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اإلىػػػػػػػػداء
إلى معممنا كقدكتنا محمد -صمى اهلل عميو كسمـ-
إلى أركاح الشيداء ,كعذابات األسرل
إلى مف تحدل الفقر كاأللـ  ,كتحمؿ كيالت الزمف  ,إلى مف ركت دماؤه أرض المخيـ  ,إلى مف
ضحى بنفسو كقدـ ركحو رخيصة لمكطف  ,إلى ركح كالدم الشييد " عبداهلل محمد الغفاري"
نكر دربي  ,كسر نجاحي "أمي الغالية"
إلى التي اختص اهلل الجنة تحت أقداميا  ,ككاف دعاؤىا ى
إلى سندم في الحياة كأغمى ما أممؾ ,إلى مف كاف لي األب ,كاألخ ,كالصديؽ "زوجي الغالي"
إلى مف أفتخر بيـ دائمان ,إلى مف حبيـ يجرم في عركقي "أخوتي وأخواتي"
إلى اليد الطاىرة التي أزالت أمامنا أشكاؾ الطريؽ ,كمدت يد العكف ,كأنقذتنا مف حياة اليتـ
"مؤسسة التعاوف"
إلى الالتي كقفف بجانبي دكمان ,إلى صديقاتي إسالـ أحمد  ,رانية المقيد  ,إيماف أبو معيمؽ,
ىبة سعيد.

إلى كؿ ىؤالء جميعاً أىدي عممي ىذا

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم جعؿ التربية مشتقة مف اسمو ,كجعؿ أشرؼ األعماؿ عمؿ المربيف ,كالصالة
كالسالـ عمى سيد المرسميف محمد كعمى مف اىتدل بو إلى يكـ الديف كبعد:
أشكر اهلل العمي القدير أكالن أف يسر لي طريؽ العمـ ,كأنار لي دركب المعرفة ,كثـ أثني شكرم
ككفاء بحقيما.
كامتناني لكالدتي الكريمة ,كزكجي الكريـ ,اعترافان بفضميما,
ن
كما أتقدـ بأرفع كأسمى آيات الشكر كالعرفاف بالجميؿ لكؿ مف الدكتكر :راشد محمد أبو
صواويف ,كالدكتكر :جماؿ كامؿ الفميت لقبكليما اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ,كمنحي الكثير مف
كقتيما الثميف رغـ المشاغؿ كاألعباء الثقيمة لكؿ منيما ,جعمو اهلل في ميزاف حسناتيما.
كاحقاقان لمحؽ ,كاعترافان بالفضؿ أتقدـ بجزيؿ بالشكر إلى السادة المحكميف ,لما بذلكه مف جيد
ككقت ,كلما قدمكه مف نصائح كتكجييات في تحكيـ أدكات الدراسة ,فميـ مني كؿ احتراـ كتقدير,
كحفظيـ اهلل مف كؿ سكء.
كما أشكر صديقاتي الالتي لـ يبخمف بجيد أك كقت أك نصيحة أك معمكمة إال كقدمنيا لي كأخص
منيف :ارنية المقيد ,إسالـ أحمد ,إيماف أبك معيمؽ ,ىبة سعيد.
كأخي انر فإني أدعك اهلل أف يتقبؿ ىذا الجيد ,كحسبي أني اجتيدت كلكؿ مجتيد نصيب ,كالكماؿ هلل
كحده ,فإف كفقنا فمف اهلل ,كاف أخطأت فمف نفسي.

ج

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب
كاالتجاه نحك مادة النحك لدل طالبات الصؼ السابع بغزة.
كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ,حيث تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة

عشكائية مككنة مف ( )80طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في مدرسة بني سييال
األساسية لمبنات بمديرية شرؽ خانيكنس ,كتـ تكزيع العينة عمى مجمكعتيف :المجمكعة التجريبية

مككنة مف " "40طالبة درسف مكضكعات النحك باستخداـ النصكص التكاممية ,كالمجمكعة

الضابطة مككنة مف " "40طالبة درسف نفس المكضكعات باستخداـ الطريقة االعتيادية ,كذلؾ في

الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ " , "2017-2016كما تـ إعداد اختبار تحصيمي في ميارات

اإلعراب مف نكع اختيار مف متعدد ,كاعداد مقياس لقياس اتجاىات الطالبات نحك مادة النحك

العربي ,كتـ تطبيؽ االختبار كالمقياس عمى عينة الدراسة تطبيقا قبميا كبعديا ,كاجراء المقارنات
كالمعالجات اإلحصائية باستخداـ المتكسطات الحسابية  ,كاالنحرافات المعيارية  ,كاختبار-ت-

لعينتيف مستقمتيف ,كحجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا ,ك لقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.01بيف متكسطي درجات
المجم كعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات اإلعراب لصالح

المجمكعة التجريبية ,ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة

التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات اإلعراب لصالح التطبيؽ البعدم.

 -2كجكد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.01بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاه لصالح
المجمكعة التجريبية ,ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة

التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك مادة النحك لصالح التطبيؽ

البعدم.

كفي ضكء النتائج السابقة أكصت الباحثة بضركرة اتخاذ النصكص المغكية التكاممية منطمقا

لتعميـ المغة العربية كالقكاعد النحكية؛ ألثرىا في زيادة الثركة المغكية ,كاكتساب الخبرات كالميارات
المغكية المختمفة بما فييا ميارات اإلع ارب.
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Abstract
The study aimed to identify the impact of implementing integral
texts on developing Inflectional skills and to identify the attitude toward
grammar subject among the seventh grade female students in Gaza.
The researcher used experimental approach and a random sample.
The sample consisted of eighteen female students of seventh grade from
Banisohaila school in east of Khanyounis. It was distributed among the
two groups, experimental and controlling group, each group was
consisted of forty female students, and both of groups studied the same
subjects by traditional method in the first term in 2016-2017.
The researcher prepared a multiple-choice achievement test and scale
to measure the students' attitude toward grammar subject. The test and
scale were applied on the sample in a pre- application and a post
application also; the researcher did comparisons and statistical process by
using arithmetic means, standard deviations, tests for two independent
samples, the effect by eta.
The study showed that:
1- There were statistically significant differences at (0.01) in the mean
scores between the arithmetic mean of the controlling and
experimental groups in the post application of the I'rab skills test in
favor to the experimental group.
2- There were statistically significant differences between the
arithmetic mean of the experimental group in the tow applications
of I'rab skills test in favor to the post application.
3- There were statistically significant differences at (0.01) in the mean
scores between the arithmetic mean of two groups marks, the
experimental and the controlling group, That was in the post

ه

application of measuring the attitude in favor to the experimental
group.
4- There were statistically significant differences between both
arithmetic means of the experimental group marks in the pre and
post application to measure the attitude toward the grammar
subject, in favor to the post application.
According to the study results, the researcher recommended to use the
integral linguistic texts as an approach in order to teach Arabic and
grammar subject. Moreover, to enrich the language and to acquire
linguistic experiences and I'rab skills.
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4.4

مقدمة الدراسة:
تعد المغة كسيمة اإلنساف األكلى لمتعبير عف شخصيتو كأداتو لالتصاؿ باآلخريف ,كىي

مظير مف مظاىر الحياة اإلنسانية كال يمكف أف نتصكر مجتمعان ال يتحدث بمغة ,كلك تصكرنا

ذلؾ المجتمع المستحيؿ ,لكجب أف نتصكره بدائيان ال يقكـ عمى حضارة .لذا كاف حاؿ المغة

العربية حاؿ كؿ لغات العالـ ,كلكف المغة العربية التي اختارىا اهلل تعالى لتككف المساف الذم
يكحي بو آخر كتبو لمعالميف قدر اهلل ليا مف الخصائص ما يحقؽ ليا طاقات جبارة في الداللة

عمى المعاني الدقيقة ,حتى إذا أنزؿ بيا القرآف كانت ىي أقدر لغة إليصاؿ ىذه المرادات
اإلليية.
كقد غمر عمماء المسمميف الدنيا بالمؤلفات المكصكلة بالقرآف الكريـ ,فكانت عمكـ القرآف كعمكـ
الحديث  ,كالفقو كأصكلو كالبالغة ,كالفمسفة كالمنطؽ كالتصكؼ ,كعظـ التصنيؼ في األدب قرنان

بعد قرف ,كتعددت مدارس النحك ككضعت المعاجـ المغكية كاتسع مجاؿ الركاية في عمكـ الديف

كالدنيا ,كحممت أخمد المعارؼ كالثقافات إلى مشارؽ األرض كمغاربيا كطالما أف المغة محكر
عمميات التفاعؿ بيف األفراد كالجماعات فإف تحديد كظائفيا يتـ مف خالؿ العمميات االجتماعية

التي تؤدييا في المكاقؼ كالمناسبات المختمفة .فبكاسطتيا يتفاىـ الفرد مع غيره مف أفراد المجتمع

في المكاقؼ الحياتية المختمفة كبكساطتيا يستطيع نقؿ أفكاره كأحاسيسو كحاجاتو إلى غيره ممف

يتعامؿ معيـ ,كعف طريقيا يستطيع أف يعرؼ أفكار كأحاسيس كحاجات غيره مف الناس ,فيي
كسيمة ىامة في مجاؿ الفيـ كاإلفياـ الذيف يمثالف العالقة الجدلية بيف الفرد كالمجتمع( .عاشكر

كالحكامدة)39:2007 ,

كيعد النحك أىـ فركع المغة العربية ,الرتباطيا بتقكيـ المساف مف الخطأ عند الحديث

كالقراءة ,كتقكيـ القمـ مف الخطأ عند الكتابة ,فيك مرتبط بصحة الجممة التي تعد األساس لسالمة

المغة العربية ,كمف شأنو الحفاظ عمى المغة العربية مف االضمحالؿُّ ,
كيعد دارسيو عمى أسس
سميمة تمكنيـ مف الحفاظ عمى لغتيـ نطقان ككتابة ,كتظير أىمية النحك بصكرة أكضح عندما
نعرؼ األسباب التي يكضع مف أجميا كعمـ لو قكاعد كالتي مف أىميا الباعث الديني الذم ييدؼ
أداء سميمان بعد شيكع المحف عمى ألسنة الناس ,كلما كاف
إلى أداء نصكص القرآف ,كالحديث ن
لمنحك ىذه األىمية بيف فركع المغة العربية تأتي أىمية دراستو في المناىج التعميمية ,لما لو مف

أثر و
و
كبير في تصحيح أخطاء المساف ,فيك يعيف الدارسيف عمى الحديث كالكتابة بمغة صحيحة

كسميمة ,كيمكنيـ مف استخداـ المغة استخدامان سميمان فيي يسر كمياروة في المكاقؼ المغكية

المختمفة( .الجيشي.)1:2008 ,
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كرغـ االىمية البالغة لمنحك العربي؛ إال أنو يعتبر مف أكثر المكاد الدراسية تعقدان كصعكبة

في الفيـ حيث يتزايد الضعؼ فييا ليصبح تراكميان كمما تقدمت بدراستيا السنكات الدراسية ,مما

يحتـ عمى العامميف في الحقؿ التربكم ضركرة االىتماـ بتعمميا كتعميميا كاعتبارىا مشكمة مف

اعقد المشكالت التي تكاجو الكثير مف المعمميف كالمتعمميف عمى حد سكاء كىذا ما أكدتو العديد
مف نتائج الدراسات التي أظيرت ضعؼ الطمبة في التحصيؿ النحكم في المراحؿ التعميمة

المختمفة كدراسة (السيقمي( ,)2001 ,الخطابي ,)2014 ,كدراسة (الشتكم.)2012 ,

كاذا كاف الضعؼ يتجمى في قكاعد النحك بصفة عامة ,فإنو أبرز ما يككف في اإلعراب

كالضبط بالشكؿ خاصة؛ كذلؾ ألف اإلعراب يعد أىـ خاصية مف خصائص النحك ,فالمعاني

مغمقة عمى أنفسيا حتى يأتي اإلعراب فيجمييا كيكضحيا ,كبو تعرؼ الصمة النحكية بيف الكممة
كجارتيا ,كاذا أسقط اإلعراب يختمط المعنى ,كبدكنو يكتنؼ الكالـ الغمكض ,كتمبس المعاني
مالبس اإلبياـ؛ كليذا ناؿ اإلعراب اىتمامان كبي انر مف المغكييف ,كقد أدرؾ العمماء القدماء

كالمحدثكف مكانة اإلعراب حتى قرركا أف معرفة العرب األكائؿ لإلعراب كانت بالسميقة؛ كبذلؾ
جعؿ بعضيـ معرفة العرب لإلعراب سابقة عمى النحك ,فالعرب القدماء الذيف فيمكا المغة

بسالئقيـ لـ يككنكا يفيمكف العربية إال بالحركات ,كاف كانكا يجيمكف قكاعد النحك ,كلقد كرث

ىؤالء لغتيـ معربة ,كرتمكا القرآف الكريـ معربان ,كنقمكا األحاديث النبكية معربة ,كشعكرىـ بيذه
الكراثة ىك الذم حمميـ عمى أف يجتنبكا المحف فيما يكتبكنو أك يقرؤكنو اجتنابيـ بعض الذنكب,

كلما تطكرت العربية أصبح اإلعراب عنصر حياتيا ,كسبب بقائيا كسر خمكدىا ,فأمست قكانينو
كضكابطو ىي العاصمة مف الخطأ (أبك سميماف.)42:1999 ,

كلقد أجريت العديد مف الدراسات التي تبحث في أثر العكامؿ كاالستراتيجيات كاألساليب

التي تسيـ في تحسيف التحصيؿ الدراسي في النحك كالقكاعد النحكية حيث أكدت دراسة

(المصرم )2016 ,عمى أثر األناشيد التعميمية في عالج صعكبات النحك ,كأشارت دراسة

(الرياشي )2013 ,إلى أثر األلعاب التعميمية في النحك العربي ,كأظيرت دراسة (العترم,
 )2008أثر استراتيجية التعميـ التعاكني في تنمية الميارات النحكية.

كتعد النصكص المغكية المقركءة كتحميميا مف األنشطة المغكية التي يمكف أف يستعاف فييا

في التحصيؿ المغكم كالنحكم حيث أشارت دراسة

إيمي ( )Elley, 1996إلى أف قراءة

النصكص كتحميؿ جمميا يكسب األطفاؿ مفردات المغة كقكاعدىا ,كقد أكد ذلؾ تقرير عف بعض

يقركف النصكص ,أك
التجارب في تعميـ المغات عرض في  ,1997كأشار إلى أف األطفاؿ كىـ أ
يستمعكف إلييا يتعممكف فئات مف القكاعد ,كآالؼ مف الكممات دكف ممؿ لذلؾ يعد كصؼ تحميؿ

النصكص المسمكعة كالمقركءة أفضؿ طريقة لتدريس قكاعد المغة (.)Marianane, 1997
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كقد أكد" جيمس ( ,)James, 1998كبعد خبرة في تدريس المغات استمرت ثالثيف عاـ

"أف فيـ النصكص المسمكعة كالمقركءة يكسب المتعمميف كثي انر مف قكاعد المغة المتضمنة في ىذه

النصكص".

إف األمر يدفع معممي المغة العربية إلى تبني طرائؽ تدريس جديدة لتدريس النحك العربي,

متطكرة بشكؿ يكفؿ رفع مستكل فاعمية تعمـ النحك كزيادة فحكاه( .الزياف)5:2000 ,

وترى الباحثة مف خالؿ عمميا كمدرسة لغة عربية األمر الذم منحيا فرصة إدراؾ
الضعؼ في النحك عامة كاإلعراب خاصة ,كقد أكد ذلؾ االطالع عمى نتائج االمتحانات العامة
في اإلعراب لبعض الصفكؼ أف نسبة اإلجابات الصحيحة في ميارة اإلعراب متدنية جدان.

كفي ضكء ما تقدـ تبدك الحاجة الماسة إلجراء ىذه الدراسة ,حيث اتضح مف خالؿ

تجر دراسات لمتعرؼ عمى أثر تكظيؼ
االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة أنو لـ ى
النصكص التكاممية في تنمية قدرات طالبات الصؼ السابع في ميارة اإلعراب.
كتأمؿ الباحثة أف تككف ىذه الدراسة إسيامان متكاضعان كنقطة انطالؽ لمعرفة أثر تكظيؼ
النصكص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب كاالتجاه نحك مادة النحك لدل طالبات الصؼ

السابع بغزة.

 4.4مشكمة الدراسة
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
"ما أثر توظيؼ النصوص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب واالتجاه نحو مادة النحو لدى

طالبات الصؼ السابع األساسي؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما أثر تكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب لدل طالبات الصؼ السابع
األساسي بغزة ؟

 -2ما أثر تكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية االتجاه نحك مادة النحك لدل طالبات الصؼ
السابع األساسي؟

 4.4فرضيات الدراسة:
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≤ بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات اإلعراب.
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 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≤ بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات اإلعراب.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≤ بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاه نحك مادة النحك.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05 ≤ بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك مادة النحك.

4.1

أىداؼ الدراسة:
تتحدد أىداؼ الدراسة فيما يمي:

 -1تحديد أثر تكظيؼ طريقة النصكص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب لدل طالبات
الصؼ السابع بغزة.

 -2استقصاء أثر تكظيؼ النصكص التكاممية كتنمية االتجاه نحك مادة النحك العربي لدل
طالبات الصؼ السابع بغزة.

 -3معرفة الفركؽ في مستكل ميارات اإلعراب لدل طالبات الصؼ السابع في ضكء متغير
طريقة التدريس.

 -4معرفة الفركؽ في مستكل االتجاه نحك مادة النحك في ضكء متغير طريقة التدريس.

 -5التعرؼ إلى مدل التغير في االتجاه نحك المادة بعد استخداـ طريقة النصكص التكاممية
انيف المكاتي يدرسف بالطريقة التقميدية كذلؾ عف طريؽ
لطالبات العينة التجريبية مقارنة بأقر ٌ
مقياس االتجاه الذم سيعد ليذا الغرض.
4.4

أىمية الدراسة:

 -1تقدـ ىذه الدراسة نمكذجان لتجربة تبيف كيفية إعداد كتدريس كحدة تعميمية في مادة المغة
العربية لمصؼ السابع في ضكء تكظيؼ طريقة النصكص التكاممية.

 -2قد يستفيد مف ىذه الدراسة المشرفكف التربكيكف كذلؾ في عقد الدكرات التدريبية التي تساعد
المعمميف عمى استخداـ طريقة النصكص التكاممية في تنمية قدرات الطالب االعرابية

كاالتجاه نحك مادة النحك.

 -3قد تساعد نتائج ىذه الدراسة القائميف عمى برامج إعداد المعمميف ,كتدريبيـ أثناء الخدمة في

معرفة مدل حاجة معممي المغة العربية إلى نمكذج ينمي القدرات اإلعرابية لدم الطمبة,
كتضميف المدخؿ التكاممي ضمف برامج اإلعداد كالتدريب.
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 -4قد تفيد نتائج ىذه الدراسة معممي المغة العربية كذلؾ في مراعاة استخداـ النصكص التكاممية
في تنمية القدرات اإلعرابية في بناء كتخطيط مناىج المغة العربية.

 -5قد تثرم ىذه الدراسة المكتبة العربية بدراسة تتناكؿ إحدل طرائؽ تدريس النحك العربي.
4.7

حدود الدراسة:

 -1الحد الزماني :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي
(.)2016-2017

لكزرة التربية
 -2الحد المكاني :اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى إحدل مدارس الحككمة التابعة ا
كالتعميـ في مديرية شرؽ خانيكنس.

 -4الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة تكظيؼ طريقة "النصكص التكاممية "في مكضكعات
النحك المقررة عمى طالبات الصؼ السابع في كتاب لغتنا الجميمة الجزء األكؿ.

 -4الحد البشري :طالبات الصؼ السابع األساسي المنتظمات في مقاعد الدراسة خالؿ الفصؿ
الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي (.)2017-2016
4.0

مصطمحات الدراسة:

طريقة النصوص التكاممية:
كتسمى طريقة األساليب المتصمة أك القطعة المستعدة أك الطريقة المعدلة ,ألنيا نشأت نتيجة
تعديؿ في الطريقة االستقرائية ,كتقكـ ىذه الطريقة عمى عرض نص يحمؿ مكضكعان كاحدان كمعنى
متكامالن ,يؤخذ مف مكضكعات المطالعة ,أك مف النصكص األدبية ,أكمف النصكص القرآنية ,مف
دركس التاريخ .كيقكـ المعمـ بشرحو كمعالجتو كما يعالج مكضكع القراءة أك النصكص ثـ يستنبط
كطالبو أمثمة التي يبنى عمييا الدرس النحكم ثـ يستكمؿ الخطكات التي تتبع كفؽ الطريقة
االستق ارئية ( .أحمد )195:1996,
كتعرؼ الباحثة في ضكء ما سبؽ النصكص التكاممية إجرائيان بما يمي:

ىي طريقة عرض النصكص القرائية األدبية ,كالتاريخية ,كالقرآنية ,كالدينية ,عرضان متكامالن,

كمناقشة فيـ مضامينيا كمعالجتيا استقرائيان كلمحصكؿ عمى جزيئات كأمثمة مف خالؿ المناقشة ثـ
يتـ المكازنة كالربط فيما بينيا لمكصكؿ إلى القاعدة العامة.
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الميارة :
تعرؼ الميارة بأنيا القدرة عمى فعؿ الشيء المتقف بدراية كخبرة في حدكد التكاليؼ

المناسبة(المصرم .)9 :2006 ,كتعرؼ بأنيا "القدرة عمى القياـ بعمؿ معيف بمستكل مف اإلتقاف
كالجيد كدقة العمؿ ,كالممارسة كالسمكؾ الجيد في سرعة كيسر كجكدة"( .أبك نحؿ )9:2010 ,

كتعرؼ الباحثة في ضكء ما سبؽ الميارة إجرائيان بأنيا قدرة طالبات الصؼ السابع عمى اإلعراب

السميـ لمجمؿ كالعبارات بسرعة كيسر في مكضكعات نحكية مف مقرر الصؼ السابع.
اإلعراب:

يعرؼ اإلعراب بأنو "تأثر الكممة داخؿ الجممة بفعؿ ما قبميا ,كتأخذ حركة معينة سكاء بالفتحة أك

الضمة أك الكسرة أك غير ذلؾ" ( .البكجي)6:2001,

كاإلعراب "ىك ىذه العالمة التي تعترم الحرؼ األخير مف الكممة كتتغير بتغير مكاضع الكممة ,
كىي ذات قيـ تميزية ,حيث يختص كؿ مكقع مف مكاقعيا بعالمة معينة تدؿ عمى معنى خاص

بو مف غيره"( .أبك سميماف)126:2003 ,
كتعرؼ الباحثة ميارة اإلعراب في ضكء ماسبؽ بأنيا "تمكف الطالب مف ضبط المفظ

بناء عمى معرفة الحكـ الذم يفرضو تغير مكقعو النحكم مف الجممة,
بالشكؿ ضبطان صحيحان ن
كذلؾ مف خالؿ تحميؿ المعنى ,كادراؾ العالقة العضكية لمفظ بغيره مف األلفاظ التي ترتبط معو
في المعنى ,في تشكيؿ بناء الجممة بسرعة كاتقاف".
االتجاه :
ىك مفيكـ يعبر عف نسؽ أك تنظيـ لمشاعر الشخص ,كمعارفو كسمككو ,أم استعداد لمقياـ

بأعماؿ معينة ,كيتمثؿ بدرجات مف القبكؿ كالرفض لمكضكعات االتجاه"(زقكت.)256:1994 ,

كتعرؼ الباحثة االتجاه إجرائيان بأنو "مدل استعداد طالبات الصؼ السابع كاستجابتيف بالقبكؿ أك
ٌ
الرفض لمكضكعات النحك العربي في كتاب لغتنا الجميمة ,كيقاس ذلؾ عمى مقياس االتجاه المعد

ليذه الدراسة".
النحو:

كبناء -
ىك مجمكعة مف القكاعد كالمقاييس التي تتعمؽ بأحكاؿ أكاخر الكممات –إعرابان
ن
كبنظاـ تأليؼ الجمؿ( .إبراىيـ )32:1979,
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كيعرؼ النحك في اصطالح التربكييف بأنو :قكاعد يعرؼ بيا أحكاؿ أكاخر الكممات التي حصمت
بتركيب بعضيا مع بعض مف إعراب كبناء ,كما يتبعيا ,كبمراعاة تمؾ االحكاؿ يحفظ المساف مف
الخطأ في النطؽ ,كيعصـ القمـ مف الزلؿ في الكتابة (.إسماعيؿ )207:1995,
كتعرؼ الباحثة النحك إجرائيان بأنو :ىي مجمكعة القكانيف التي تحكـ بنية الكممة في المغة

العربية كالتي مف خالليا يستقيـ المساف كيخمك مف الخطأ كيتحدد في ىذه الدراسة بمجمكعة

القكاعد المنبثقة مف مكضكعات الكتاب المقرر لمصؼ السابع األساسي في الجزء األكؿ.
خطوات الدراسة:
التالية:

لالإجابة عف تساؤالت الدراسة كالتأكد مف صحة فرضياتيا اتبعت الباحثة الخطكات

 -1تفحص الكتب كالمراجع بالرجكع لألدب التربكم كالدراسات التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة .
 -2إعداد إطار عاـ لطريقة النصكص التكاممية لتنمية ميارات اإلعراب كاالتجاه نحك مادة
النحك.

 -3إعداد مخطط زمني لمتدريس .

 -4إعادة تشكيؿ الدركس بما يتناسب مع النصكص التكاممية .
 -5إعداد النصكص التكاممية كتحكيميا مف قبؿ خبراء في المغة العربية كالمشرفيف التربكييف .
 -6إعداد اختبار قبمي كبعدم في ضكء الميارات المختارة .
 -7إعداد مقياس لقياس االتجاه نحك مادة النحك.

 -8إعداد دليؿ معمـ لتدريس الدركس النحكية كفؽ طريقة النصكص التكاممية .
 -9تطبيؽ االختبار قبؿ كبعد االنتياء مف التدريس .

 -10تطبيؽ المقياس قبؿ كبعد االنتياء مف التدريس .
 -11تحميؿ البيانات كمناقشتيا .

 -12ممخص الدراسة كالتكصيات المقترحة .

8

الفصل الثاني
الدراشا الصابقة
4.4

المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت المدخؿ
التكاممي والنصوص التكاممية

4.4

التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ

4.4

المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت القواعد النحوية واإلعراب

4.1

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني

4.4

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة

4.7

أوجو التمييز بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة

4.0

أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة

الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض األبحاث كالدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية,
كمعرفة كيفية تناكؿ الدراسات السابقة ليذا المكضكع كمعالجتو  ,كاإلفادة مف إجراءاتيا,
كمناىجيا ,كأدكاتيا ,كنتائجيا في إطار أىداؼ الدراسة الحالية.
وقد تـ عرض الدراسات في محوريف:
المحور األوؿ :دراسات تناكلت المدخؿ التكاممي كالنصكص التكاممية.
المحور الثاني :دراسات تناكلت القكاعد النحكية كاإلعراب.
 4.4المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت المدخؿ التكاممي والنصوص التكاممية
دراسة أبو دحروج ()4747
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى المنحى التكاممي في تنمية بعض
ميارات الكتابة لدل طالبات الصؼ الثالث األساسي بغزة.
كاقتصرت عينة الدراسة عمى مجمكعة تجريبية بمغ عددىا ( )31طالبة مف طالبات الصؼ
الثالث بمدرسة البريج المشتركة (ب) درسف كفؽ برنامج قائـ عمى المنحى التكاممي ,كتـ
اختيارىف بطريقة عشكائية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع
المعمكمات أعدت اختبا انر تحصيميان يتككف مف ( )10أسئمة مقالية ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة
كفرضياتيا استخدمت الباحثة اختبار (ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ( ) 0.01 <αبيف متكسط درجات الطالبات في اختبار الميارات قبميان كبعديان
لصالح التطبيؽ البعدم ,األمر الذم يؤكد عمى فاعمية تكظيؼ المنحى التكاممي في تنمية
ميارات الكتابة لدل طالبات الصؼ الثالث األساسي  ,كأكصت الدراسة بضركرة تصميـ مناىج
تكاممية بيف العمكـ العامة كالمغة العربية بشكؿ يساعد عمى تنمية ميارة الكتابة .
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دراسة إبراىيـ ,وعمرو ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية استخداـ المنحى التكاممي بيف العمكـ الحياتية
كاألحاديث النبكية في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت ,كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة كمية
العمكـ التربكية في الجامعة األردنية.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبان كطالبة مف طمبة السنة الثانية تخصص معمـ صؼ في
كمية العمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث الدكلية ,تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية
مككنة مف ( )30طالبان كطالبة درست باستخداـ المنحى التكاممي  ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف
( )30طالبان كطالبة درست بالطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج
التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعد الباحثاف اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف
( )36فقرة ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحثاف اختبار (ت) ,كخمصت
النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية
كالضابطة في القدرة عمى حؿ المشكالت كاكتساب المفاىيـ العممية تعزل إلى التدريس باستخداـ
المنحى التكاممي لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ مف جانب
المعنييف في التعميـ العالي باستخداـ المنحى التكاممي في تدريس العمكـ الحياتية.
دراسة الحداد ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فاعمية استخداـ استراتيجية قائمة عمى المدخؿ الكمي
في تدريس الق ارءة لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )123طالبان كطالبة مف مدرستيف مف مدارس محافظة إربد ,كتـ
تكزيعيـ إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية مككنة مف ( )61طالبان كطالبة درست باستخداـ
استراتيجية قائمة عمى المدخؿ الكمي ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )62طالبان كطالبة درست
بالطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات
أعد الباحث اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف ( )21فقرة ,كلإلجابة عف
أسئمة االختبار كفرضياتيا استخدـ الباحث تحميؿ التبايف المشترؾ ( .(ANCovaكخمصت النتائج
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.03 <αبيف أداء طمبة
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المجمكعتيف التجريبية في ميارات االستيعاب القرائي لمصمحة المجمكعة التجريبية ,كأكصت
الدراسة بضركرة تضميف كتب المغة العربية لمصؼ التاسع األساسي االستراتيجة القائمة عمى
المدخؿ الكمي لتحسيف مستكل االستيعاب القرائي لدل الطمبة .
دراسة الصاعدي ()4744
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر كحدة قائمة عمى المنيج التكاممي في تنمية ميارات المغة
اإلنجميزية لطالبات الصؼ الثالث الثانكم.
كاقتصرت عينة الدراسة عمى مجمكعة تجريبية يبمغ عدد أفرادىا ( )30طالبة تـ اختيارىف بطريقة
عشكائية مف طالبات الصؼ الثالث الثانكم درسف المغة اإلنجميزية باستخداـ كحدة قائمة عمى
المنيج التكاممي ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات
أعدت الباحثة كحدة تكاممية مقترحة ,كاختبا انر تحصيميان ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا
استخدمت اختبار (ت) ,كخمصت النتائج إلى فاعمية استخداـ كحدة قائمة عمى المنيج التكاممي
في تنمية تحصيؿ الطالبات في ميارات المغة اإلنجميزية (القراءة كالكتابة كاالستماع كالتحدث ),
كقد أكصت الد ارسة بضركرة االستفادة مف الكحدة التكاممية المقترحة في ىذه الدراسة مف قبؿ
ك ازرة التربية كالتعميـ عند صياغة مناىج المغة االنجميزية  ,كأكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف
الكحدة التكاممية المقترحة في ىذه الدراسة مف قبؿ التربية كالتعميـ عند صياغة مناىج المغة
االنجميزية بصكرة متكاممة.
دراسة الكخف ,وىنية ( )4774
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ نصكص الدراما التعميمية في
تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر األساسي في قكاعد المغة العربية.
كتككنت عينة الدراسة مف (  )120طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي مكزعات عمى
أربع شعب .كتـ تقسيـ الطالبات إلى مجمكعتيف :تجريبية بمغ عدد أفرادىا ( )60طالبة درست
المادة التعميمة بمجمكعة مف النصكص الدرامية أعدىا الباحثاف ,كمجمكعة ضابطة بمغ عدد
أفرادىا ( )60طالبة درست بأسمكب التدريس التقميدم ,كلجمع المعمكمات استخدـ الباحثاف اختبا انر
تحصيميان ,كلتحميؿ البيانات كاستخراج النتائج استخدـ الباحثاف أسمكب تحميؿ التغاير
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( )ANCOVAلممقارنة بيف المتكسطات الحسابية البعدية لعالمات طالبات المجمكعة التجريبية
كالضابطة ,كخمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05<αبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في تحصيؿ قكاعد المغة العربية
يعزل إلى طريقة التدريس لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي تعممت بأسمكب النصكص
الدرامية  ,كأكصت الدراسة بضركرة إدخاؿ أسمكب الدراما التعميمية في دليؿ المعمـ  ,كتدريب
المعمميف عمى استخداـ أسمكب الدراما مف أجؿ تكظيفيا في تدريس قكاعد المغة العربية.
دراسة اليرؼ ()4774
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر النصكص المقركءة في تنمية التراكيب النحكية لدل
طالب المرحمة الثانكية.
كتتككف عينة الدراسة مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة اإلماـ عبد العزيز محمد في
الدرعية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي كيضـ ىذا المنيج مجمكعتيف
عشكائيتيف؛ األكلى تجريبية تدرس التراكيب النحكية عف طريؽ النصكص المقركءة ,كالثانية
ضابطة تدرس التراكيب نفسيا بالطريقة التقميدية ,كلجمع المعمكمات أعد الباحث اختبا انر تحصيميان
مف نكع اختيار مف متعدد ,كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدـ الباحث
اختبار (ت) .كخمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05<αبيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في تحصيؿ التراكيب النحكية يعزل إلى طريقة
التدريس لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي تعممت بطريقة النصكص المقركءة  ,كأكصت
الدراسة بضركرة تضميف كتب االغة العربية لممراحؿ الثانكية عمى نصكص مقركءة لتنمية
التراكيب النحكية لدل طالب المرحمة الثانكية.
دراسة عمي ()4777
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر كؿ مف طريقة حؿ المشكالت كالطريقة االستقرائية
كطريقة النص في تحصيؿ طالبات الصؼ السادس العممي في قكاعد المغة العربية.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )90طالبة مف طالبات الصؼ السادس في مدرستي اإلعدادية
المقدادية لمبنات ,كاإلعدادية رسالة اإلسالـ لمبنات قضاء المقدادية في محافظة ديالي في العراؽ
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لمعاـ الدراسي  ,2006-2007مكزعيف عمى ( )3شعب ,شعبة تـ تدريسيا كفؽ طريقة حؿ
المشكالت ,كشعبة تـ تدريسيا كفؽ الطريقة االستقرائية ,كشعبة تـ تدريسيا كفؽ طريقة النص,
كتـ تكزيع الطالبات بطريقة عشكائية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي,
كلجمع المعمكمات َّ
أعد اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد مككنان مف ( )30فقرة ,كلإلجابة
عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدـ الباحث اختبار( )T.Testكخمصت النتائج إلى:
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستخداـ طريقة حؿ المشكالت عمى
طالبات المجمكعة التجريبية التي درست القكاعد باستخداـ الطريقة االستقرائية كطالبات المجمكعة
التجريبية الثالثة التي درست القكاعد باستخداـ طريقة النص ,كأكصت الدراسة بضركرة تكجيو
ك ازرة التربية كالتعميـ بإعداد دكرات متخصصة لمدرسي كمدرسات المغة العربية حكؿ
االستراتيجيات الحديثة في التدريس كأىمية استخداميا.
دراسة الشجيري ()4774
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر االتجاه التكاممي في التفكير المنظكمي لطمبة أقساـ القرآف
الكريـ كالتربية اإلسالمية في مادة اإلعجاز القرآني في كميات التربية.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبان تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف طالب كميات التربية
لمعاـ الدراسي ( ,)2008-2007كالتي تشمؿ كمية التربية –ابف رشد في جامعة بغداد ,ككمية
التربية لمعمكـ اإلنسانية في جامعة األنبار ,مكزعيف عمى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية مككنة مف
( )30طالبان درسكا كفؽ االتجاه التكاممي ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )30طالبان درسكا كفؽ
طريقة تقميدية ,كقد استغرقت التجربة فصالن دراسيان كامالن كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث
المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعد اختبا انر تحصيميان مككف مف ثالث مجمكعات رئيسية,
المجمكعة األكلى تككنت مف ( )5فقرات ,كالمجمكعة الثانية تككنت مف ( )4فقرات ,كالمجمكعة
الثالثة تككنت مف ( )4فقرات ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحث اختبار
(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( )0.05<αبيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ االتجاه التكاممي ,
كأكصت الدراسة بضركرة تطكير المنيج عامة كاالعجاز خاصة عمى كفؽ المدخؿ المنظكمي
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كخاصة تنظيـ محتكل المناىج في ضكء تنمية ميارات التفكير المنظكمي مع إظيار المحتكل
الدراسي بصكرة مترابطة.
دراسة أحمد ()4770
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى نمكذج الجممة –
المعنى في اإلع ارب لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكم.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )48طالبان مف مدرسة مصطفى لطفي المنفمكطي الثانكية لمبنيف
بمركز منفمكط التابع بمحافظة أسيكط ,مقسميف عمى عينتيف ,كعينة الفصؿ األكؿ مقسمة إلى
مجمكعتيف ,تجريبية كعددىا ( )9طالب ,كضابطة عددىا ( )9طالب ,عينة الفصؿ الثاني,
مقسمة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية عددىا ( )15طالبان,ك مجمكعة ضابطة عددىا ()15
طالبان ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات َّ
أعد الباحث
اختبا انر تحصيميان مككنان مف ( )30مفردة ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحث
اختبار (ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل () 0.05 <α
بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج ,كبيف المجمكعة
الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية بما يؤكدعمى فاعمية البرنامج في تنمية اإلع ارب لدل تالميذ
الصؼ األكؿ الثانكم  ,كأكصت الدراسة بضركرة كضع مكضكع اإلعراب مف حيث ككنو نشاطان
عقميانرفيع المستكل عمى طاكلى البحث النفسي لمكقكؼ عمى القكاعد كاألسس المعرفية المنظمة لو
؛ لجعؿ اإلعراب نشاطان ممتعان لدل دارسي المغة العربية عامة كالنحك خاصة.
دراسة الحوامدة ()4770
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر نمطي التكامؿ الكمي كالجزئي في تحصيؿ طالبات
الصؼ الثامف األساسي في المغة العربية كاتجاىاتيـ نحكىا.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )63طالبة مف إحدل مدارس مركز قصبة محافظة المفرؽ,
كتـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية مككنة مف ( )31طالبة درست بنمط التكامؿ
الكمي ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )32طالبة درست بنمط التكامؿ الجزئي ,كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعدت الباخثة اختبا انر
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تحصيميان في قكاعد المغة العربية كميارات االتصاؿ ,كأعدت مقياسان لالتجاه ,كلإلجابة عف أسئمة
الدراسة كفرضياتيا استخدمت اختبار (ت) كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ( )0.05 <αفي التحصيؿ ,كاالتجاه نحك المغة العربية لمصمحة المجمكعة
التجريبية التي درست كفؽ نمط التكامؿ الكمي ,كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ النمط التكاممي
الكمي كالجزئي في تدريس المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي  ,حيث أثبتت الدراسة أثره في
التحصيؿ كنمك االتجاه.
دراسة السيد ()4777
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ التكاممي في تدريس المغة العربية
عمى تنمية بعض ميارات التكاصؿ المغكم لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )72تمميذان كتمميذة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرسة
طيطا اإلبتدائية بمدينة طيطا ,كتـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية مككنة مف ()36
تمميذان كتمميذة درسكا باستخداـ المدخؿ التكاممي ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )36تمميذان
كتمميذة درسكا كفؽ الطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي,
كلجمع المعمكمات أعد الباحث اختبا انر تحصيميان في ميارات التكاصؿ المغكم ,كلإلجابة عف أسئمة
الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحث اختبار (ت) .كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.01 <αبيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية التي
درست باستخداـ المدخؿ التكاممي ,كالمجمكعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة التقميدية
في اختبار ميارات التكاصؿ المغكم لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة
استخداـ المدخؿ التكاممي في تدريس المكاد المختمفة عامة  ,كالمغة العربية خاصة  ,حيث أثبتت
الدراسة أثره في تنمية ميارات التكاصؿ المغكم .
دراسة الزيتاوي ()4774
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ الطريقة التكاممية ,في تدريس نصكص
القراءة عمى تنمية بعض ميارات التفكير العميا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في الرمثا.
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كتككنت عينة الدراسة مف ( )129طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي ,اختيرت
بصكرة قصدية مف مدرستي لكاء الرمثا ىما المقداد األساسية لمبنيف ,كنياكند األساسي لمبنات,
كتـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية مككف مف ( )64طالبان كطالبة ,كمجمكعة
ضابطة مككنة مف ( )65طالبان كطالبة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو
التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعدت اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف ()17
فقرة ,كلإلحابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدمت الباحثة اختبار (ت) ,كخمصت النتائج
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ) 0.05 <αبيف متكسط أداء طمبة
الصؼ السابع في كؿ ميارة مف ميارات التفكير العميا يعزل إلى متغير الطريقة لصالح
المجمكعة التجريبية ,التي درست باستخداـ الطريقة التكاممية  ,كأكصت الدراسة بضركرة إعادة
النظر في معالجة النصكص القرائية في كتب المغة العربية بحيث تتضمف مجمكعة مف التدريبات
كاألنشطة المتنكعة  ,التي تساعد عمى إثارة التفكير كتحفز العمميات العقمية.
دراسة الفالح ()4444
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر التدريس مف خالؿ النصكص التكاممية في تحصيؿ
طمبة الصؼ العاشر في قكاعد المغة العربية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج
التجريبي في دراستو ,حيث تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر في مدارس مدينة
السمط الحككمية بالمممكة األردنية الياشمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمحافظة البمقاء لمعاـ
الدراسي .93/92
كتككنت عينة الدراسة مف ( )276طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر في مدرستي عقبة بف
نافع األساسية لمبنيف ,كالسمط الثانكية لمبنات مكزعيف عمى ( )8شعب منيا( )4شعب تجريبية تـ
تدريسيا كفؽ طريقة النصكص التكاممية اثنتاف لمذككر ,كاثنتاف لإلناث ك( )4شعب ضابطة تـ
تدريسيا كفؽ الطريقة التقميدية اثنتاف لمذككر ,كاثنتاف لإلناث كتـ تكزيع الشعب بطريقة عشكائية,
كلجمع المعمكمات استخدـ الباحث اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف ()25
فقرة ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدـ الباحث اختبار (ت) ,كخمصت
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ( )0.05 <αفي تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر
في قكاعد المغة العربية لصالح طمبة المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ طريقة النصكص
07

