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 داءـــااله
        :إىل 

 .أسكنو اهلل فسيح جناتو رًح ًالدي  -

                    بلقائيا ،ًيذىب العناء  ،منو قٌتي ستمدُّأنيل العطاء الذي م -

                     حفظيا ًالدتي العزيزة، عطت بال حدًد عطاءً مٌفٌرًا امَنْ 

 .ًبارك يف عمزىا  اهلل

يل سنداً  ات معيم احلياة حلٌىا ًمزىا ًكانتقامسمن  -

 ،               ءالعزيزتني اآلَّ أخيتبعد اهلل ،ًعزتي يف ىذه الدنيا  ًعٌناً

 .مياءضً

 اهدي هذا اجلهد املتىاضع

     .الديهنتفع به اىل يىم يُ  سأل اهلل القدير ان يكىن علمًا وافعًاأو


 
 
 الباحثــة
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   متناناشكر و 
آؿوعمػى(محمػد نبينػاالحمدهللربالعالميفوالصالةوالسالـعمىسيدالمرسميف 

الديف. بيتوالطيبيفالطاىريف،وارضالميـعفاصحابوومفسارعمىىديوالىيـو
مد  مف يعترؼبفضؿ اف المرء سعادة دواعي وفاءًمف بشكره ،ويميج العوف يد لو

أفأتقدـببالغالشكرواالمتنافيطيبليبعداالنتياءمفبحثيبحقوعميو،وتقديًرالكرمو
فندي كاظـ أسماء الدكتورة الفاضمة أستاذتي اشإلى ،واتسعالتي البحث ىذا عمى رفت

كانتليو،باألشراؼةتفضمتمشكورفيتاليوتوييواحت،فمابخمتبنصيحة،والصدرىا
الدائـاألثرالكبيربمثابةاألخت،وكافلييودىاوتوييياتياومالحظاتياالقيمةوتشييعيا

البحث،ومشرفياالستاذالمساعدالدكتور ،الذيعبدالرسوؿسممافمازففيانيازىذا
بتويييو بيانبي وكاف مف،ساندني الكثير ومنحني أتممتوفكره، حتى وعممو، ييده

 اليزاء......دراستي خير عني اهلل فيزاىما الى، اليزيؿ بالشكر أتقدـ أف لي ويطيب
يسرنيويبيجو،الكبيرأعضاءلينةالسمنارلماقدموهمفمالحظاتقيمةكافليااألثر

بخبراتيـ الذيفأسيموا نفسيأفأدوفالشكروالعرفافباليميؿإلىاألساتذةالخبراءيميعًا
أ كتبتو ولما بالبحث الخاصة االستبانات قراءة في ووقتيـ أيؿ مف الصادقة ثراءإقالميـ

الناضجمفخبرتي العممي عطائيـ عموافمثنىالدكتورألستاذلوامتنانيشكريوأقدـ،
.قيمةوتوييياتنصائحمفليقدماهماعمىزايرعميسعدالدكتوراألستاذواليشعمي

االستاذالدكتورعبداهللالينابيأخياالكبروأويوالشكراليزيؿوالعرفافباليميؿالى
 قدمو لما دعـ ومف معنوي مصادر مف مكتبتو القيمة وامتناني شكري وأقدـ الست، إلى

الكثيروقدمتليالنصح التيمنحتنيمفوقتياوييدىا الفاضمةباسمةاحمداليميمي،
، األخواإلرشاد إلى باليميؿ والعرفاف اليزيؿ الشكر ةوالصديقتوأويو لماعمادوساـ

طتقدم مساعده مف لي الدراسةواؿو مدة ل، الشكر ايوبوأويو صالح الفاضؿ ممدرس
االنكميزية لمغة البحث ممخص لتريمتو ، عظيـواخيرًا أقدـ أف إال يسعني ال النياية وفي

لكؿمفأسيـمفقريبأوبعيدفيتقديـالمساعدةحتىولوبكممةشكريوبالغامتناني
ويؿأفييزياليميععنيأدعواهللعزوصدٍؽأسداىالتطويرالبحثوتويييولألصوب،

   عمميىذاخالًصالوييوالكريـوالحمدهللربالعالميف.وأفييعؿخيراليزاء،
  

 الباحثــة                                                             
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ص 
َّ
 البحثملخ

