلمیذات الصف األول اإلعدادياختبار فهم واستخ:  ) 9ملحق رقم (  .9

  یة .اإلجابة عن أسئلة اختبار فهم واستخدام المفاهیم النحو  مفتاح : ) 10ملحق رقم ( .10
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجموع الكلي لمجموعات عینة البحث : ) 11ملحق رقم ( .11

  في االختبار القبلي .
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات عینة البحث في التركیب  :) 12ملحق رقم ( .12

  اللغوي في االختبار القبلي .
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات البحث في اإلعراب وضبط :  )13ملحق رقم ( .13

  نهایات الكلمات بالشكل في االختبار القبلي .
ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات البحث في حفظ القواعد المتوسطا:  )14ملحق رقم ( .14

  النحویة في االختبار القبلي .
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات البحث في المجموع الكلي في :  )15ملحق رقم ( .15

  االختبار البعدي .
یة لمجموعات البحث في التركیب اللغوي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار : ) 16ملحق رقم ( .16

  في االختبار البعدي .
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات البحث في اإلعراب وضبط : ) 17ملحق رقم ( .17

  نهایات الكلمات بالشكل في االختبار البعدي .
بحث في حفظ القواعد المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعات ال:  )18ملحق رقم ( .18

  النحویة في االختبار البعدي .

                                                
   .  المالحق لدى الباحث 
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