التكاممية ,كأكصت االدراسة بضركرة اتخاذ النصكص التكاممية منطمقان لتعميـ المغة العربية كالقكاعد
النحكية  ,لما ليا مف أثر في زيادة التحصي الدراسي كزيادة الثركة المغكية .
 4.4التعقيب عمى د ارسات المحور األوؿ:
 تناكلت دراسات ىذا المحكر مكضكع المنحى التكاممي مف زكايا متعددة ,فقد تناكلت
بعض الدراسات التحقؽ مف فاعمية المنحى التكاممي في تنمية بعض ميارات الكتابة
كدراسة (أبك دحركج  ,)2006,كاىتمت دراسات أخرل باستقصاء فاعمية المنحنى
التكاممي في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت ,كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة
العمكـ كما في دراسة (إبراىيـ كعمرك  ,)2015كاىتمت دراسات بمعرفة أثر المنيج
التكاممي في تنمية ميارات المغة اإلنجميزية كما في (الصاعدم .)2013,
 تناكلت بعض الدراسات السابقة في ىذا المحكر أثر النصكص التكاممية في تدريس المغة
العربية كمياراتيا فمنياما :اىتـ بمعرفة أثرىا في تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر في
قكاعد المغة العربية كما في دراسة (الفالح  ,)1993,كمنيا ما اىتـ بمعرفة أثرىا في
تنمية التراكيب النحكية لدل المرحمة الثانكية كما في دراسة (اليرؼ  ,)2008,كمنيا ما
اىتـ بمعرفة أثر استخداـ نصكص الدراما التعميمية في تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر
في قكاعد المغة كما في دراسة (الكخف كىنية  ,)2009كاىتمت دراسة (عمي )2008 ,
بمعرفة أثر كؿ مف طريقة حؿ المشكالت كالطريقة االستقرائية كطريقة النص في
تحصيؿ طالبات الصؼ السادس العممي في قكاعد المغة العربية.
 أكدت بعض الدراسات إلى فاعمية استخداـ استراتيجية قائمة عمى المدخؿ الكمي في
تدريس القراءة كما في دراسة (الحداد  ,)2013 ,كما أظيرت بعض الدراسات أثر نمط
التكامؿ الكمي في تحصيؿ طالبات الصؼ الثامف في المغة العربية كاتجاىيـ نحكىا كما
يظير في د ارسة (الحكامدة.)2007,
 أشارت بعض الدراسات إلى فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى نمكذج الجممة – المعنى
في اإلعراب لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكم كدراسة (أحمد.)2007,
 كشفت بعض الدراسات السابقة عف أثر االتجاه التكاممي ,كالمدخؿ التكاممي ,كالطريقة
التكاممية في التدريس ,كما في دراسة (الشجيرم  )2008,التي أشارت إلى أثر االتجاه
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التكاممي في التفكير المنظكمي لدل طمبة أقساـ القرآف كالتربية اإلسالمية في مادة
اإلعجاز القرآني ,كدراسة (السيد )2007,التي أشارت إلى أثر استخداـ المدخؿ التكاممي
في تدريس المغة العربية عمى تنمية بعض ميا ارت التكاصؿ المغكم لدل تالميذ الصؼ
الخامس ,كدراسة (الزيتاكم  )2005,التي كشفت عف أثر استخداـ الطريقة التكاممية في
تدريس نصكص القراءة عمى تنمية بعض ميارات التفكير العميا.
 أجريت دراسات ىذا المحكر عمى عينات مختمفة كاف مف بينيا طمبة في مرحمة التعميـ
األساسي كدراسة (أبك دحركج )2006 ,ك(السيد ,)2007 ,ككاف مف بينيا طمبة في
المرحمة اإلعدادية كما في دراسة (الحداد )2013 ,ك(الحكامدة ,)2007 ,ككذلؾ طمبة
في المرحمة الثانكية كما في دراسة (الصاعدم )2013 ,ك(الكخف كىنية,)2009 ,
باإلضافة إلى طمبة في مرحمة التعميـ الجامعي كما في دراسة (إبراىيـ كعمر,)2015 ,
ك(الشجيرم )2008 ,كىذا يشير إلى مالءمة المدخؿ التكاممي أك االتجاه التكاممي
بمظاىره المقدرة في تدريس الطمبة في المراحؿ التعميمية المختمفة.
 4.4المحور الثاني :الدراسات التي تناولت القواعد النحوية واإلعراب
دراسة المصري ()4747
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ األناشيد التعميمية في عالج صعكبات تعمـ القكاعد
النحكية لدل طالبات الصؼ ال اربع األساسي في محافظة خاف يكنس.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )79طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األساسي في مدرسة الشييد

عبد العزيز الرنتيسي ,تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية مككنة مف ( )39طالبة
درست النحك باستخداـ األناشيد التعميمية ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )40طالبة درست

النحك بالطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع

المعمكمات استخدمت الباحثة اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف ( )30فقرة,
كدليؿ المعمـ ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدمت الباحثة اختبار (ت) ,كتكصمت
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف متكسطي

درجات المجمكعة التجريبية التي درسف باستخداـ األناشيد التعميمية ,كالمجمكعة الضابطة التي

درست كفؽ الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية األمر الذم يؤكد أثر األناشيد التعميمية
في عالج صعكبات تعمـ القكاعد النحكية  ,كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ األناشيد التعميمية
في تعميـ طمبة المرحمة الثانكية  ,كتكفير بيئة تعميمية مناسبة لعرض كتمثيؿ األناشيد.
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دراسة الرياشي ()4747
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفكير االستقرائي

كالتفاعؿ االجتماعي في النحك العربي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )82طالبة تـ اختيارىف بطريقة قصدية مف مدرسة صبحي أبك كرش

األساسية (أ) لمبنات ,كتـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية مككنة مف ( )41طالبة

درسف باستخداـ األلعاب التعميمية ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )41طالبة درسف بالطريقة
التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات

أعدت اختبا ار تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد يتككف مف ( )30فقرة ,كاستبانة لقياس التفاعؿ

االجتماعي ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت اختبار (ت) كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة

التجريبية المكاتي درسف باستخداـ األلعاب التعميمية ,كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة

المكاتي درسف بالطريقة التقميدية عمى اختبار التفكير كمقياس التفاعؿ االجتماعي لصالح
المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس قكاعد المغة
العربية في مختمؼ المراحؿ المدرسية  ,حيث أثبت البحث فاعميتو في تنمية التفكير االستقرائي

كالتفاعؿ االجتماعي في النحك العربي.
دراسة الخطابي ()4741

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية استخداـ التعميـ اإللكتركني في تحصيؿ مقرر النحك
لدل تمميذات األكؿ الثانكم في مدينة مكة المكرمة كاتجاىاتيف نحكه.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )52تمميذة مف تمميذات األكؿ الثانكم بمكة المكرمة ,تـ تكزيعيف
عمى مجمكعتيف ,تجريبية مككنة مف ( )26تمميذة ,كضابطة مككنة مف ( )26تمميذة ,كلتحقيؽ
مقرر الكتركنيان في النحك
أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كأعدت
ان
العربي ,كلجمع المعمكمات استخدمت اختبا انر تحصيميان كمقياسان لالتجاه ,كلإلجابة عف أسئمة
الدراسة كفرضياتيا استخدمت الباحثة اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في اختبار النحك في عند مستكل ( )0.05 <αبيف متكسطي درجات تمميذات
المجمكعة التجريبية المكاتي درسف باستخداـ التعميـ االلكتركني ,كتمميذات المجمكعة الضابطة
المكاتي درسف كفؽ الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية ,ككجكد فركؽ ذات داللة
21

إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 <αبيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعة التجريبية
في التطبيؽ القبمي كالبعدم كمقياس االتجاه نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني في تدريس مقرر
النحك لصالح التطبيؽ البعدم  ,كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ كتفعيؿ التعميـ االلكتركني في
تدريس مقرر النحك بالمرحمة الثانكية  ,كتدريب المعمميف كالمعممات عمى كيفية استخداـ التعميـ
االلكتركني في المكاقؼ التعميمية.
دراسة عبد المجيد والمزيني ()4741
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فاعمية برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية االلكتركنية
في اكتساب المفاىيـ النحكية لدل تمميذات المرحمة اإلبتدائية بالسعكدية.
كتككنت عينة الدراسة مف ( )60تمميذة مف تمميذات الصؼ الخامس اإلبتدائي في مدارس التعميـ
العاـ ( )35بالمدينة المنكرة ,تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,تجريبية مككنة مف ( )30تمميذة تـ
تدريسيا باستخداـ برنامج قائـ عمى األلعاب التعميمية اإللكتركنية ,كضابطة مككنة مف ()30
تمميذة تـ تدريسيا باستخداـ الطريقة المعتادة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج
الكصفي كشبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات استخدـ الباحثاف اختبا انر تحصيميان ,كلإلجابة عف
أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحثاف اختبار (ت) .كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل ( ) 0.05 <αبيف متكسط درجات تمميذات المجمكعة التجريبية
كمتكسط درجات تمميذات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لممفاىيـ النحكية لصالح
المجمكعة التجريبية ,األمر الذم يشير إلى فاعمية األلعاب االلكتركنية في تحسيف مستكل
التحصيؿ الد ارسي لممفاىيـ النحكية ,كأكصت الدراسة بضركرة تكفير البيئة المالئمة كمقكمات
استخداـ األلعاب التعميمية االلكتركنية ,حيث تظير نتائجيا بشكؿ متكامؿ في المكاد عامة كفي
النحك بصفة خاصة.
دراسة أبو الريش ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المدمج في تحصيؿ
طالبات الصؼ العاشر في النحك كاالتجاه نحكه في غزة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )40طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة شيداء

خزاعة الثانكية بنات ,تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية كعددىا ( )20طالبة
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درسف كفؽ البرنامج القائـ عمى التعميـ المدمج ,كالمجمكعة الضابطة كعددىا ( )20طالبة درسف
كفؽ الطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع

المعمكمات استخدمت الباحثة اختبا انر تحصيميان مككنان مف( )50فقرة ,كاستبانة معدة مسبقان لقياس

اتجاه طالبات المجمكعة التجريبية ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة اختبار(ت),
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف

متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية الالتي درسف باستخداـ برنامج قائـ عمى التعميـ

المدمج ,بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة الالتي درسف كفؽ الطريقة التقميدية
لصالح المجمكعة التجريبية ,كذلؾ في اختبار التحصيؿ النحكم ,كمقياس االتجاه نحك مادة النحك

العربي  ,كأكصت الدراسة بضركرة تبني التعميـ المدمج في تعميـ محتكل المكاد الدراسية المختمفة
في مؤسسات التعميـ العا ـ  ,كنشر الكعي التقني بيف الطالبات  ,كتدريبيف عمى استخداـ التقنيات

الحديثة في تعميـ النحك كتعممو.

دراسة أبو جاموس ,أبو طقاطؽ ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج تعميمي كقياس أثره في المعرفة النحكية كفي األداء

النحكم بالكتابة العربية لدل طالب الصؼ العاشر األساسي باألردف.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبان مف طالب الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية إربد

األكلى ,مكزعيف في شعبتيف ,مجمكعة تجريبية عددىا( )30طالبان درسكا النحك كفؽ البرنامج

التعميمي ,كمجمكعة ضابطة ( )30طالب درسكا النحك كفؽ الطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات استخدـ الباحثاف اختباريف األكؿ
يقيس المعرفة النحكية ,كيقيس الثاني األداء النحكم في الكتابة العربية كتضمف تسعة

مكضكعات :ثالثة منيا تمثؿ الكتابة الكظيفية ,كثالثة منيا تمثؿ الكتابة الكصفية ,كثالثة منيا
تمثؿ الكتابة الناقدة ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحثاف اختبار (ت),
كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αفي

المعرفة النحكية تعزل إلى استخداـ البرنامج التعميمي لصالح المجمكعة التجريبية ,كما كشفت
النتائج عف عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αفي األداء

النحكم بالكتابة العربية تعزل إلى استخداـ البرنامج التعميمي لصالح المجمكعة التجريبية ,
كأكصت الدراسة بضركرة اعتبار البرنامج التعميمي المقترح كسيمة مف كسائؿ تحسيف المعرفة

النحكية عند الطمبة ؛ ألنو يعتمد في تدريباتو  ,كأنشطتو عمى مستكيات المعرفة العميا في

تصنيؼ (بمكـ) لممعرفة مما يحسف كتابات الطمبة المختمفة .

22

دراسة الشتري ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ الدراسي ,كبقاء

أثر التعمـ في مادة النحك لدل متعممات المغة العربية الناطقات بغيرىا.

كتككنت عينة الدراسة مف متعممات المغة العربية الناطقات بغيرىا يدرسف بمعيد تعميـ المغة

العربية بجامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف بالرياض ,كقد مثؿ عينة الدراسة ( )12طالبة في
المستكل الرابع ,تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف بطريقة عشكائية ,المجمكعة التجريبية مككنة مف

( )6طالبات درسف المكضكعات النحكية باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ,كالمجمكعة
الضابطة مككنة مف ( )6طالبات درسف المكضكعات النحكية بطريقة تقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعدت الباحثة اختبا انر
تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد ,كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدمت

الباحثة اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

) )0.05 <αبيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية ,كطالبات المجمكعة الضابطة

لصالح المجمكعة التجريبية ,األمر الذم يشير إلى أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ

النحكم  ,كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ معممي المغة العربية عامة  ,كفي دركس النحك خاصة
باستخداـ خرائط المفاىيـ لما ليا مف أثر بالغ في زيادة التحصيؿ الدراسي كبقاء أثر التعمـ لغير

الناطقيف بالمغة العربية.
دراسة كرواف ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التفكير التأممي لتنمية

ميارات اإلعراب لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )138طالبان كطالبة ,منيـ ( )69طالبان كطالبة كمجمكعة تجريبية

مكزعيف في مدرستيف )39( ,طالبة ,ك( )30طالبان ,كمجمكعة ضابطة مككنة مف ( )69طالبان

كطالبة )39( ,طالبة ,ك( )30طالبان ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو

التجريبي في دراستيا ,كلجمع المعمكمات أعدت اختبا انر تحصيميان مككنان مف سؤاليف ,السؤاؿ

األكؿ :اختيار مف متعدد ,كالسؤاؿ الثاني ,أعرب ما تحتو خط ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة
كاختبار فرضياتيا استخدمت الباحثة اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 <αبيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار
البعدم لميارة اإلعراب لدل طمبة الصؼ التاسع ,لصالح المجمكعة التجريبية ,ككجكد فاعمية

كبيرة لمبرنامج القائـ عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة اإلعراب لدل طمبة الصؼ التاسع ,
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كأكصت الدراسة بضركرة إعداد برامج تدريبية أثناء الخدمة لممعمميف كالمشرفيف ؛ لزيادة قدرتيـ

عمى التفكير التأممي  ,كذلؾ بيدؼ زيادة الفاعمية اإلشرافية.
دراسة نعمة ()4744

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ قصص اإلعراب المصكرة في تحصيؿ تالمذة
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة قكاعد المغة العربية.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )78طالبان كطالبة مكزعيف عمى أربع مجمكعات :مجمكعتيف

تجريبيتيف ,كمجمكعتيف ضابطتيف مقسميف إلى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية تألفت مف ()25
تمميذة مف مدرستي المرأة االبتدائية لمبنات ,كالمجمكعة التجريبية الثانية مف مدرسة ذك الفقار

اإلبتدائية لمبنيف درسكا باستخداـ قصص اإلعراب المصكرة ,كالمجمكعة الضابطة األكلى مككنة

مف ( )21تمميذة مف مدرسة المرأة اإلبتدائية ,كالمجمكعة الضابطة الثانية مككنة مف ( )19تمميذان
مف مدرسة ذك الفقار اإلبتدائية ,درسكا بالطريقة االعتيادية  ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعدت اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد

مككنان مف ( )30فقرة ,كلإلجابة عف أسئمة الد ارسة استخدمت الباحثة اختبار (ت) ,كخمصت

النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف متكسطي

درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المغة العربية لدل طالب
الصؼ الخامس لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة العناية بطرائؽ تدريس

المغة العربية ,كاعداد برامج تدريبية تضمف تكظيؼ قصص اإلعراب المصكرة في عممية
التدريس ,ككيفية كضع خطط تدريسية لتطبيقيا.
دراسة الجوجو ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية تدريس النحك في ضكء نظرية الذكاءات

المتعددة في تنمية بعض المفاىيـ النحكية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي ضعيفات

التحصيؿ.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )70طالبة مف طالبات الصؼ السابع ضعيفات التحصيؿ ,تـ

تكزيعيف عمى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية ( )35طالبة ,كالمجمكعة الضابطة ( ) 35طالبة,
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كشبو التجريبي ,كلجمع

المعمكمات تـ استخداـ أداة تحميؿ محتكل كاختبار المفاىيـ النحكم ,كمقياس الذكاءات المتعددة ؿ

"مارم آف كريستيف" ,كدليؿ المعمـ ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدمت

الباحثة اختبار(ت)  ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
24

( )0.05 <αبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية ,كطالبات المجمكعة الضابطة في
اختبار المفاىيـ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية ,حيث تنبيف كجكد فعالية نظرية الذكاءات

المتعددة في تحسيف مستكل اكتساب المفاىيـ النحكية لدل طالبات الصؼ السابع  ,كأكصت

الدراسة بضركرة رفع كفاية المعمـ مف خالؿ عقد دكرات تدريبية ؛لتبصيرىـ بمدخؿ الذكاءات

المتعددة  ,ك تطبيقاتيا التربكية في المباحث المختمفة كال سيما المغة العربية.
دراسة ىادي ()4744
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ معجـ إعراب ألفاظ القرآف الكريـ في تحصيؿ
طالب الصؼ الرابع العممي في مادة قكاعد المغة العربية كاتجاىيـ نحكىا.
كتككنت عينة الدراسة مف( )60طالبان ,مقسميف عمى شعبتيف إحداىما تجريبية ضمت ()30

طالبان ,درسكا قكاعد المغة العربية بتكظيؼ معجـ إعراب ألفاظ القرآف الكريـ ,ككاف مف نصيب

شعبة (أ) .كتككنت المجمكعة الضابطة مف ( )30طالبان درسكا بالطريقة االستقرائية ,ككانت مف

نصيب شعبة (ب) ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,كلجمع

المعمكمات َّ
أعد الباحث اختبا انر تحصيميان بعديان مككنان مف ثالثة أسئمة ,األكؿ :مف نكع اختيار مف
متعدد ,كالثاني :مف نكع إمالء الفراغات ,كالثالث :إعراب ما تحتو خط ,كما تـ استخداـ مقياس
االتجاه نحك قكاعد المغة العربية ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدـ الباحث

اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05<αبيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لدل الختبار قكاعد المغة
العربية كمقياس االتجاه نحكىا طالب الصؼ الرابع لصالح المجمكعة التجريبية ,كأكصت الدراسة
بضركرة تكظيؼ معجـ إعراب ألفاظ القرآف الكريـ في تدريس المغة العربية عامة  ,كتدريس

القكاعد خاصة ؛ حيث أثبتت الدراسة فاعمية ذلؾ في زيادة التحصيؿ.
دراسة أبو عمرة ()4747

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ النحك لدل طمبة
الصؼ السادس األساسي بغزة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )180طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السادس األساسي مف

مدرستي :بنات الزيتكف اإلعدادية (ب) ,كمدرسة ذككر الزيتكف اإلعدادية (أ) ,مقسميف إلى
مجمكعتيف ,المجمكعة التجرييبة مككنة مف ( )91طالبان كطالبة ,كالمجمكعة الضابطة مككنة مف
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( )89طالبان كطالبة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كلجمع
المعمكمات أعدت الباحثة برنامجان مقترحان ,كاختبا انر تحصيميان مككنان مف خمسة أسئمة ,كأعدت
استبانة لممعمميف ,كدليؿ المعمـ الذم يعرض أسمكب الدراما التعميمية ,ككيفية تكظيفيا في عالج
صعكبات تعمـ النحك كلإلجابة عف أسئمة االختبار استخدمت الباحثة اختبار (ت) كمستكيات

حجـ األثر ,كخمصت النتائج إلى

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05<αبيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف البرنامج المقترح في
النحك ,كبيف طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المنيج المدرسي بالطريقة العادية لصالح

المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة العناية بإعداد دليؿ المعمـ  ,كتأىيمو مف خالؿ
دكرات تدريبية ؛ لتبصيرىـ بفكرة البرنامج ,كتزكيدىـ بأسس تدريس النحك كالنشرات التعميمية.

دراسة القرني ()4747
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أساليب تنمية الميارات النحكية ,كالكقكؼ عمى مستكل

تمكف معممات المغة العربية مف أساليب تنمية الميارات النحكية لدل طالبات الصؼ الثالث
الثانكم بالعاصمة المقدسة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )30معممة مف معممات المغة العربية في الصؼ الثالث الثانكم

بالعاصمة المقدسة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ,كصممت أداة

لمدراسة (بطاقة مالحظة) اشتممت عمى ( )37أسمكبان مف أساليب تنمية الميارات النحكم ,كمنيا:
(قراءة الطالبات الشكاىد المغكية قراءة صحيحة خالية مف األخطاء ,كمشاركة الطالبات في تحميؿ

الشكاىد المغكية إلى أجزائيا المككنة ليا ,كمساعدة الطالبات عمى التحميؿ اإلعرابي لمجممة) ,كقد

صنفت ىذه األساليب لتنمية سبع ميارات نحكية ىي( :ميارة قراءة الشكاىد المغكية ,كتفسيرىا,

كتحميميا ,كميارة اإلعراب ,كميارة تصكيب األخطاء ,كميارة االستنتاج ,كميارة التطبيؽ),
كلإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ حساب التك اررات ,كالنسب المئكية ,كالمتكسطات الحسابية,

كاالنحرافات المعيارية ,كذلؾ لمعرفة مستكل تمكف المعممات مف أساليب تنمية الميارات النحكية,
كخمصت النتائج إلى أف مستكل تمكف معممات المغة العربية مف أساليب تنمية الميارات النحكية

يقع في مستكل التمكف العالي  ,كأكصت الدراسة بضركرة تكجيو العناية إلى تدريب معممات المغة
العربية عمى أساليب تنمية كؿ ميارة مف الميارات النحكية بصفة خاصة ,كالميارات المغكية

بصفة عامة كال سيما في ظؿ االىتماـ بتمييد تعميـ المغة العربية.

دراسة أبو ىداؼ ()4774

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض مكضكعات

النحك العربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف االساسي بغزة.
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كتككنت عينة الدراسة مف ( )100طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الثامف في محافظة غزة,

مقسميف إلى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية مككنة مف ( )25طالبان )25( ,طالبة درسكا

مكضكعات النحك باستخداـ المسرح التعميمي ,كالمجمكعة الضابطة مككنة مف ( )25طالبان
ك( )25طالبة درسكا مكضكعات النحك بالطريقة االعتيادية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ

الباحث المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعد الباحث اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف
متعدد مككنان مف ( )20فقرة ,كلإلجابة عف أسئمة االختبار استخدـ الباحث اختبار (ت) ,كخمصت

النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف متكسطي
درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستخداـ المسرح التعميمي ,كبيف طمبة المجمكعة

الضابطة الذيف درسكا باستخداـ الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة
بضركرة اىتماـ معممي المغة العربية عامة  ,كفي دركس النحك خاصة باستخداـ المسرحيات

التعميمية في تدريس المقررات كالدركس الصعبة عمى الطمبة.
دراسة السممي ()4774

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ العركض التقديمية في التحصيؿ الدراسي في مادة
النحك كفي االتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم بالعاصمة المقدسة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )64طالبان مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم مقسميف إلى مجمكعتيف,

مجمكعة تجريبية مككنة مف ( )32طالبان درسكا باستخداـ العركض التقديمية ,كمجمكعة ضابطة

مككنة مف ( )32طالبان درسكا بالطريقة التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج

شبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعد الباحث اختبا انر تحصيميان ,كمقياسان لالتجاه ,كلإلجابة عمى
أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا استخدـ الباحث اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية في التحصيؿ النحكم عند مستكل الداللة ( )0.001بيف متكسطي درجات

المجمكعة التجريبية التي درس طالبيا كفؽ العركض التقميدية ,كبيف المجمكعة الضابطة التى
درس طالبيا كفؽ الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة بضركرة

التكسع في استخداـ العركض التقديمية في تدريس قكاعد المغة العربية في مختمؼ المراحؿ

المدرسية  ,حيث أثبت البحث فاعميتو في التحصيؿ كنمك االتجاه .
دراسة العتري ()4777
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية بعض

الميارات النحكية لدل الطالب المعكقيف سمعيان في الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة الرياض.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )33طالبان ,مقسميف إلى مجمكعتيف المجمكعة التجريبية ( )17طالبان

مف برنامج مكسى بف نصير لمصـ ,كمجمكعة ضابطة ( )16طالبان مف برنامج عبد الرحمف
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ميدم لمصـ ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,كلجمع المعمكمات
أعد الباحث اختبا انر تحصيميا مف نكع اختيار مف متعدد مككنان مف ( )35فقرة ,كأعد الباحث دليؿ

معمـ ,لتدريس الميارت النحكية باستخداـ التعميـ التعاكني ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار
فرضياتيا استخدـ الباحث اختبار(ت) ,كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ( )0.05 <αبيف المجمكعة التجريبية التى درست كفؽ طريقة التعمـ التعاكني

كالضابطة التى درست كفؽ الطريقة االعتيادية لصالح المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الدراسة
بضركرة التكسع في التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني ليشمؿ جميع الفركع المغكية

المختمفة  ,كذلؾ مف خالؿ إجراء دكرات تدريبية لمعممي التربية الخاصة أثناء الخدمة عمة كيفية

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني.
دراسة أبو شتات ()4774

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ الحاسكب في تدريس النحك عمى تحصيؿ

طالبات الصؼ الحادم عشر كاتجاىاتيف نحك مادة النحك.

لكزرة التربية كالتعميـ في محافظة
كتككنت عينة الدراسة مف ( )64طالبة مف مدرسة ثانكية تابعة ا

خاف يكنس ,تـ تكزيعيف إلى مجمكعتيف ,مجمكعة تجريبية كعددىا ( )32طالبة درسف النحك
باستخداـ الحاسكب ,كمجمكعة ضابطة كعددىا ( )32درسف النحك كفؽ الطريقة التقميدية,
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات استخدـ الباحث

اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد مككنان مف ( )40فقرة ,كمقياسان لالتجاه ,كلإلجابة عف

أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدـ الباحث اختبار (ت) ,كاختبار ماف كنتي ,كتكصمت الدراسة إلى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αفي مستكل التحصيؿ النحكم

بيف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ الحاسكب ,كالمجمكعة الضابطة التي درست كفؽ

الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية ,كأكصت الدراسة بضركرة تييئة المعمميف باختالؼ

مستكياتيـ كاعدادىـ لتقبؿ التعامؿ مع الحكاسيب كأحد منجزات العصر التكنكلكجية كالتي قد
تساعد عمى االرتقاء بالمستكل التعميمي في بالدنا.
دراسة دحالف ()4774
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المنظمات المتقدمة عمى التحصيؿ كبقاء أثر

التعمـ في مادة النحك لدل طالب الصؼ الثامف بغزة.

كتككنت عينة الدراسة مف ( )100طالب مف طالب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة عبداهلل

صياـ األساسية العميا ,مقسميف إلى مجمكعتيف ,المجمكعة التجريبية كعددىا ( )50طالبان درسكا
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باستخداـ المنظمات المتقدمة ,كالمجمكعة الضابطة كعددىا ( )50طالبان درسكا كفؽ الطريقة

التقميدية ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات أعد

الباحث اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار مف متعدد مككنان مف ( )50فقرة ,كدليؿ المعمـ ,ككتيب

الطالب ,كلإلجابة عف أسئمة االختبار استخدـ الباحث اختبار (ت) ,كاستخدـ اختبار ماف كتني,
كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 <αبيف

متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستخداـ المنظمات المتقدمة ,كطمبة

المجمكعة الضابطة الذيف درسكا باستخداـ الطريقة التقميدية لصالح المجمكعة التجريبية ,
كأكصت الدراسة بضركرة قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ بعقد دكرات لممعمميف في مجاالت استخداـ

االستراتيجيات الحديثة لمتدريس كاستراتيجية المنظمات المتقدمة.
دراسة زقوت ,والشخشير ()4774

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدل فعالية طريقة المحاضرة كالمناقشة في تدريس النحك

العربي لدل طمبة المغة العربية بكميتي اآلداب كالتربية في الجامعة اإلسالمية بغزة .

كتككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبان كطالبة مف طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة ,مقسميف إلى

قسميف ,المجمكعة األكلى كعددىا ( )40طالبان كطالبة تدرس كفؽ طريقة المحاضرة ,كالمجمكعة

الثانية مككنة مف ( )40طالبان كطالبة تدرس كفؽ طريقة المناقشة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ,كلجمع المعمكمات استخدما اختبا انر تحصيميان مف نكع اختيار

مف متعدد مككنان مف ( )60فقرة ,كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحثاف اختبار (ت),
كخمصت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) )0.05 < αبيف

متكسطات عالمات الطمبة عمى االختبار التحصيمي في مستكيات :التذكر ,كاالستيعاب ,كفي
التطبيؽ ككجكد تفاعؿ بيف طريقتي المحاضرة كالمناقشة بيف مستكيات المعرفة الثالث في تدريس
النحك العربي  ,كأكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر في المناىج النحكية التي تدرس بالجامعة
اإلسالمية بغزة لننتقؿ مف النظرة التقميدية التي تركز عمى الحفظ كاالستظياركلتيتـ بالفيـ

كاالستيعاب كالتطبيؽ في الجانب المعرفي.
دراسة السيقمي ()4774
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لعالج بعض صعكبات تعمـ اإلعراب لدل
طمبة قسـ المغة العربية بالجامعى اإلسالمية.