 الى الحالي البحث فيالمصورةاإلعرابقصصتوظيؼأثرتعرؼييدؼ
،ولتحقيؽىدؼالعربيةالمغةقواعدمادةفياالبتدائيالخامسالصؼتالمذةتحصيؿ

والبحثطبقتالباحثةتيربتياعمىعينةمفتالمذةالصؼالخامساالبتدائي بنات
يرى التي لمبنيف االبتدائية الفقار وذو ، لمبنات االبتدائية المرأة مدرستي بنيف(في

سمركزقضاءبعقوبة،واختارتالباحثةاحدىالشعبتيفاختيارىماقصدًيامفمدار
عشوائية بصورة المرأة مدرسة مف الاالبتدائية الميموعة لتمثؿ التيشعبة أ( تيريبية

تمميذاتيا  عدد (52بمغ درستيا وشعبةبتمميذة ، المصورة االعراب قصص توظيؼ
تمميذةدرستيابالطريقة(52تيا  ب(لتمثؿالميموعةالضابطةالتيبمغعددتمميذا

، عشوائيةومفاالعتيادية بصورة  أ( شعبة الباحثة اختارت لمبنيف الفقار ذو مدرسة
تالميذىا  عدد بمغ التي التيريبية الميموعة تمميًذا،52لتمثؿ لتمثؿ(  ب( وشعبة

تمميًذا،كافأتالباحثةبيفميموعات(29ذىا الميموعةالضابطةالتيبمغعددتالمي
ائًياباستعماؿتحميؿالتبايفلمميموعاتاالربعلبحث التيريبيتيفوالضابطتيف(احصا

في والسابؽلمعاـالعربيةالمغةدرياتمتغيرات المعمومات،الزمنيالعمر، واختبار
ؾفروؽوويدانولـتكفىنا،لألبويفالدراسيالتحصيؿفي(5 كاالسابقة،ومربعكاي

(.0,2,فيىذهالمتغيراتعندمستوى االربعذاتدالالتاحصائيةبيفالميموعات

(موضوعاتمفكتابقواعدالمغة2وبعدتحديدالمادةالعمميةالتيتضمنت 
لمموضوعات السموكية االىداؼ الباحثة ،صاغت االبتدائي الخامس لمصؼ العربية

وعرض ستدرسيا المتخصصيفتالتي عمى لبيافيا تدريسيا وطرائؽ العربية المغة في
فيصالحيتياومدىمالءمتيالمحتوىالمادةالدراسية.آرائيـ

 أوبعدىا عّدت وفؽ عمى تدريسية خطًطا االعرابالباحثة قصص توظيؼ
 التيريبيتيف الميموعتيف لتالمذة بنيف(المصورة و الطريقة بنات وفؽ وعمى ،

عمىمنيانموذييفإ بناتوبنيف(عرضتفالضابطتيفيموعتيتالمذةالملاالعتيادية
ا.مالخبراءوالمتخصصيفلبيافمدىصالحيتي
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  مف تألؼ بعدًيا تحصيمًيا اختباًرا الباحثة وتـ,2اعّدت ، اختبارية فقرة )
فيضوءآرائيـودقولمتحقؽمفصعمىميموعةمفالخبراءوالمتخصصيف،وعرض

الالز التعديالت ،ايريت لومة ثباتو، وحساب فقراتو تحميؿ طبؽ عينةاالختبار عمى
بمغ  استطالعية تمميذ225ت اً( مدرستي مف االبتدائوتمميذة لمبنات( الفضيمة ية

شعبتي مف لمفوتألفت ، و بنات لمبنيف( االبتدائية شعبتيوالمثابرة مف بنيف،لمفتألفت
 البناية في وىما نفسيا وبعد ، بعقوبة قضاء مركز تالمذةمف ايابات نتائج تحميؿ

،ويد(عماؿالوسائؿاالحصائيةالمناسبةالعينةاالستطالعيةومعاليتيااحصائًياباست
،ول صالحة يميعيا االختبار فقرات وسائؿاف استعماؿ تـ االختبار ثبات حساب

(.089,فبمغ وفمعامؿارتباطبيرسمنياحصائيةا

  استمرت التي التيربة انتياء 6وبعد التحصيمياسابيع( االختبار طبؽ ،
.عمىتالمذةميموعاتالبحثاالربعالبعدي