كتككنت عينة الدراسة مف( )64طالبان كطالبة مف طمبة المستكل الرابع قسـ المغة العربية في

الجامعة اإلسالمية ,كلتحقيؽ أىداؼ الد ارسة استخدـ الباحث المنيج البنائي ,كلجمع المعمكمات
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َّ
بناء عمى
أعد الباحث اختبا انر تشخيصيان في سبعة مكاضيع تـ تحديدىا بأنيا األكثر صعكبة ن
االستبانة االستطالعية ,ككذلؾ تـ تطبيؽ االختبار التشخيصي ,كبعد إجراء المعالجات
اإلحصائية خمصت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ عددان مف الصعكبات في اإلعراب تمثمت في

سبعة مكضكعات :إعراب الجمؿ ,كاإلضافة ,كالمفعكؿ معو ,كالمفعكؿ فيو ,كالحاؿ ,كلقد أكصت
الدراسة بضركرة إعادة النظر في تدريس المكضكعات التي اتسمت بالصعكبة ,حيث يتـ كضع

برنامج عالجي يعتمد عمى استخداـ طرؽ تدريس تتسـ بالجدة كتعنى باألنشطة الجيدة ,كأكصت

الدراسة بضركرة إعادة النظر في تدريس المكضكعات التي اتسمت بالصعكبة  ,بحيث يتـ كضع

برنامج عالجي بيا يعتمد عمة استخداـ طرائؽ تدريس تتسـ بالجدة كتعنى باألنشطة الجيدة.
 4.1التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
 أشارت دراسات ىذا المحكر إلى فاعمية العديد مف العكامؿ كأثرىا في تحسيف التحصيؿ
الدراسي في النحك العربي كاالتجاه نحكه مثؿ :استخداـ التعميـ اإللكتركني كما في دراسة
(الخطابي ,)2014 ,كالتعميـ المدمح كما في دراسة (أبك الريش ,)2013 ,كتكظيؼ

الحاسكب كما في دراسة (أبك شتات ,)2005 ,كاستخداـ المسرح التعميمي كما في دراسة
(أبك ىداؼ ,)2009 ,كاستخداـ العركض التقديمية كالمنظمات المتقدمة كما في دراسة

(السممي ,)2009 ,كدراسة (دحالف ,)2003 ,كتكظيؼ قصص اإلعراب المصكرة كما
في دراسة (نعمة ,)2012 ,كتكظيؼ معجـ إعراب ألفاظ القرآف

(الزىيرم.)2011 ,

كما في دراسة

 أظيرت نتائج دراسات ىذا المحكر كجكد ضعؼ عاـ لدل الطمبة في القكاعد النحكية
كميارات اإلعراب كدراسة (المصرم ,)2016 ,كدراسة (أبك عمرة ,)2010 ,كدراسة

(السيقمي.)2001,

 أكدت دراسات ىذا المحكر عمى أىمية القكاعد النحكية ,كعمى ضركرة تنمية المفاىيـ

النحكية لدل الطمبة في مختمؼ المراحؿ التعميمية ,كما في دراسة (عبد المجيد كالمزيني,
 ,)2014كدراسة (الجكجك ,)2011 ,كدراسة (العترم.)2008 ,

 أظيرت بعض الدراسات في ىذا المحكر أىمية ميارات اإلعراب كامكانية تنميتيا
كعالقتيا بالتفكير التكاممي كما في دراسة (كركاف ,)2012 ,كالتفكير االستقرائي

كالتفاعؿ االجتماعي كما في دراسة (الرياشي.)2016 ,

 أشارت الدراسات السابقة في ىذا المحكر إلى أىمية أساليب تنمية الميارات النحكية
كمستكل التمكف منيا كما في دراسة (القرني.)2010 ,

31

 كشفت نتائج بعض الدراسات السابقة في ىذا المحكر مدل فعالية بعض الطرؽ كالبرامج

المقترحة في تدريس النحك كما في دراسة (زقكت كالشخشير ,)2003 ,كدراسة (أبك
جامكس كأبك طقاطؽ.)2012 ,

 4.4تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تـ االطالع عمييا  .يمكف الخركج بمجمكعة

مف االستنتاجات منيا:

 تعددت اتجاىات ىذه الدراسات كتنكعت أىدافيا كاختمفت أدكاتيا حسب طبيعة المكضكع
كاليدؼ منيا  ,فكاف مف بينيا دراسات اىتمت بدراسة المنحى التكاممي كالمدخؿ الكمي في
تنمية كاكساب بعض الميارات المغكية,كميارات التكاصؿ المغكم كالقراءة ,كالقدرة عمى حؿ
المشكالت ,كتحصيؿ الطمبة ,كتنمية ميارات التفكير العميا.
 أكدت الدراسات السابقة عمى فاعمية النصكص التكاممية في العديد مف المناحي ,سكاء كاف
التحصيؿ لدل الطمبة ,أك تنمية التراكيب النحكية ,أك في اإلعراب.
 أظيرت نتائج الدراسات السابقة كجكد العديد مف العكامؿ المؤثرة في تدريس النحك ,كمعالجة
صعكبات النحك ,كاالتجاه نحكه كتحصيؿ الطمبة في القكاعد النحكية مثؿ :األناشيد التعميمية,
كاأللعاب التعميمية ,كالتعميـ اإللكتركني ,كالتعميـ المدمج ,كخرائط المفاىيـ ,كقصص
اإلعراب ,كنظرية الذكاءات المتعددة ,كمعجـ إعراب ألفاظ القرآف ,كالمسرح التعميمي,
كالعركض التقديمية ,كالمنظمات المتقدمة ,كالتعمـ التعاكني ,كالحاسكب.
 أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى كجكد ضعؼ عاـ كصعكبات لدل الطمبة في النحك
كاإلع ارب في المراحؿ التعميمية المختمفة.
 أجريت الدراسات السابقة بمحكرييا عمى عينات الطمبة في صفكؼ المراحؿ التعميمية
المختمفة ,فكاف بينيا د ارسات أجريت في المرحمة اإلبتدائية ,كدراسات في المرحمة المتكسطة
كاإلعدادية ,كدراسات أخرل في المرحمة الثانكية كالجامعية ,كدراسات عمى المعمميف األمر
الذم يؤكد عمى أىمية القكاعد النحكية كميارات اإلعراب لمطمبة في جميع المراحؿ التعميمية.
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 4.7أوجو التمييز بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
رغـ االتفاؽ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية في بعض جكانبيا ,فإف ىناؾ جكانب
اختالؼ تميز الد ارسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات ,كتكمف ىذه الجكانب في أف الدراسة

الحالية عممت عمى الربط بيف التعميـ التكاممي كطريقة النصكص المتكاممة مف خالؿ تدريس

ميارات اإلعراب لدل تالميذ الصؼ السابع األساسي بغزة ,كتالميذ ىذا الصؼ يعتبركف ضمف

مرحمة ميمة تعد مرحمة تمكف مف الميارات األساسية التي يحتاجيا التالميذ ,كما أف ىذه الدراسة
امتازت بتقديـ مجمكعة مف النصكص المتكاممة الختبار أثرىا في تنمية ميارات اإلعراب المتعمقة

باألسماء المعربة كاألسماء المبنية كالفعؿ المبني لممجيكؿ ,أما الدراسات السابقة التي استخدمت

النصكص التكاممية اىتمت بالتحصيؿ الدراسي ككاحدة اىتمت بالميارات اإلعرابية التي تتعمؽ
بالمفاعيؿ الخمسة  ,لذا فإف المكضكعات التي تناكلتيا الدراسة ليست ىي المقصكدة بحد ذاتيا,

إنما تسعى لتنمية ميارات اإلعراب مف خالؿ النصكص المتكاممة كطريقة ينتيجيا التمميذ عندما

يكاجو مشكمة إعرابية.

 4.0أوجو اإلستفادة مف الدراسات السابقة.
 اختيار منيجية البحث كىي التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف (تجريبية كضابطة,
كاعداد اإلجراءات البحثية في ضكء المنيجية المستخدمة.

 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة المتمثمة في (طريقة النصكص التكاممية,
التعميـ التكاممي ,ميارات اإلعراب ,النحك).

 إعداد الجكانب المختمفة لإلطار النظرم لمدراسة ,بما يسيـ في إبراز مالمح النصكص
التكاممية كالتعميـ التكاممي كالنحك.

 اإلفادة مف أدكات الدراسات السابقة في بناء أدكات الدراسة الحالية التي تتمثؿ في اختبار
اإلعراب ,كمقياس االتجاه.

 اختيار األساليب اإلحصائية التي تيسر عممية تحميؿ البيانات كصكالن لمنتائج.
 مناقشة النتائج كتفسيرىا كتحميميا كربطيا بنتائج الدراسات السابقة.

 التعرؼ إلى الكثير مف الكتب كالمجالت كالمراجع التي تخدـ الدراسة الحالية.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري ل دراشة
 4.4المبحث األوؿ :المدخؿ التكاممي والنصوص التكاممية
 4.4المبحث الثاني :القواعد النحوية واإلعراب

الفصؿ الثالث
اإلطار النظري لمدراسة
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان نظريان حكؿ متغيرات الد ارسة ,مف خالؿ محكريف :المحكر األكؿ يتناكؿ
الحديث عف المدخؿ التكاممي كالنصكص التكاممية كأىميتيا ,المحكر الثاني يتناكؿ القكاعد
النحكية كاإلعراب كأىمية تدريسيـ ,كالعالقة بيف النحك كاإلعراب كاالتجاه نحك النحك.
 4.4المبحث األوؿ :المدخؿ التكاممي والنصوص التكاممية
تعد القكاعد النحكية كسيمة مف الكسائؿ التي تعيف المتعمـ عمى ممارسة القراءة كالكتابة
بمغة صحيحة ,كتساعده عمى دقة التعبير كسالمة األداء ,كضبط الكممات كالتراكيب ,كتتعدد
الطرائؽ التي يمكف تكظيفيا في تدريس القكاعد النحكية ,كالمكقؼ ىك الذم يحدد الطريقة الناجحة
فما يككف صالحان لمكقؼ قد ال يككف صالحان لمكقؼ آخر .إال انو البد مف دراسات عممية
كتطبيقية الختيار أفضؿ الطرؽ لمتدريس كأقربيا لنفكس الطمبة كي تصبح األساس الذم يبنى
عميو الدرس كالكتاب ( .)Gage, 1974:170
كيمكف عرض أكثر الطرؽ شيكعان في ىذا المجاؿ فيما يأتي:
 4.4.4أوالً :الطريقة االستقرائية
تقكـ عمى خطكات عالـ النفس األلماني ىربارت متدرجة مف الجزئيات إلى الكميات كمف
األمثمة إلى استنتاج القاعدة كالقانكف (.)Stern,1983:111
إذ تقكـ ىذه الطريقة عمى عرض أمثمة متنكعة ,تدكر حكؿ مكضكع نحكم معيف ,كليا
و
معاف كدالالت خاصة ,تسيؿ عممية فيـ الجمؿ كالعبارات لمكصكؿ إلى إمكانية الربط بيف الجمؿ
أك النصكص ,ثـ تتبمكر نتيجة نيائية لعمميات الربط تتمثؿ في القاعدة النحكية .كقد قيؿ عف ىذه
الطريقة أنيا مف الناحية الفمسفية تبدأ بالجزيئات إلى الكميات كيقصدكف بالجزيئات األمثمة
النحكية ,كالكميات ىي القاعدة التي تعبر عف المكضكع النحكم بشكؿ مختصر ككاضح( .الدليمي
كالكائمي.)39: 2003 ,
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 4.4.4ثانياً :الطريقة القياسية
تعتمد ىذه الطريقة عمى التفكير القياسي االستداللي الذم يقكـ عمى االنتقاؿ مف
المقدمات أك التعميمات األكلية إلى الكاقع ,عممان بأف ىذه المبادئ كالقكاعد نككف قد كصمنا إلييا
باالستدالؿ االستقرائي (معركؼ ,)188:1991 ,كفي ىذه الطريقة ينتقؿ فكر المتعمـ مف الحقيقة
العامة إلى الحقائؽ الجزئية ,كمف القانكف العاـ إلى الحاالت الخاصة ,كمف الكمي إلى الجزئي,
كىي إحدل طرائؽ التفكير التي يسمكيا العقؿ في الكصكؿ مف المعمكـ إلى المجيكؿ( .طاىر,
)338:2010
كمف فكائد ىذه الطريقة سيكلة عرضيا حتى أف بعض التربكييف أطمؽ عمييا طريقة "ضرب زيد
عمرا" كاألساس في ىذه الطريقة ىك تحفيظ القاعدة كاستظيارىا باعتبارىا غاية في حد ذاتيا,
كمف عيكبيا أنيا تحرـ التمميذ مف اكتشاؼ القكانيف النحكية كتصرفو عف تنمية القدرة كتطبيقيا
كتككيف سمكؾ لغكم سميـ( .الضبعات)212:2007 ,
 4.4.4ثالثاً :طريقة حؿ المشكالت
المشكمة ىي عائؽ أك مانع يمنع بمكغ أك تحقيؽ اليدؼ أك األىداؼ ,كال بد مف طريقة أك
استراتيجية لبمكغ ذلؾ اليدؼ أك األىداؼ كتجاكز العكائؽ المكجكدة( .العفكف)161:2012 ,
كتتضمف طريقة حؿ المشكالت عمميات عقمية كأكاديمية كتعميمية ,يكتشؼ الطالب مجمكعة مف
القكاعد أك المبادئ المتعممة سابقان كالتي يمكف لمطالب أف يطبقيا لمكصكؿ إلى حؿ مشكالت
جديدة غير مألكفة( .فرج ,)128:2005,كتعتمد ىذه الطريقة عمى النشاط الذاتي لممتعمـ؛ مف
خالؿ ما يق أر ,أك يكتب ,أك يعبر؛ حيث يقكـ المعمـ بمالحظة األخطاء المشتركة بيف المتعمميف
كيناقشيـ ,كيبيف أسباب الكقكع فييا ,سكاء كانت قاعدة نحكية درسيا الطالب أـ بسبب دراستيا
(إسماعيؿ .)239:1995,
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 4.4.1رابعا  :طريقة النصوص التكاممية
كىي تنبثؽ مف فكرة التعميـ التكاممي كالمنيج التكاممي الذم يعد اتجاىان تعميميان يتـ مف خالؿ ربط

الخبرات كالمعارؼ بعضيا ببعض كقد عرؼ الباحثكف التعميـ التكاممي تعريفات عديدة:

حيث عرؼ بأنو محاكلة لمربط بيف المكضكعات الدراسية المختمفة ,التي تقدـ لمطالب في

شكؿ مترابط كمتكامؿ ,كتنظـ تنظيمان دقيقان ,يسيـ في تخطي الحكاجز بيف المكاد الدراسية
(الجميكرم.)74:2002 ,

كيعرؼ بأنو نظاـ يؤكد عمى دراسة المكاد الدراسية دراسة متصمة كينظميا تنظيمان سيكمكجيان

أكثر منو تنظيمان منطقيان تقميديان ,كال ييمؿ الفائدة االجتماعية التي يجنييا الطالب مما يدرسكنو
(الشربيني كالطنطاكم .)255:2011,

كعرفو (زيتكف )405:2010 ,بأنو تنظيـ منيجي يتبنى مبدأ تنظيـ المحتكل الدراسي بما

يبرز كحدة المعرفة بمجاالتيا المختمفة مف ناحية ,ككظيفتيا

في حياة الطالب الشخصية

كالمجتمعية مف ناحية أخرل ,بحيث يتـ تعمـ ىذا المحتكل بشكؿ إيجابي كنشط كتفاعمي مف قبؿ

ىؤالء الطالب مستعينيف بمصادر تعمـ متعدد كمتنكعة.
كما يعرؼ بأنو التعميـ الذم يقكـ عمى أساس ربط المباحث الدراسية ما أمكف باستخداـ

أساليب كطرائؽ تعميـ متنكعة كربطيا بالخبرات التعميمية لمطالب حتى يصبح تعممو فاعالن( .ك ازرة

التربية كالتعميـ ,د.ت)

عرؼ (المعيقؿ )48:2001,المنياج التكاممي بأنو المنياج الذم يتـ فيو طرح المحتكل
ك ٌ
المراد تدريسو كمعالجتو بطريقة تتكامؿ فييا المعرفة ,مف مكاد أك حقكؿ دراسية مختمفة سكاء كاف
ىذا المزج مخططان كمجدكالن بشكؿ متكامؿ حكؿ أفكار كقضايا كمكضكعات متعددة الجكانب ,أـ
تـ تنسيؽ زمني مؤقت بيف المدرسيف الذيف يحتفظ كؿ منيـ بتخصصو المستقؿ أـ بدرجات بيف

ذلؾ.
وفي ضوء ذلؾ يتضح أف التعميـ التكاممي يشير إلى تنظيـ كترتيب المحتكل الدراسي
كعرضو بشكؿ مترابط مف أجؿ اكساب التالميذ العمكـ كالميارات كالمعرؼ مف خالؿ الخبرات
المتكاممة كالمخطط ليا.

36

 4.4.4مبررات الدعوة إلى التكامؿ:
ىناؾ مجموعة مف المبررات الستخداـ التكامؿ تعكس ميزاتو ومنيا :
 .1تعمؿ المناىج المتكاممة عمى التخمص مف عممية التكرار التي تتصؼ بيا مناىج المكاد
المنفصمة ,ما يكفر كقتان لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ ,كال يثير الممؿ لدييما ,كيككف أكثر
اقتصاديان في الماؿ كالجيد (الجراح  ,)43:2000,كما أف المعرفة كؿ ال يتج أز ,كال
يمكف تحصيميا إال بمنيج تكامؿ العمكـ كالتخصصات ,كتداخميا كتكامميا في األثر
كالنتيجة (برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.)38:2003 ,
 .2يراعي المنيج المتكامؿ خصائص النمك السيككلكجي كالتربكم لمتالميذ ,مف حيث مراعاة
ميكليـ كاىتماماتيـ كاستعداداتيـ في ما يقدـ ليـ مف معارؼ كخبرات متكاممة ,ما يخمؽ
لدييـ الميؿ كالدافع لدراسة ىذه المعمكمات ,أم أف ىذا المنيج يتخذ مف ميكؿ التالميذ
أساسان ميمان مف أسس اختبار المشكالت كالمكضكعات التي يرغبكف في دراستيا كأكجو
النشاط المتصمة بيا ,مما يدفع التالميذ إلى بذؿ قصارل جيدىـ لجمع المعمكمات
الالزمة لحؿ تمؾ المشكالت (الجراح.)43:2000 ,
كيرل (جميكـ كسالمة )258-259 ,2001 ,أف ىناؾ مبررات لمتكامؿ الجزئي بيف
المغة العربية كالعمكـ العامة تتمخص فيما يمي:
أ .تقدـ الخبرة لممتعمـ متكاممة ,ليست متجزئة ,تحمؿ في طياتيا الشمكلية ,فتككف سيمة
التذكر كالفيـ كتساعد في القدرة عمى الربط بيف المعارؼ العممية.
ب .جذب االنتباه كايقاظ الذاكرة ,مف خالؿ الخركج عما ىك مألكؼ لدل التالميذ ,مف أف
تقدـ كؿ مادة منفردة عف غيرىا مف المكاد ,كتقديـ المعرفة بيذه الطريقة تثير ركح
الشكؽ كحب االطالع.
ت .تسير بالعقؿ البشرم مف العمكمية إلى التفصيالت الجزئية ,كاالنتقاؿ مف الطكر
الحي ,إلى اإلجرائي حسب نظرية بياجيو.
ث .ينمي المنيج المتكامؿ ميارات التفكير العممي لدل التالميذ ,حيث تتسـ تمؾ العمكـ
بالمركنة ,التي يمكف مف خالليا استدعاء ما يحتاجو المتعمـ مف عمكـ كمعارؼ.

37

ج .تعبر عف ثقافتنا العربية كتجنب النظرة الخاطئة ,أم كؿ مادة تخدـ نفسيا كفي حدكد
ضيقة.
كىناؾ أيضا العديد مف المبررات لمتكامؿ في المغة كالمحتكل أم أف التكامؿ ال يقتصر
عمى المغة كالعمكـ األخرل بؿ أيضا التكامؿ داخؿ المغة نفسيا كمف مبررات تكامؿ المغة
كالمحتكل:
أ-تيسير تعمـ كؿ مف المغة كالمحتكل ,ألنو ال يقصر ىدفو عمى "تعميـ الدارسيف القراءة
كالكتابة بؿ استخداـ القراءة كالكتابة كأدكات الكتساب المعرفة كتكضيحيا كبنائيا
فاكا()Vacca et al:2002:15
ب-اختصار الكقت الالزـ لتعمـ المغة خاصة كأف الكبار ليس لدييـ كقت طكيؿ يقضكنو
في تعمـ القراءة كالكتابة؛ لذا فإف التعميـ مف خالؿ المحتكل يدمج بيف تعميـ القراءة كفؾ
لمرمكز كبيف فيـ كادراؾ ما يتعمؽ بالمحتكل .ستيث (.)Sticht :1997
ت-تحقيؽ التكامؿ بيف جكانب الخبرة المغكية :الجانب المعرفي ممثالن في ما يمكف أف
يكتسبو الطالب مف اتجاىات كقيـ؛ نتيجة دراستو المكضكعات المتكاممة في المنيج,
كمف ثـ يتحقؽ التكامؿ داخؿ المتعمـ؛ مما ينعكس عمى ممارستو المغة كأدائو ليا (عكض
.)21:2000,
ث-زيادة القدرة عمى تذكر ما تعممو.
ج-زيادة الدافعية نحك تعمـ المغة ,كال سيما إذا كاف المتعممكف يشعركف أف البرنامج
المغكم المقدـ يمبي حاجاتيـ المغكية كالمعرفية كالكجدانية.
د-نمك ثقة المتعمـ بقدرتو عمى تعمـ المغة ,كتحديو لمكاقؼ التعمـ التي تبدك جديدة أك
أعمى مف مستكاه ,كذلؾ بشرطيف أحدىما :أف يككف المتعمـ مستعدان معرفيان ,كجدانيان,
كلغكيان لممكقؼ المغكم الذم يتحداه ,كاألخر عدـ إحباط المعمـ لممتعمميف بالمبالغة في
تصحيح كؿ خطأ( .راشد)108:2005,
وترى الباحثة أف الحاجة إلى التعميـ التكاممي كالمناىج المتكاممة تفرضيا حاجات المتعمـ
إلى تكظيؼ المعرفة في سياؽ تكاممي في كاقعو المعاش ,األمر الذم يزيد مف قدرة الطالب عمى
مكاجية المشكالت في حياتو سكاء داخؿ المدرسة أـ خارجيا  ,كذلؾ ككف المنيج مرتبطان ارتباطان
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كثيقان بالحياة ,فضالن عف ككنو يزيد مف الدكر النشط لممتعمـ أثناء التعمـ ,كبذلؾ يساعد في تنمية
ذكائو كتفكيره.
 4.4.7أىداؼ تطبيؽ المنحى التكاممي (التعميـ التكاممي )
إف تطبيؽ المنحى التكاممي ,يحقؽ أىدافان عدة عمى صعيد كؿ مف المعمـ ,كالطمبة ,كاإلدارة
المدرسية ,كالبيئة التعميمية( .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي :دت) ,ك(المعيقؿ)16:2001 ,
أكالن :عمى صعيد المعمـ ,ييدؼ إلى مساعدتو عمى:
 -1استخداـ طرؽ مختمفة في التعميـ ,بما فييا العمؿ في مجمكعات كاألنشطة العممية.
 -2إثراء مكضكعات الكتاب ,كتطكير الركابط ,بيف المباحث المختمفة.
 -3القدرة عمى التخطيط ,كالتقييـ ,ألعماؿ الطمبة ,كالتفاعؿ مع أفكارىـ.
ثانيان :عمى صعيد الطمبة ,ييدؼ إلى تدريبيـ عمى:
 -1تحمؿ المسؤكلية ,كالعمؿ الجماعي ,كالقدرة عمى االتصاؿ مع اآلخريف ,كتقييـ أعماليـ.
 -2االحتراـ المتبادؿ فيما بينيـ ,كاحتراـ القكانيف كاألنظمة.
ثالثان :عمى صعيد اإلدارة المدرسية ,ييدؼ إلى مساعدة مدير المدرسة عمى:
 -1العمؿ مع المعمميف كفريؽ عمؿ ,كبشكؿ فعاؿ ,كالتخطيط ,كالتقييـ لعمميـ.
 -2تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ مع المجتمع المحمي ,كعقد لقاءات مع أىالي كؿ صؼ
لمناقشة تعمـ أبنائيـ.
رابعان :عمى صعيد البيئة التعميمية ,ييدؼ إلى مساعدة مدير المدرسة عمى:
 -1عرض أعماؿ الطمبة ,لبياف أىميتيا كقيمتيا.
 -2تصميـ زكايا ممتعة داخؿ الصفكؼ ,كتنفيذىا ,كاالستفادة مف بناية المدرسة في
النشاطات التعميمية.
 -3تسييؿ كصكؿ الطمبة إلى مصادر التعمـ المختمفة.
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وترى الباحثة أف مف أىداؼ التدريس كفؽ أسس المنيج التكاممي أنو يتيح الفرصة لمتالميذ
لمتفكير كالربط ,كالتحميؿ إلى جانب إبراز كحدة العمـ ,كتجنب التكرار الذم ينشأ عف تدريس فركع
العمـ منفصمة ,ككذلؾ تكفير الكقت كالجيد كالماؿ ,كتحقيؽ النمك المتكامؿ لمتمميذ في مختمؼ
الجكانب.
 4.4.0أىمية المنحى التكاممي:
إف تطبيؽ المنحى التكاممي في العممية التعميمية يساعد عمى اإلفادة مف الركابط التكاممية بيف
أجزاء كعناصر المعرفة ,كيمكف تكضيح أىمية المنحى التكاممي فيما يمي( :الطيطي كأبك شريخ,
 ,)19:2007ك(إبراىيـ:)137:2002 ,
 -1المنيج التكاممي يعطي نظرة أكثر اكتماالن كيؤكد كحدة المعرفة مف خالؿ تعدد
المكضكعات كترابطيا.
 -2التكامؿ يعيف المتعمـ عمى تبيف العالقات المتداخمة بيف المكاد الدراسية.
 -3التكامؿ فيو تنمية اجتماعية المتعمـ مف خالؿ األنشطة الجماعية كخمؽ ركح
التعاكف.
 -4المنيج التكاممي استفاد مف نظريات التعمـ كتطبيقاتيا التربكية.
 -5التكامؿ طرح القضايا التي تنمي التفكير العممي كاإلبداعي.
 -6فيو زيادة حجـ األنشطة التعميمية لمكشؼ عف خبراتيـ المتنكعة.
 -7يراعي االستم اررية كالتتابع كالتكامؿ عند تأليؼ الكتب المدرسية.
كما أف بناء المناىج الدراسية كفؽ المنيج التكاممي يحقؽ مايمي( :الشربيني كالطناكم,
:)263:2001
 -1يكسب التمميذ القدرة عمى الربط بيف ما ىك مكتكب كبيف ما ىك كاقع في الحياة
اليكمية المعاشة.
 -2يراعي مطالب النمك لدل التالميذ كيشبع رغباتيـ كحاجاتيـ.
 -3يتيح لمتالميذ اكتساب مفاىيـ بشكؿ أعمؽ.
 -4يجعؿ نكاتج التعمـ أكثر ثباتان كدكامان كأقؿ عرضة لمنسياف.
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 -5يساعد المنيج التكاممي عمى تكامؿ شخصية التمميذ ,كيزيد مف تحصيمو.
 -6اعتماد المنيج التكاممي عمى الخبرة التربكية المتكاممة.
وترى الباحثة أف المنحى التكاممي يتناسب مع طبيعة المعرفة اإلنسانية كتشابكيا ,كيمكف
مف خالؿ تكظيفو اإلفادة منو مف خالؿ تحقيؽ ترابطات تكاممية حازمة بيف الخبرات التعميمية بما
يسيـ في استيعابيا كتكظيفيا في الحياة اليكمية لمطمبة.
 4.4.7األسس التي ينبغي مراعاتيا عند تخطيط وبناء المنيج باألسموب التكاممي:
لكي تضمف سالمة بناء كتنفيذ المنيج بأسمكب التكامؿ قاـ المختصكف بكضع بعض
الشركط التي ينبغي مراعاتيا كمنيا( :الخياط)134-98:2001,
 -1كجكد مجمكعة متداخمة مف المكضكعات.
 -2التأكيد عمى استخداـ المشاريع.
 -3استخداـ مصادر التعمـ التي تتخطى الكتاب المدرسي.
 -4إيجاد العالقات بيف المفاىيـ .
 -5كجكد كحدات حكؿ المحكر.
 -6مركنة في التطبيؽ.
 -7مركنة في تشكيؿ مجمكعات الطمبة.
كفي ضكء ما سبؽ يمكف اإلفادة مف مزايا المنحى التكاممي في تدريس المغة العربية
عمكمان ,كقكاعدىا بشكؿ خاص ,كمف ىنا يمكف تدريس القكاعد التطبيقية التي تيـ الطالب في
الحياة اليكمية مف خالؿ عدـ تدريسيا كمادة مستقمة عف المغة "فاألمثمة كالنصكص التطبيقية
يجب أف تككف مرتبطة بخبرة الطالب أك مالحظاتو في االستعماؿ اليكمي لمغة( .محجكب,
)68:1986
كفي ضكء ذلؾ ذلؾ يجب أف ينصب منياج القكاعد عمى كسائؿ اتقاف الميارات المغكية
الالزمة كىي :االستماع ,كالقراءة ,كالتعبير الشفكم ,كالتعبير الكتابي؛ لتحقيؽ األىداؼ األساسية
مف تدريس المغة( .عبده )42:1990,
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كفي سياؽ تعميـ قكاعد المغة العربية كفؽ المنحى التكاممي فإف ىناؾ طريقة النصكص
التكاممية أك ما يسمى بطريقة النص ,كىي أحدث طرؽ التدريس مف حيث الترتيب التاريخي ,كقد
جاءت نتيجة تعديؿ الطريقة االستقرائية ,لذا سميت الطريقة المعدلة ,كتقكـ ىذه الطريقة عمى
تدريس القكاعد مف خالؿ األساليب المتصمة ,ال األساليب المنقطعة ,كيراد مف األساليب المتصمة
نص مف النصكص ,يعرض في البداية يقرؤه الطالب كبفيمكه معناه ثـ يستخرجكف مف النص
األمثمة ليعممكا عمى مكازنتيا كربطيا كاستنباط القاعدة ,كالتطبيؽ عمييا .إذف ىي تختمؼ عف
الطريقة االستقرائية مف حيث األمثمة ,في الطريقة االستقرائية تعرض األمثمة منفصمة عمى شكؿ
جمؿ مفيدة ,أما في الطريقة المعدلة فيعرض النص كيق أر ,كتستخرج منو األمثمة (السفاسفة,
.)152:201
أف معظـ الدراسات
كيذكر راتسمؼ كمككف )ٌ )Ratcliff,Mckoon, 2007: 270-290

كالبحكث المبكرة في بدايات عمـ النفس المغكم الحديث تركزت حكؿ العمميات التي يفيـ منيا

الناس المغة ,كتركز ذلؾ عمى النحك ,ككانت تدكر حكؿ نكعية المعمكمات النحكية  ,المتاحة
لنظاـ المعالجة ,ككيؼ ينتج النظاـ البنى النحكية الضركرية لمفيـ كاألشكاؿ التي تأخدىا إلى
أجندة البحث النحكم ,كتـ إثارة أسئمة تتعمؽ بتفاعؿ المعنى كالنحك ,كأصبح ذلؾ أساسيان في
العديد مف الدراسات .كفي الحقيقة إف ما تحققو طريقة النص لـ يكف حديثان فقد كاف متبعان في
العصر اإلسالمي إال َّ
أف التركيز عمى القكاعد فقط في الكقت الحاضر كترؾ الفكائد األخرل
جعمنا نحس أنيا نمط حديث في تدريس لغتنا.
 4.4.4مزايا طريقة النصوص التكاممية :
 -1إف تعميـ القكاعد كفؽ ىذه الطريقة يجارم تعميـ المغة نفسيا ,ألف تعميـ المغة يجيء عف
طريؽ معالجة المغة نفسيا ,كمزاكلة عباراتيا بكاسطة عرضيا بصكرة صحيحة عمى
األنظار كاألسماع.
 -2إف مزج النحك بالتعبير الصحيح يؤدم إلى رسكخ المغة كأساليبيا رسكخان مقركنان
بخصائصيا اإلعرابية.
 -3إف تعميـ القكاعد مف خالؿ المغة يحببيا لمطمبة لشعكرىـ باتصاؿ لغتيـ بالحياة.
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 -4إنيا تجعؿ القاعدة جزءان مف النشاط المغكم ,فيي تدربيـ عمى القراءة السميمة كفيـ
المعنى ,كتكسيع دائرة معارفيـ كتدريبيـ عمى االستنباط(.النعيمي.)64:2004 ,
كعمى الرغـ مف ىذه المزايا الكثيرة لطريقة النص فإنيا ال تخمك مف مآخذ ,كاف مف ىذه
المآخذ ىي صعكبة الحصكؿ عمى نص متكامؿ يخدـ الغرض الذم كضع مف أجمو ,ألف الذم
كتب النص لـ ييدؼ مراعاة غاية لغكية أك معالجة مكضكع نحكم معيف ,كما أف النص عادة
يتصؼ بالتكمؼ كاالصطناع إذا كاف اليدؼ تضمينو مسائؿ نحكية معينة يحتاج إلييا درس
معيف .كمف مآخذىا أيضان أف المعمـ قد ال يستكفي خطكات طريقة النص جميعيا ,كبخاصة
النص المطكؿ ,فقد يضيع كقت الدرس كال يصؿ المعمـ إلى القاعدة المطمكبة .كيزداد عمى ذلؾ
أنيا قد تدفع الطمبة إلى التركيز عمى القراءة كاىماؿ القكاعد النحكية ,ألف الكقت الالزـ لمنحك
يتكزع عمى مناشط أخرل فيقؿ نصيب النحك مف الدرس ( .الدليمي,ك الدليمي)72:2004,
كمع ىذه المآخذ التي تؤخذ عمى طريقة النص إال أف حسف اختيار النصكص التكاممية,
كربطيا بالبيئة المحمية ,كحياة الطمبة دكف تكمؼ أك تصنع ,يمكف أف يككف عامالن مف عكامؿ
التغمب عمى ىذه المآخذ ,باإلضافة إلى مناقشة الطمبة في المعنى العاـ كاإلجمالي لمنص لتدريب
الطمبة عمى إدراؾ كاستيعاب معانية كأفكاره ,كاكتساب أبرز األنماط المغكية المتضمنة فيو.
 4.4.47خطوات طريقة النصوص التكاممية:
ىناؾ مجمكعة مف الخطكات التي البد مف اتباعيا في طريقة النص يمكف تكضيحيا فيما
يمي( :الدليمي)59:2003 ,
 -4التمييد
يميد المعمـ بالطريقة المعركفة لمتمييد كىك ربط الدرس السابؽ بالدرس الجديد ,كيحؽ لممعمـ
ىنا أف يميٌد بجمؿ أك بنص صغير يعالج بعض مفاىيـ الدرس السابؽ لتككف عممية التمييد في
ىذه الحالة مالئمة لعممية عرض النص الجديد ,كلتككف المعالجات بنصكص مختارة منذ بداية

الدرس ,كليس بجمؿ مبتكرة.
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 -4كتابة النص
يكتب المعمـ النص عمى السبكرة كتابة كاضحة كبخط كاضح في مكاف بارز مف السبكرة,
بحيث يرل الطالب النص كيتأثركف بطريقة كتابتو مف حيث الخط كالتمكيف ,كاتباع كسائؿ
إيضاح أخرل.
 -4تحميؿ النص
يأخذ تحميؿ النص بعديف األكؿ ىك أف يق أر المعمـ النص قراءة تعبيرية يييئ أذىاف الطالب
و
معاف سامية ,كما يعالجو مف مكضكعات ميمة تشد انتباىيـ لكي
فييا إلى ما في النص مف
يتعاممكا بصدؽ كانتباه مع المادة النحكية الجديدة ,أما البعد الثاني فيك تحميؿ النص كيجب عمى
المعمـ أف يدرؾ أف ىدؼ النص ليس معالجة قكاعد نحكية معينة ,إنما ىك شرح كتحميؿ ما في
النص مف قيـ تربكية أك أخالقية أك كطنية أك قكمية أك دينية ,إذ إف شرح ىذه المفاىيـ يزيد مف
ثقافة الطالب .كمف خالؿ ىذا الشرح كالتحميؿ ينتقؿ المعمـ بطريقة متأنية كجذابة إلى مكضكع
القكاعد.
 -4استنتاج القاعدة
ألـ بمعنى النص كأدرؾ ما يرمي إليو ,كبعد أف تعامؿ مع المكضكع
بعد أف يككف الطالب قد ٌ
النحكم مف خالؿ ىذا النص كعرؼ مكقع الكممات مف اإلعراب ,فإنو يستطيع أف يستنتج
القاعدة النحكية أك بعض مفاىيميا ,كعمى المعمـ أف يسير مع الطمبة باستنتاج القاعدة بالطريقة
نفسيا التي حمؿ فييا النص مف ناحية المعني كالقكاعد.
 -4التطبيؽ
كما ىك معركؼ أف التطبيؽ عمى القاعدة النحكية في الطريقة االستقرائية قد ال يككف يسي انر
لعدد كبير مف الطمبة .كمع ذلؾ فإف المعمـ يمكنو أف يسأؿ بطريقة ليست بعيدة عف ىذا األسمكب
(أسمكب النص) ليشجع طالبو عمى التطبيؽ عمى القاعدة النحكية ,كأف يأتي بنص آخر يتضمف
أبعاد القاعدة الجديدة كيكجو أسئمة معينة لطالبو إذ يسأليـ عف المعنى كالقكاعد النحكية بطريقة
يشعر معيا الطالب بأنو يؤدم عمالن ميمان كليس عقالن مبتك انر.
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كيشير سنجركتيكايا ) )Sungur, Tekkaya, 2006: 307أنو عمى مدار الثالثة عقكد
الماضية تحكؿ اإلطار النظرم لفيـ األسس النفسية لمتعمـ تدريجيان مف التكجو المتمركز حكؿ
المدرس إلى التكجو المتمركز حكؿ التمميذ ىذا التكجو يمقي مسئكلية زائدة عمى المتعمميف في
تعمميـ ,حيث يصبح المتعممكف عمى كعي ,كمسئكليف عف تككيف العالقات المفاىيمية ,كتعزيز
المفيكـ المككف كيقكمكف بتككيف مفاىيميـ كحمكليـ لممشكالت.
كاجماالن فإنو مف المفضؿ كاألكثر فائدة لمتمميذ أف يقكـ المعمـ بتدريس النحك مف خالؿ
النصكص األدبية القصيرة غير متكمفة؛ ألف مزج النحك بالتعبير أم مف خالؿ النصكص األدبية
يؤدم إلى رسكخ المغة كأساليب المغة في أذىاف التالميذ كبالتالي ترسخ القكاعد النحكية.
كىذه الطريقة تكسع دائرة معارؼ التالميذ كتدربيـ عمى االستنباط كالدراسة كالبحث كىذا األسمكب
ىك األسمكب الذم يدعك إليو التعميـ الحديث( .أبك الييجاء)110:2001 ,
وترى الباحثة أف نجاح الطريقة كتحقيقيا لميدؼ يعتمد عمى المدرس نفسو ,فالمدرس ىك
الذم يختار الطريقة المناسبة في تعميـ طمبتو بما يتكافؽ مع قدراتيـ ,كميكليـ ,كرغباتيـ ,كقدراتيـ
العقمية ,فطرؽ التدريس إف تعددت كتنكعت يبقى األىـ ىك حسف تكظيفيا كاختيارىا مف قبؿ
المدرس ,كتحتاج طريقة النصكص التكاممية إلى ميارة مف المعمـ في تسمسؿ الخطكات كتدريجيا
كفي الربط غير المتكمؼ بيف األفكار كالمعاني كالقكاعد النحكية يشكؿ يسيـ في تحقيؽ اليدؼ
النحكم المنشكد.
 4.4المبحث الثاني :القواعد النحوية واإلعراب
 4.4.4مفيوـ النحو:
يعرفو ابف جني ( )1971بأنو "انتحاء سمت كالـ العرب ,كتصكفو مف إعراب كغيره,
ٌ