ظيراالتي:باالختبارالتائيوبعدتحميؿنتائجاياباتالتالمذةومعاليتيااحصائًيا

درياتتحصيؿ(بيفمتوسط0,2,داللةإحصائيةعندمستوىداللة ودفرؽذووي -1
التيريبية الالتيدرسف تمميذاتالميموعة بتوظيؼقواعدمادة العربية قصصالمغة

الالتيدرسف تمميذاتالميموعةالضابطةدرياتتحصيؿومتوسطالمصورةاالعراب
 .الميموعةالتيريبيةتمميذاتولمصمحةبالطريقةاالعتياديةالمادةنفسيا

درياتتحصيؿ(بيفمتوسط0,2,داللةإحصائيةعندمستوىداللة ودفرؽذووي -2
 الذيف التيريبية الميموعة قصصمادةدرسواتالميذ بتوظيؼ العربية المغة قواعد

 االعراب ومتوسط المصورة درياتتحصيؿ تالميذ الضابطة الميموعة درسواالذيف
 الميموعةالتيريبية.تالميذولمصمحةالمادةنفسيابالطريقةاالعتيادية

ذ -3 فرؽ يويد  وال داللة مستوى عند إحصائية 0,2,داللة متوسط تحصيؿ(بيف
تممدريات الالتي التيريبية الميموعة درسف يذات العربية المغة قواعد بتوظيؼمادة
تالميذالميموعةالتيريبيةالذيفدرياتتحصيؿالمصورةومتوسطاالعرابقصص

 المصورة.االعراببتوظيؼقصصالمادةنفسياادرسو
درياتتحصيؿبيفمتوسط(0,2,داللةإحصائيةعندمستوىداللة وفرؽذدووي -4

الذيفيدرسوفمادةقواعدالمغةالعربيةبنيف(وتالمذةالميموعتيفالتيريبيتيف بنات
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 بتوظيؼ قصص االعراب ،ومتوسط المصورة الميموعتيفدرياتتحصيؿ تالمذة
  بنات الضابطتيف بنيف(و نفسيادرسواالذيف االعتياديةالمادة ولمصمحةبالطريقة

 .تالمذةالميموعتيفالتيريبيتيف بناتوبنيف(
 الى اآلتي:الباحثة  خلصتوفي ضوء نتائج البحث 

،يـواالستيعابوالتطبيؽبشكؿييدافىذااالسموبيزيدمفقابميةالتالمذةعمىالف
واسترياعيا طويمة لمدة بالمعمومات االحتفاظ االسموببسيولة،وكذلؾ ىذا ويساعد

التالمذةعمىادراؾاىميةمادةالقواعدوتفادياالخطاءالنحوية.
:منيابيممةمفالتوصياتوصتالباحثةوأ

زيادةحصصقواعدالمغةالعربيةإلعطاءالوقتالمناسبالستعماؿقصصاالعراب -2
المصورةفيعمميةالتدريس.

عمىاالىتماـبقصصاالعرابالمصورة،لتنميةومعمماتياحثمعمميالمغةالعربية -5
التفكيرلدىالتالمذةبداًلمفالحفظاألصـ.

بطرويوب -2 تطبيؽائالعناية تتضمف تدريبية برامج ،واعداد العربية المغة تدريس ؽ
توظيؼقصصاالعرابالمصورةفيعمميةالتدريس،وكيفيةوضعخططتدريسية

لتطبيقيا.
منيا:مقترحاتعدةالباحثةواقترحت

المصورةاالعرابقصصالحاليةفيبياففاعميةتوظيؼلمدراسةايراءدراسةمماثمة -2
.لمراحؿدراسيةاوليةفيتنميةانواعالتفكير

5-  الحالية لمدراسة مماثمة دراسة تنميةايراء في القصص توظيؼ فاعمية بياف في
ميارتي الفيـالقرائي،واالستماع(.

.المصورةونوعاخرمفالوسائؿالتعميميةاالعرابقصصقارنةبيفايراءدراسةم -2
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 يوتات  ثبت احمل

رقـالصفحةالموضوع
بااليةالقرآنية

تاقرارالمشرفيف
ثاقرارالخبيرالمغوي
جاقرارالخبيرالعممي

حالمناقشةاقرارلينة
خاالىداء

دشكروامتناف
ز-ر-ذالبحثممخص

ض-ص-ش-سثبتالمحتويات
طثبتاالشكاؿ
ظ-طثبتاليداوؿ
غ-عثبتالمالحؽ
56-2 : التعريف بالبحثالفصل االول

4-5مشكمةالبحث.
27-4.اىميةالبحث
28-27.وفرضياتوىدؼالبحث

29-28حدودالبحث.
56-29تحديدالمصطمحات.

64-57 سابقة ثاني: جوانب نظرية ودراساتالفصل ال
46-58جوانب نظرية:
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45-59 :اواًل: القصص
59 مفيوـالقصة:-1
,2-59 لفظة القصص(فيالقرآفالكريـ.-5
22-,2التراثالقصصيعندالعرب.-2
22.ةاركافالقص-4
25.ةعناصرالقص-2
26-25انواعالقصص.-6
27رالنمو.اطواانواعقصصاالطفاؿبحسب-7
28-27ؽالتعمـبوساطةالقصص.ائطر-8
28اسساختيارالقصص.-9

42-29الخطواتااليرائيةلتدريسالقصة.-,2
45-42.اىميةتوظيؼالقصصفيالميدافالتربوي-22

46-45:ثانًيا/ االعراب
45 مفيوـاالعراب. -1
42-45نشأةاالعراب. -5
42صوراالعراب. -2
42-44اىميةاالعراب. -4
46-42اركافاالعراب. -2
46عالماتاالعراب. -6

64-47دراساتسابقة:-
27-47اواًل:دراساتعربية:

48-47 2994دراسةعزمي -1
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49-299448دراسةالماضي -5

299249دراسةالمسعودي -2
,29982دراسةالتكريتي -4
22-,52,,5دراسةالمنيعي -2
25-422,,5دراسةالشمري -6
22-425,,5دراسةالعزاوي -7
24-622,,5اليبوريدراسة -8
624,,5دراسةالعوادي -9

722,,5دراسةحمداف -,2
26-5,2222دراسةالتميمي -22
27-5,2226دراسةنوري -25

28-27ينبيةدراساتاثانيًا:
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 مشكلة البحث: 
ن مشكمة ضعف التالمذة في قواعد المغة العربية تكاد تكون عامة ،وىي إ        

تواجو أغمب المراحل الدراسية، وال تختص بمرحمة دراسية معينة لذا وجب التفكير في 
لإلسيام في إيجاد عالج ليذِه المشكمة  حديثة  وطرائق وأساليباستعمال استراتيجيات 

ن من أىم أمفتاح الخطاب ولغة التعبير ذلك  ألنيا ؛واقتراح بعض الحمول المناسبة
ىي صعوبة فيم مادة قواعد  االبتدائيةالتي يواجييا التالمذة في المرحمة  تالمشكال

تالزميم في المراحل الدراسية نيا فضاًل عن ا واستيعابيا، وتطبيقيا المغة العربية،
 عمى وجافة صعبة القواعد ان المربون ويرى بالدراسة الجامعية. ، انتياءً كافة الالحقة
 القواعد ان في الصعوبة تحديد التدريس واساليبو، ويمكن طرائق تطور من الرغم
التالمذة يرجع عزوف ، و (ٙٙٔ،ٕٜٙٔالجومرد،)لمغة  فمسفياً  منطقًيا تحميالً  اال ليست

ضجر منيا وضيق صدرىم بتحصيميا إلى طريقة تدريسيا العن تعمم قواعد المغة و 
التي تعتمد عمى حفظ القواعد النحوية من غير دراسة تحميمية ليا وال تطبيق واسع 
عمييا، والى عدم الربط بين القاعدة والمعنى ،مما يحيل الدرس إلى جفاف وجمود 

يفكر جديًا في تيسير  بتعميم قواعد المغة العربية أن ليذا يجب عمى المعمم الذي يقوم
 .(ٙ٘ٔ،ٜٜٓٔ)وزارة التربية، ن القواعد وسيمة ال غايةأيفيم و تعميميا 
 اىمالو، او انكاره يمكن ال امر العربية المغة قواعد في الضعف ظاىرة إنّ       