كالتثنية ,كالجمع ,كالتحقير ,كالتكسير ,كاإلضافة ,كالنسب ,كغير ذلؾ ,ليمحؽ مف ليس مف أىؿ
العربية بأىميا في الفصاحة ,فينطؽ بيا كاف يكف منيـ أك إف شذ بعضيـ عنيا رد إلييا".
(ابف جني)34:1971 ,
عرفو ابف منظكر كما كرد في معجـ لساف العرب بقكلو النحك :القصد كالطريؽ .كنحكت
كي ٌ

نحكان كقكلؾ قصدت قصدان( .ابف منظكر)488:2003 ,
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كالنحك ىك "العمـ الذم يعني بضبط أكاخر الكممات بالشكؿ في ضكء عالقتيا بما قبميا كما بعدىا
مف كممات ,كفي ضكء عالقة الجممة بما قبميا كما بعدىا؛ بحيث يؤدم ذلؾ إلى كضكح المعنى
و
معاف نحكية"( .عرفاف,
التاـ لمجممة مف خالؿ إسياـ الضبط اإلعرابي لمكممات بما يقدمو مف
)129:2008
كما يعرؼ النحك بأنو بأنو "مجمكعة مف القكانيف كالضكابط التي تحكـ بنية الكممة في المغة
العربية كالتي بااللتزاـ بيا يستقيـ المساف كيفصح البياف كيخمك مف المحف كالخطأ في الكالـ"( .أبك
شتات)25:2000 ,
 4.4.4أىمية تدريس القواعد النحوية:
اىتـ العرب بالنحك منذ بزكغ فجر اإلسالـ؛ إذ نزؿ القرآف الكريـ بالمغة العربية التي
شرفيا اهلل ككتب ليا مف الكماؿ ما لـ يكتبو لمغة أخرل؛ حيث اختارىا لغة لمقرآف الكريـ ,كتبميغ
الرسالة المحمدية ,كقد أكرد الطنطاكم عف أبي بكر الصديؽ أنو يقكؿ "ألف أق أر فأسقط ُّ
إلي
أحب َّ
مر عمى قكـ يسيئكف الرمي فقرعيـ,
أف أق أر فألحف" ,كأف عمر بف الخطاب  -رضي اهلل عنوَّ -
ُّ
عمى مف خطئكـ في
فقالكا إنا ه
قكـ "متعمميف" فأعرض مغضبان كقاؿ :كاهلل لخطأكـ في لسانكـ أشد ٌ
رميكـ" ( .الطنطاكم )9:2005,
كتأتي أىمية النحك مف أىمية المغة العربية ذاتيا ,إذ أنو يعمؿ عمى تقكيـ األلسنة كتجنب الخطأ
كيعكد عمى صحة الحكـ كدقة المالحظة كنقد التراكيب ,كيعمؿ عمى شحذ
في الكالـ كالكتابةِّ ,

ِّ
كيمكف مف فيـ التراكيب المعقدة كالغامضة
العقكؿ ,كالتدريب عمى التفكير المتكاصؿ المنظـ,
(الدليمي ,كالدليمي .)25:2004,
فالنحك العربي إذان ركيزة العربية كعمكدىا الفقرم؛ ألنو يسيـ في تككيف الممكة المغكية الصحيحة,
كيساعد عمى عصمة المساف مف المحف ,كىك مقياس دقيؽ تقاس بو الكممات أثناء كضعيا في
الجمؿ كي يستقيـ المعنى كال سيما أف الميجات العامية غزت المجتمعات العربية كأفسدت األلسنة
كأبعدتيا عف المغة األـ ( .إسماعيؿ )2:1995,
كتكمف أىميتو في ككنو كسيمة تعيف متعممي المغة العربية عمى الحديث بمغة فصيحة ,كالكتابة
بطريقة صحيحة ,كلكي يستقبؿ القارئ الفكرة صحيحة كاضحة ال بد أف تككف المغة المكتكبة التي
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يقرأىا صحيحة نحكيان ككذلؾ الكاتب كالمتحدث ,كالمستمع ,كال شؾ أف ىذا اإلحساس بالحاجة
إلى النحك ضركرم لعممية االتصاؿ السميمة؛ كيعد دافعان قكيانفي عممية التعميـ.
(مجاكر .)368:2000,
كقد أكد بالمر ( )Palmer, 1971عمى أىمية دراسة القكاعد النحكية حيث قاؿ إننا
كبشر نقضى الكثير مف حياتنا في التحدث كالقراءة كاالستماع كالكتابة في نفس الكقت نحتاج إلى
ركابط تجعؿ عممية التكاصؿ ذات معني ,ىذه الركابط ىي النحك ,كأضاؼ بأف النحك ىك مركز
كأساس تعميـ كتعمـ المغة ,كاعتبره كاحدان مف أصعب جكانب المغة التي يجب تدريسيا بشكؿ
صحيح.
كالقكاعد النحكية بمياراتيا المختمفة تقؼ عمى رأس فركع المغة األخرل؛ فالنحك دعامة
العمكـ العربية ,كقانكنيا األعمى؛ منو تستمد العكف كتستميـ القصد ,كترجع إليو في جميؿ مسائميا,
كفركع تشريعيا ,كلف تجد عممان منيا يستقؿ بنفسو عف "النحك" ,أك يستغني عف معكنتو ,أك يسير
بغيره نكره كىداه.
كالعمكـ النقمية -عمى عظيـ شأنيا – ال سبيؿ إلى استخالص حقائقيا ,كالنفاذ إلى
أسرارىا ,بغير ىذا العمـ؛ فيؿ ندرؾ كالـ اهلل تعالى ,كنفيـ دقائؽ تفسيره أك نقترب منيا كأحاديث
الرسكؿ عميو السالـ ,كأصكؿ العقائد كأدلة األحكاـ كما يتبع ذلؾ مف مسائؿ فقيية ,كبحكث
شرعية مختمفة قد ترقى بصاحبيا إلى مراتب األئمة؛ كتسمك بو إلى منازؿ المجتيديف إال بإلياـ
النحك كارشاده( .حسف)1:1975,
وترى الباحثة أف أىمية النحك تكمف في ككنو مظي انر حضاريان مف مظاىر المغة كدليالن
عمى أصالتيا ,كبخاصة أف البيئة لـ تعد بيئة االستعماؿ السميـ لمغة العربية ,كذلؾ فإف القكاعد
النحكية تيسر لمفرد التعرؼ عمى التركيب السميـ كاسترداد عدد مف غير محدكد مف التراكيب
المغكية مف تركيب معيف.
 4.4.4أىداؼ تدريس القواعد النحوية
يحقؽ تدريس القكاعد النحكية جممة مف األىداؼ ,كاألىداؼ الخاصة لمقكاعد النحكية تختمؼ
مف درس إلى أخر ,فقد أكرد (مجاكر )366:2000 ,أف لمنحك ىدفيف أساسييف:
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 -4ىدؼ نظري:
كيتمثؿ في تعميـ التعميمات العامة الشاممة عف المغة؛ ألف ىذه التعميمات تعد ضكابط يمكف
أف يستخدميا اإلنساف في مكاقؼ مماثمة ,إذ تكفر أثر التدريب ,كىك ىدؼ رئيس في تعمـ النحك,
كأمر ضركرم كأساسي في المرحمة اإلعدادية ,كالكف ىذا اليدؼ ال بقصد لذاتو.
 -4ىدؼ وظيفي:
كيتمثؿ في مساعدة التالميذ في تطبيؽ تمؾ التعميمات ,كالحقائؽ في مكاقؼ لغكية مختمفة؛
لتنمية االستماع ,كالتحدث ,كالقراءة ,كالكتابة ,كلذلؾ فإف أفضؿ طريقة لتعميـ النحك ىي الطريقة
التي تمكنيـ مف اكتساب مياراتو التي تساعدىـ في إتقاف ميارات المغة األربع ,كىك ما يعبر
عنو بالنحك الكظيفي ,كحينئذ تعمـ حقائؽ النحك كتعطي عمى أنيا كسائؿ ال غايات.
كيعد تدريس القكاعد النحكية عامالن أصيالن كأساسيان قكيان إلتقاف الميارات المغكية األربعة التي
تتمثؿ في القراءة كالكتابة كاالستماع كالتحدث كيمكف تحديد أىدافيا فيمايمي( :أبك مغمي,
)90:2010
كيقركا بمغة سميمة مف غير عناء أك تكمؼ.
 -1أف يتمكف التالميذ مف أف يتكممكا ,كيكتبكا ,أ
 -2أف يتمكف التالميذ مف أف يميزكا الخطأ ,كيعرفكا أسبابو لمعمؿ عمى تجنبو في كالميـ.
 -3أف يعرؼ التالميذ كاقع الكممات في الجمؿ ,كىذا يساعدىـ عمى فيـ المعنى بسرعة
كدقة.
 -4أف يكسب التالميذ مادة لغكية بتعريفيـ أصكؿ االشتقاؽ كالتصريؼ.
 -5أف يتدرب التالميذ عمى المكازنة بيف الخطأ كالصكاب ,كعمى التفكير المتنظـ ,كتنمية دقة
المالحظة.
 -6أف يتدربكا عمى استنباط القكاعد مف األمثمة كالشكاىد.
 -7أف يعرؼ التالميذ أساليب كأنماط الكالـ العربي.
كتعتبر المحافظة عمى المغة العربية لغة القرآف الكريـ مف المحف كالزلؿ ,كالمحافظة عمى
الحديث النبكم الشريؼ مف التحريؼ كالخطأ أىـ األىداؼ التي كضعت مف أجميا القكاعد
النحكية كىناؾ أىداؼ تتمثؿ فيما يمي( :عامر ,دت)124:
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 -1تمرس الطالب خاصة في المراحؿ المتقدمة بدقة المالحظة كالتمييز بيف الصيغ التعبيرية
كنقد األساليب كصحة الحكـ.
 -2تعكيد تفكيرىـ عمى األساليب المنظمة كالتعميؿ لما يتكصمكف إليو مف أحكاـ أك نتائج؛
ألنيـ في القكاعد يتناكلكف األلفاظ كالمعاني المجردة ,كيدرككف الفرؽ بيف التراكيب
كمفرداتيا.
 -3تنمي قكاعد المغة الثركة المغكية الراقية لدل الدارسيف.
 -4تيعيف قكاعد المغة العربية طالبنا عمى فيـ ما يعترضيـ مف تراكيب غامضة أك معقدة ,ثـ
إعادة صياغتيا بما يعيف عمى سيكلة فيميا.
 4.4.1أسباب الضعؼ في القواعد النحوية:
كبير حكؿ مدل صعكبتيا,
ان
القكاعد النحكية مف أكثر فركع المغة العربية التي تثير جدالن

ككأف المغة العربية ليست إال مجمكعة مف القكاعد التي تضبط عالقات الكممات كالجمؿ ببعضيا,

كتضبط أكاخر الكممات ,كربما يرجع ذلؾ إلى الكزف الذم أعطي لدركس النحك في خطة الدراسة
العامة أك إلى المفيكـ الخاطئ لطرؽ تعميمو (يكنس.)504:1986 ,
كما أف ىناؾ شككل متكررة مف صعكبة القكاعد النحكية التي تنعكس بكضكح عمى
الضعؼ المغكم الذم نشيده في استخداـ المغة العربية عبر مكاقؼ الحياة المختمفة ,كما أف تدني

الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في المغة العربية يظير بكضكح انخفاض درجاتيـ في
القكاعد النحكية .كال يقتصر الضعؼ عمى الناشئة فحسب بؿ جاكزتيـ إلى خريجي المدارس
الثانكية كالجامعية الذيف يعممكف في قطاعات الحياة( .مدككر)282:2000 ,

 -1كتتنكع األسباب التي تقؼ كراء الضعؼ في القكاعد النحكية ,فمنيا ما يتعمؽ بطبيعة
القكاعد ,كمنيا ما يتعمؽ بالمنياج ,كأسباب أخرل تتعمؽ بالمعمـ أك طريقة تدريسو ,أك
حتى بالمتعمـ نفسو كفيما يمي تفصيؿ( :زقكت)182-178:1999 ,
 -2ما يتعمؽ بطبيعة القواعد النحوية :يرل بعض المربيف أف مادة النحك تتصؼ بالصعكبة
كالجفاؼ نظ انر العتمادىا عمى قكانيف كمية مجردة ,باإلضافة إلى عمميات عقمية عديدة
يحتاجيا فيـ النحك كاستيعابو ,ككذلؾ كثرة التعاريؼ كالمصطمحات كتعددىا تمثؿ عبئان
عمى الدارسيف ليذه المادة ,ككذلؾ األكجو اإلعرابية لممثاؿ الكاحد أحيانان يربؾ المتعمميف
كيشعرىـ بصعكبة القكاعد ككثرة تجاكزاتيا.
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 -3ما يتعمؽ بالمنياج النحوي :ما يشتمؿ عميو مف بعض المكاضيع التي ال تمت حاجات
الطالب بصمة ,كىي ال تعني بمبدأ االستم اررية كالتكامؿ في الخبرات .كيتصؿ بقضية
المنياج النحكم كتاب القكاعد في المغة العربية المقرر عمى الطالب ذلؾ أف اإلخراج
الفني لمكتاب لو أثر كبير في جذب الطالب لقراءتو كشعكر الطالب بالمتعة كالسركر,
أما كتب النحك المقررة فكثي نار ما يغمب عمييا الطابع التقميدم مف طبع كتغميؼ ,كخمك مف
كسائؿ اإليضاح ,كأسمكب معقد في البحث كالتحميؿ الستنتاج القاعدة كتطبيقيا.
 -4ما يتعمؽ بطريقة التدريس :إف جمكد الطريقة التي يتبعيا المعمـ في تدريسو لمادة النحك
تجعؿ منو رمك انز مجردة كقكالب صماء ,كبناء عمى ما سبؽ فإف الخطأ الظف أف إجادة
المتعمميف لقكاعد المغة العربية عف طريؽ الحفظ كاالستظيار لتمؾ القكاعد ,أك يككف
بإعطائو جرعات إضافية مف النحك ,بؿ ال بد مف التركيز عمى استخداـ الطالب لذلؾ
المخزكف مف القكاعد النحكية التي سبؽ لو دراستيا كتحصيميا في المراحؿ التعميمية.
 -5ما يتعمؽ بالمعمـ :إف الضعؼ األكاديمي كالميني لمعممي المغة العربية قد انعكس أثره
سمبان عمى الطالب في شتى المراحؿ التعميمية ,كقد يعكد ىذا الضعؼ إلى أف ىؤالء
المعمميف ليسكا مف ذكم االختصاص ,كمما يزيد األمر سكءان أف معمـ المغة العربية في
بعض البمداف العربية ال يتقاضى أج انر مثؿ معممي المكاد األخرل مما يؤثر عمى نفسيتو
كمكانتو االجتماعية كالمينية.
 )1ما يتعمؽ بالمتعمـ نفسو :كذلؾ يمثؿ في شعكر المتعمـ ببعد النحك عف حياتو كعدـ
إدراكو لميدؼ الصحيح مف كراء تعممو ,كاف عدـ كضكح ىذا اليدؼ أدل إلى انصراؼ
التالميذ عف تعمـ ىذه المادة .كرغـ أف صعكبة القكاعد النحكية تعكد إلى مصادر
مختمفة ,إال أف ىناؾ أسباب أكثر شيكعان مف غيرىا يمكف أف تؤدم إلى الضعؼ العاـ
في القكاعد النحكية لعؿ مف أىميا كأبرزىا ما يمي( :عاشكر كالحكامدة)107:2003 ,
-1كثرة القكاعد النحكية كالصرفية كتشعبيا ككثرة تفصيالتيا بصكرة ال تساعد عمى تثبيت
ىذه المفاىيـ في أذىاف الطمبة بؿ تجعميـ يضيقكف بيا.
-2االقتصار في تدريس القكاعد النحكية عمى الجكانب الشكمية في بناء بنية الكممة أك
ضبط آخرىا ,كعدـ معالجتيا بما يربط المعنى.
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-3الكثير مف القكاعد النحكية التي يتـ تدريسيا لمتالميذ في المدرسة ال تحقؽ ىدفان كظيفيان
في حياة التالميذ.
-4ىناؾ أسباب ترجع إلى البيئة المحيطة التي يعيش فييا الطالب يتأثر كيؤثر فييا:
البيت كالمجتمع كاألصدقاء ,الذيف يتعامؿ معيـ الطالب ,فالطالب بيف جدراف الصؼ
يدرس شيئان مف النحك ,فإف خرج مف صفو كترؾ قاعة الدرس لـ يممس أم تطبيؽ كال
استخداـ لما درسو كبذلؾ تحدث الفجكة بيف ما يدرسو الطالب كبيف ما ىك مطبؽ عمى
أرض الكاقع.
-5المقررات الدراسية التي ال تعنى بتتابع أبكاب النحك كقكاعده كتعميؽ مفاىيمو تعميقان
متدرجان ,بؿ إف الكثير منيا ال ييتـ بالتفصيالت الميمة التي تكضح القاعدة كتساعد عمى
فيميا.
كقد تحدث عرابي في مقاؿ لو عف أسباب ضعؼ القكاعد النحكية عند الطالب ,فأبرز أىميا
كىي( :عرابي )27-22:2010 ,
 -1البعد عف السميقة المغكية.
 -2كثرة القكاعد النحكية كتشعب تفاصيميا.
 -3عدـ تكظيؼ القكاعد النحكية في الحياة العامة.
 -4إبعاد دراسة القكاعد عف النصكص األدبية ضعؼ بعض معممي المغة العربية.
 -5اعتماد مادة النحك عمى المفاىيـ كالحقائؽ المجردة.
 -6اعتماد مادة النحك عمى المفاىيـ كالحقائؽ المجردة.
 -7ضعؼ بعض معممي المغة العربية.
 -8عدـ تعاكف مدرسي المكاد األخرل مع مدرسي المغة العربية في مراعاة القكاعد النحكية
حينما تسنح ليـ الفرصة.
وترى الباحثة أف مف أسباب الضعؼ في القكاعد النحكية عدـ التزاـ معممي المغة العربية
بالمغة الفصحى كاعتمادىـ عمى المغة العامية داخؿ الحصص في أثناء شرح الدركس ,باإلضافة
إلى جمكد طرؽ عرض المادة مما يؤدم إلى زيادة صعكبتيا بالنسبة لمطالب ,ككرىو لممدرس
الذم ينعكس عمى كرىو لممادة التي يدرسيا.
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 4.4.4عالج صعوبات القواعد النحوية:
في مجاؿ تعميـ القكاعد تكجد عدة اتجاىات حديثة كمبادئ أساسية تيتـ بكؿ الجكانب
العممية التعميمية التي تساعد عمى تيسير القكاعد كمف ثـ اكتسابيا كممارستيا كتتمثؿ االتجاىات
في كؿ مف المنياج كالتمميذ كالمعمـ كطريقة التدريس كفيما يمي بياف ذلؾ( :أبك ىداؼ:2009 ,
.)38-37
 -4فيما يتعمؽ بالمنيج :مراعاة التكامؿ بيف فنكف المغة العربية فال قكاعد كحدىا كال
لتككف المغة كتيعمَّـ ككحدة
أدب كحده ,كال قراءة منفصمة ,كانما تتكامؿ ىذه الجكانب ِّ
درس في مكقؼ لغكم
حتى تنضج كظائفيا إنضاجان كامالن كالقاعدة النحكية حيف تي َّ
طبيعي فمثالن تؤدم إلى سرعة التعميـ كالى إدراؾ المتعمـ لكظيفتيا األساسية ,كربما
كانت األخطاء التي يقع فييا التالميذ في أثناء التعبير الكتابي الشفكم فرصة إلثارة
المشكالت النحكية التي تدكر حكليا مكضكعات الدراسة.
 -4فيما يتعمؽ بالمعمـ :يجب عمى المعمـ أف يبذؿ جيده في المزج بيف فنكف المغة
العربية فيربط بينيا ,كعميو أف يستثير دكافع التالميذ كحاجاتيـ لمقكاعد ,فعمى المعمـ
أف ينتيز أم مشكمة أك خطأ يقع في ضبط كممة مف الكممات ,كيقؼ عندىا بالشرح
كاإلرشاد إلى الضبط الصحيح كالى القاعدة النحكية التي تشير إلى ذلؾ.
 -3فيما يتعمؽ بالتمميذ :ال بد لمتمميذ مف كضكح اليدؼ كالغاية منتعمـ القكاعد في ذىنو
أكالن حتى يشعر بحاجتو إلييا كلذلؾ ينبغي أف تتاح فرص كثيرة لمكالـ أك الكتابة فييا
يستخدـ القاعدة كحينئذ يشعر بحاجتو إلى معرفتيا.
 -4فيما يتعمؽ بطريقة التدريس :لقد تعددت طرائؽ تدريس قكاعد المغة العريية كالتي
حاكؿ الباحثكف عف طريقيا عالج مشكمة تدريس قكاعد المغة العربية كالتي تتمثؿ في
تدني مستكل تحصيؿ التالميذ فييا ككثرة األخطاء النحكية الشائعة في تعبير التالميذ
كانصراؼ التالميذ عف دركس النحك.
كلقد بذلت كثير مف الجيكد ,كاقترحت الحمكؿ كاألفكار التي يمكف أف تسيـ في عالج
صعكبات القكاعد النحكية ,كلقد تناكؿ الباحثكف في المجاؿ التربكم كالتعميمي العديد مف التجارب
كالمحاكالت كالمقترحات يمكف تكضيح أبرزىا فيما يمي( :عاشكر ,كالحكامدة)108:2003 ,
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 أف تككف دركس النحك ليا عالقة قكية كصمة دقيقة باألساليب التي تكاجو التمميذ فيالحياة العامة.
 استغالؿ دكافع التعمـ لدل التالميذ حيث يساعد ذلؾ عمى تعمـ القكاعد كتفيميا جيدانكيمكف المعمـ أف يجعؿ الدراسة قائمة عمى حؿ المشكالت ,فاألخطاء التي يقع فييا
التالميذ في القراءة كالكتابة يمكف أف تككف مشكالت الدراسة.
 االىتماـ بالمكقؼ التعميمي كالكسائؿ التعميمية كطرؽ التدريس المناسبة كالجك المدرسيكالنشاط السائد فيو مف المدرس كالتالميذ لكي يتمشى مع الدراسات النفسية.
كأضاؼ أبك مغمي إلى ىذه األمكر أيضا( :أبك مغمي)65:2009 ,
 -1أف تككف أمثمة التطبيقات نصكص أدبية ,كآيات قرآنية ,كفقرات مف مكاضيع ذات صمة
بالحياة كالمجتمع.
 -2االبتعاد عف األلغاز كمسائؿ اإلعراب التي تحتمؿ آراء مختمفة.
 -3االىتماـ بجكىر القكاعد كاالبتعاد عف الشكاذ.
 -4أف تناقش أمثمة التطبيؽ مف حيث الفيـ قبؿ مناقشتيا مف حيث القاعدة.
 -5البدء بالتطبيقات السيمة ثـ التدرج نحك األصعب.
 -6ربط القكاعد بفركع المغة األخرل.
ىذا كقد كاف طو حسيف مف الذيف التفتكا إلى صعكبة المادة النحكية التي تعمـ في المدارس ,فقد
رأل بأف لغتنا ال تدرس في مدارسنا ,كانما يدرس فييا شيء غريب ال صمة بينو كبيف الحياة كال
صمة بينو كبيف عقؿ التمميذ كشعكره كعاطفتو ,فدعا إلى تخميص المغة مف ىذه القيكد كاألغالؿ
ألنو إذا ظمت الحاؿ كما ىي فالبد أف يختؿ التكازف بيف رقينا السياسي كالعممي كاإلجتماعي
المضطرد كحياتنا األدبية الجامدة( .يكنس ,كآخركف)135:1988 ,
عمى الرغـ مف التطبيؽ الجزئي لبعض المحاكالت السابقة ,كعمى الرغـ مف إجراءات
التعديالت في المناىج التعميمية ,فقد لكحظ أف كافة ىذه الجيكد المشككرة التي قاـ بيا المعنيكف
لتذليؿ صعكبة القكاعد النحكية لـ تؤد إلى الغاية المرجكة منيا ,حيث بقى التذمر مف ضعؼ
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الطمبة بالمغة العربية ككثرة أخطائيـ النحكية فييا مستم انر ,لذلؾ رؤم أف الدكاء الذم بذؿ بغية
تيسير القكاعد النحكية لـ يكف ناجحان ( .خاطر كآخركف )208-207 :1981,
كيرل البعض أف ىناؾ مبالغة في إلقاء تبعة ضعؼ الطالب في قكاعد المغة العربية عمى
المادة النحكية كذلؾ ألف مف المعركؼ أف لكؿ لغة قكاعد خاصة بيا ,ليست العربية بمعزؿ عف
غيرىا مف المغات في ذلؾ( .زقكت)188:1997 ,
وترى الباحثة أف ىناؾ العديد مف األساليب التي يمكف بإتباعيا التغمب عمى ىذا الضعؼ
دكف إلقاء أسباب الضعؼ عمى المادة النحكية فقط كمنيا:
 -1يحبب المدرس الطالب بمادتو ,كيككف قدكة حسنة فيما يتحدث كما يكتب كما يقرأ.
 -2يحرص المدرس عمى إشراؾ جميع الطمبة أثناء الشرح ,كتدريبيـ تدريبان عمميان منظمان يقكـ
عمى المحاكاة كالتكرار.
 -3إجراء فحكص تشخيصية في بداية المرحمة الدراسية لمتالميذ ,كرسـ خطط عالجية
لمضعؼ المكجكد لدييـ.
 -4تنكيع أساليب كطرائؽ التدريس العامة كالخاصة ,كاالبتعاد عف األساليب المعقدة في
تدريس القكاعد.
 -5االبتعاد عف استخداـ األمثمة الجافة المعقدة ,كاختيار أمثمة كنصكص ممتازة تتناسب مع
ميكؿ التالميذ.
 4.4.7اإلعػراب:
عندما تككف العربية لغة القرآف المنزه إلييان مف العكج ,فإف ىذا دليؿ عمى استقامتيا كلعؿ
اسـ العربية دليؿ عمى كضكحيا ,كيحمؿ اإلعراب معنى اإلبانة كاإليضاح ,كدليؿ عمى كضكح
العربية (عطية .)32:2009 ,كما أف خاصية اإلعراب منحتيا طابعان مكسيقيان ,كدقة في التعبير
عف طريؽ الحركات اإلعرابية التي تعد مصابيح الداللة عمى المعاني ,فاإلعراب أعطى العربية
حرية الرتبة ,فصار بإمكانية المتحدث تمبية حاجة السامع بدقة ال ترقى إلييا لغة أخرل ,كمثاؿ
المتفكؽ جائزة (عطا.)96:2009 ,
نح
ي
عمى ذلؾ قكلنا :يم ى
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كقد قارف ياقكت ( )1992بيف ترتيب الكممات في العربية كترتيبيا في لغات أخرل
كعالقة ذلؾ بالمعنى حيف ذكر" :إف المغة العربية معربة كذلؾ عكس المغات األخرل كاإلنجميزية
كالفرنسية؛ مما يترتب عميو أف ترتيب الكممات في العربية ال أثر لو مادامت الكممات معربة فميس
ىناؾ إبياـ إذ أخرنا الفاعؿ أك قدمنا المفعكؿ بو"( .ياقكت )32:1992,
كلقد لفتت ظاىرة اإلعراب إلييا الكثير مف الباحثيف قديمان كحديثان ,فعرفكه كدرسكه كحاكلكا
شرحو كتعميمو.
 4.4.7.4تعريؼ اإلعراب
اإلعراب لغة:
يعرؼ اإلعراب بأنو اإليضاح أم إيضاح معنى الكالـ ,كابانتو بأف " يتكمـ اإلنساف بطريقة
ٌ

العرب في كالميـ ,كذلؾ بأف يبيف كفقان لقكاعد لسانيـ( .النحكم)44:2002 ,

كما يعرؼ اإلعراب :بأنو اإلبانة ,يقاؿ :أعرب الرجؿ عما في نفسو؛ إذا أباف( .البصرم
)26:2003,
بأف المعنى المغكم لكممة إعراب في أساسو ال يخرج عف حدكد اإلظيار,
كيرل البعض ٌ

كاإلبانة ,كالخمك مف المحف .أم بما معناه ىك التعبير الكالمي الخالي مف المحف (عالمة,
.)142:1992
اإلعراب اصطالحاً:
يقصد باإلعراب اصطالحان بأنو :أف تتأثر الكممة داخؿ الجممة بفعؿ ما قبميا ,كتأخذ حركة
معينة سكاء بالفتحة أك الضمة أك الكسرة أك غير ذلؾ( .البكجي)6:2001,
كيعرؼ بأنو :العالمة التي تقع في أكآخر الكممة ككذلؾ تحديد مكقعيا مف الجممة كتتأثر بما
سبقيا مف عكامؿ ,كبيذا فإف اإلعراب يشتمؿ عمى ثالثة أركاف ىي( :عبداهلل)31:2010 ,
 -1العامؿ :كىك ما يؤثر في الكممة ,فيغير في حركتيا ,فحرؼ الجر يؤثر في االسـ
المجركر فيجره ,كاف تؤثر في االسـ فتنصبو ,ككاف تؤثر في الخبر فتنصبو.
 -2المعموؿ :كىي الكممة التي تأثرت في العامؿ الذم سبقيا ,كتقع العالمة في آخرىا
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 -3عالمة اإلعراب :كىي الحركة التي ترمز إلى الكممة ,عمى أنيا مجركرة أك مرفكعة
أك منصكبة.
كما يعرؼ بأنو اختالؼ آخر الكممة باختالؼ العامؿ ,كاإلعراب كضع لمداللة عمى
أحكاؿ الذات ,كما أف الكممة كضعت لمداللة عمى الذات كلذلؾ ال تختمؼ الكممة؛ ألف مدلكليا ال
يختمؼ ,كيختمؼ اإلعراب؛ ألف مدلكلو يختمؼ( .الكيشي)16:2004 ,
كفي ذلؾ السياؽ يؤكد الباحثكف أف اإلعراب ىك تغيير أكاخر الكممات الختالؼ العكامؿ الداخمة
عمييا أك اختالؼ مكاقعيا في دراج الكالـ ,كما يككف اإلعراب ظاى انر أك مقد انر.
كيشير (القرش  )64-62 :2003 ,إلى نكعيف مف اإلعراب ىما:
-1اإلعراب الظاىر كيعني ظيكر عالمة اإلعراب األصمية أك ما ينكب عنيا رفعان كنصبان
كج انر كجزمان في األفعاؿ كاألسماء.
-2اإلعراب المقدر كيعني عدـ ظيكر عالمة اإلعراب عمى االسـ أك الفعؿ كذلؾ بسبب
التعذر أك الثقؿ.
 4.4.7.4أىمية تدريس اإلعراب
أ .اإلعراب ذك شأف عظيـ في العربية  ,فيك التطبيؽ لقكاعد المغة  ,كىك طريقة قديمة لدل
عمماء العربية إلبرازمكاقع ال ىكمـ اعتمادانعمى القكاعد التي بنيت عمييا  ,فيك كسيمة
إيضاح لممتعمـ ليدرؾ بيا تركيب الجمؿ  ,كيمكف إجماؿ أىمية اإلعراب فيما يمي( :بمطو
جي)47:2002 ,
ب .الفصؿ كازالة المبس كالفرؽ بيف المعاني المختمفة ,مف الفاعمية كالمفعكلية كغير ذلؾ,
فاإلع ارب يكشؼ عف المعنى الكظيفي لمكممة ,الذم كاف كامنان في نفس المتكمـ ,كذلؾ
بحسب المكضع الذم كضعيا فيو مف الجممة.
ج .اختصار الداللة عمى المعاني اإلعرابية المختمفة بأصغر رمز ,كأكضح صكرة ,كذلؾ
باستخداـ عالمات اإلعراب .كذكر العمرم أىمية اإلعراب ,حيف جمع القرآف؛ مما
تتطمب تحرم الدقة في إيضاح العالمة كالمعنى مما يشير إشارة كاضحة ألىمية اإلعراب
حيث قاؿ " :كاكتفي بما سبؽ عمى أف العمماء في محاكلتيـ لضبط القرآف عف طريؽ
تحديد مكاضع الكقؼ االختيارم كالتقسيـ ,فقد اعتمدكا عمى المعاني كاألعاريب اعتمادان
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تاما جعؿ مما تتطمبو مف إيضاح العالمة بيف أداء الكالـ كبيف المعنى كاإلعراب في
غاية الكضكح(.العمرم )24:2010,
كذكر الشنتريني (األندلسي) مف فضائؿ اإلعراب( :الشنتريني.)60:2006 ,
أ .أنو ال سبيؿ لفيـ كتاب اهلل دكف معرفة اإلعراب ,كتمييز الخطأ مف الصكاب؛ ألف
اإلعراب إنما كضع لمفرؽ بيف المعاني في نحك قكلؾ :ما أحسفى زيدان! إذا تعجب مف

يد .إذا نفيت إحسانو ,كما أحسفي ز ًيد؟ إذا استفيمت عف أحسف
حسنو ,كما أحسف ز ه
و
شيء منو.
فمك ذىب اإلعراب الختمطت المعاني كلـ يتميز بعضيا مف بعض ,كتعذر عمى
المخاطب فيـ ما أريد منو ,فكجب لذلؾ فيـ ىذا العمـ إذ ىك مف أحد أسباب الفيـ,
فاعرؼ ذلؾ كال تجد غنى عنو.
ب .السالمة بو مف اإلثـ كالتخمص بو مف تبعات المحف ,فقد ركم عف أبي بكر –رضي اهلل
إلي مف أف أق أر فأىلحف ,ألني إذا أخطأت تعممت,
عنو -أنو قاؿ :ألف أق أر فأيخطئ ٌ
أحب ٌ
كاذا لحنت افتريت ,كركم عنو  -صمى اهلل عميو كسمـ – أنو قاؿ :تعممكا العربية كأعربكا
القرآف كالتمسكا غرائبو.
ُّ
إلي مف تعمـ
كقاؿ أبك بكر الصديؽ – رضي اهلل عنو  -لتعمـ إعراب القرآف
أحب َّ
حركفو.
ج-الدقة في المعنى :كيجمع الميتمكف بالمغة العربية كفقييا عمى أف اإلعراب سمة
كاضحة مف سمات ىذه المغة حافظت عمييا في تاريخيا ,كينبغي ليا أف تبقى محافظة
عمى تمؾ السمة .كاليؾ التكضيح حيث سألت ابنة األسكد الدؤلي العالـ المغكم المشيكر
يكمان فقالت :يا ً
أبت ما أجم يؿ السماء؟ فقاؿ :نجكميا ,فقالت ما ىذا أردت ,فقاؿ :إذا
أجمؿ السماء ,لذلؾ فإف الحركة اإلعرابية ميمة ألمر المبس
افتحي فاؾ كقكلي :ما
ى
(العطار)35:2009 ,
م بأبناء العربية جميعيـ أف يتجاكبكا مع قدسية لغتيـ ,كيتعرفكا عمى قكانينيا
فحر ُّ
كقكاعدىا ,التي تنظميا؛ ليذلمكا ما يتعرضيـ مف عكائؽ كمشكالت تحكؿ دكف إتقانيا؛
ليتمكنكا مف الذكد عف حياض ىذه المغة ,ككبح جماح الخارجيف عمييا ,الداعيف إلى التحرر
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مف اإلعراب بدعكل صعكبتو ,كتعصيو عف الفيـ كالمساف كاألقالـ ,فما ىذه الدعكة إال مؤامرة
حيكت خيكطيا مبك انر ,كال زاؿ صداىا يتردد إلى األف؛ عميا تجد منفذان تتسمؿ منو لتطعف في
اإلسالـ أك في لغة القرآف كلكف ىييات فأبناء العربية المخمصكف بالمرصاد لمثؿ ىذه
المحاكالت ,حيث جندكا طاقاتيـ ,كامكاناتيـ ,كحددكا جيكدىـ؛ لحماية صرح المغة العربية,
كرفع لكائيا عاليان ,كقد ظير ذلؾ كاضحان في المؤتمرات التي عقدت تحت مسميات مختمفة,
كلكنيا تكحدت في اليدؼ؛ كما إلى ذلؾ حيث عكست حب أبناء العربية لمغة الضاد
كانتماءىـ لعركبتيـ ,كمدافعتيـ عف لغة دينيـ كقرآنيـ ,حيث االنصياع لتمؾ الدعكات اليادمة
إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى ضعؼ انتماء أبنائنا لمغتيـ كعدـ اعتبار إتقانيا أنيا جزء
مف ىكيتيـ العربية كاإلسالمية ,رغـ أف آباءنا كأجدادنا اعتبركا إتقاف المغة العربية كتابة
كقراءة كنحكان متطمبان سابقان عمى كؿ عمـ آخر ,فال بد لمطبيب كأستاذ الرياضيات كالفيزياء
كمعمـ الرياضة مف إتقانيا؛ تعبي انر عف ىكيتيـ كتعزي انز النتماء عربي إسالمي (نزاؿ,
)149:2010
 4.4.7.4العالقة بيف النحو واإلعراب:
يعد اإلعراب مف أبرز الظكاىر المغكية العربية الفصحى فقد اقترنت بو الفصحى كاقترف
بيا ,بحيث أصبح ذكر أحدىما مدعاة استدعاء اآلخر ,كصارت إجادة اإلعراب كالبراعة فيو مف
أكؿ الدالئؿ عمى إجادة المغة العربية ,كما أف الخطأ فيو أظير ما يستمفت الغيكريف عمى العربية
كيثير قمقيـ عمى ت ارثيا كمستقبميا (عبد المطيؼ  .) 5:2001,كأكضح (حامد)2002:-6160 ,
أنو لـ تحظ قضية بالبحث كاالىتماـ في النحك قديمان كحديثان مثؿ ما حظيت بو قضية اإلعراب,
كالعالمة اإلعرابية ,كيرجع ذلؾ إلى:
 -1أف العالمة اإلعرابية قرينة ميمة مف القرائف التي تعيف عمى تحديد المعنى الكظيفي
لمكممة في الجممة ,كىذا غاية التحميؿ النحكم.
 -2ككف ىذه القرينة لفظية – رغـ تظاىر القرائف كميا كاستكائيا لفظية كمعنكية – يجعؿ
داللتيا أكثر كضكحان ,أك عمى األقؿ جذبان لالنتباه إلييا عف غيرىا في كثير مف األحياف.
 -3مبالغة النحاة الشديدة في االحتفاء بيذه العالمة ككظيفتيا حتى جعمكا اإلعراب في كثير
مف نصكصيـ مرادفان لعمـ النحك.
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كقد ميز العمماء بيف النحك كاإلعراب ,فجعمكا النحك مختصان بالجانب النظرم كاإلعراب
مختصان بالجانب التطبيقي ,حيث تبدك القدرة عمى إجادة النحك كقكاعده كاضحة كجميمة في قدرة
الفرد عمى اإلعراب الصحيح ,كيعرؼ االعراب لغة بأنو البياف ,أما في االصطالح فيك تغير
أكاخر الكممات في الجمؿ مبينة عف معاني المغة( .عمايرة)55:1987 ,
فالقكؿ الفصؿ في ىذا المكضكع عند ابف جني يقكؿ (باب القكؿ عمى النحك) :النحك ىك
انتحاء سمت كالـ العرب ,في تصرفو مف إعراب كغيره كالتثنية كالجمع كالتحقير كالتكسير كغير
ذلؾ ,يتضح أيضان مف نص ابف جني أف اإلعراب جزء مف النحك بكجو عاـ ,فالنحك يشمؿ
ا إلعراب ,النحك إذا ليس اإلعراب؛ ألف النحك كؿ كاإلعراب جزء ,كىذا يطابؽ ما قالو المحدثكف.
( ياقكت  )33:1993,كقد ذكر السنجرجي كحسبي في ىذا المقاـ قكؿ أبي سعيد البصرم.
(السنجرجي ,دت)16 :
النحك يبسط مف لساف األلكف