 المكتوبة، والعبارات الجمل الى نظرة وبأيسر استماع، بأدنى نمحظو أن ونستطيع
 العربية، المغة معممي بين حتى منتشرة، الظاىرة ىذه ترى أن المفجع األمر ولعل
ونتيجة لصعوبة القواعد ، (ٜٕٗ،ٜٜٜٔالبجة،)المتعممين أوساط بين بيا فكيف

ق ائتصمح لتدريسيا، ومعظم الطر التي  الطريقة المناسبةاختيار  العسيرالنحوية فمن 
 .(ٔٗ ،ٕٗٓٓمرنة)الدليمي وكامل ،المتبعة جامدة وغير 
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وقد تعددت أسباب الضعف في المغة العربية ،وبجميع فروعيا من نحوية       
مالئية، أو تعبيرية، وذلك النتشار العامية، وسوء تصميم المناىج المدرسية  وا 

عنصر التشويق ،ومنيا ما يتعمق بالمعمم وعدم تأىيمو التأىيل المناسب  وافتقارىا الى
نفسو وعدم رغبتو في إدراك الميارات  تمميذومنيا ما يرجع إلى ال ة تدريسو،وطريق

 .(ٖ-ٕ ،ٕٚٓٓ)النصار، األساسية في المغة العربية
التي تجعل من القواعد مادة  صعبة وجافة كونيا ال المشكالت ومن ضمن      

جعميا تكتنف كثيًرا من عناصر الجذب والتشويق فتعمل عمى الحفظ والتمقين فقط مما 
والشكوى من ضعف التالمذة في قواعد المغة ، (ٕٗ ،ٜٕٓٓ)روَّاي، اكثر صعوبة

العربية ال زالت شاخصة أمام المربين وىي من الموضوعات التي يشتد نفور 
النيا تعتمد عمى ميارة المدرس في اتباع  ؛المتعممين منيا، فيقاسون في سبيل تعمميا

 .(ٖٛٔ-ٖٚٔ،ٕٔٔٓ)زاير وعايز، لمتعممينالطريقة الناجحة لتوصيميا الى اذىان ا
بأن الضعف والنفور شائع في في التعميم لمست الباحثة من خالل تجربتيا قد و       

الصفوف  الىيالحق التالمذة إذ قواعد المغة العربية  في مادة مدراسنا وخصوصاً 
وضع لطبيعة واستيعاب ،دون فيم من وسببو الرئيس ىو تحفيظ التالمذة المنتيية، 

الكممات في الجمل ومواقعيا فييا، وتأثير دقة تحريكيا في تحديد معاني الجمل، 
 .قواعد وعدم توظيف الوسائل التعميمية المناسبة لمادة ال

من خالل وقد اجريت دراسات عديدة لتيسير تدريس قواعد المغة العربية        
 )العراقية(ىذه الدراساتعربية وعراقية، ومن  تجريب طرائق واساليب ،ووسائل عديدة،

ودراسة ، ٕٙٓٓودراسة العوادي  ،ٕٗٓٓ، ودراسة العزاويٜٜٗٔدراسة الماضي 
 .ٕٔٔٓودراسة نوري  ،ٕٔٔٓالتميمي

قصص االعراب المصورة، وذلك محاولة منيا  توظيفارتأت الباحثة لذا          
عربية، الذي أصاب تدريس  قواعد المغة ال في في معالجة أو تقميل حالة الضعف
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لعل ىذه الدراسة تكون مكممة لمدراسات السابقة وتسيم في حل قسم من جوانب 
 تيا .  المشكمة أو تخفف من حدّ 

 :أهمية البحث 
لقد خص اهلل سبحانو وتعالى االنسان بالعقل والقدرة عمى التعبير الصوتي فكان     
يعطي يو الكائن الوحيد الذي "ف (٘ٔ،ٕٚٓٓ)عطية،لمسموك البشري امظيرً 

 .لمموجودات اسماء، لذلك فان لمغة من االىمية ما يعادل اىمية خمق العالم"
                                              (ٜ ،ٕٜٙٔ)السامرائي ،         
لتواصل بين البشر فبيا يعبر كل شخص عّما يختمج في افضل فميا بيذا       

سو ،وىي أعظم الشعائر التي تميز خاطره بجمل تؤدي إلى التواصل مع بني جن
المغة ، و (ٚٔ،ٕٓٔٓتي،)المساّل ن األمم، ويكفي القول إنيا تميز اإلنسان عن الحيوا
المسموعة أو المكتوبة تترجم إلى  منيج التفكير والتعبير واالتصال فبالرموز)الكممات(
الكثير من فيي نظام دقيق يتطمب معان ويتم تحميميا وتفسيرىا وتعبر عن األفكار، 

 سمة إنسانية لمبشر ووعاء ثقافي لو.  المعارف والميارات ، فالمغة
 (ٕٔٔ-ٔٔٔ ،ٕٓٔٓ)مدكور،                          

فضاًل عمى انيا وسيمة من وسائل االتصال بين ابناء االمم والشعوب، ومن     
تي يعبرون بيا خالليا يستطيع ابناء االمم التفاىم والتخاطب فيما بينيم باألصوات ال

(، فبيا ُيحفظ ٖٗ ،ٜٗٛٔلتحقيق اغراضيم في المجتمع الذي يعيشون بو)ابراىيم،
تراث االمة ويّطمع الفرد عمى تراث االمم ، وىي اداة التعميم والتعمم واداة لمتأليف 
والتعبير ،اذ يستطيع االنسان ان يعبر بوساطتيا عن افكاره ومشاعره )سميمان 

الجسر الذي ينقل العموم من عصر الى عصر آخر ومن  (، وىيٓٔ،ٕ٘ٓٓوجابر، 
جيل الى جيل آخر وىي وسيمة تصل بين الحياة والفكر فتسبق وجود االشياء واحيانًا 
تمحقيا ، فالفكرة التي تجول في الذىن مجردة تنتقل الى اذىان االخرين بوساطة 
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نسانية متمثمة البشري، وىي سمة ا المغة اداة التفكير(، فٗٔٔ،ٜٗٙٔالمغة)مبارك،
كون المغة تعبر عن ىوية االمم ،وتمثل ل اقدم العصورو منذ ئبصوغ حركاتو ،ووعا

وصل بين الماضي، والحاضر لكون ابعادىا التاريخية ليا جذور فيي الىمزة 
تستوعب العصر، والتكنموجيا الحديثة ،وكذلك فميا جوانب وجدانية لتشكيل كيان 

 .االمم
ة من ىذه المغات التي تمثّمت فييا ىذه الخصائص ومما والعربية ىي واحد       

ُيعمي شأنيا دون غيرىا من المغات اشارة القرآن الكريم الييا في اكثر من آية مباركة 
قولو وىذا دليل التشريف والتكريم من لدن الباري عز وجل ، ومن ذلك 

 ولووق( ٖآيةفصمت:سورة ) {يَعْلَمُىنَ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُزْآواً عَزَتِيّاً لِّقَىْمٍ}تعالى:

رَيْةَ فِيهِ فَزِيقٌ فِي  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُزْآواً عَزَتِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُزَي وَمَهْ حَىْلَهَا وَتُنذِرَ يَىْمَ الْجَمْعِ لَا}

واكدت االحاديث النبوية واالثار الواردة  (ٚآيةالشورى:سورة ) {الْجَنَّةِ وَفَزِيقٌ فِي السَّعِريِ

 عمى فضل المغة العربية وذم المحن فييا وفضل اعراب القران واالحاديث النبوية
 .(ٕٛ٘، ٕٙٓٓ)الباتمي،

وقد جاء في كتاب فقو المغة لمثعالبي: " فان  من أحبَّ اهلل أحبَّ الرسول     
، ومن أحبَّ العرب أحبَّ ، ومن أحبَّ النبي العربي أحبَّ العرب ()المصطفى 

المغة العربية التي بيا نزل أفضل الكتب عمى أفضل العجم والعرب ومن احبَّ 
،  وفي األثر (ٕ ،.ت". )الثعالبي، دالعربية عني بيا وثابر عمييا وصرف ىّمتو الييا

" أحبوا العرب لثالث، () عن ابن عباس)رضي اهلل عنيما( قال، قال: رسول اهلل
 .(ٔ)القرآن عربي وكالم أىل الجنة عربي"ألني عربي، و 