كالمرء نكرمو إذا لـ يمحف

كاذا طمبت مف العمكـ أجميا

فأجميا عندم مقيـ األلسف

كقد اعتبر السيقمي ىذه األبيات دليالن عمى العالقة بيف النحك كاإلعراب ,حيث قاؿ " قرف الشاعر
الحديث عف النحك بالحديث عف اإلعراب ,فمف أتقف النحك ال يمحف بالحركات اإلعرابية عند
النطؽ"(.السيقمي)26:2001,
 4.4.0االتجاه نحو النحو:
 4.4.0.4تعريؼ االتجاه:
بالرغـ مف أف الدراسات الخاصة باالتجاىات يربك تاريخيا عمى نصؼ قرف ,حيث بدأت
مع بداية عمـ النفس االجتماعي ,فإف عمماء النفس كالباحثيف ال زالكا كما ىك الحاؿ في معظـ
الظكاىر النفسية يختمفكف في تعريفيـ لالتجاه ,كتصكرىـ لطبيعتو ,فمقد تعددت االتجاىات
كاختمفت متأثرة بطبيعة اإلطار النظرم الذم ينطمؽ منو صاحب التعريؼ (جابر ,كالشيخ,
 .)98-97: 1978حيث تكجد تعريفات متعددة كمتنكعة ليذا المفيكـ منيا:
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 يعرؼ قطامي االتجاه بأنو "استعداد نفسي متعمـ لالستجابة المكجبة أك السالبة نحكمثيرات مف األفراد أك األشياء أك المكضكعات ,تستدعي ىذه االستجابة ,كيعبر عادة
بأحب أك أكره " ( .قطامي)163:1989 ,
 كيعرؼ االتجاه بأنو "استعداد نفسي أك تييؤ عقمي عصبي لالستجابة المكجبة أك السالبة(القبكؿ أك الرفض) نحك أشخاص أك أشياء أك مكضكعات أك مكاقؼ جدلية في البيئة
التي تستثير ىذه االستجابة ( .زىراف)72:2003 ,
 كيعرفو البكرت نقالن عف محمد عيد بأنو " حالة استعداد عقمي كعصبي ينشأ مف خالؿالتجربة  ,كيؤثر تأثي انر ديناميان عمى استجابات الفرد إزاء جميع المكضكعات كالمكاقؼ
التي يتصؿ بيا( .عيد)87:2000 ,
أما (جيميفكرد) فيعرؼ االتجاه بقكلو (ىك استعداد خاص عاـ يكنيو األفراد بدرجات
متفاكتة  ,كيستجيبكف لألشياء كالمكاقؼ التي تعترضيـ بأساليب معينة قد تككف معيا أك ضدىا,
كبمعنى آخر سمبان أك إيجابان )(Guilford, 1950: 37
 4.4.0.4تكويف االتجاه:
تتككف أغمب اتجاىات الفرد مف خالؿ البيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا ,أك باألحرل
نتاج لعممية التنشئة االجتماعية كعممية تفاعمية بيف الفرد كالمجتمع ,كذلؾ كحصيمة لمخبرات
كالمكاقؼ التي يمر بيا الفرد منذ طفكلتو ,كيؤثر في اتجاه الفرد تجاه مكضكع معيف عمى سمكؾ
الفرد النو يتعمؽ بمعرفتو عف المكضكع ,كشعكره بو .كال يكلد الفرد كمعو اتجاىات نحك أم شيء
أك أم مكضكع.
فاالتجاىات تنبع مف كاقع الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كاأليدلكجية ,مف
خالؿ عممية التفاعؿ االجتماعي( .زىراف )177:2003,
كىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف أف يكتسب الفرد مف خالليا االتجاىات ,ككؿ اتجاه
يكتسبو الفرد تحدده ثالثة أمكر:
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 -4تقبؿ المعايير االجتماعية والثقافية:
كيعتبر ىذا العامؿ مف أكثر العكامؿ شيكعان ,كذلؾ ألنو كثي انر ما يقبؿ الفرد اتجاىان دكف أف
يككف لو اتصاؿ مباشرمع األشياء كالمكضكعات بيذا االتجاه (.فيمي)115-114 :1979 ,
كتتمثؿ في األراء كاالتجاىات نحك مكاضيع بعيدة جغرافيان عف البيئة المحيطة لمفرد كليس
لديو أم تجربة عممية معيـ  ,كىي تنبع مف القبؿ االجتماعي لمفرد ليذه المكاضيع مثؿ رفضنا
مثالن لبعض القضايا المنتشرة عالميان ,كالخكؼ كالشعكر بالنفكر مف المصابيف بمرض االيدز,
كتنمك االتجاىات لدل األفراد بصكرة انتقائية أم بمعنى أف المؤثرات تككف أكثر فعالية كمما كاف
إدراؾ الفرد ليا قكيان كلديو القدرة عمى تفسيرىا  ,كىذا يفسر االختالفات في االتجاىات داخؿ
النمط الثقافي الكاحد.
 -4تعميـ الخبرات الشخصية:
يستعيف االنساف بخبرتو السابقة أك الماضية كيعمؿ عمى ربطيا بحياتو الحاضرة ,حيث أف
حجـ الضكابط كالنكاىي التي يتعرض ليا اإلنساف منذ طفكلتو مف كالديو كالمجتمع المحيط يشكؿ
الحجـ األكبر مف الضمير رغـ عدـ إدراكو كطفؿ لمفاىيـ العقاب كالثكاب الصحيح كالخطأ,
كليذه الضكابط كالنكاىي دكر ميـ ,مف خاللو يحدد اتجاىاتو حكؿ المكاقؼ الحياتية المستقبمية
(عسمية .)115:2005,
 -4الخبرات االنفعالية الشديدة:
تتككف عف طريؽ بعض المكاقؼ ذات األثر الشديد في نفسو ( فيمي)116-115 :1979 ,
وترى الباحثة أف ما مر بو الفرد مف انفعاالت شديدة سابقة تؤثر بشكؿ كبير جدان في
اتجاىات الفرد الحالية ,كتسيطر عميو ىذه االنفعاالت حيث يبتعد عف المكاقؼ التي يذكره
بأحداث سيئة سبقت معو  ,كيسعى دائما لالقتراب مف أم مكقؼ سعيد حدث معو مسبقان مثؿ
النجاح ,أك مناسبة مع األىؿ.
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 4.4.0.4شروط تكوف االتجاه:
يتطمب تككيف االتجاىات مجمكعة مف الشركط كالضكابط التي ينبغي تكافرىا لتككيف
اتجاىات إيجابية نحك مكضكع أك مكقؼ أك قضية معينة ,كقد حدد كؿ مف مرعي كالحيمة
( )34:2002الشركط اآلتية لتككيف االتجاه:
 -1تحديد االتجاه المستيدؼ تككينو بدقة ككضكح.
 -2تكفير بيئة تربكية كتعميمية تحقؽ األمف النفسي؛ لتككيف االتجاىات المرغكبة.
 -3مالحظة أنماط السمكؾ التي ترتبط باالتجاه ,كالعمؿ عمى تعزيزىا؛ كتنميتيا كتكجيييا.
 -4إتاحة الفرصة لمطالب لممارسة االتجاىات المكتسبة ,كالتعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ,
كمكاقفيـ نحك المكضكع المرغكب تككيف اتجاه إيجابي نحكه.
 -5اختيار طرائؽ الرأم بيدؼ تككيف قناعات فكرية لدل الطالب ,كعممية التدريس التي
تشجع عمى الحكار كالمناقشة كابداء الرأم بيدؼ تككيف قناعات فكرية لدل الطالب,
كعممية اإلقناع ىذه تعتمد عمى مبدأ استخداـ األدلة كالبراىيف كالحجج التي تسيـ في
تككيف االتجاه إيجابية نحك تككيف مكضكع أك فكرة معينة.
 -6تزكيد الطالب نماذج حية تمثؿ أنماط قيمية متنكعة ,فالطالب يتبنكف االتجاىات
اإليجابية نحك النماذج الحية المؤثرة ,كيحاكلكف ممارسة سمككيا اإليجابي كاالقتداء بيا.
كتعد ىذه الشركط ضركرية لكي تتـ عممية تعمـ االتجاىات اإليجابية كتشكيميا لدل الطالب,
كتكجيييا بطريقة تربكية صحيحة ,كاكتساب السمككيات اإليجابية نحك قضية أك فكرة محددة ,أك
تبني قيـ دينية ,أك ثقافية عممية ,أك اجتماعية مفيدة ,بيد أف ما تقتضي اإلشارة إليو ,ضركرة
إتاحة الفرصة لمطالب لمتعبير عف اتجاىاتيـ كمكاقفيـ كاعتقاداتيـ نحك أفكار كمكضكعات
معينة ,سكاء كانت إيجابية أك سمبية ,كفتح باب الحكار كالمناقشة معيـ ,كمحاكلة التعرؼ عمى
تبريراتيـ المنطقية نحك ىذه االتجاىات االيجابية أك السمبية ,كتعزيزىا إذا كانت منطقية ,كمقنعة,
كتصحيحيا كتعديميا باألدلة كالحجج كالبراىيف إذا كانت غير سميمة.
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 4.4.0.1خصائص االتجاه:
إف االتجاىات ميمة جدان ,كقد احتؿ مكضكع االتجاىات مكانة مميزة في عمـ النفس
بشكؿ عاـ ,كفي مجاؿ عمـ النفس االجتماعي بشكؿ خاص ,كقد اتفؽ أغمب عمماء النفس عمى
خصائص االتجاىات كالتي تتمثؿ فيما يمي( :النجدم كآخركف)72:2002 ,
 -1االتجاىات مكتسبة كليست غريزية أك مكركثة ,فيي حصيمة مكتسبة مف الخبرات خالؿ
تعاممو مع البيئة أك اآلخريف.
 -2ىي استعداد لالستجابة ككذلؾ عامؿ محفز كمييأ لالستجابة.
 -3أىـ ما يميزىا عف المفاىيـ النفسية ىك المكقؼ التفضيمي (مع أك ضد) لذلؾ يعد المككف
الكجداني أىـ مككنات االتجاه.
 -4ثابتة كقابمة لمتعديؿ كالتغيير.
 -5قابمة لمقياس مف خالؿ المالحظة المفظية أك مف خالؿ مقياس االستجابات المالحظة
ليـ.
كتتعدد خصائص االتجاه إذ يرل عمماء النفس بأف ىناؾ العديد مف خصائص االتجاه
باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره( :ممحـ)163:2001 ,
 -1االتجاىات اجتماعية ترتبط بمثيرات كمكاقؼ اجتماعية كيشترؾ عدد مف األفراد
كالجماعات فييا.
 -2قابمة لمقياس كالتقكيـ مف خالؿ السمكؾ المالحظ.
 -3االتجاىات تتعدد كتختمؼ حسب المثيرات المرتبطة بيا كليا خصائص انفعالية.
 -4االتجاىات ليا صفة الثبات النسبي ,كلكف يمكف تعديميا كتغيرىا تحت ظركؼ معينة.
 -5قد تككف قكية كتظؿ قكية عمى مر الزماف كتقاكـ ظركؼ التعديؿ ,كالتغيير ,كقد تككف
ضعيفة يمكف تعديميا كتغييرىا.
 4.4.0.4أىمية دراسة االتجاه:
اكتسب مفيكـ االتجاه قيمة كبيرة في ميداف البحكث النفسية االجتماعية ,بكصفو كسيمة
لمتنبؤ بسمكؾ األفراد ,أم تتـ االستعانة بو لمكشؼ مسبقان عما يمكف أف يفعمكه في مكقؼ بعينو,
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ألف االتجاه إذا لـ يحدد السمكـ فإنو –عمى أقؿ تقدير – يعبر عف خاصية ألنماط سمككية بعينيا
يستدؿ عمييا مف استجابات الفرد نحك مكضكع االتجاه كما يؤثر بشكؿ كبير في التفكير
االجتماعي (السيد كآخركف)45:2003,
كتمثؿ دراسة االتجاىات مككنان بار انز في كثير مف دراسات الشخصية ,كديناميات
الجماعة ,كفي كثير مف المجاالت التطبيقية مثؿ :التربية ,كالدعاية ,كالصحافة ,كالعالقات العامة
كغيرىا ,كاف تراكـ االتجاىات في ذىف المرء كزيادة اعتماده عمييا تحد مف حريتو في التصرؼ,
كتصبح أنماطان سمككية ركتينية متكررة دكف تفكير سابؽ ,كمف ناحية أخرل فيي تجعؿ االنتظاـ
في السمكؾ كاالستقرار في أساليب التصرؼ أم انر ممكنان كميس انر لمحياة االجتماعية ,كمف ىنا كانت
دراسة االتجاىات عنص انر أساسيان في تفسير السمكؾ الحالي كالتنبؤ بالسمكؾ المستقبمي لمفرد.
(المحايد)188:2003 ,
أصبح التربكيكف اآلف ييتمكف أكثر مف أم كقت مضى بتنمية االتجاىات اإليجابية لدل
تالميذىـ نحك المكاد الدراسية بؿ أصبح مف أىـ األىداؼ التربكية ألية مادة دراسية تنمية
اتجاىات إيجابية لدل التالميذ نحك ىذه المادة ,كمف ثـ يحاكؿ التربكيكف تصميـ البرامج التربكية
الشخصية كالعالجية ,كغيرىا مف الب ارمج التي تيدؼ –في النياية– إلى تحسيف اتجاىات التالميذ
نحك المادة الدراسية (.أحمد)30:1986 ,
كبصفة عامة يمكف القكؿ أف تككيف اتجاىات إيجابية نحك مادة النحك كمادة دراسية مف
األىداؼ التربكية اليامة التي يسعى التربكيكف إلى تحقيقيا لدل تالميذىـ ,بؿ كلدل غيرىـ مف
الناس مثؿ المعمميف ,كأكلياء األمكر ,كفئات أخرل مف المجتمع ,لذا فإف أىمية التعرؼ عمى
االتجاىات نحك مادة النحك كقياسيا بصكرة عامة ,تتجمى فيما يمي:
 -1يمكف بعد التعرؼ عمى االتجاىات ,محاكلة تعديؿ كتطكير السمبية فييا كتحسينيا,
حيث إف تككيف اتجاىات مكجبة نحك مادة النحك يعتبر مف األىداؼ اليامة التي
نسعى لتحقيقيا مف تدريس تمؾ المادة.
 -2تحديد رغبات التالميذ ,كتفضيالتيـ نحك المادة الدراسية كاختيارىـ لمتخصصات
الدراسية التي يرغبكف في االستمرار في دراستيا في ضكء اتجاىاتيـ نحك مادة
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النحك ,حيث يحاكلكف تجنب دراسة مادة النحك ما أمكنيـ حينما تككف اتجاىاتيـ
سمبية نحكىا كالعكس.
 -3تكضع مستكيات تحصيؿ التالميذ في مادة النحك في ضكء نكعية اتجاىاتيـ نحكىا
–في بعض األحياف– الرتباط التحصيؿ باالتجاىات في حدكد معينة.
 4.4.0.7العوامؿ التي تؤثر في تكويف االتجاه:
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في تككيف االتجاه ,فيذه العكامؿ قد تككف سببان في
تككيف اتجاىات سمبية ,كقد تككف سببان في تككيف اتجاىات إيجابية كمف ىذه العكامؿ( :عبد
العزيز)76:2004 ,
 -1الممارسة :تعد شرطان أساسيان فمف يمارس يجب أف يقكـ في المكاقؼ الطبيعية.
 -2الخبرات :إذا مر الفرد بخبرات انفعالية قكية ناتجة عف مكقؼ معيف فإنيا تؤثر في ىذا
االتجاه سكاء كاف االتجاه مكجب أك سالب.
 -3التأثير الشخصي :البيئة التي ينتمي إلييا الفرد تؤثرفي اتجاىاتو باستمرار ,كايماف
المتعمميف بأف المعمـ خبير بجعميـ أكثر استعدادانلتقبؿ أراء معمميـ كاتجاىاتو في كثير
مف األمكر كخاصة إذا كانت العالقة مبنية عمى أساس التفاىـ كالمحبة.
وترى الباحثة أف الدكر األساسي في تككيف االتجاه لدل الطمبة نحك المكاد الدراسية يقع
عمى عاتؽ المدرس ,كذلؾ بسبب دكره كطبيعة عممو ,كعالقتو ,كالتصاقو الدائـ مع الطمبة ,لذلؾ
يجب عمى المدرس أف يتصؼ بالتسامح ,كالتجدد ,كاتاحة الفرصة أماـ الطالب لمتعبير عف
أنفسيـ ,ىذا باإلضافة إلى البيئة المدرسية المحيطة التي تؤثر عمى اإلتجاىات اإليجابية لدل
الطمبة نحك المدرسة كالمعممات كالمعمميف ,كالمكاد الدراسية التي يدرسكنيا خاصة النحك.
 4.4.0.0أسباب تكويف االتجاه السمبي لدى الطمبة نحو مادة النحو:
 -4أسباب تتعمؽ بالكتاب المدرسي:
يعتبر كتاب القكاعد النحكية مف األسباب التي أدت إلى تبمكر االتجاه السمبي لدل الطمبة نحك
مادة النحك العربي ,ألنو يدعك إلى النفكر كالكره في غالفو كحركؼ طبعو ,كعناكينو ,كازدحامو
بالتعقيدات ,كخمكه مف الكاليش الجميمة ,ككيفيو طبعو كاخراجو ,كتعاقب مكضكعاتو تباعان مف
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غير فجكة أك ف ارغ ,كخمكه مف كسائؿ اإليضاح كالمتعة ,كالزخرفة أك النقكش المناسبة ,كطريقتة
التقميدية في عرض أمثمتو ,كأسمكب البحث المعقد أحيانان الذم يعقب األمثمة الستنتاج القاعدة,
كالشكاذ عف القاعدة حينان ,كتمارينو المعقدة كالمركبة ,كالتي تحكم الشكاذ مف القاعدة ,أك تتناكؿ
مكضكعات لـ يدرسيا الطالب مف قبؿ ,كؿ ذلؾ يكقؼ الطمب مكقؼ الحيرة كاالضطراب مف
مادة النحك( .الياشمي)201:1983 ,
 -4أسباب تتعمؽ بالبيئة المدرسية:
المدرسة باعتبارىا سياقان نفسيان اجتماعيان سياسيان ,مجاؿ لو أىمية كاضحة في التشجيع
عمى التفكؽ ,كتنميتو ,أك التنفير منو ,كاعاقتو ,فيي تقدـ لممتعمـ خبرات متنكعة شاممة مف خالؿ
المنيج المدرسي بمفيكمو الكاسع ,كالمتعمـ يتمقى مف ىذه الخبرات المنظمة ما يعده لالستجابة
بطريقة مكجبة أك سالبة لخبرات حيكية قادمة ,كيتـ تدريبو عمى تنظيـ بعض كظائفو الحيكية,
كيصحب التدريب جك كجداني خاص يغمب عميو الحب ,كالتقبؿ ,كالتشجيع ,أك عكس ذلؾ,
كيتعمـ مف خالؿ تمؾ الخبرات أنو يمكف السيطرة عمى كظائفو ,كانجاز الخبرات الجديدة( .شحاتة,
)273:1993
 4.4.0.7عالقة االتجاىات بالتحصيؿ:
إف العالقة بيف اتجاىات التالميذ نحك المادة الدراسية كتحصيميـ فييا ال تزاؿ مكضع
جدؿ بيف كثير مف الباحثيف الذيف قامكا بدراسة ىذه العالقة منذ أمد طكيؿ كاف قؿ ىذا االىتماـ
نكعان ما مف حيث قياس العالقة بيف االتجاىات نحك مادة النحك كالتحصيؿ فييا بشكؿ مباشر.
(أحمد)54:1986 ,
كبالرغـ مف أف ىناؾ بعض الشكاىد عمى االتجاىات تؤثر عمى السمكؾ ,فإنو تكجد بعض
الشكاىد أيضانعمى أف السمكؾ يؤثر عمى االتجاىات)Colder and Rose 1973-152 ( .
كىذه العالقة العكسية المتبادلة بيف االتجاه كالسمكؾ تصبح أكثر تعقيدان في حالة اتجاىات
التالميذ نحك المكاد الدراسية ,كالسمكؾ المرتبطة بتحصيؿ ىؤالء التالميذ فييا كمف ثـ تظؿ
العالقة السببية بينيما كطبيعتيا المعقدة سبب استمرار البحكث كالدراسات في ىذا المجاؿ لفترات
طكيمة مستقبالن( .حمامة)276:1994 ,
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كبما أف االتجاىات تمعب دك انر ميمان في اختيار الفرد لنكع التعمـ أك التحاقو بعمؿ معيف بعد
انتياء تعميمو  ,لذا تنكعت كتعددت الدراسات التي تحدثت عف أثر االتجاىات عمى التحصيؿ
الدراسي لدل بعض الطمبة في مختمؼ المراحؿ التعميمية ,كفي جميع المكاد الدراسية ,كلقد أكدت
البحكث أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف اتجاه الطمبة كتحصيميـ الدراسي ,كانقسمت إلى قسميف قسـ
تكصؿ إلى كجكد عالقة إيجابية بينما تكصؿ القسـ الثاني إلى كجكد عالقة عكسية ,حيث يرل
أصحاب البحكث ذات العالقة اإليجابية أف الطالب يتعرض إلى مكاقؼ إيجابية خالؿ فترة
التحصيؿ ,فيتككف لديو اتجاه إيجابي نحك التحصيؿ ,كالمؤسسة التعميمية ككؿ أما إذا تعرض
الطالب خالؿ دراستو إلى مكاقؼ كتجارب كخبرات مريرة ,فإنو يتككف لديو اتجاه سمبي نحك المادة
الدراسية كمف ثـ نحك التعميـ ( .أحمد)55:1986 ,
أما أصحاب البحكث ذات العالقة السمبية فيجدكف أف العالقة بيف االتجاه كالتحصيؿ عالقة
ضعيفة ,كليست ىي السبب في ارتفاع مستكل التحصيؿ أك انخفاضو لدل الطمبة ,ألنيـ يركف
أف ىناؾ أسبابان أخرل كأكثر تأثي انر عمى التحصيؿ ,مثؿ  ,كره الطالب لممعمـ ,أك صعكبة المادة,
أك عدـ استخداـ الكسائؿ التعميمية أثناء التدريس ,كغيرىا مف األسباب ,فمثال يرل زقكت أف
تحصيؿ الطمبة في مادة النحك ال يتأثر كثي انر  ,كليس لو عالقة قكية باتجاىاتيـ نحك مادة النحك,
كما ترل الباحثة أػف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في تعميـ المادة الدراسية كليس االتجاه
فحسب ,فالبيئة الدراسية ليا دكر كبير في العممية التعميمية ,إال أف االتجاه نحك المادة الدراسية
بكجو عاـ قد يككف لو أثر فاعؿ في تعامؿ الطمبة مع ىذه المادة بما يحكيو مف جك نفسي مريح
يساعد عمى دراسة تمؾ المادة كمحاكلة فيميا كاستيعابيا كزيادة الدافعية لدل المتعمميف لالقباؿ
عمييا( .زقكت)248:1994 ,
أما بالنسبة لمادة النحك فقد ع از بعض الباحثيف ضعؼ التحصيؿ لدل الطمبة في تمؾ
المادة ,كنفكرىـ منيا إلى اتجاىاتيـ السمبية ,كمنيـ مف أثبت العكس حيث كشؼ عف ضعؼ
العالقة االرتباطية بيف اتجاىات الطمبة نحك مادة النحك ,كمستكل تحصيميـ فييا.
كيؤكد (نصر )79:1981 ,أف تحصيؿ الطمبة سكاء الذككر أـ اإلناث يزداد عمى كؿ مف
اختبارات القكاعد النحكية ,كاختبارات ميارات االستيعاب المغكم بارتفاع مستكل اتجاىاتيـ نحك
المغة العربية مف المستكل المنخفض إلى المستكل المتكسط ,ثـ إلى المستكل العالي ,فإذا تغير
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مستكل اتجاه الطمبة نحك المغة العربية فإف المرء يتكقع تغي انر ممحكظان في متكسطات تحصيميـ
المغكم كيتضح مف ذلؾ أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف االتجاىات نحك المغة العربية كالتحصيؿ
المغكم ,ففي الكقت الذم يالحظ فيو المرء عمكان في درجة االتجاه نحك المغة العربية ,فإنو بالتالي
يالحظ ارتفاعان في مستكل التحصيب المغكم.
لذا كاف عمينا العمؿ عمى تحسيف اتجاىات الطمبة نحك مادة النحك ,كاالىتماـ بتحسيف
تحصيؿ ىؤالء الطمبة فييا في الكقت نفسو ,لما ليذيف المتغيريف (االتجاه كالتحصيؿ) مف أثر
متبادؿ عمى بعضيـ البعض كما ذكرنا ,فإشعار الطالب بأىمية مادة النحك كقيمتيا كمتعتيا
كجماليا ,يحسف اتجاىيـ نحكىا ,كبالتالي يرفع مستكل تحصيميـ فييا.
فاالتجاىات اإليجابية نحك مادة دراسية ما تمعب دك انر ىامان في االرتقاء بيذه المادة ,ألنيا
تمثؿ القكل التي تحرؾ الطالب كتثيره لدراسة ىذه المادة بصكرة منتظمة ,كأىـ أسباب قياس
االتجاىات نحك المادة الدراسية أف قياسيا يسمح بتكقيع نكعية سمكؾ الفرد تجاه المادة كمف ناحية
أخرل فإف قياس مثؿ ىذه االتجاىات يساعد المعمـ عمى تشجيع االتجاىات المرغكب فييا لدل
الطمبة ,كمف ثـ يؤدم ذلؾ إلى ارتفاع مستكل التحصيؿ ,كما يسيـ في محاكلة تغيير أك تعديؿ
االتجاىات السمبية ,كالتمييد لتنمية اتجاىات جديدة كاكسابيا لمتمميذ( .عالكم-216 :1979 ,
)222
 4.4.0.4طرؽ قياس االتجاه:
ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف أف تستخدـ في قياس االتجاىات ,كقد حصرىا
(الشيراني )55:2010 ,في الطرؽ التالية :طريقة ثرستكف ,طريقة ليكرت ,طريقة جثماف ,اختبار
تمايز معاني المفاىيـ ,االختبارات االسقاطية.
كيعتبر مقياس ليكرت األكثر شيرة كتطبيقان لقياس االتجاىات في الدراسات اإلنسانية
كالتربكية ,كيأخذ مقياس ليكرت تدرجان تصاعديان أك تنازليان عف درجة استجابة الفرد إلى الفقرات أك
العبارات التي يشمميا المقياس ,كالتي تتدرج غالبان كفؽ الدرجات التالية( :أكافؽ بشدة ,أكافؽ ,غير
متأكد ,ال أكافؽ ,ال أكافؽ بشدة) أك بصيغ أخرل تأخذ نفس المعنى( .الشيراني)55:2010 ,
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إجراءا الدراشة
 1.4منيج الدراسة
 1.4مجتمع الدراسة
 1.4عينة الدراسة
 1.1أدوات الدراسة
 1.4دليؿ المعمـ
 1.7تطبيؽ التجربة
 1.0المعالجات واألساليب االحصائية

الفصؿ الرابع
الطريقة واإلجراءات

رضا
يتناكؿ ىذا الفصؿ
عرضا مفصال لمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا ,كما يتناكؿ ع ن
ن
ألدكات الدراسة كطريقة إعدادىا كبنائيا ,فيبدأ بعرض االختبار التحصيمي في ميارات اإلعراب

لطمبة الصؼ السابع ,كمقياس االتجاىات نحك مادة النحك ,ككصػؼ اإلجراءات التي قامت بيا

الباحػثة في تقنيف االختبار كالمقياس حتى كصال إلى صكرتيما النيػائية ,كعرض المعالجات
اإلحصائػية التي اعتمدت الباحثة عمييا في تحميؿ نتائج الدراسة بكاسطة البرنامج اإلحصائي

الجاىز ,كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

 1.4منيج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى استخداـ المنيج التجريبي ,الذم يعرؼ بأنو المنيج الذم يتـ فيو

التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد يقكـ الباحث بتطكيعو كتغييره
بيدؼ تحديد كقياس تأثيره عمى الظاىرة مكضع الدراسة (زيتكف ,)164:2004 ,حيث أخضعت
الباحثة المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة كىك "النصكص التكاممية" لقياس أثره عمى المتغيريف
التابعيف كىما "ميارات اإلعراب" ك"االتجاه نحك مادة النحك" لدل طالبات الصؼ السابع
األساسي ,حيث إف المنيج التجريبي ىك األكثر مالءمة لمكضكع الدراسة ,كقد تـ اتباع أسمكب
تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة المتكافئتيف بحيث تتعرض المجمكعة التجريبية لمتدريس
باستخداـ النصكص التكاممية ,بينما تتمقى المجمكعة الضابطة تدريسان بالطريقة االعتيادية مع
التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات اإلعراب كمقياس االتجاه نحك مادة النحك.

 1.4مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية

لمعاـ الدراسي ( )2017/ 2016كالبالغ عددىف ( )766طالبة ,مكزعيف عمى( )10مدارس ,في

( )21شعبة ,في مديرية شرؽ خانيكنس.

 1.4عينة الدراسة:

تككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف طالبات الصؼ السابع في مدرسة بني سييال

نظر
قصديا ,كذلؾ نا
األساسية لمبنات لمسنة الدراسية ( )2017 /2016حيث تـ اختيار المدرسة
ن
الستعداد المدرسة تقديـ التسييالت لمباحثة ,كلككف ىذه المدرسة تضـ عدة شعب لمصؼ السابع
مما يسيؿ إجراءات التطبيؽ ,حيث تـ اختيار صفيف بطريقة عشكائية ,كتـ تعييف صؼ منيما
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عشكا نئيا كمجمكعة تجريبية  ,كالصؼ اآلخر كمجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية ,ك
الجدكؿ رقـ ( )1يكضح أفراد العينة:
جدوؿ رقـ ()1.4

عدد أفراد عينة الدراسة لمجموعات الدراسة
المدرسة
بني سييال األساسبة
لمبنات

المجمكعة

الصؼ

العدد

التجريبية

السابع ()2

40

الضابطة

السابع ()1

40

المجموع
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ككانت الباحثة قد تأكدت مف مديرة المدرسة بأف تكزيع الطالبات عمى الفصكؿ الدراسية

قد تـ حسب التبايف في درجات الطالبات في العاـ السابؽ ,كبذلؾ ال يككف ىناؾ تميز مسبؽ

ألم فصؿ عمى الفصؿ اآلخر.

 1.1أدوات الدراسة:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تمثمت في التعرؼ إلى أثر تكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية
ميارات اإلعراب كاالتجاه نحك مادة النحك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي ,قامت الباحثة
بإعداد اختبار لقياس ميارات اإلعراب ,كمقياس االتجاه نحك مادة النحك ,كفيما يمي عرض
تفصيمي يكضح مجمؿ اإلجراءات المتبعة في إعداد ىذه األدكات:
أوال  -اختبار ميارات اإلعراب:
اعتمدت الدراسة في تحقيؽ أىدافيا البحثية عمى استخداـ اختبار تحصيمي لقياس اكتساب

طالبات الصؼ السابع لميارات اإلعراب ,كلقد تـ إعداد ىذا االختبار كفؽ الخطكات التالية:

 .1تحديد اليدؼ مف االختبار:

نظ انر لككف الدراسة تختص في تنمية ميارات اإلعراب كاكسابيا لطالبات الصػؼ السػابع,

فإف اليدؼ مف االختبار ىك قياس درجة اكتساب طالبات الصػؼ السػابع لميػارات اإلعػراب ,كذلػؾ
لمحكـ عمى أثر تكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية ىذه الميارات.

 .2مصادر بناء االختبار:

تـ االعتماد في بناء اختبار الدراسة الحالية عمى مجمكعة مف المصادر منيا:
أ -أىداؼ تدريس المغة العربية في المرحمة األساسية العميا.

ب -كتاب " لغتنا الجميمة " المقرر عمى الصؼ السابع ,الجزء األكؿ".
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ج -دليؿ المعمـ في تدريس المغة العربية لمصؼ السابع التابع لك ازرة التربية
كالتعميـ العالي.

د -األدب التربكم المتمثؿ في كتب طرائؽ تدريس المغة العربية.

ق -الدراسات كالبحكث السابقة العربية التي أجريت في مجاؿ النحك العربي.
ك -آراء بعض المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية ,ككذلؾ المشرفيف
التربكييف ,كالمعمميف.

 .3إعداد جدوؿ مواصفات االختبار:

قامت الباحثة بإعداد جدكؿ مكاصفات الختبار ميارات اإلعراب ,كذلؾ كفقا لما يمي:
 اختيار المكضكعات المستيدفة التي تمثمت في ست مكضكعات ىي :االسـ
الممدكد ,كاالسـ المقصكر ,كاالسـ المنقكص ,كاألسماء المعربة كالمبنية,

كاألسماء المبنية ,كالفعؿ الثالثي المبني لممجيكؿ.

 تحديد الكزف النسبي لكؿ مكضكع مف ىذه المكضكعات في ضكء عدد الحصص
المخصصة لتدريسو ,كفؽ الخطة الفصمية لك ازرة التربية كالتعميـ.

 تحديد األكزاف النسبية لمستكيات األىداؼ( التذكر – الفيـ – التطبيؽ ) كذلؾ
في ضكء آراء بعض الخبراء كالمشرفيف التربكييف.



تحديد عدد األسئمة لكؿ مكضكع كلكؿ مستكل مف مستكيات االىداؼ في ضكء

االكزاف النسبية.

كالجدكؿ التالي يكضح مكاصفات االختبار:
جدوؿ ()4.2

جدوؿ مواصفات اختبار ميارات اإلعراب
الموضوع

األسئمة

تذكر

فيـ

تطبيؽ

س

7

4

4

( 4حصة)

د

7

4

4

االسـ المنقوص

س

4

4

4

( 4حصة)

د

4

4

4

االسـ الممدود

س

7

4

1

( 4حصة)

د

7

4

1

األسماء المعربة

س

4

7

1

د

4

7

1

االسـ المقصور

والمبنية

( 4حصة)

والدرجات
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مجموع

مجموع

األوزاف النسبية

األسئمة

الدرجات

لمموضوعات

4

4

%47.0

4

4

%47.0

4

4

%47.0

4

4

%47.7

س

4

7

4

( 4حصة)

د

4

7

4

الفعؿ المبني لممعموـ

س

7

4

1

د

7

4

1

مجموع األسئمة

1

4

44

مجموع الدرجات

1

4

44

األوزاف النسبية

%44.4

%47.7

%07

األسماء المبنية

والمجيوؿ

( 4حصة)

4

4

4

4

%47.7

%47.0

47
47
%477

كفي ضكء الجدكؿ السابؽ تـ إعطاء الدركس عددان متساكيان مف األسئمة ,حيث خصص

لكؿ مكضكع خمسة أسئمة ,كلضماف تمثيؿ عناصر المكضكع كتغطية الميارات المتعمقة بو تـ

تحديد ميارات اإلعراب التي كزعت األسئمة عمييا ,الجدكؿ التالي يكضح ميارات اإلعراب,

كاألسئمة التي تقيسيا.