تعمموا العربية فانيا تزيد في المروءة" وقال ايًضا " ()وقال عمر بن الخطاب       
ك بتعمم العربية فانيا تدل عمى صواب مَ في كتابو الى ابي موسى االشعري" ُمْر من ِقبَ 

                                                 
 م.ٖٜٛٔ،٘ٛٔ/ٔٔالمعجم الكبير، الطبراني، ٔ
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من المغات التي اثبتت خمودىا وديمومتيا رغم  ؛ النيا(٘،ٕٙٓٓ)آل مبارك،.الكالم"
الصعاب والظروف التي مرت بيا بين لغات الشعوب ، فيي المغة التي حفظيا 
الخالق وتشرفت بكالمو ،فخمودىا بخمود كتابِو العزيز فضاًل عن انيا تحمل بإحسانيا 

 مضت، وفقو العمماء وحضارة االمة وتأريخيا وثقافتيا لعدة قرون ()سنة نبينا
 (.ٖ ،ٜ٘ٛٔ)معروف، 

ولذلك حرص المسممون عمى العربية بأن ربطوىا بدعوة الناس الى االسالم ،       
فكان من دخل االسالم يتعمم العربية تعبًدا وتعظيًما ليا فبرز عمماء وفقياء وادباء 
اتقنوا العربية واصبحت لغة التعبير عن عموميم بل ووسيمتيم االولى في الدعوة الى 

وذلك كمو النيم اخذوا العربية مع الدين واعطوىا من الوالء والقداسة ما اعطوا  اهلل
عمرو ولذلك كان ابو  (،ٕٓ،ٜٙٛٔلمدين فكان ليا البقاء ،والنماء ،والجدة )محجوب،

، وفي ذلك (ٖٕٖ،ٖٜٛٔ:"عمم العربية ىو الدين بعينو" )زيدان،يقول بن العالء 
أىمية المغة العربية وضرورة االلتزام بقوانينيا استشعار من لدن اسالفنا رحميم اهلل ب

وسننيا حفاظًا عمى صحة الكالم وصواب العبارة وصواًل الى الغاية السامية اال وىي 
 الحفاظ عمى القران الكريم.

ولعل من اىم مالمح ىذا االىتمام وىذه العناية الفائقة بيذه الغاية السامية     
بوضعو المبنات االولى لعمم النحو الذي  (م عمي)الخطوة الرائدة التي اسسيا االما

 ىو عمود بقاء العربية وسبيل الحفاظ عمييا من المحن والخطأ.
تراثنا اإلسالمي الخالد من تمثل وترى الباحثة ان المغة العربية ىي المغة التي       

عموم وحضارة وادب ، وىي أداة التواصل إلى المعارف والميارات ، وتعد لغة خالدة 
غنية بمفرداتيا وتراكيبيا، النيا من أدق المغات نظامًا وأوسعيا اشتقاقًا وأجمميا أدبًا 
فأصبحت لغة العموم واآلداب والفنون قرونًا طويمة وقد تحدت الصعوبات عبر 
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، وىي المعّبر عن وحدة االمة وتماسكيا وارتباطيا  دين ودنيافيي بحق لغة  عصورال
 أرضًا وشعبًا.  

في وزارة التربية مؤكدة عمى سالمة المغة العربية  ت التشريعات التربويةوقد نصّ      
في المادة الثانية "عمى المؤسسات التعميمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد  جاءاذ 

لفًظا ، وكتابًة ،وتنشئة  المغة العربية لغة لمتعميم ، وعمييا أن تحرص عمى سالمتيا ،
دراك مزاياىا واإلعتزاز بيا"                                                                                       .الطالب عمى حسن التعبير والتفكير بيا وا 
 ( ٕ٘ٔ ،ٜٚٛٔ )المظفر،

 ياومن توجييات وزارة التربية إلى المدارس االبتدائية التي شرعتيا أن يجعم      
سماع  المعمم نصب عينيو كون المغة العربية لغة حية ،ويجعميا متصمة األجزاء ،وا 

وتجنب العامية ،واتصاليا ببقية المواد وذلك التالمذة قدر االمكان الكالم الصحيح 
 .(ٕ٘ ،ٖٜٙٔ)وزارة التربية، لتحقيق الغاية المرجوة من تعميم المغة العربية