جدوؿ ()4.3

ميارات اإلعراب واألسئمة التي تقيسيا
الميارة

الموضوع

االسـ

المقصور

االسـ

المنقوص

-1تمييز االسـ المقصكر

()20

-2تحديد عالمات إعراب االسـ المقصكر

()17

-3إكماؿ جمؿ بأسماء مقصكرة

()21

-4إعراب أسماء مقصكرة في جمؿ مفيدة

()27

-5تحديد أصؿ األلؼ

()29

 -1تمييز االسـ المنقكص

()7

 -2تحديد عالمات إعراب االسـ المنقكص

()19

 -3إكماؿ جمؿ بأسماء منقكصة

()18

 -4إعراب أسماء منقكصة في جمؿ مفيدة
االسـ

الممدود

رقـ السؤاؿ

()23,24

 -1تمييز االسـ الممدكد

()11

 -2تحديد عالمات إعراب االسـ الممدكد

()13

 -3إكماؿ جمؿ بأسماء ممدكدة

()22
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األسماء
المعربة

والمبنية

األسماء
المبنية

الفعؿ المبني
لممجيوؿ
(الفعؿ

الثالثي)

 -4إعراب أسماء ممدكدة في جمؿ مفيدة

()25

 -5تحديد نكع اليمزة

()12

 -1التفريؽ بيف االسـ المعرب كاالسـ المبني

()28

 -2تمييز األسماء المعربة مف بيف مجمكعة مف الكممات

()2

 -3إكماؿ جمؿ بأسماء معربة

()30

 -4إعراب أسماء معربة في جمؿ مفيدة

()5,6

 -1تمييز األسماء المبنية مف بيف مجمكعة مف األسماء
 -2إعراب أسماء مبنية في جمؿ

()1
()8,3,14

 -3يحدد نكع االسـ المبني

()4

 -1تمييز الفعؿ المبني لممعمكـ بيف مجمكعة افعاؿ مبنية

()10

لممجيكؿالفعؿ المبني لممعمكـ إلى فعؿ مبني لممجيكؿ
 -2تحكبؿ

()26

كالعكس
 -3إكماؿ جمؿ بنائب فاعؿ
 -4إعراب الفعؿ المبني لممجيكؿ

()16
( ) 9,15

 .4كتابة تعميمات االختبار:
قامت الباحثة بكتابة تعميمات االختبار عمى صفحة مستقمة ,أكضحت فييا لمطالبات أف

االختبار معد ألغراض البحث العممي ,ال عالقة لو بالنتائج المدرسية ,حيث ال يؤثر عمى النجاح
أك الرسكب .كأنو يقيس مدل اكتساب ميارات النحك ,كىك مككف مف 30سؤاالن ,يجب اإلجابة
عمى جميعيا.

 .5كتابة مفردات االختبار :
اعتمدت الباحثة في كتابة مفردات االختبار عمى األسئمة المكضكعية مف نكع أسئمة

االختيار مف متعدد ,كذلؾ باختيار البديؿ الصحيح مف بيف بدائؿ أربعة ,كلقد راعت الباحثة عند
صياغة مفردات االختبار ما يمي:

أ -مناسبتيا لمستكل طالبات الصؼ السابع كقدراتيف المغكية.

ب -الدقة العممية كالمغكية لكؿ سؤاؿ بحيث يككف ىناؾ بديؿ كاحد صحيح كالباقي خطأ.
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ج -أف تغطي األسئمة جميع الميارات المستيدفة.

د -مراعاة الكزف النسبي لكؿ مكضكع مف المكضكعات النحكية ,حيث تـ تكزيع األسئمة
عمى المكضكعات ,كما تـ تكزيع األسئمة عمى المكضكعات المستيدفة بشكؿ يغطي

المكضكع المستيدؼ مف جميع الجكانب.

 .6الصورة األولية لالختبار وعرضيا عمى المحكميف:
تضمف االختبار في صكرتو األكلية ) )35سؤاالن مف نكع االختيار مف متعدد تقيس

ميارات اإلعراب المستيدفة بشكؿ متكازف (ممحؽ رقـ  ,)1كلقد تـ عرضو عمى مجمكعة مف

المحكميف المتخصصيف في المغة العربية كطرائؽ تدريسيا ,كطمب منيـ إبداء الرأم في النقاط
التالية:

 -1كضكح فقرات االختبار كدقتيا.
 -2صحة فقرات االختبار لغكيان.
 -3انتماء الفقرات إلى كؿ ميارة مف ميارات االختبار.
 -4مناسبة صياغة فقرات االختبار لمستكل طالبات الصؼ السابع األساسي.
 -5إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبان مف فقرات االختبار.

 .7تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية :
بعد إعداد االختبار بصكرتو األكلية قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة

استطالعية قكاميا ( )30طالبة اختيركا مف أفراد المجتمع األصمي ,كمف خارج عينة الدراسة,
كقد أجريت الدراسة االستطالعية بيدؼ:

أ -التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو.

ب -حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار.
ت -تحديد الزمف الالزـ الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة الدراسة
األساسية.

 .8تصحيح االختبار:
تـ تخصيص درجة كاحدة لكؿ فقرة اختبارية ,كلما كاف االختبار مككنا مف ( )30فقرة

فإف درجة االختبار تتراكح بيف ( )30-0كتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ ميارات اإلعراب
لدل طالبات الصؼ السابع ,فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف تمكف في ميارات اإلعراب.
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 .9تحميؿ نتائج االختبار:
قامت الباحثة بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية بتحميؿ نتائج إجابات

الطالبات عمى أسئمة االختبار ,كذلؾ لتحديد صدؽ االختبار ,كثباتو ,كالتعرؼ عمى معامؿ
الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ,كمعامؿ التمييز لكؿ فقرة.
صدؽ االختبار:
االختبار الصادؽ ىك االختبار الذم يقيس مػا أعػد لقياسػو ,أك الػذم يحقػؽ الغػرض الػذم

أعد ألجمو (عكدة .)415 :2005 ,كقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار عف طريؽ:

أ  .صدؽ المحكميف:

تػـ التأكػد مػف صػدؽ المحكمػيف مػف خػالؿ عػرض االختبػار عمػى مجمكعػة مػف األسػاتذة
المتخصصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج كطرؽ التدريس في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة ,كما تـ عرضو عمى بعض مشرفي المغة العربية كعدد مف مدرسي المغة العربية لمتأكد مف:
 -1كضكح فقرات االختبار كدقتيا.
 -2صحة فقرات االختبار لغكيان.
 -3انتماء الفقرات إلى كؿ ميارة مف ميا ارت االختبار.
 -4مناسبة صياغة فقرات االختبار لمستكل طالبات الصؼ السابع األساسي.
 -5إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبان مف فقرات االختبار
كقد أبدل بعض المحكميف بعض الممحكظات بشأف تعديؿ بعض األسئمة لتككف مكجية
بشكؿ مباشر إلعراب الكممة أك تحديد المكقع اإلعرابي ليا أك مكجية نحك ميارة تعد أساسان

لإلعراب أك متطمبات سابقة لو .كقد التزمت الباحثة بتمؾ الممحكظات ,كقامت بإجراء

التعديالت الالزمة كبذلؾ يككف االختبار صادقان مف كجية النظر ىذه.
ب .االتساؽ الداخمي:

كقد تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لالختبار ,بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية
مككنة مف ( )30طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة ,كتـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي عف طريؽ
حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار ,بيف الدرجة الكمية

لالختبار .كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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الجدوؿ رقػـ ()4.4
معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لالختبار
قيمة معامؿ

الداللة

0.01

رقـ الفقرة

قيمة معامؿ االرتباط

الداللة اإلحصائية

رقـ الفقرة

1

0.531

0.01

19

0.356

2

0.405

0.01

20

0.539

0.01

3

0.522

0.01

21

0.409

0.01

4

0.294

0.05

22

0.613

0.05

5

0.490

0.01

23

0.489

0.01

6

0.483

0.01

24

0.602

0.01

7

0.324

0.05

25

0.598

0.01

8

0.482

0.01

26

0.301

0.05

9

0.394

0.01

27

0.414

0.01

10

0.466

0.01

28

0.387

0.01

11

0.385

0.01

29

0.587

0.05

12

0.310

0.05

30

0.582

0.05

13

0.296

0.05

14

0.536

15

0.567

0.01
0.01

16

0.576

0.01

17

0.364

0.01

18

0.489

0.01

االرتباط

اإلحصائية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معػامالت االرتبػاط دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة

( )0.05ك( .)0.01األمر الذم يشير أف االختبار يتمتع باتساؽ داخمي مناسب.
ثبات االختبار:

كيقصد بو دقة المقياس أك اتساقو ,فإذا حصؿ الفرد عمى نفس الدرجة (أك درجة قريبة

منيا) في نفس االختبار عند تطبيقو أكثر مف مرة فإننا نصؼ االختبار أك المقياس بأنو عمى
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درجة عالية مف الثبات (أبك عالـ )481 :2010 ,كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ,كقد

قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ,طريقة ألفا كركنباخ التالي:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية,

حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف ,الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية ,كتـ
حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ,ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة جتماف ,كالجدكؿ

التالي يكضح ذلؾ:

جدوؿ()4.5

معامؿ ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية
عدد الفقرات
الدرجة الكمية

30

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

قبؿ التعديؿ

بعد التعديؿ

0.884

0.938

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بمغت قيمتو ( ,)0.938كىذا يدؿ عمى أف
االختبار يتمتع بالثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
ثانياً :طريقة ألفا كرونباخ

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ,كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات بطاقة

المالحظة ,حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ككانت القيمة
(.)0.824

حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
 .1معامؿ الصعوبة:

يفيد معامؿ الصعكبة إيضاح مدل سيكلة أك صعكبة سؤاؿ ما في االختبار ,كىك عبارة عف

النسب المئكية مف الطالب الذيف أجابكا عف السؤاؿ اجابة صحيحة( .أبك دقة)161 : 2008 ,

ولقد قامت الباحثة بتحديد درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامؿ صعكبة السؤاؿ =

عدد الطالب الذيف أجابكا خطأ عف السؤاؿ
عدد الطالب الذيف أجابكا عف السؤاؿ
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 .2معامؿ التمييز:
قامت الباحثة بحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ,كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية:
معامؿ تمييز الفقرة =

مجػ (ع) – مجػ (د)
ف

حيث إف:

مجػ (ع) :عدد الذيف أجابكا عمى الفقرة مف المجمكعة العميا إجابة صحيحة.
مجػ (د) :عدد الذيف أجابكا عمى الفقرة مف المجمكعة الدنيا إجابة صحيحة.

ف :عدد أفراد إحدل المجمكعتيف العميا أك الدنيا.

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ

تميزىا عف )(0.20؛ كذلؾ ألنيا تعتبر ضعيفة (أبك دقة.)172:2008 ,

كالجدكؿ التالي يكضح قيـ معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار ميارات اإلعراب:
جدوؿ ()4.6

معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

معامالت الصعوبة
0.367
0.267
0.367
0.333
0.600
0.567
0.367
0.300
0.300
0.367
0.400
0.700
0.433
0.500
0.300
0.467
0.467
0.600

متوسط معامؿ الصعوبة

ـ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامالت التمييز
0.4
0.4
0.7
0.3
0.6
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.7
0.5
0.5
0.4
0.3
0.431

معامالت الصعوبة
0.280
0.300
0.333
0.600
0.633
0.400
0.333
0.367
0.500
0.600
0.600
0.367

متوسط معامؿ التمييز

معامالت التمييز
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.7
0.6
0.7

0.442

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامالت الصعكبة لفقرات االختبار تراكحت

بيف( )0.700 – 0.267كمتكسط معامؿ الصعكبة الكمي( ,)0.431كما أف جميع معامالت

التمييز لفقرات االختبار ت اركحت بيف ( )0.70-0.30لمتمييز بيف إجابات الفئتيف العميا كالدنيا ,كقد
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بمغ متكسط معامؿ التمييز الكمي ( (0.442كىي قيـ جميعيا مقبكلة ,كبذلؾ تبقي الباحثة عمى

جميع فقرات االختبار.
تحديد زمف االختبار

تـ حساب الزمف الالزـ لتطبيؽ االختبار مف خالؿ حساب متكسط الزمف الذم استغرقو

جميع أفراد العينة االستطالعية  ,كذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:

زمف االختبار = زمف الخمسة األكائؿ  +زمف الخمسة األكاخر
10
كقد تبيف أف متكسط الزمف الالزـ لالختبار ىك ( )45دقيقة
ثانياً :مقياس االتجاه نحو مادة النحو
اليدؼ مف المقياس:

ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس اتجاىات الطالبات نحك مادة النحك كالتي تحدد مدل
إقباليف عمى المادة أك نفكرىف منيا ,كبالتالي تعرؼ ما تحقؽ مف تغير في اتجاىاتيف بعد
تطبيؽ التجربة التدريسية عمييـ باستخداـ النصكص التكاممية.

صياغة عبارات المقياس:
قامت الباحثة بمراجعة عدد مف الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت بناء مقاييس
اتجاىات نحك مادة النحك ,لالسترشاد بخطكاتيا ,مثؿ دراسة (كمكب( )2002 ,الصميبي)2001 ,

(المكح  ,) 2001 ,حيث تضمنت ىذه الدراسات مقاييس اتجاه نحك مادة النحك العربي لمطمبة في
المرحمة األساسية العميا كىي نفس المرحمة التي تجرم عمييا الدراسة الحالية.

كباإلفادة مف الدراسات السابقة تـ بناء العديد مف العبارات التي تقيس االتجاه نحك مادة

النحك ,كقد ركعي فييا أف يككف بعضيا إيجابيا معب ار عف تأييد مكضكع االتجاه ,كبعضيا سمبيا
معب ار عف رفض مكضكع االتجاه؛ كذلؾ لضماف عدـ كقكع الطمبة تحت تأثير مسايرة التكجو

الشائع الذم قد تكحي بو العبارات ,كما ركعي في صياغتيا ما يمي :
-1

أف تشمؿ العبارة فكرة كاحدة ,بحيث تعبر عف اتجاه كاحد محدد.

-2

أف تككف العبارات مرتبطة بمكضكع االتجاه مكضكع المقياس.

-4

أف تككف مصكغة بطريقة سيمة كبسيطة كميسرة بشكؿ يناسب مستكل الطالبات.

-6

تجنب العبارات المنفية مرتيف ,كاستبعاد أدكات النفي في العبارات قدر اإلمكاف .

-3
-5

أف تككف العبارات قصيرة قدر اإلمكاف .

استبعاد العبارات التي تعبر عف حقائؽ ال جداؿ فييا .
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تعميمات المقياس:
تـ كضع تعميمات المقياس في صفحة مستقمة تضمنت ما يمي:

 تعريؼ الطالبة بيدؼ المقياس كالغرض منو ,كأنو مكضكع ألجؿ البحث العممي
فقط ,كليس لو تأثير عمى الدرجات المدرسية.

 الحث عمى التعامؿ مع المقياس بكؿ صدؽ كجدية حتى يتحقؽ اليدؼ منو.
 اإلشارة إلى أف عبارات المقياس ال تتطمب إجابات صحيحة أك خطأ ,كلكف
الصحيح ما يعبر فعال عف شعكر الطالبة الحقيقي نحكىا.

 تقديـ إرشادات تبيف المطمكب مف الطالبة كقراءة العبارة بدقة ,ثـ تحديد شعكرىا
تجاىيا ,ككضع إشارة ( √ ) في الخانة التي تعبر عف رأييا.

 عرض مثاؿ تطبيقي يبيف كيفية اإلجابة عمى فقرات المقياس .

الصورة األولية لممقياس وعرضيا عمى المحكميف :

يتككف المقياس في صكرتو األكلية مف صفحة الغالؼ ,كصفحة التعميمات ,تمييما صفحتا

عبارات المقياس ,كأماـ كؿ عبارة كضع ثالث استجابات ,كقد تـ عرض المقياس في صكرتو

األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف بيدؼ تعرؼ آرائيـ ,كابداء مالحظاتيـ حكؿ:
 -1كضكح تعميمات مقياس االتجاىات.
 -2مناسبة العبارات لمستكل تالميذ الصؼ السابع األساسي
 -3مدل مناسبة الصياغة المغكية لعبارات المقياس.
 -4مدل ارتباط العبارات باليدؼ الذم كضعت مف أجمو في المقياس.

كقد كاف نتيجة آراء المحكميف تعديؿ صياغة بعض العبارات فأصبح المقياس في صكرتو النيائية
مككنا مف ( )35عبارة( .ممحؽ رقـ )5
التجربة االستطالعية لممقياس :
بعد إعداد المقياس في صكرتو األكلية ,كعرضو عمى المحكميف ,كتعديمو كفقا آلرائيـ ,تـ

تطبيقو يكـ األحد ( )2016-10-25عمى عينة استطالعية قكاميا ثالثكف طالبة مف طالبات

الصؼ السابع ,بيدؼ التأكد مف كضكح تعميماتو كعباراتو ,كتحديد صدقو كثباتو.
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صدؽ المقياس (:) SCALE VALIDITY
تـ التأكد مف صدؽ المقياس بعد تجريبو عمى عينة استطالعية تككنت مف ()30
طالبة ,كمف ثَّـ إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة ,كقد استخدمت الباحثة الطرؽ التالية لمتأكد
مف صدؽ المقياس:

أ -صدؽ المحكميف:
كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ في مقياس االتجاه مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف

المحكميف المتخصصيف في مجالي عمـ النفس كالمناىج كطرؽ التدريس (ممحؽ رقـ  ,)6كفي
ضكء آرائيـ كمالحظاتيـ ,تـ تعديؿ بعض العبارات ,كمراعاة التكصيات ,كبالتالي يعد المقياس
صادقا مف كجية النظر ىذه.

ب) االتساؽ الداخمي:
ك قد تـ إيجاد االتساؽ الداخمي لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة

مف فقرات المقياس كبيف الدرجة الكمية لممقياس ,ك ذلؾ لمتعرؼ عمى قكة معامؿ االرتباط الناتج
كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح ذلؾ:

جدوؿ رقـ ()4.7

معامالت ارتباط فقرات مقياس االتجاه والدرجة الكمية لممقياس
رقـ الفقرة

قيمة معامؿ

قيمة معامؿ

الداللة
0.01

الداللة اإلحصائية

رقـ الفقرة

1

0.451

0.01

19

0.411

2

0.466

0.05

20

0.331

0.05

3

0.378

0.01

21

0.411

0.01

4

0.354

0.05

22

0.348

0.01

5

0.345

0.01

23

0.452

0.01

6

0.359

0.01

24

0.540

0.01

7

0.375

0.05

25

0.540

0.01

8

0.338

0.01

26

0.337

0.01

9

0.411

0.01

27

0.457

0.01

10

0.650

0.01

28

0.335

0.01

االرتباط
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االرتباط

اإلحصائية

11

0.422

0.01

29

0.348

0.01

12

0.490

0.01

30

0.452

0.05

13

0.570

0.01

31

0.463

0.01

14

0.411

0.01

32

0.356

0.05

15

0.321

0.01

33

0.541

0.01

16

0.541

0.01

34

0.450

0.05

17

0.331

0.05

35

0.360

0.05

18

0.351

0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ,أف قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل ()0.01

ك ( )0.05كىذا يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
ثبات المقياس (:)SCALE RELIABILITY

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقتيف:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية
حيث قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفيف ,الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية,
كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ,ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة جتماف,
كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدوؿ()4.8

معامؿ ثبات مقباس االتجاه بطريقة التجزئة النصفية
عدد الفقرات
الدرجة الكمية

35

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

قبؿ التعديؿ

بعد التعديؿ

0.728

0.842

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بمغت قيمتو ( ,)0.842كىذا يدؿ عمى أف
المقياس يتمتع بالثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
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ثانياً :طريقة ألفا كرونباخ

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ,كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات مقياس

االتجاه ,كقد تـ حساب معامؿ ثبات المقياس مف خالؿ معادلة كركنباخ ,حيث حصمت عمى
قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس ككانت القيمة ( ,)0.764كىي قيمة مقبكلة ,كمرضية مما
يدلؿ عمى ثبات المقياس ,ك صالحيتو لالستخداـ.
تحديد زمف المقياس:
تـ تحديد الزمف الالزـ لالستجابة عمى عبارات المقياس مف خالؿ حساب الزمف الذم

استغرقتو جميع الطالبات في التجربة االستطالعية لتطبيؽ المقياس ,كذلؾ باستخداـ المعادلة

التالية:

زمف المقياس = زمف الخمسة األكائؿ  +زمف الخمسة األكاخر
10
كقد تبيف أف متكسط الزمف الالزـ لممقياس ىك ( )25دقيقة
طريقة تصحيح المقياس:
ركعي في تقدير درجات االستجابات عمى عبارات مقياس االتجاه نحك مادة النحك أف

تتدرج مف ( )1-3بالنسبة لمعبارات المكجبة ,كتتدرج مف ( )3-1لمعبارات السالبة ,عمى النحك

التالي:

العبارات الموجبة
العبارات السالبة

غير متأكد

أوافؽ

أعارض

3

2

1

1

2

3

كعمى ذلؾ تككف أعمى درجة تحصؿ عمييا الطالبة =  105 = 3 × 35كتدؿ عمى

المكافقة التامة ,كأقؿ درجة تحصؿ عمييا الطالبة =  ,35 = 1 X 35كتدؿ عمى المعارضة
التامة ,كالدرجة المتكسطة التي تحصؿ عمييا الطالبة =  ,70 = 2 X 35كتدؿ عمى االتجاه
المحايد.
 1.4دليؿ المعمـ:
كىك كتيب يرجع إليو المعمـ كيسترشد بو في تدريس النحك باستخداـ النصكص التكاممية,

كقد قامت الباحثة بإعداد ىذا الدليؿ (ممحؽ رقـ )4؛ ليتـ االسترشاد بو في تدريس مكضكعات
النحك المستيدفة كفؽ النصكص المتكاممة ,كقد تضمف ىذا الدليؿ العناصر التالية:

 -1مقدمة.
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 -2األىداؼ العامة.

 -3إجراءات تنفيذ الدركس .
كما تضمف كؿ درس مف دركس الدركس في الدليؿ العناصر التالية:

األىداؼ السمككية ,المصادر كالكسائؿ التعميمية المقترحة ,التمييد ,عرض الدرس

كاألنشطة التعميمية ,التقكيـ ,األنشطة البيتية.

كقد أعد الدليؿ بطريقة مرنة مختصرة ال تتضمف كافة التفاصيؿ؛ لئال يككف جامدا يحد

مف إبداع المعمـ ,كيجعمو مجرد آلة لمتنفيذ ,كحتى تككف ىناؾ مساحة ينطمؽ فييا المعمـ ,تفكيره,
كابداعو ,كابتكاره ,حسبما يمميو المكقؼ التعميمي بعناصره المختمفة.

كبعد االنتياء مف إعداد الدليؿ ,ككضعو في صكرتو األكلية ,كمف أجؿ التأكد مف

سالمتو كصالحيتو لمتطبيؽ ,تـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف (ممحؽ رقـ  )6ضمت أساتذة
جامعات متخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية ,كمشرفيف تربكييف ,كمعمميف.
كطمب منيـ إبداء الرأم في النقاط التالية:
 -1مدل السالمة العممية كالمغكية.
 -2مدل مناسبة النصكص المعدة لتالميذ الصؼ السابع
 -3مدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمكضكع.
 -4مناسبة أسئمة التمييد كالتقكيـ.
كمف المالحظات العامة التي أبداىا المحكمكف عمى الدليؿ ما يمي:
 .2إف الدليؿ يخدـ الغرض الذم أعد مف أجمو ,كىك تنمية ميارات اإلعراب مف خالؿ
النصكص التكاممية.

 .3إف محتكل الدليؿ مناسب ,ككاضح ,كقابؿ لمتطبيؽ ,كمالئـ لألىداؼ.
 .4مناسبة األنشطة كاألساليب كالكسائؿ المقترحة لتنفيذ الدليؿ.
 .5اقترح المحكمكف إجراء التعديالت التالية:

أ .تفنيد بعض األىداؼ المركبة ,بحيث يحمؿ كؿ ىدؼ ناتجان تعميميان كاحدان.

ب .عادة ترتيب بعض األنشطة؛ مف أجؿ الترتيب المنطقي لممحتكل.
ت .إضافة بعض التدريبات لعدد مف الدركس.

كقد أصبح الدليؿ جاى از في صكرتو النيائية (ممحؽ رقـ .)4
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 1.7ضبط المتغيرات:
قامت الباحثة بضبط بعض المتغيرات المتكقع تأثيرىا في تجربة الدراسة ,كذلؾ مف أجؿ

تحييد تأثير ىذه المتغيرات ,كفيما يمي عرض ذلؾ بالتفصيؿ:

تكافؤ مجموعات الدراسة قبؿ التطبيؽ في متغير العمر:

تـ رصد أعمار الطالبات مف خالؿ السجالت المدرسية قبؿ بدء التجريب ,كاستخرجت
متكسطات األعمار ابتداء مف أكؿ نكفمبر ( ,)2106كاالنحرافات المعيارية ,كاستخدـ اختبار
(ت) لتعرؼ داللة الفركؽ ,كقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير العمر ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()4.9

تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغير العمر
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

الضابطة

40

12.35

0.33

0. 229

غير دالة

40

التجريبية

0.49

12.36

التكافؤ بيف المجموعتيف في التحصيؿ العاـ:
لحساب التكافؤ بيف المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ الدراسي العاـ في جميع المباحث
ماعدا التربية الرياضية كالفنكف كالحرؼ قامت الباحثة بحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات
الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات االمتحاف النيائي لمفصؿ الثاني
( ,)2106-2105كلتعرؼ داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار (ت) فكانت النتائج كما يكضحيا
الجدكؿ التالي:
جدوؿ ()4.01

تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغير التحصيؿ العاـ
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الضابطة

40

77.37

14.404

التجريبية

40

76.90

15.421
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قيمة ت
0.192

مستوى الداللة
غير دالة

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي المجمكعتيف في
التحصيؿ العاـ حيث كانت قيمة ت المحسكبة أقؿ مف القيمة الجدكلية.
التكافؤ بيف المجموعتيف في التحصيؿ في المغة العربية :
لحساب التكافؤ بيف المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية قامت الباحثة
بحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
درجات مبحث المغة العربية في االمتحاف النيائي لمفصؿ الدراسي الثاني (,)2106-2105
كلتعرؼ داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار (ت) فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
جدوؿ ()4.00

تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغير العمر التحصيؿ في المغة العربية
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الضابطة

40

71.20

16.961

التجريبية

40

17.473

71.10

قيمة ت

مستوى الداللة

0.025

غير دالة

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي المجمكعتيف في
التحصيؿ الدراسي في مبحث المغة العربية حيث كانت قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف القيمة
الجدكلية.
التكافؤ بيف المجموعتيف في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات االعراب:
لحساب التكافؤ بيف المجمكعتيف في ميارات اإلعراب التي تسعى الدراسة لتنميتيا
قامت الباحثة بحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات اإلعراب كلتعرؼ داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار
(ت)  ,فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
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جدوؿ ( ) 4.02

تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات االعراب
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الضابطة

40

12.22

3.39

التجريبية

40

12.83

3.82

قيمة ت
0.754

مستوى الداللة
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة ت المحسكبة أصغر مف قيمة ت الجدكلية في التطبيؽ
القبمي الختبار ميارات اإلعراب ,كىذا يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
طالبات المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة في ميارات اإلعراب ,كىذا يشير إلى أف
المجمكعتيف متكافئتاف.
التكافؤ بيف المجموعتيف في االتجاه نحو مادة النحو:
لحساب التكافؤ بيف المجمكعتيف في اتجاه الطالبات نحك مادة النحك قامت الباحثة
بحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ
القبمي لمقياس اتجاه الطالبات نحك مادة النحك ,كلتعرؼ داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار (ت),
فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:
جدوؿ ()4.03

تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه نحو مادة النحو
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الضابطة

40

68.79

6.396

التجريبية

40

71.59

6.870

قيمة ت
3.224

مستوى الداللة
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة (ت) المحسكبة أصغر مف قيمة ت الجدكلية في التطبيؽ
القبمي لمقياس االتجاه نحك مادة النحك ,كىذا يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف طالبات المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في االتجاه نحك مادة النحك,
كىذا يشير إلى أف المجمكعتيف متكافئتاف.
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 1.0األساليب اإلحصائية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ,كاجابة تساؤالتيا ,كالتحقؽ مف فركضيا ,تـ استخداـ األساليب

اإلحصائية التالي:

 -1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 -2اختبار (ت) لعينتيف مرتبطتيف
 -3اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف

 -4قيمة حجـ التأثير مف خالؿ مربع إيتا.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ,ومناقشتيا

 4.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ
 4.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
 4.4توصيات الدراسة
 4.1مقترحات الدراسة

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
مقدمة:
يتنػ ػػاكؿ ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ عرض ػ ػان لنتػ ػػائج الد ارسػ ػػة كمناقشػ ػػتيا ,مػ ػػف خػ ػػالؿ عػ ػػرض نتػ ػػائج أداء أف ػ ػراد
المجمػكعتيف التجريبيػة ,كالضػػابطة فػي التطبيػؽ البعػػدم الختبػار ميػارات اإلعػراب ,ككػذلؾ مقارنػػة
نتائج أفػراد المجمكعػة التجريبيػة فػي التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم ,كتحميػؿ البيانػات التػي تػـ التكصػؿ
إلييا ,كتفسػيرىا؛ تمييػدا لتقػديـ التصػكرات المسػتقبمية مػف تكصػيات ,كمقترحػات بحثيػة .كلقػد تمػت
معالجػة البيانػات إحصػائيا مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي (  .) SPSSكفيمػا يمػي عػرض
تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا:

 4.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:
ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي :ما أثر تكظيؼ النصكص التكاممية
في تنمية ميارات اإلعراب لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة؟
كلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي :ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات اإلعراب.
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ,قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ,كاستخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف " " Independent sample T- test
لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي األداء في اختبار ميارات االعراب البعدم لكؿ مف
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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جدوؿ ()4.4
نتائج اختبار ( )T.Testلداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات االعراب
البياف

ميارات االعراب

االنحراؼ

المجموعة

العدد

المتوسط

ضابطة

40

19.475

8.102

تجريبية

40

23.732

6.103

المعياري

قيمة "ت"

2.675

قيمة
الداللة

0.009

مستوى الداللة

دالة إحصائيان عند
0.01

*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()78وعندمستوىداللة( 1.980=)0.05≥α

*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()78وعندمستوىداللة(2.617=)0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االعراب لصالح
المجمكعة التجريبية ,حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ( )19.475بانحراؼ
معيارم

(,)8.102

في حيف بمغ متكسط المجمكعة التجريبية ( )23.732بانحراؼ معيارم

( )6.103األمر الذم انعكس عمى قيمة (ت) المحسكبة ,حيث بمغت ( ,)2.675كىي قيمة
ذات داللة إحصائية عند مستكل( ,)0.01كبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض
البديؿ ,كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة
التجريبية التي درست باستخداـ النصكص التكاممية ,كدرجات المجمكعة الضابطة التي درست
باستخداـ الطريقة المعتادة .كيدؿ ذلؾ عمى أف تكظيؼ النصكص التكاممية التي استخدمت في
تدريس النحك مع المجمكعة التجريبية أفضؿ مف الطريقة التقميدية التي استخدمت مع المجمكعة
الضابطة.
كلبيػػاف مػػدل تقػػدـ أفػراد المجمكعػػة التجريبيػػة ,كمػػدل النمػػك الحاصػػؿ فػػي اكتسػػاب ميػػارات
االعراب لدييف كما قامػت الباحثػة بمقارنػة أداء طالبػات المجمكعػة التجريبيػة فػي التطبيقػيف القبمػي
كالبعدم الختبار ميػارات اإلعػراب ,كذلػؾ مػف خػالؿ صػياغة الفػرض التػالي :ال تكجػد فػركؽ ذات
دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( )0.05 ≤ ب ػػيف متكس ػػطي درج ػػات المجمكع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات اإلعراب.
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كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ,قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ,كاستخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف "  " Paired sample T- testلمكشػؼ عػف
داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية ,كالجدكؿ التالي
يكضح ذلؾ:
جدوؿ ()4.4
نتائج اختبار (  ) T.TESTلداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات االعراب
البٌان

الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

قبمي

40

12.83

3.82

بعدم

40

23.732

6.103

قٌمة
"ت"

قٌمة
الداللة

0.000 8.695

مستوى
الداللة
دالة عند
0.01

*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()39وعندمستوىداللة( 2.00=)0.05≥α
*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()39وعندمستوىداللة(2.66=)0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات اإلعراب لصالح التطبيؽ
البعدم ,حيث بمغ متكسط درجات الطالبات في الدرجة الكمية لمتطبيؽ القبمي( )12.83بانحراؼ
معيارم( ,)3.82في حيف بمغ متكسط درجاتيف في التطبيؽ البعدم( )23.732بانحراؼ معيارم
( )6.103األمر الذم انعكس عمى قيمة ت المحسكبة حيث بمغت ( )8.695كىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستكل( ,)0.01كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي
درجات التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية في اختبار ميارات االعراب .كبذلؾ
يتـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ .كىذا يشير إلى دكر النصكص التكاممية ,كأثرىا
في تحسيف قدرة أفراد المجمكعة التجريبية في اكتساب ميارات اإلعراب.
كما قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير الستخداـ

النصكص المتكاممة في إكساب

طالبات الصؼ السابع األساسي ميارات االعراب ,كذلؾ لمتأكد مف ككف الفركؽ الناتجة ىي
فركؽ جكىرية تعكد إلى متغيرات الدراسة ,كليست ناتجة عف طريؽ الصدفة حيث تـ حساب حجـ
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التأثير مف خالؿ مربع إيتا الذم يظير أثر النصكص التكاممية بصكرة أكثر كضكحا ,كذلؾ مف
خالؿ المعادلة التالية ( عفانة:) 42 : 0998 ,
t2

= η2

t2 + df

كيكضح الجدكؿ المرجعي التالي حجـ قيمة :η 2
جدوؿ رقـ ))5.3

الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير
حجـ التأثير

األداة المستخدمة

η2

صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

كلقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ (النصكص المتكاممة ) عمى
العامؿ التابع (ميارات االع ارب) كالجدكؿ التالي يكضح البيانات التي تـ التكصؿ إلييا:
جدوؿ رقـ ()5.4

يوضح حجـ التأثير مف خالؿ مربع إيتا عمى ميارات اإلعراب
البياف

درجات الحرية

قيمة "ت

قيمة مربع ايتا η 2

حجـ التأثير

الدرجة الكمية الختبار

39

8.695

15659

كبير

ميارات اإلعراب

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتا المحسكبة تساكم ( )0.659كىذه القيمة
أكبر مف قيمة مربع إيتا الجدكلية ,بمعنى أنيا أكبر مف حجـ التأثير المحدد لمتأثير الكبير كالذم
يساكم ( )0.14حسب ( عفانة  ) 38 : 1998 ,كىذا يشير إلى أف تأثير المتغير المستقؿ في
إحداث تبايف في المتغير التابع كاف تأثي ار كاضحا كأف حجـ التأثير لو كاف عمى درجة كبيرة
كىذا يدؿ عمى أف النصكص المتكاممة كاف تأثيرىا كبي ار في إكساب الطالبات ميارات االعراب
المستيدفة.
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كمف خالؿ العرض السابؽ لمنتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ التي تناكلت مقارنة متكسطي
درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات اإلعراب ,كمقارنة
متكسطي درجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية ,كحساب حجـ التأثير ,يتضح
كجكد أثر كبير لتكظيؼ النصكص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب.
ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى ما يمي:
إف تكظيؼ النصكص التكاممية في تدريس النحك أتاح فرصا مناسبة أماـ الطالبات
ٌ 
لممارسة ميارات لغكية متنكعة منيا ميارات في القراءة الجيرية ,كاألداء القرائي ,كفيـ

المقركء ,كميارات نحكية كاعرابية ,يتـ تقديميا كمعالجتيا بترابط كظيفي يخدـ ميارات

اإلعراب ,بشكؿ يحقؽ تثبيتيا كتدعيميا.

يسر عمى
 إف فيـ المعنى العاـ لمنصكص التكاممية كابراز األفكار المتضمنة فييا ٌ
الطالبات عممية الربط بيف الشكؿ كالمضمكف ,كاإلفادة مف مضمكف النص كمحتكاه في
استيعاب ما يتعمؽ بالمفاىيـ النحكية المستيدفة.

 تكظيؼ النصكص المتكاممة يجعؿ الطالبة تتعايش مع النص المغكم كقتان أطكؿ ,مما

يم ٌكف مف االتصاؿ بمعانيو ,كاالندماج في محتكاه ,كاستيعاب أفكاره ,كاكتساب القيـ
كالسمككات المتضمنة فيو ,كىذا ييسر عممية اكتساب الميارات النحكية كاإلعرابية.

 إف استيداؼ ميارات اإلعراب مف خالؿ النصكص التكاممية أسيـ في ترسيخ الميارات
مف خالؿ مزج النحك بالتعبير الصحيح كاالستخداـ السميـ لمميارات بشكؿ مترابط ,بشكؿ

تمرسان كفيمان لمعاني المغة ,كتكظيؼ الميارات كتطبيقاتيا ,كىذا
جعؿ الطالبات أكثر ٌ
يتكافؽ مع نتائج العديد مف الدراسات التي أظيرت أثر النصكص التكاممية في تنمية

التراكيب كالقكاعد النحكية كدراسة اليرؼ ( ,)2119كدراسة عمي ( ,)2118كدراسة السيد
( )2116التي أكدت أثر استخداـ المدخؿ التكاممي في تدريس المغة العربية عمى تنمية
ميارات التكاصؿ المغكم.

 إف النصكص التكاممية قدمت القكاعد النحكية مف خالؿ أساليب متصمة كمعاف مترابطة
كمتكاممة ,باالعتماد عمى فيـ النص الذم تـ تقديمو لمطالبات ,كتناكؿ الجمؿ التي مثمت
الميارة النحكية المستيدفة ,كالتطبيؽ عمييا .كتعميـ القكاعد كفؽ ىذه الطريقة إنما يجارل

تعميـ المغة نفسيا ,إذ أف مف الثابت أف تعميـ المغة انما يجئ عف طريؽ معالجة المغة
نفسيا كمزاكلة عباراتيا ,كتطبيؽ قكاعدىا في سياؽ تكاممي ,كىذا يتكافؽ مع ما كشفت
عنو نتائج العديد مف الدراسات التي تناكلت تأثير طريقة النصكص التكاممية في المغة ك
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مياراتيا كقكاعدىا مثؿ دراسة أبك دحركج ( )2106التي أكدت فاعمية المنحى التكاممي

في تنمية ميارات الكتابة ,كدراسة الحداد ( )2103التي أكدت فاعمية المدخؿ التكاممي
في تدريس القراءة ,كدراسة اليرؼ ( )2119التي أظيرت أثر النصكص التكاممية
المقركءة في تنمية التراكيب النحكية ,كدراسة الحكامدة ( )2117التي أشارت إلى أثر
نمطي التكامؿ الكمي كالجزئي في تحصيؿ المغة العربية كاالتجاىات نحكىا.
 4.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي :ما أثر تكظيؼ النصكص التكاممية
في تنمية االتجاه نحك مادة النحك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة؟
كلإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ تـ صياغة الفرض التالي :ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≤ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاه نحك مادة النحك.
كلمتحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػحة ىػ ػػذا الفػ ػػرض ,قامػ ػػت الباحثػ ػػة بحسػ ػػاب المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية
كاالنح ارفػػات المعياريػػة ,كاسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف " T- test

Independent

 " sampleلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطي األداء لمقيػػاس اتجػػاه الطالبػػات نحػػك مػػادة
النحك البعدم لكؿ مف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدوؿ ()4.4

نتائج اختبار (  ) T.TESTلداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس اتجاه الطالبات نحو مادة النحو

البياف

المجموعة

العدد

االنحراؼ

المتوسط

المعياري

االتجاه نحو مادة ضابطة

40

74.750

8.995

تجريبية

40

79.805

12.462

النحو

قيمة "ت"
2.889

قيمة

الداللة
0.040

مستوى الداللة
دالة إحصائيان عند

0.01

*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()78وعندمستوىداللة( 1.980=)0.05≥α
*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()78وعندمستوىداللة(2.617=)0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاه لصالح المجمكعة
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التجريبية ,حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ( )74.750بانحراؼ معيارم
( ,)8.995في حيف بمغ متكسط المجمكعة التجريبية ( )79.805بانحراؼ معيارم ()12.462
األمر الذم انعكس عمى قيمة (ت) المحسكبة ,حيث بمغت ( ,)2.889كىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستكل( )0.01كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
طالبات المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ النصكص التكاممية ,كدرجات المجمكعة
الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة المعتادة ,كبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ
الفرض البديؿ.
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف تكظيػػؼ النصػػكص التكامميػػة التػػي اسػػتخدمت فػػي تػػدريس النحػػك مػػع
المجمكعػػة التجريبيػػة أفضػػؿ مػػف الطريقػػة التقميديػػة التػػي اسػػتخدمت مػػع المجمكعػػة الضػػابطة مػػف
حيث تنمية االتجاه نحك مادة النحك العربي.
كما قامت الباحثة بمقارنة متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
كالبعدم لمقياس االتجاه كفقا لمفرض التالي :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة ( )α≤ 0.05بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس
االتجاه نحك مادة النحك.
كلقػػد تػػـ صػػياغة ىػػذا الفػػرض لبيػػاف مػػدل تقػػدـ أف ػراد المجمكعػػة التجريبيػػة ,كمػػدل زيػػادة
االتجػ ػػاه نحػ ػػك مػ ػػادة النحػ ػػك لػ ػػدييـ ,كلمتحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػحة ىػ ػػذا الفػ ػػرض ,قامػ ػػت الباحثػ ػػة بحسػ ػػاب
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ,كاستخداـ اختبار "ت" لعينتػيف مػرتبطتيف " T- test
 " Paired sampleلمكشػؼ عػف داللػة الفػركؽ بػيف متكسػطي درجػات التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم
لممجمكعة التجريبية ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدوؿ ()4.7
نتائج اختبار (  ) T.Testلداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االتجاه
البياف

الدرجة الكمية

االنحراؼ

المجموعة

العدد

المتوسط

قبمي

40

71.59

6.870

بعدم

40

79.805

12.462

المعياري

قيمة "ت"

4.259

قيمة

الداللة
0.045

مستوى
الداللة

دالة عند
0.05

*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()39وعندمستوىداللة( 2.00=)0.05≥α
*قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()39وعندمستوىداللة(2.66=)0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك مادة النحك ,حيث بمغ
متكسط درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي( )71.59بانحراؼ معيارم( ,)6.870في حيف بمغ
متكسط درجاتيف في التطبيؽ البعدم( )79.805بانحراؼ معيارم ( )12.462األمر الذم
انعكس عمى قيمة ت المحسكبة حيث بمغت ( )4.259كىي قيمة ذات داللة إحصائية عند
مستكل( )0.05كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيؽ القبمي
كالتطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية في مقياس االتجاه نحك مادة النحك .كبذلؾ يتـ رفض
الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ .كىذا يشير إلى دكر النصكص التكاممية ,كأثرىا في زيادة
اتجاه الطالبات المجمكعة التجريبية نحك مادة النحك.
كمػػا قامػػت الباحثػػة بحسػػاب حجػػـ التػػأثير السػػتخداـ النصػػكص المتكاممػػة فػػي تنميػػة االتجػػاه
نحك مادة النحك لدل طالبػات الصػؼ السػابع األساسػي ,كذلػؾ لمتأكػد مػف كػكف الفػركؽ الناتجػة ىػي
فركؽ جكىرية تعكد إلى متغيرات الدراسة ,كليسػت ناتجػة عػف طريػؽ الصػدفة حيػث تػـ حسػاب حجػـ
التأثير مف خالؿ مربع إيتا الذم يظير أثر النصكص التكاممية بصكرة أكثر كضكحا.
كلقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ (النصكص التكاممية) عمى العامؿ
التابع (اتجاه الطالبات نحك مادة النحك) كالجدكؿ التالي يكضح البيانات التي تـ التكصؿ
إلييا:
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جدوؿ رقـ ()5.7

يوضح حجـ التأثير مف خالؿ مربع إيتا عمى مقياس االتجاه
البياف

درجات الحرية

قيمة "ت

قيمة مربع ايتا

االتجاه نحك مادة النحك

39

4.259

0.317

2

η

حجـ التأثير

كبير

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتػا المحسػكبة تسػاكم ( )0.317كىػذه القيمػة
أكبر مف قيمة مربع إيتا الجدكلية ,بمعنى أنيا أكبر مف حجـ التأثير المحدد لمتأثير الكبير كالذم
يسػػاكم ( )1504حسػػب ( عفانػػة ) 38 : 0998 ,كىػػذا يشػػير إلػػى أف تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ فػػي
إحػػداث تبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع كػػاف تػػأثي ار كاضػػحا كأف حجػػـ التػػأثير لػػو كػػاف عمػػى درجػػة كبي ػرة
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف النصػػكص المتكاممػػة كػػاف تأثيرىػػا كبي ػ ار فػػي زيػػادة اتجػػاه الطالبػػات نحػػك مػػادة
النحك.
كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى األسباب اآلتية:


إف التعمٌـ القائـ عمى تكظيؼ النصكص التكاممية ,يعد قائما في أساسو عمى نشاط

الطالبة نفسيا ,كدافعيتيا لمتعمٌـ ,فيي تتعمـ الميارة في سياؽ طبيعي كتكاممي ,كبذلؾ
تشعر بفائدة الميارة كجدكاىا ,كبذلؾ يتحقؽ التعمـ اليادؼ في حدكد خبرات الطالبات

كاستعداداتيف كنشاطيف ,كىذا قد ساعد في تنمية اتجاىاتيف نحك مادة النحك.

إف تكظيؼ النصكص التكاممية كما رافقيا مف إجراءات تعميمية تعممية متنكعة بتنكع
ٌ 
الميارات المغكية المترابطة أسيـ في التخفيؼ مف جمكد الدرس النحكم مف خالؿ ربطو
بميارات لغكية أخرل ,كساعد عمى الحد مف السآمة كالممؿ ,كعمى التفاعؿ المستمر

كاندماج الطالبات في المكقؼ التعميمي ,كالتشكؽ لحصة النحك ,بما ينعكس عمى االتجاه

اإليجابي نحكىا.

 إف تكظيؼ النصكص التكاممية في تدريس النحك التي تـ تقديميا مف خالؿ المدخؿ
التكاممي أسيـ في استثارة دافعية الطالبات ,كتجديد نشاطيف ,كشعكرىف بأىمية الخبرة
المغكية المتكاممة ,األمر الذم يؤثر كيزيد مف االتجاه اإليجابي نحك مادة النحك كقيمتيا.

 االعتماد عمى محتكل لغكم متكامؿ البناء ساعد عمى تنظيـ عناصر الخبرة المغكية
المقدمة لمطالبات ,بما يحقؽ ترابطيا بصكرة تمكف مف إدراؾ العالقات بينيا ,كتكظيفيا
ٌ
في األداء المغكم ,كىذا بدكره يحقؽ التكامؿ بيف جكانب الخبرة المغكية معرفيا كمياريا
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ككجدانيا ,مف حيث المعرفة النحكية ,كاكتساب الميارة المرتبطة بيا ,كزيادة االتجاىات

نحك المادة النحكية.

 إف األنشطة المصاحبة لمنصكص التكاممية ,كتقكيـ األداء بصكرة مستمرة ,كفر فرصا

مناسبة مف الممارسة كالتدريبات المغكية ,كتحقيؽ الترابط الكظيفي بيف القكاعد النحكية

كميارات المغة ,مف خالؿ النص الذم تمت معالجتو بطريقة تعتمد عمى التكامؿ
كالتدريب كالممارسة ,كىذا ساعد عمى تفاعؿ الطالبات كمشاركتيف اإليجابية ,كزيادة حب

الدرس النحكم كاالتجاىات اإليجابية.

كخالصة القكؿ أف األمكر السابقة أسيمت في تنمية اتجاىات الطالبات نحك مادة النحك,
يؤيد ذلؾ ما كشفت عنو نتائج بعض الدراسات ,مف أف اتجاىات الطمبة نحك مادة النحك ترجع
في كثير مف الحاالت إلى تنكع المحتكل المغكم ,كاستجابتو لحاجات الطالبات ,كالى المدخؿ
التعميمي كطريقة التدريس ,كاألنشطة التعميمية كاجراءات التعميـ كالتعمـ ,كالتدريبات المغكية
كتطبيقاتيا.
كيتكافؽ ذلؾ مع نتائج الكثير مف الدراسات التي أكدت إمكانية تنمية االتجاىات نحك
مادة النحك العربي ,حيث أظيرت ىذه الدراسات فاعمية العديد مف العكامؿ كالمتغيرات في تحسيف
االتجاىات نحك مادة النحك ,كدراسة أبك شتات ( )2005التي أشارت إلى أثر تكظيؼ الحاسكب
في تنمية االتجاىات نحك مادة النحك ,كدراسة السممي ( )2009التي كشفت عف أثر العركض
التقديمية في ىذا المجاؿ ,كدراسة الزىيرم (  )2011التي أظيرت أثر معجـ إعراب ألفاظ القرآف
الكريـ في تحصيؿ قكاعد المغة العربية كاالتجاىات نحكىا ,كدراسة أبك الريش ( )2013التي
أكدت دكر التعميـ المدمج ,كدراسة الخطابي ( )2104التي أظيرت فاعمية التعميـ اإللكتركني في
تحسيف االتجاىات نحك مادة النحك.
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 4.4توصيات الدراسة:
في ضكء مشكمة الدراسة ,كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا يمكف التقدـ بالتكصيات التالية:
التحكؿ مف فكرة تعميـ المغة العربية عمى أنيا فركع لغكية مستقمة ,إلى فكرة تكامؿ تعميـ
-1
ٌ
المغة كتعميميا متكاممة كفقان لطبيعتيا التكاممية ,ككفقا لتكظيفيا كاستخداميا المتكامؿ في
-2

-3

الحياة.

اتخاذ النصكص المغكية التكاممية منطمقان لتعميـ المغة العربية كالقكاعد النحكية؛ ألثرىا

في زيادة الثركة المغكية ,كاكتساب الخبرات كالميارات المغكية المختمفة بما فييا ميارات
اإلعراب.

تدريب التالميذ مف خالؿ دراسة النصكص التكاممية عمى ميارات لغكية متكاممة ,تشمؿ

الجكانب المعجمية ,كالنحكية ,كالبالغية ,كالتعبيرية ,عالكة عمى الميارات القرائية ,كالكتابية,

التحدث ,كتنميتيا لدييـ .
كميارات االستماع ك ٌ
 -4ضركرة التركيز عمى ميارات اإلعػراب ,كتحميػؿ ىػذه الميػارات ,كاالىتمػاـ بالقػدرات العقميػة
التي تساعد المتعمـ عمى التعامؿ معيا.

 -5عقػػد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف لمتعػػرؼ عمػػى المػػدخؿ التكػػاممي فػػي تعمػػيـ المغػػة كالنصػػكص
التكاممية في تدريس النحك العربي.

 -6اعتمػػاد فكػرة التعمػػيـ التكػػاممي كالتػرابط الػػكظيفي بػػيف الميػػارات المغكيػػة بمػػا يحقػػؽ الممارسػػة
المغكية السميمة في سياؽ طبيعي ككظيفي.

 -7ضػػركرة تطػػكير " دليػػؿ معمػػـ " فػػي تػػدريس النحػػك العربػػي فػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا
يتضػػمف النصػػكص التكامميػػة كاألسػػاليب المناسػػبة التػػي أثبتػػت الد ارسػػات فاعميتيػػا فػػي تنميػػة

ميارات اإلعراب.

 4.1مقترحات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة ,ك تكصياتيا ,تقترح الباحثة إجراء البحكث كالدراسات التالية:
 -1دراسة أثر برامج ,كاستراتيجيات تدريسية قائمة عمى المػدخؿ التكػاممي ,فػي تنميػة الميػارات
المغكية كالنحكية في المراحؿ التعميمية المختمفة.

 -2دراسة أثر تكظيؼ النصكص التكاممية فػي تحسػيف مسػتكل التحصػيؿ المغػكم لػدل الطمبػة
في مراحؿ التعميـ العاـ
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 -3إعداد برنامج لتدريب معممي المغة العربية عمى تكظيؼ المدخؿ التكاممي في تػدريس المغػة
العربية.

 -4دراسة العالقة بيف تمكف الطمبة مف ميارات اإلعراب ,كبيف الميارات المغكية األخرل.

 -5بياف أثر الكسائط التعميمية كالتقنيات التكنكلكجيػة الحديثػة فػي تنميػة ميػا ارت اإلعػراب لػدل
الطمبة في جميع مراحؿ التعميـ .

 -6إجػراء المزيػػد مػػف الد ارسػػات حػػكؿ العالقػػة بػػيف التحصػػيؿ المغػػكم ,كبػػيف االتجػػاه نحػػك مػػادة
النحك العربي.
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المراجع

المصادر والمراجع
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المالحق

ممحؽ رقـ ()4
اختبار ميارات اإلعراب في صورتو األولية
ٌحتوي كل سؤال من أسئلة االختبار على أربع إجابات واحدة منها صحٌحة  ,والمطلوب وضع
دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة.
 .0جمٌع ما ٌلً أسماء مبنٌة ما عدا:
أ-أسماء اإلشارة

ب-أسماء االستفهام

ج-األسماء المنقوصة د-الضمائر

 .2االسم المعرب فٌما ٌلً:
أ-الذي

ج-هذا

ب-القاضً

د-كسا

 .3جمٌع الجمل التالٌة اشتملت على أسماء مبنٌة ما عدا:
أ-الجم ُل سفٌن ُة الصحراء
أنت تحبُ والدٌك كثٌراً
جَ -

ب-هذا طالبٌ مجته ٌد
د-أحبُ أبً الذي علمنً الشجاعة

" .4هذه قصةجمٌلة" اإلعراب الصحٌح لما تحته خط:
أ-مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
الظاهرة
ج-مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة مقدرة

ب-اسم إشارة مبنً فً محل رفع مبتدأ
د-اسم موصول مبنً فً محل رفع مبتدأ

 .5الفعل المبنً للمجهول من األفعال التالٌة:
أَ -ن َشر

ض
ب-فُ ِر َ

ب
جَ -ك َت َ

زر ُع
دَ ٌَ -

َ
وانشق القم ُر " الضبط الصحٌح لما تحته خط:
" .6اقتربت الساعة
أ-الساعة ُ

ب-الساع َة

ج-الساع ِة

د-الساعة

 .7أسماء اإلشارة فٌما ٌلً :
أ-التً -الذي-الذٌن

ج -ذلك-هذه-هؤالء

ب-هو-هً-هما

دَ -
ت-أنتما
أنت-أن ِ

 .8االسم المقصور من الللمات التالٌة:
أ-القاضً

ج-دعاء

ب-مصطفى
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د-هذا

 .9جمٌع ما ٌلً أسماء منقوصة ما عدا:
ب-الداعً
أ-المحامً
 .01االسم المبنً فٌما ٌلً هو :
أ-هؤالء

ب-سماء

ج-الساعً

د-هدى

ج-هدى

د-سما

ِب علٌلم الصٌا ُم" ما تحته خط :
 .00قال تعالىُ ":لت َ
ب-فعل مضارع مبنً للمجهول
د-فعل مضارع مبنً للمعلوم

أ-فعل ماض مبنً للمجهول
ج-فعل ماض مبنً للمعلوم

 .02جمٌع األفعال التالٌة مبنٌة للمجهول ماعدا :
ُحص ُد
أَ ٌ-

رس ُم
دُ -ت َ

جٌَ -ر َف ُع

ب-س ُِر َق

 .03االسم الممدود هو لل اسم معرب ٌنتهً بـ :
أٌ-اء الزمة

ب-ألف ونون

ج-ألف الزمة

د-همزة مسبوقة بألف زائدة

 .04الهمزة فً للمة "سماء " :
أ-أصلٌة

ج-منقلبة عن ٌاء

ب-منقلبة عن واو

د-زائدة للتأنٌث

 .05االسم المنقوص هو لل اسم معرب ٌنتهً بـ :
ٌ-اء مد الزمة

ج-واو ونون

أ ب-ألف الزمة

د-ألف ونون

 .06جمٌع ما ٌلً أسماء مقصورة ما عدا :
أ-متى

ج-سنا

ب-سما

د-هدى

 .07نوع الهمزة فً للمة "إنشاء" :
أ-زائدة

ج-منقلبة عن واو

ب-أصلٌة

006

د-منقلبة عن ٌاء

 .08الفعل المبنً للمجهول من الفعل" َر َف َع" :
أٌَ -ر َفعُ

ب-ارفع

د-رُ ف َِع

ج-رافع

ٌ" .09بتعد المسل ُم عن إٌذاء الناس" .اإلعراب الصحٌح لما تحته خط :
أ -خبر المبتدأ

ج-اسم مجرور

ب-فاعل

د-مفعول به

 .21قال تعالى "إنَّ الهدى هدى هللا " عالمة نصب ما تحته خط :
أ-الفتحة الظاهرة

ج-حذف حرف العلة

ب-الفتحة المقدرة

د-األلف

ُ
"أعجبت بـ ...........الذي ٌدافع عن المتهم" .الللمة الصحٌحة لمأل الفراغ :
.20
أ -المحامً

المحامً
ب-
َ

د-المحامًُ

ج-المحامًِ

 .22عالمة رفع االسم الممدود :
أ-الضمة الظاهرة

ب-الضمة المقدرة

د-األلف

ج-الواو

 .23الجملة التً ورد فٌها االسم المنقوص بعالمة ظاهرة :
ُ
دافع عن المتهم ِ.
ب-
مررت بالقاضً الذي َ
د-دافع القاضً عن المتهم .

أ-جا َء المحامً إلى المحكم ِة .
ج-إن المحامً ماه ٌر .

 .24عالمة رفع االسم المقصور فً قوله تعالى ":وإذ قال موسى لقومه ٌا قوم إنلم ظلمتم
أنفسلم" :
أ-األلف

ب-الضمة الظاهرة

د-الضمة المقدرة

ج-السكون

 .25تقدر الحرلة على للمة "القرى " لـ :
أ-الثقل

ب-التخفٌف

ج-التعذر

د-اشتغال المحل بحركة مناسبة

َ
بنٌت فأحلم  . "...............الللمة الصحٌحة لمأل الفراغ:
" .26إذا
أ -البناء

ج-البنا ُء

ب-البنا ِء

د-البنا َء

النار" .إعراب ما تحته خط:
" .27الراشً والمرتشً فً
ِ
ب-فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

أ-مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
007

المقدرة

الظاهرة
ج-مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
د-مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الٌاء
المقدرة
 .28اإلعراب الصحٌح لما تحته خط "رأٌت المحامً ٌدافع عن المظلوم " :
ب-مفعول به منصوب وعالمة نصبه
الفتحة الظاهرة
د-مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
المقدرة

أ-فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
الظاهرة
ج-فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
المقدرة
 .29الهمزة فً للمة "حمراء" :
أ-أصلٌة

ج -منقلبة عن ٌاء

ب-منقلبة عن واو

د-زائدة للتأنٌث

ماء" :
 .31الضبط الصحٌح لالسم الممدود فً قوله تعالى " وأنزل من السماء ً
أ-السما َء

ج-السماء

ب-السما ُء

د-السما ِء

قرأُ" :
 .30الفعل المبنً للمعلوم من الفعل المبنً للمجهول" ٌُ َ
ئ
أ-قُ ِر َ

جٌَ -قرأ ُ

بَ -ق َرأ

د-اقرأ

" .32عبسان من قرى قطاع غزة" .إعراب االسم المقصور فً الجملة :
أ-اسم مجرور وعالمة جره الكسرة
المقدرة
ج-خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
المقدرة

ب-اسم مجرور وعالمة جره الكسرة
الظاهرة
د-فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف

 .33قال تعالى ":قل هل ٌستوي األعمى والبصٌر أفال تتفلرون " االسم المقصور فً
اآلٌة:
أ-أفال

جٌ-ستوي

ب-األعمى

د-تتفكرون

( .34العصا لمن عصى) األلف فً للمة العصا:
أ-منقلبة عن واو

ج-أصلٌة

ب-منقلبة عن ٌاء

د-زائدة

 .35جمٌع ما ٌلً أسماء معربة ما عدا:
أ-أسماء االستفهام

ب-األسماء المقصورة ج-األسماء الممدودة
008

د-األسماء المنقوصة

ملحق رقم ()2
اختبار مهارات اإلعراب لدى طالبات الصف السابع فً صورته النهائٌة

جامعػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػر بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػادة الدراسػػػات العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ماجستير المناىج وطرؽ التدريس

السيد الفاضل /

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

حفظه اهلل ورعاه

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع  :تحكيـ اختبار ميارة اإلعراب لطمبة الصؼ السابع األساسي
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بيدؼ معرفة أثر النصوص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب

واالتجاه نحو مادة النحو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي  ,كبذلؾ تتشرؼ الباحثة أف
تضع بيف أيديكـ اختبار ميارة اإلعراب ,حيث يتضمف المباحث التالية :االسـ المقصكر ,االسـ

المنقكص ,االسـ الممدكد ,االسماء المعربة كالمبنية ,الفعؿ المبني لممجيكؿ ( الفعؿ الثالثي)

كالباحثة إذ تعرض عمى سيادتكـ ىذا االختبار فإنيا تأمؿ مف حضرتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا

االختبار في ضكء المكضكعات السابقة كابداء الرأم فيما يمي:
 )1كضكح فقرات االختبار كدقتيا.
 )2صحة فقرات االختبار لغكيان.

 )3انتماء الفقرات إلى كؿ ميارة مف ميارات االختبار.

 )4مناسبة صياغة فقرات االختبار لمستكل طالبات الصؼ السابع األساسي.
 )5إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو مناسبان مف فقرات االختبار.

شاكرة ومقدرة حسف تعاونكـ

الباحثة :دعاء عبداهلل الغفاري
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تعلٌمات االختبار:
عزٌزتً الطالبة:
ٌ هدف هذا االختبار إلى قٌاس مدى التمكن من مهارة اإلعراب لدى طالبات الصف
السابع األساسً بغزة.
 هذا االختبار للبحث العلمً فقط  ,ولٌس له عالقة فً التأثٌر على درجاتك المدرسٌة,
فالرجاء اإلجابة عن فقراته بكل جدٌة وأمانة وصدق.
ٌ تكون هذا االختبارمن ( )31فقرة  ,من نوع اختٌار من متعدد  ,ولكل فقرة أربعة
بدائل.
 اقرأ الفقرات بدقة وتأملها  ,ثم حدد اإلجابة الصحٌحة بحسب ما هو مطلوب لكل فقرة
بعد استبعاد اإلجابات الغٌر صحٌحة ثم ضع إشارة "داخل المربع الذي ٌمثلها ".

البٌانات األساسٌة للطالبة:
 االسم............................................................
 الجنس ..........................................................
 المدرسة.........................................................
 الشعبة ..........................................................

021

أسئلة االختبار:
ٌحتوي كل سؤال من أسئلة االختبار على أربع إجابات واحدة منها صحٌحة  ,والمطلوب وضع
دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة.
 -4جمٌع ما ٌلً أسماء مبنٌة ما عدا:
أ-أسماء اإلشارة

ج-األسماء المنقوصة د-الضمائر

ب-أسماء االستفهام

 -4االسم المعرب فٌما ٌلً:
ب -القاضً
أ -الذي
 -4الجممة التي ورد فييا االسـ المبني في محؿ جر:

د -سعى

ج -هذا

أ-سألت عف الذم أحرز اليدؼ

ب-الطالب الذم فاز في المسابقة متفكؽ

جَّ -
إف الذم نظـ المكتبة ىـ الطالب

أحب أبي الذم عممني الشجاعة
د -ي

 -1المبتدأ في جممة "ىذه سيارةٌ جميم ٌة":
ب-اسـ استفياـ

أ-اسـ إشارة

د-ضمير

ج-اسـ مكصكؿ

القمر " الضبط الصحيح لما تحتو خط:
انشؽ
" -4اقتربت الساعة و َ
ُ
أ-الساعةي

ً
الساعة
ج-

ب-الساعةى

د-الساعةٍ

 -7الجممة المضبوطة ضبطاً صحيحاً:
ً
كالسيؼ
الكقت
أ -ى

كالسيؼ
الكقت
ى
ب -ى

ً
كالسيؼ
الكقت
ج -ي

كالسيؼ
الكقت
ى
د -ي

 -0جمٌع ما ٌلً أسماء منقوصة ما عدا:
ب-الداعً
أ-المحامً
تعرب "ىذا" في محؿ نصب في جممة:
-7

ج-الساعً

أ"-إف ىذا لفي الصحؼ األكلى"

يد
ب-ىذا الطالب مجت ه

ج-مررت بيذا المحامي

مجتيدا
د-كاف ىذا الطالب
ن

020

د-هدى

ِ
الصياـ" ما تحتو خط:
ب عميكـ
قاؿ تعالىُ ":كت َ
ُ

-9

ب-فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ

أ-فعؿ ماض مبني لممجيكؿ
ج-فعؿ ماض مبني لممعمكـ
-47

د-فعؿ مضارع مبني لممعمكـ

الجممة التي ورد فييا الفعؿ مبني لممعموـ:
ستخريج المؤلؤ مف البحر
ب-يي ى

القمح
صد
أ -يح ى
ي

رض الجياد
د-في ى

المقاؿ
الطالب
كتب
ى
ي
ج -ى

أعداء لما يجيموف":
الناس
 -11االسـ الممدود في جممة"
ٌ
ُ
أ-الناس

ب-يجيمكف

ج-لما

أعداء
د -ي

-44

الجممة التي وردت فييا ىمزة االسـ الممدود زائدة:

أ-تعتمد األمة عمى الشباب في بناء الكطف

ب -األرض بدكف المطر تصبح قاحمة جرداء

ج-يستجب اهلل لدعاء المظمكـ

د -يبتعد المسمـ عف إيذاء الناس

-44

عالمة نصب ما تحتو خط "إذا دعاؾ صديقؾ فأجب الدعاء":

أ -الفتحة الظاىرة
-41

ج-الفتحة َّ
المقدرة

ب-السككف

د-األلؼ

قاؿ تعالى ":إف ىذا القرآف ييدي لمتي ىي أقوـ " ما تحتو خط:

أ-اسـ مكصكؿ مبني في محؿ جر

ب -اسـ مكصكؿ مبني في محؿ نصب

ج-اسـ إشارة مبني في محؿ جر

د -اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة

-44

القمح:
ص ُد
ُ
ص ُد" في قولو ي ُح َ
تعرب كممة " ُيح َ

أ-فعؿ ماض (مبني لممجيكؿ ) مبني عمى الفتح
ج-فعؿ ماض (مبني لممعمكـ) مبني عمى الفتح

022

ب-فعؿ مضارع (مبني لممجيكؿ) مرفكع
د-فعؿ مضارع مبني عمى الضـ

رس ُـ
تُ َ

-47

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

أ -المكح ٍة
-40

ج -المكحةي

ب-الفتحة َّ
المقدرة

د-األلؼ

ج-حذؼ حرؼ العمة

أعجبت بػ ...............الذي يدافع عف المتيـ ,الكممة الصحيحة لمأل الفراغ:
ُ

المحامي
أ-
ً
-44

ً
المكحة
ب-

د-المكحةى

"إف اليدى ىدى اهلل " ,عالمة نصب ما تحتو خط
قاؿ تعالى َّ

أ-الفتحة الظاىرة
-47

بإتقاف " الضبط الصحيح لمأل الف ارغ:

ج-المحامي

المحامي
ب-
ى

د-المحاـ

عالمة رفع االسـ المنقوص:

أ-الضمة الظاىرة

ج-الضمة المقدرة

ب-الياء

د-السككف

عالمة رفع االسـ المقصور في قولو تعالى" واذ قاؿ موسى لقومو يا قوـ إنكـ ظممتـ

-20

أنفسكـ":
أ-األلؼ

ب-الضمة الظاىرة

ج-السككف

د-الضمة المقدرة

ٍ
مجتيد" ,الكممة الصحيحة لمأل الفراغ:
 ................ -44غاي ُة كؿ
أ-العمى
-44

أ-البناء
-44

-41

العمى
ب-
ي
بنيت فأحكـ
إذا َ

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

د-العالي

ج -العال
الكممة الصحيحة لمأل الفراغ:

بً -
البناء

البناء
د -ى

البناء
ج -ي

الراشي والمرتشي في ِ
النار ,إعراب ما تحتو خط:
أ-مبتدأ مرفكع بالضمة الظاىرة

ب-فاعؿ مرفكع بالضمة المقدرة

ج-مبتدأ مرفكع بالضمة المقدرة

د-مبتدأ مرفكع بالياء

اإلعراب الصحيح لما تحتو خط "رأيت المحامي يدافع عف المظموـ ":

أ-فاعؿ مرفكع بالضمة الظاىرة

ب-مفعكؿ بو منصكب بالفتحة الظاىرة

ج-فاعؿ مرفكع بالضمة المقدرة

د-مفعكؿ بو منصكب بالفتحة المقدرة
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اء رمز الحب ":
 -44تعرب كممة الحمراء في جممة " الوردةُ الحمر ُ
أ-مبتدأ مرفكع بالضمة الظاىرة

ب-مبتدأ مرفكع بالضمة المقدرة

ج-صفة مرفكعة بالضمة الظاىرة

د-صفة مرفكعة بالضمة المقدرة

-47الفعؿ المبني لممجيوؿ مف الفعؿ َ"رفَ َع"
أ-يرًف ىع
-40

ب—مرتفع

د-رافع

ج -يرفعي

عبساف مف قرى قطاع غزة ,إعراب االسـ المقصور في الجممة:

أ-اسـ مجركر بكسرة مقدرة

ب-اسـ مجركر بكسرة ظاىرة

ج-خبر المبتدأ مرفكع بالضمة المقدرة

د-فاعؿ مرفكع باأللؼ

 -47االسـ المبني في جممة " الذيف يراؤوف يخدعوف أنفسيـ"
ب-الذيف

أ-يراؤكف
ج-يخدعكف
-44

د-أنفسيـ

(العصا لمن عصى) األلف فً للمة العصا:

أ-منقلبة عن واو

ب-منقلبة عن ٌاء

د-زائدة

ج-أصلٌة

اإلسالـ  ...............أىمية كبيرة:
-47أولى
ُ
الكقت
أ -ى

الكقت
ب -ي

الكقت
جٍ -
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د-الكقت

ملحق رقم ()3
مفتاح اإلجابة عن اختبار مهارات اإلعراب
رقـ السؤاؿ

أ

ب

ج

رقـ السؤاؿ

د

4

47

4

40

4

47

1

44

4

47

7

44

0

44

7

44

4

41

47

44

44

47

44

40

44

47

41

44

44

47
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أ

ب

ج

د

ملحق رقم ()4

دلٌل المعلم
جامعػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػر بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة

عمػػػػػػػادة الدراسػػػات العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ماجستير المناىج وطرؽ التدريس

السيد الفاضل /

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

حفظه اهلل ورعاه
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع  :تحكيـ دليؿ المعمـ لطمبة الصؼ السابع األساسي
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بيدؼ معرفة أثر النصوص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب
واالتجاه نحو مادة النحو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ,كبذلؾ تتشرؼ الباحثة أف تضع
بيف أيديكـ دليؿ المعمـ ,حيث يتضمف المباحث التالية :االسـ المقصكر ,االسـ المنقكص ,االسـ
الممدكد ,األسماء المعربة كالمبنية ,الفعؿ المبني لممجيكؿ (الفعؿ الثالثي).
كالباحثة إذ تعرض عمى سيادتكـ ىذا االدليؿ فإنيا تأمؿ مف حضرتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا

الدليؿ في ضكء المكضكعات السابقة كابداء الرأم فيما يمي:
 )1مدل السالمة العممية كالمغكية.

 )2مدل مناسبة النصكص المعدة لتالميذ الصؼ السابع.
 )3مدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمكضكع.
 )4مناسبة أسئمة التمييد كالتقكيـ.

شاكرة حسف تعاونكـ

الباحثة :دعاء عبد اهلل الغفاري
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دلٌل المعلم
الزمن:

الدرس :االسم المقصور
األهداف ٌ :توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن:
 ٌحدد مفهوم االسم المقصور ٌمٌز بٌن االسم المقصور واالسم الصحٌح. ٌوظف االسم المقصور توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعه اللغوٌة . ٌشكل االسم المقصور شكالً صحٌحا ً سواء أكان مرفوعا ً أم منصوبا ً أم مجروراً ٌحدد أصل األلف فً األسماء المقصورة .الوسائل التعلٌمٌة  :السبورة ,أوراق عمل ,جهاز عرض ,مادة إثرائٌة.
اإلجراءات التعلٌمٌة :
تنفٌذ النشاط التمهٌدي للتمٌٌز بٌن المعرب والمبنً على النحو التالً:
ضع خطا تحت االسم المعرب وخطٌن تحت المبنً
سماء  ,الذي ,هؤالء ,محمد  ,متى  ,المكتبة  ,المحامً ,هذه .
 عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة:النص:
ُ
غاٌة لل مجتهد
العال

العال غاٌة كل مجتهد ومن طلب العال سهر اللٌالً ,فلكل مجته ٍد نصٌب فً هذه الحٌاة فاالجتهاد
فً االسالم أقوى دلٌل على أن دٌننا الحنٌف ,الدٌن الشامل ,الوحٌد الذي ٌساٌر ركب الحضارة
ت الطارئة ,والمشاكل الناجمة من تجدد الظروف ,والمصالح على اختالف
بكل التغٌرا ِ
ً
األرض ,ومغاربها ,وٌعرض لها حلوالً
مناسبة فً ضوء
مشارق
المجتمعات االنسانٌة فً
ِ
ِ
للوصول إلى العال,
ب فال بد أن نسٌر على هدى هذا الدٌن
األحكام ,واألصول الثابتة من الكتا ِ
ِ
ونحقق المنى  ,ونصنع لحٌاتنا صدى ٌردد فً المدى.
 قراءة المعلم للنص تتلوه عدة قراءات لبعض الطلبة . ٌناقش المعلم الطلبة فً معانً النص وأفلاره على النحو التالً:س /ما معنى( غاٌة -الحنٌف -العال)؟
س /ما مفرد اللٌالً؟ ما جمع الحضارة؟
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س /ما غاٌتك كطالب فً الحٌاة؟
س /كٌف ٌمكن ألي شخص أن ٌحقق غاٌته؟
س /كٌف ٌمكن لنا أن نساٌر ركب الحضارة والتطورات الحاصلة؟
س /ماذا ٌحدث لو التزمنا بأحكام الدٌن الحنٌف فً حٌاتنا؟
س /استخرج من النص :جملة اسمٌة ,جملة فعلٌة ,حرف جر ,اسم إشارة ,تضاد.
ٌختار المعلم من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على االسم
المقصور وٌعرضها على السبورة ,ثم ٌسٌر وفقا لطرٌقة اللتاب االستقرائٌة.
-0العال غاٌ ُة ك ِّل مجتهدٍ.
-2من طلب العال سهر الٌالً .
نسٌر على هدى هذا الدٌن للوصول إلى العال .
-3فالبد أن
َ
 -4نحقق المنى ونصنع لحٌاتنا صدى ٌردد فً المدى.
 قراءة العبارات ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات التً تحتها خط: مناقشة الللمات مع الطلبة من خالل بعض األسئلة مثل :بماذا تنتهً لل للمة من هذهالللمات ؟ ما الذي ٌسبق الحرف األخٌر والتدرج فً المناقشة إلى أن الللمات التً تحتها خط
فً العبارات التالٌة هً:
العال ,هدى ,المنى ,صدى ,المدى.
لوجدتها أسماء معربة تنتهً بألف الزمة وتسمً االسم المقصور
 مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً :الكلمة

نوع الكلمة

معربة /مبنً

بماذا تنتهً

عالمة إعرابها

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل : الللمات المعروضة أسماء مقصورة ,تأمل الجدول ووضح المقصود باالسم المقصور.االسم المقصور  :هو كل اسم معرب آخره ألف الزمة
 ٌنظر نهاٌة االسم المقصور؟ هل تظهر الحرلة؟ -تقدر على آخر االسم المقصور الحركات اإلعرابٌة الثالثة  :الضمة  ,الفتحة  ,والكسرة

028

 خطوات التطبٌق :ٌقوم المعلم بتوزٌع مجموعة من البالونات على الطالب ٌشتمل كل بالون على اسم مقصور على
الطالب أن ٌضع االسم فً جملة مفٌدة وٌحدد موقعه من اإلعراب
 التقوٌم :حل تمرٌنات الكتاب المدرسً صفحة 41-39
الزمن :

الدرس :االسم المنقوص
األهداف ٌ:توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن :
أن ٌحدد مفهوم االسم المنقوصأن ٌمٌز بٌن المنقوص والمقصورٌوظف االسم المنقوص توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعها اللغوٌة .ٌشكل االسم المنقوص شكالً صحٌحا ً سواء أكان مرفوعا ً أو منصوبا ً أو مجروراًالوسائل التعلٌمٌة  :السبورة  ,أوراق عمل  ,جهاز عرض  ,مادة إثرائٌة

اإلجراءات التعلٌمٌة  :تنفٌذ النشاط التمهٌدي لتمٌٌز االسم المقصور على النحو التالً:
أمٌز االسم المقصور من بٌن الكلمات التالٌة :
الراشً  ,القرى  ,العال  ,الدانً  ,الهادي  ,العصا  ,الهدى
عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة :الخٌر لفاعل ِه
الداعً إلى
ِ
َ
ومقال ورأي وفعل فافعل  ,وحقق
ومقام
مجلس
تضع نفسك دون غاٌتك فً كل
استطعت أن
إن
َ
ٍ
ٍ
ٍ
الخٌر كفاعله فقد كان
الساعً إلى
اسع إلى
الخٌر ,وادعُ الناس دائما ً إلٌه ؛فإنَّ
َ
الغالً والنفٌس َ ,
ِ
ِ
الداعً األول إلى هللا تعالى  ,وإلى فعل الخٌر وقد استمر
الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -
َ
الرسول بالدعوة إلى ربه حتى أتاه الٌقٌن وصار إلى جوار ربه راضٌا ً مرضٌا ً ,لم تقتصر هذه
الدعوة على الرسول فالدعوة واجبٌ على جمٌع المسلمٌن فال تقتصر على الراعً فحسب فهذا
الواجب ٌتحدد بقدر حال الداعً وقدرته  ,فمن ال ٌقدر ال ٌجب علٌه .
ٌقول ابن تٌمٌة ( :إذا اجتهد الراعً فً إصالح دٌنهم ودنٌاهم بحسب اإلمكان ؛كان من أفضل
أهل زمانه  ,وكان من أفضل المجاهدٌن فً سبٌل هللا )
( ابن تٌمٌة ,الفتاوي )28/262
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 قراءة المعلم للنص تتلوه عدة قراءات لبعض الطلبة . ٌناقش المعلم الطلبة النص وأفلاره على النحو التالً :س /ما معنى دون  ,غاٌتك  ,الراعً؟
س /ما مضاد الغالً ؟ جمع الرسول ؟
س /كٌف ٌمكن لنا أن ننال رضا هللا فً اآلخرة والسعادة فً الدنٌا؟
س /ماذا نقصد بأن الداعً إلى الخٌر كفاعله؟
س /هل تقتصر الدعوة إلى الخٌر على فئة معٌنة؟
س /بماذا كرَّ م هللا الداعً إلى الخٌر ؟
س /استخرج من النص :جملة اسمٌة  ,اسما ً مبنٌا ً وحدد نوعه ,جمع مذكر سالما ً ,أسلوبا ً وحدد
نوعه.
 ٌختار المعلم من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على االسم المقصور وٌعرضهاعلى السبورة .
-0الداعً إلى الخٌر كفاعله.
الخٌر كفاعله.
الساعً إلى
اسع إلى
الخٌر ,وادعُ الناس دائما ً إلٌه فإنَّ
َ
َ -2
ِ
ِ
الداعً األول إلى هللا تعالى .
 -3كان الرسو ُل -صل هللا علٌه وسلم -
َ
 -4وصار إلى جوار ربه راضٌا ً مرضٌاً.
 -5فالدعوة واجبٌ على جمٌع المسلمٌن فال تقتصر على الراعً
ٌ-6تحدد بقدر حال الداعً وقدرته.
 -7إذا اجتهد الراعً فً إصالح دٌنهم ودنٌاهم .
 قراءة العبارات  ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات التً تحتها خط : مناقشة الللمات مع الطلبة من خالل بعض األسئلة مثل :بماذا تنتهً لل للمة من هذهالللمات ؟ ما الذي ٌسبق الحرف األخٌر؟ والتدرج فً المناقشة إلى أن الللمات التً تحتها خط
فً العبارات التالٌة هً
الداعً  ,الساعً  ,الراضً  ,الراعً
لوجدتها أسماء معربة تنتهً بٌاء الزمة  ,وتسمً االسم المنقوص
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مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً:
نوع الكلمة

الكلمة

معربة /مبنً

بماذا تنتهً

عالمة إعرابها

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل : الللمات المعروضة هً عبارة عن أسماء منقوصة ,تأمل الجدول ووضح المقصود باالسمالمنقوص
االسم المنقوص:هو االسم المعرب الذي آخره ٌاء م ٍّد الزمه  ,مكسور ما قبلها.
 ٌتأمل نهاٌة االسم المنقوص .هل تظهر الحرلة؟ تقدر الحركة اإلعرابٌة على آخر االسم المنقوص فً حالتً الرفع والجر للثقل . تظهر الحركة اإلعرابٌة على آخر االسم المنقوص فً حالة النصبخطوات التطبٌق :
ٌقوم أحد الطالب بلعب دور ساعً البرٌد وٌقوم بتوزٌع البرٌد بشكل عشوائً على
الطالب بحٌث ٌشتمل كل برٌد على اسم منقوص ٌقوم الطالب بوضعه فً جملة وإعرابه .

التقوٌم :
حل تمرٌنات الكتاب المدرسً صفحة 51-49
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الزمن :

الدرس :االسم الممدود
األهدافٌ :توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن:
 ٌحدد مفهوم االسم الممدود. ٌمٌز بٌن االسم الممدود واالسم المنقوص ,االسم المقصور ٌوظف االسم الممدود توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعه اللغوٌة ٌشكل االسم الممدود شكالً صحٌحا ً سواء أكان مرفوعا ً أو منصوبا ً أو مجروراً. ٌحدد نوع الهمزة فً نهاٌة االسم الممدود.الوسائل التعلٌمٌة  :السبورة  ,أوراق عمل  ,جهاز عرض  ,مادة إثرائٌة
اإلجراءات التعلٌمٌة :
-

تنفٌذ النشاط التمهٌدي للتمٌٌز بٌن المنقوص والمقصور على النحو
التالً:

ضع خطا تحت االسم المقصور وخطٌن تحت االسم المنقوص
القاضً ,سنا ,هدى ,الداعً  ,الراشً ,فتى ,الدانً .
 عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة :النص :

الما ُء ضٌا ُء الحٌاة

قال تعالى ":الذي جعل َلكم األرض فراشا ً والسما َء بنا ًء وأنزل من السما ِء ما ًء فأخرج به من
الثمرات رزقا ً لكم".
لكل
هذه اآلٌة تدل على أهمٌ ِة الما ِء فً حٌاتنا ال نبالغ لو قلنا أن هللا جعل من الما ِء السَّر الدفٌن ِ
شًء على الكرة األرضٌة ,وباختفائها تصبح صحرا َء قاحلة ً,جردا َء ,ال وجود للحٌاة فٌها ال
إنسان  ,ال حٌوان  ,ال نبات  ,لذلك فإن بنا َء الحٌاة ِقائم على وجود الماء؛ لهذا فإن الماء ٌحظى
بعناٌة كبٌرة من قبل الدول  ,ومن أجلها تنشب المعارك والحروب بٌنها,فاألمطار المصدر
األساسً للماء على سطح األرض  ,وقلة األمطار فً بعض الدول جعلها تعانً من القحط
والجفاف و انعدام الحٌاة فٌها ومن نعم هللا أن منَّ علٌنا بدعا ِء االستسقاء لطلب المطر والتً
ٌلجأ إلٌها المسلمون حال تأخر األمطار الستمطار السما ِء ونزول المطر الذي ٌبشر بحدوث
النما ِء وٌنشر قً الدنٌا الضٌا َء.
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 قراءة المعلم للنص تتلوه عدة قراءات لبعض الطلبة . ٌناقش المعلم الطلبة بمعانً النص وأفلاره على النحو التالً:س /ما معنى قاحلة  ,جرداء  ,االستسقاء؟
س /ما جمع سر ؟ وما مضاد اختفاء ؟
س /ماأهمٌة الماء بالنسبة للكائنات الحٌة ؟
س /ما أهم مصادر المٌاه ؟
س /صف الحٌاة على الكرة األرضٌة بدون ماء ؟
س /هل تقتصر أهمٌة الماء لإلنسان فقط ؟
س /ماذا ٌسمى دعاء طلب المطر ؟
س /استخرج من النص  :مبتدأ  ,فاعالً  ,مفعوالً به  ,اسما ً مبنٌا ً  ,مصدراً ,حرفا ً ناسخا ً .

 ٌختار المعلم من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على االسم الممدود وٌعرضها علىالسبورة .
 -0الما ُء ضٌا ُء الحٌاة.
 -2قال تعالى  ":الذي جعل لكم االرض فراشا ً والسما َء بنا ًء وأنزل من السما ِء ماءً"
ً
قاحلة جرداء.
- -3وباختفائها تصبح صحرا ًء
 -4لذلك فإن بنا َء الحٌاة قائم على وجود الماء.
 -5لكنَّ هللاَ منَّ علٌنا بدعا ِء االستسقاء.
 الستمطار السماء ونزول المطر الذي ٌبشر بحدوث النما ِء. وٌنشر فً الدنٌا الضٌا َء . -قراءة العبارات ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات التً تحتها خط :
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 مناقشة الللمات مع الطلبة من خالل بعض األسئلة مثل :بماذا تنتهً لل للمة من هذهالللمات ؟ ما الذي ٌسبق الحرف األخٌر ؟والتدرج فً المناقشة إلى أن الللمات التً تحتها خط
فً العبارات التالٌة هً :
 السماء ,الماء ,بناء ,صحراء ,جرداء ,دعاء ,ضٌاءكلها أسماء معربة تنتهً بهمزة مسبوقة بألف زائدة .
 مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً :الكلمة

نوع الكلمة

معربة /مبنً

بماذا تنتهً

نوع الهمزة

عالمة إعرابها

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل :الللمات المعروضة هً عبارة عن أسماء ممدودة  ,تأمل الجدول ووضح المقصود باالسمالممدود
* االسم الممدود :هو االسم المعرب الذي آخره همزة مسبوقة بألف زائدة .
 الحظ الجدول ثم حدد أنواع همزة االسم الممدود ترد همزة االسم الممدود :* أصلٌة مثل ضٌاء
*-منقلبة عن أصل واوي مثل :سماء  ,دعاء ,أو ٌائً مثل  :بناء
زائدة مثل :صحراء
 ٌنظر حرلة االسم الممدود.هل تظهر الحرلة؟ ٌعرب االسم الممدود بالحركات الظاهرة حسب موقعه فً الجملة .خطوات التطبٌق :
ٌقوم المعلم باختٌار أربعة طلبةٌ ,قوم طالب بلعب دور األم (األسماء المعربة ) التً لها ثالثة
أطفال  ,كل طفل ٌلعب دور اسم من األسماء المعربة  ,االسم المقصور  ,المنقوص ,
الممدود,والحدٌث عن نفسه ,وذكر أمثلة ووضعها فً جمل مفٌدة .
التقوٌم:
حل تمرٌنات الكتاب المدرسً صفحة 62-60
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الزمن :

الدرس :األسماء المعربة والمبنٌة

األهداف ٌ:توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن :
 ٌمٌز بٌن االسم المعرب واالسم المبنً ٌحدد مفهوم االسم المعرب والمبنً ٌمٌز بٌن االسم المعرب واالسم المبنً. ٌوظف االسم المعرب والمبنً توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعه اللغوٌة . ٌعرب االسم المعرب والمبنً إعرابا كامالًالوسائل التعلٌمٌة  :البطاقات  ,جهاز عرض  ,السبورة  ,ورق عمل
اإلجراءات :
 تنفٌذ نشاط تمهٌدي للتمٌٌز بٌن المنقوص والمقصور والممدود على النحو التالًحدد نوع األسماء المعربة التالٌة :
الهادي .....................
الهدى.......................
مستشفى.....................
الشهداء.......................
الداعً......................
دعاء.......................
-

عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة :

النص :
ُ
الوقت لالسٌ ِ
ف
أقسم هللا تعالى بالوقت فً كتابه الكرٌم ؛قال عز وجل ":والعصر إنَّ اإلنسان لفً ُخسر"وقال
تعالى ":واللٌل إذا ٌغشى والنهار إذا تجلى " وال ٌقسم العظٌم إال بعظٌم ,فأولى اإلسالم الوقت
الكثٌر من االهتمام ألنَّ فٌه تتم األعمال الصالحة أو الطالحة وٌحاسب العبد بنا ًء على هذه
األعمال  ,وٌعلم مكانه فً اآلخرة  ,فاحرص على استغالل الوقت أحسن استغالل  ,فال ٌنفع
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شٌخ كبٌر ٌتمنى لو ٌرجع به العمر لٌستغل وقته فٌما ٌنفعه  ,فال
الندم على ما فات  ,فكم من
ٍ
َ
الوقت قد فات وال ٌنفع الندم وإنما كل لحظة ٌمكن
نسمح للشٌطان بأن ٌدخل من مداخل أنَّ
البداٌة منها  ,فلع َّل هذه اللحظة هً التً ٌبدأ فٌها اإلنسان تصوٌب أوضاعه هً المنقذة له ,
فالوقت كالسٌف إن لم تقطعه قطعك .
 قراءة المعلم للنص تتلوه قراءات لبعض الطلبة . ٌناقش المعلم الطلبة بمعانً النص وأفلاره على النحو التالً :س /ما معنى ُخسر و تجلى ؟
س /ما جمع وقت ؟ ما مضاد الصالح ؟
س /بماذا أقسم هللا تعالى فً النص ؟ وعلى ماذا ٌدل ؟
س /ع َّم ٌُسأل اإلنسان ٌوم القٌامة ؟
س /بماذا ٌمكن أن نستغل أوقاتنا بما هو مفٌد ؟
س /ما نتٌجة االستغالل الجٌد للوقت ؟

 ٌختار المعلم من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على األسماء المعربة و المبنٌةوٌعرضها على السبورة ,ثم ٌسٌر وفقا لطرٌقة اللتاب االستقرائٌة .
ُ
الوقت كالسٌفِ .
)0
 )2أقسم هللا عز وجل بالوقتِ.
َ
الوقت الكثٌر من االهتمام.
 )3أولى اإلسالم
ت أحسن استغالل .
 )4احرص على استغالل الوق ِ
ٌ )5جب عدم ترك المجال للشٌطان بأن ٌدخل من مداخل أنَّ ا َ
لوقت .
ُ
الوقت كالسٌفِ إن لم تقطعه قطعك .
)6
ٌحاسب العبد على هذه األعمال
)7
فلع َّل هذه اللحظة هً التً ٌبدأ فٌها اإلنسان
)8
قراءة العبارات ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات المخطوطة:
 مناقشة الللمات الطلبة من خالل بعض األسئلة مثل :هل تتشابه حرلة آخر حرف فًالللمات ,هل الموقع اإلعرابً للللمات مختلف والتدرج فً المناقشة للتوصل إلى أن
الللمات التً تحتها خط هً :
الو ُ
َ
الوقت  ,هذه  ,هذه
ت,
قت  ,الوق ِ
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 مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً :الكلمة

نوع الكلمة

معربة \ مبنٌة

إعرابها

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل : الللمات المعروضة هً عبارة عن أسماء معربة وأسماء مبنٌة  ,تأمل الجدول ووضحالمقصود باالسم المعرب ؟ وما المقصود باالسم المبنً ؟
 .االسم المعرب :هو االسم الذي تتغٌر حركة آخره بتغٌر موقعه من الجملة .
االسم المبنً :هو االسم الذي ال تتغٌر حركة آخره بتغٌر موقعه من الجملة .
 خطوات التطبٌق:ٌ ِّع بر كل طالب فً كراسته فً حدود سطرٌن عن دور الشباب فً رفعة األمم وتقدمها  ,ثم
ٌصنف األسماء المستخدمة إلى معرب ومبنً .
التقوٌم :
حل تمرٌنات اللتاب ص 69,68

الزمن :

الدرس  :األسماء المبنٌة
األهداف ٌ:توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن :
 ٌحدد مفهوم االسم المبنً ٌمٌز بٌن االسم المعرب واالسم المبنً. ٌوظف االسم المبنً توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعه اللغوٌة . ٌعرب االسم المبنً إعرابا كامالً ٌذكر أنواع االسماء المبنٌة .الوسائل التعلٌمٌة  :البطاقات  ,جهاز عرض  ,السبورة  ,ورق عمل
اإلجراءات :
 تنفٌذ نشاط تمهٌدي للتمٌٌز بٌن األسماء المعربة على النحو التالً :صنف األسماء المعربة التالٌة إلى مقصور ,منقوص  ,ممدود .
الساعً.........................
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العصا.........................
الحمراء............................
القاضً ..........................
الصحراء...........................
-

عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة :
فضل القرآن اللرٌم

قال تعالى  ":آلم ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هدى للمتقٌن الذٌن ٌؤمنون بالغٌب وٌقٌمون الصالة
ومما رزقناهم ٌنفقون "
القرآن الكرٌم كتاب هللا الخالد  ,وحجته البالغة على الناس جمٌعا ً  ,ختم هللا به الكتب السماوٌة ,
ً
هداٌة ورحمة للعالمٌن  ,وضمنه منهجا ً كامالً وشرٌعة تامة لحٌاة المسلمٌن  ,قال
وأنزله
تعالى":إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم وٌبشر المؤمنٌن الذٌن ٌعملون الصالحات أن لهم أجراً
كبٌراً " القرآن معجزة باقٌة ما بقً على هذه األرض حٌاة  ,كٌف ال وقد أٌد هللا تعالى به
رسوله محمداً – صل هللا علٌه وسلم – ونحن نعلم أنَّ هللا تحدى اإلنس والجن على أن ٌأتوا
بسورة من مثله  ,فكان عجز البلغاء والفصحاء قدٌما ً وحدٌثا ً أكبر دلٌل على سماوٌة القرآن ,
وأنه كالم رب العالمٌن .
قراءة المعلم للنص تتلوه قراءات لبعض الطلبة.
 ٌناقش المعلم الطلبة بمعانً النص وأفلاره على النحو التالً :س/ما معنى رٌب  ,الخالد ؟
س/مضاد قدٌما ً ؟ جمع كتاب ؟
س /هل خص هللا تعالى القرآن بقوم معٌن ؟
س /من الرسول الذى أنزل هللا تعالى علٌه القرآن ؟
س /لماذا أنزل هللا القرآن للناس ؟
س /هل ٌستطٌع أحد من البشر اإلتٌان بسورة كسور القرآن ؟
س /بماذا ٌبشر القرآن الكرٌم المؤمنٌن الصالحٌن ؟
س /استخرج من النص :مبتدأ ,فاعل  ,مفعوالًألجله ,مضاف إلٌه ,تضاد  ,جمع مذكر سالماً.
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 ٌختار المعلم من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على األسماء المعربة و المبنٌةوٌعرضها على السبورة .
 )0قال تعالى  ":آلم ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هدى للمتقٌن الذٌن ٌؤمنون بالغٌب ".
 )2قال تعالى":إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم وٌبشر المؤمنٌن الذٌن ٌعملون
الصالحات أن لهم أجراً كبٌراً".
 )3القرآن معجزة باقٌة ما بقً على هذه األرض حٌاة
 )4كٌف ال وقد أٌد هللا تعالى به رسوله محمد (صلى هللا علٌه وسلم).
 )5نحن نعلم أن هللا تحدى اإلنس والجن على أن ٌأتوا بسورة من مثله.

قراءة العبارات ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات المخطوطة
 مناقشة الللمات الطلبة من خالل بعض األسئلة مثل :هل تتشابه حرلة آخر حرف فًالللمات ,هل الموقع اإلعرابً للللمات مختلف ؟والتدرج فً المناقشة للتوصل إلى أن
الللمات التً تحتها خط هً :
ذلك  ,الذٌن  ,هو ,هذا  ,التً  ,هذه ,كٌف  ,نحن
 مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً :االسم المبنً

نوعه

إعرابه

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل : الللمات المعروضة هً عبارة عن أسماء مبنٌة  ,تأمل الجدول ووضح المقصود باالسم وماالموقع اإلعرابً لهذه األسماء .
االسماء المبنً :هً االسماء التً ال تتغٌر حركة آخرها بتغٌر موقعها من الجملة.
من األسماء المبنٌة ما ٌأتً:
 .0الضمائر بنوعٌها المتصلة والمنفصلة وتشمل:
 ضمائر الغائب (هو  ,هً  ,هما  ,هم ) ضمائر المخاطب ( َت  ,أنتما  ,أنتم )
أنت  ,أن ِ
 ضمائر المتكلم ( أنا  ,نحن ) .2أسماء اإلشارة ( هذا  ,هذه  ,أولئك )
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 .3األسماء الموصولة ( الذٌن  ,الذي  ,التً )
 .4أسماء االستفهام (كٌف  ,أٌن  ,متى )
خطوات التطبٌق :
ٌقسم المعلم الطالب إلى مجموعتٌن وٌطلب من المجموعة األولى أن تعبر فً سطرٌن عن "
"الجنة والنار" ثم تحدد االسماء المعربة فً الفقرة  ,والمجموعة الثانٌة تعبر فً سطرٌن عن
"عقوق الوالدٌن "ثم تحدد األسماء المبنٌة فً الفقرة .

التقوٌم  :حل تمرٌنات الكتاب ص 79 - 78
الدرس  :الفعل المبنً للمجهول (الفعل الثالثً )

الزمن :

األهداف ٌ:توقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن ٌلون قادراً على أن:
 ٌمٌز بٌن الفعل المبنً للمعلوم والفعل المبنً للمجهول . ٌحدد مفهوم الفعل المبنً للمجهول ٌحوِّ ل الفعل المبنً للمعلوم إلى فعل مبنً للمجهول . ٌوظف الفعل المبنً للمجهول توظٌفا ً صحٌحا ً فً مواضعه اللغوٌة . ٌعرب الفعل المبنً للمجهول إعرابا كامالً ٌمٌز بٌن الفعل المبنً للمجهول والفعل المبنً للمعلوم.الوسائل التعلٌمٌة  :البطاقات  ,جهاز عرض  ,السبورة  ,ورق عمل
اإلجراءات :
 تنفٌذ نشاط تمهٌدي للتمٌٌز بٌن الفعل المضارع والفعل الماضً على النحو التالً:أحدد نوع األفعال التالٌة من حٌث الزمن والعدد
ٌدرس........................
حصد.........................
قرأ.............................
ٌقطف .........................
مدح ...........................
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 عرض النص التالً ومناقشته مع الطلبة :صوموا تصحوا
ف الصٌام قدٌما ً منذ آالف السنٌن عند معظم شعوب العالم  ,وكان دائما الوسٌلة الطبٌعٌة
ع ُِر َ
للشفاء من كثٌر من األمراض ,ونجد األطباء منذ القدم ٌوصون بالصوم مثل سقراط  ,وأفالطون
,الذٌن ٌؤكدون أن الصوم هو الطرٌق الطبٌعً للشفاء من األمراض وهنا تتجلى معجزة قرآننا
العظٌم عندما ٌخبرنا عن وجود هذه الظاهرة عند األمم قبل اإلسالم ٌ ,قول تعالى ٌ":ا أٌها الذٌن
ِب على الذٌن من قبلكم لعلكم تتقون "ومن هنا ندرك أن الصٌام
ِب علٌكم الصٌام كما ُكت َ
آمنوا ُكت َ
جُ ِع َل فرضا ً على المسلم قبل أن ٌُس َم َع بأهمٌته فً العصر الحدٌث  ,إذ ٌعالج االضطرابات
النفسٌة  ,وٌقوم بتطهٌر خالٌا الجسم من السموم  ,وٌخلص الجسم من الوزن الزائد  ,وبالصٌام
األجر فً الدنٌا واآلخرة .
كسبُ
َ
ٌُ َ
 قراءة المعلم للنص تتلوه قراءات لبعض الطلبة . ٌناقش المعلم الطلبة بمعانً النص وأفلاره على النحو التالً :س /ما مفرد شعوب  ,أطباء  ,خالٌا ؟
س /مضاد قدٌما ً ؟ جمع مسلم  ,جسم ؟
ُرف الصٌام عند شعوب العالم ؟
س /متى ع َ
س /ما حكم الصٌام على المسلمٌن ؟
س /اذكر اآلٌة القرآنٌة التً تتجلى فٌها معجزة الصٌام ؟
س /اذكر بعض فوائد الصٌام ؟
س /ورد فً النص مجموعة من األسماء المعربة والمبنٌة اذكرها ؟
ٌختار المدرس من النص العبارات التالٌة التً تشتمل على األسماء المعربة و المبنٌة
وٌعرضها على السبورة.
-0
-2
-3
-4

ف الصٌام قدٌما ً منذ آالف السنٌن عند معظم شعوب العالم .
ع ُِر َ
ِب على الذٌن من قبلكم لعلكم
ِب علٌكم الصٌام كما ُكت َ
ٌقول تعالى ٌ":ا أٌها الذٌن آمنوا ُكت َ
تتقون"
ومن هنا ندرك أن الصٌام جُ ِع َل فرضا ً على المسلم قبل أن ٌُس َمعُ بأهمٌته فً العصر
الحدٌث
األجر فً الدنٌا واآلخرة .
كسبُ
َ
وبالصٌام ٌُ َ
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قراءة العبارات  ,ومطالبة الطلبة تأمل الللمات المخطوطة
 مناقشة الللمات من خالل بعض األسئلة مثل  :مانوع األفعال المخطوطة من حٌثالزمن ؟لم عدد حروف لل فعل ؟ ما حرلة الحرف األول؟ وقبل األخٌر للل فعل  ,هل
الفاعل للل فعل موجود  ,والتدرج فً المناقشة للتوصل إلى أن الللمات التً تحتها
خط هً :
ُكسب
ِب ,جُ ِع َل ٌُ ,س َمع َ ٌ ,
ف ُ .كت َ
ع ُِر َ
 مناقشة الللمات وتحلٌلها بشلل موسع من خالل الجدول التالً :الفعل

نوعه

ما حدث علٌه من تغٌٌر

أصله

إعرابه

 مناقشة الطلبة لمساعدتهم فً استنتاج القاعدة من خالل األسئلة الموجهة مثل : الللمات المعروضة هً عبارة عن أفعال مبنٌة للمجهول تأمل الجدول ووضح المقصودبالفعل المبنً للمجهول ؟
الفعل المبنً للمجهول :ما حذف فاعله  ,وجعل المفعول به نائبا ً عنه
ما التغٌرات التً تطرأ على الفعل المبنً للمعلوم (الثالثً ) لجعله مبنً للمجهول.
ٌبنى الفعل المبنً للمجهول من الفعل الثالثً فً الماضً بضم أوله وكسر ما قبل آخره
ٌبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل اآلخر
خطوات التطبٌق :
ٌقوم المدرس بتقسٌم الطالب إلى عدة مجموعات وتوزٌع أوراق عمل على المجموعات تشتمل
كل ورقة على سؤال ٌتشارك طالب كل مجموعة باإلجابة على السؤال.
/ابن األفعال التالٌة للمجهول
س ِ
ب...........................
َ -0ك َت َ
ٌ-2س َمعُ..........................
ص ُد........................
ٌ-3ح ُ
َ -4ز َر َع..........................
َ -5ر َف َع...........................
التقوٌم :
حل تدرٌبات الكتاب المدرس ص87-86
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ملحق رقم ()5
مقٌاس االتجاه نحو مادة النحو
جامعػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػر بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػادة الدراسػػػات العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ماجستير المناىج وطرؽ التدريس

السيد الفاضل /

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

حفظه اهلل ورعاه

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

الموضوع :تحكيـ مقياس االتجاه نحو مادة النحو
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بيدؼ معرفة أثر النصوص التكاممية في تنمية ميارات اإلعراب
واالتجاه نحو مادة النحو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

كقػػد تطمػػب ذلػػؾ إعػػداد مقيػػاس لقيػػاس اتجاىػػات الطػػالب نحػػك مػػادة النحػػك بيػػدؼ التعػػرؼ إلػػى
اتجاه الطالبات كمكقفينا مف مكضكعات القكاعد النحكية كدراستيا عمى طمبة الصؼ السابع
أرجو من سيادتكم االطالع على املقياس وإبداء رأيكم حول مدى:
 -1كضكح تعميمات مقياس االتجاىات.
 -2مناسبة العبارات لمستكل تالميذ الصؼ السابع األساسي
 -3مدل مناسبة الصياغة المغكية لعبارات المقياس.
 -4مدل ارتباط العبارات باليدؼ الذم كضعت مف أجمو في المقياس.

شاكرة حسف تعاونكـ
الباحثة  :دعاء عبداهلل الغفاري
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أختي الطالبة
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
يتكػػكف ىػػذا المقيػػاس مػػف ( )35فق ػرة كييػػدؼ إلػػى التعػػرؼ إلػػى اتجاىػػات طالبػػات الصػػؼ السػػابع
األساسي نحك مادة النحك العربي  ,كقد كضع ألجؿ البحث العممي فقػط  ,فالرجػاء أف تجيػب عػف
فقراتو بأمانة كصدؽ كجدية حتى يتحقؽ اليدؼ منو.
كالمطمكب إليؾ أف تق أرم كؿ عبارة عف المقياس بدقة ثـ تحددم شعكرؾ تجاىيا.
فػػإذا كنػ ً
ػت ت ػكافقيف عمػػى العبػػارة بشػػكؿ كبيػػر فضػػعي إشػػارة ( √ ) أمػػاـ رقػػـ العبػػارة كتحػػت خانػػة
بدرجة كبيرة.
كاف كنػ ً
ػت مػػثالن ت ػكافقيف عمػػى العبػػارة بشػػكؿ متكسػػط فضػػعي إشػػارة ( √ ) أمػػاـ رقػػـ العبػػارة كتحػػت
خانة بدرجة متكسطة.
أما إذا ً
كنت تكافقيف عمى العبارة بشكؿ صغير فضعي إشارة ( √ ) أماـ رقـ العبػارة كتحػت خانػة
بدرجة صغيرة.
فإذا ً
كنت تكافقيف فعميؾ كضع اإلشارة( √ ) تحت خانة بدرجة كبيرة كمػا ىػك مكضػح فػي الشػكؿ
التالي كالمثاؿ التالي يكضح كيفية اإلجابة عف المقياس.
الرقـ
-1

العبارة
أحب أػف أحضر حصة النحك

بدرجة كبيرة
√

-2

واآلف إلى األسئمة:
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بدرجة متكسطة

بدرجة صغيرة

الرقـ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بدرجة

العبارة

كبيرة

أشعر بسيكلة عند دراسة القكاعد النحكية.
أرغب في تخفيؼ بعض مكضكعات القكاعد النحكية
مف المقرر.
أحس بسيكلة عند التمييز بيف مكضكع نحكم كآخر.
أفضؿ أف تزداد عدد حصص القكاعد النحكية كؿ

أسبكع.

أشعر بعدـ القدرة عمى فيـ الكثير مف مكضكعات

النحك.

أحس بأف اإلعراب يمثؿ مشكمة لي.
أرل أف القكاعد النحكية تشمؿ عمى تفصيالت كثيرة

جدان.

-8

أحس بصعكبة عند حفظ القاعدة النحكية.

-9

أخصص جزءان مف كقت فراغي في دراسة النحك.

-10

أرل أف تعمـ القكاعد النحكية ال يساعدني في حياتي
.
أحس انو مف الممكف تعمـ المغة العربيػة دكف معرفة

 -11القكاعد

النحكية.

-12

أرل أف تعمـ القكاعد النحكية يكسبني القدرة عمى

التحدث بطالقة.

 -13أشعر أف دراسة القكاعد النحكية ال تضيؼ جديدان
لمعمكماتي.
-14

أشعر أف تعمـ النحك مفيد في التمكف مف المغة

العربية .
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بدرجة

متوسطة

بدرجة

صغيرة

 -15أرل أف تعمـ القكاعد النحكية ضركرم لكؿ تمميذ.
أحرص عمى تعمـ النحك ؛ألنو يساعدني عمى فيـ

 -16الكػالـ بػصكرة
صحيحة.

 -17أتمنى حذؼ مادة النحك مف المنيج .
 -18أشعر بالضيؽ عندما تستبدؿ حصة النحك.
 -19أستمتع بمناقشة القكاعد النحكية مع زمالئي .
 -20أشعر بأنني أذاكر قكاعد النحك مجب انر.
 -21تحببني دراسة النحك في المغة العربية .
 -22أشعر بالضيؽ عند عمؿ أم نشاط يتعمؽ بالنحك.
 -23القكاعد النحكية ليست ميمة في تقدير المجتمع .
.24
.25
.26
.27
.28

أشعر بتعب عند استذكار دركس القكاعد النحكية في
المنزؿ .
أصغي باىتماـ ألسئمة المعمـ في حصة القكاعد
النحكية.
أشعر بالممؿ أثناء شرح المعمـ لحصة القكاعد
النحكية .
أرل أف النحك مادة صعبة كمعقدة .
أشعر أف الكقت في حصة القكاعد النحكية يمر

بشكؿ طكيؿ كممؿ.

أرل أف أسئمة المعمـ في حصة القكاعد النحكية ال

 .29تساعدني عمى
التفكير.
.30

أرل أف النحك مادة صعبة االستيعاب حتى لك
استخدمت الكسائؿ الحديثة.
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.31

أشعر بالضيؽ عندما استمع لمناقشات تتعمؽ
بالنحك.

 .32أككف مشتت االنتباه في مادة النحك.
.33
.34
.35

أرل أنني في حاجة إلى تعمـ المزيد مف القكاعد
النحكية.
أحس أف مادة النحك العربي ممتعة.
أشعر بسعادة عندما أجيب عمى أسئمة متعمقة بمادة

النحك.
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ممحؽ رقـ ()7

قائمة بأسماء السادة المحكميف
الدرجة العممية

مكاف العمؿ

االسـ

أستاذ دكتكر – مناىج كطرؽ التدريس

جامعة األزىر -غزة

أستاذ مشارؾ – لغة عربية

الجامعة اإلسالمية

د .محمد سميـ مقاط

أستاذ مساعد – مناىج كطرؽ التدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .ماجد الزياف

أستاذ مساعد – مناىج كطرؽ التدريس

جامعة األزىر

أستاذ مساعد – لغة عربية

جامعة األزىر

د .عمر دحالف

أستاذ مساعد – مناىج كطرؽ التدريس

جامعة األقصى

د .إياد عبد الجكاد

أستاذ مشارؾ – مناىج كطرؽ التدريس

جامعة األقصى

د .صبرم الطراكنة

دكتكراه  -قياس كتقكيـ

جامعة مؤتة  -األردف

أ .بساـ صياـ

ماجستير – لغة عربية

جامعة األقصى

أ .فرج محمد األغا

ماجستير -لغة عربية

جامعة األقصى

أ .أميف عبد الغفكر

ماجستير – مشرؼ تربكم لغة عربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

أ .خالد المحاـ

ماجستير – مشرؼ تربكم لغة عربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

أ .محمد الغفارم

ماجستير  -مدرس لغة عربية

مدرسة ذككر دير البمح

أ .أنيسة أبك غانـ

بكالكريكس  -مدرسة لغة عربية

مدرسة بني سييال

أ.د .عطا حسف دركيش
د .يكسؼ عاشكر

د .محمد سالـ أبك غفرة
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ممحؽ رقـ ()0
خطاب تسييؿ ميمة باحث مف جامعة األزىر إلى وزارة التربية والتعميـ
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ممحؽ رقـ ()7
خطاب تسييؿ ميمة باحث مف وزارة التربية والتعميـ إلى مديرية التربية والتعميـ شرؽ خاف يونس
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ممحؽ رقـ ()4
خطاب تسييؿ ميمة باحث مف مديرية التربية والتعميـ – شرؽ خاف يونس إلى مديري المدارس
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ممحؽ رقـ ()47
إفادة إجراء تجربة الدراسة

052

ممحؽ رقـ ()44
صور مف تطبيؽ الدراسة
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