وتعدُّ القواعد النحوية من اىم فروع المغة العربية ، واكثرىا اعتماًدا عمى العقل،      
ومنيا ينطمق المتعممون الى بقية فنون الكالم وتتكون لدييم احكام لغوية وذىنية 
تعتمد عمى القياس والتحميل والتعميل، فيتوافر ليم حّس لغوي يمّكنيم من ىضم المغة 

 .(ٔٛ،ٜٜٜٔ)المبدي، ا واالنطالق منياواستيعابيا والتعبير بي
 نطقاً والمسان ، إن اليدف من تدريس القواعد ىو تقويم األذن في السمع        
أي جعل التالمذة قادرين عمى االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة بطريقة  وكتابةً 

اعراب الكممات  نَّ أل ؛(ٕٚٔ،ٕٚٓٓصحيحة مع إظيار الحركات عمييا)أبو الييجاء،
بحركاتيا والجمل بصورتيا الصحيحة الخالية من المحن من خالل ضبط النطق، يعد 

المغة العربية وقواعدىا لما فييا من استقراء لكالم العرب التي تصون العموم  جلّ أمن 
                        الموصمة الى معرفة احكام اجزاء الكالم التي يتكون منيا.

 (٘ ،ٜٕٓٓ)ابن السراج،
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تمثل ي الذي نظريال وليما: الجانبجانبين اب تحّققواالىتمام بتدريس القواعد ي      
ميم لكون استعمالو من الضوابط  وفي تعميم تعميمات عامة شاممة عن المغة وى

يستعمل في مواقف و الوظيفي  اما اآلخر فيو الجانبلمقومات انتقال اثر التعميم ،
مان المسان لكتابة واالستماع ،وان ىذين الجانبين يقوّ مختمفة لتنمية القراءة وا

الثروة المغوية والتمييز بين الخطأ والصواب،  ينميانالمفاىيم واأللفاظ، و  ويصححان
التالمذة والتعمق في المغة والمشتقات وفيم القضايا النحوية والصرفية وتيسير مدارك 

 .(ٖٙٔ،ٕٔٔٓفي فيم ما يقرؤون ويسمعون )زاير وعايز،
جميعيم ال يختمفون في أن قواعد المغة العربية صعبة وجافة عمى  ون"والمرب      

تباع ىذه الطرائق أساليب منطقية مناسبة لمدارك  الرغم من تطور طرائق التدريس ،وا 
وان تميز المغة العربية عما سواىا بالتحريك ،ىو الذي حتم عمينا العناية  ،التالمذة

 .(ٖٚٔ،ٕٔٔٓ)زاير وعايز، فييا" بالنحو ،لضبط أواخر الكممات
من الصف ينبغي أن تبدأ عممية تعميم القواعد النحوية  ويرى المتخصصون أن      

الرابع االبتدائي ، وذلك لكون القدرات العقمية تستوعب بالتدريج وتتطور في المراحل 
 .(ٖٖٔ،ٜٓٛٔ)جابر وآخرون، الالحقة كونيا أساس عممية التعميم

 تووتسييل ميم و النشاط التواصمي الذي ييدف إلى إثارة التعمم،والتدريس ى      
والقرارات التي تم استغالليا  ويتضمن سموكو مجموعة األفعال التواصمية، حقيقية،ال

و وسيًطا في أداء موقف وصف،وتوظيفيا بكيفية مقصودة من المدرس الذي يعمل ب
اساليب وادوات ووسائل ولطريقة التدريس ، (ٕٗ،ٜٜٜٔتعميمي)الحيمة، –تربوي 

من عناصره   اً ل الى تحقيق اىداف الدرس ويكون عنصر و يؤدييا المدرس بغية الوص
يحقق االثر المطموب في  هِ كونو يمثل حمقة الوصل بين المتعمم والمنيج وىذا بدور ل

وعممية نجاح طريقة التدريس تعتمد اساًسا عمى اسموب ، (ٕٛ ،ٕٛٓٓ)عطية، التعمم
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بفاعمية المتعمم  عنىواإلجراءات العقمية والسموكية وبذلك فإنيا تُ  اتطانشمالتخطيط ل
 .(ٖٖ،ٕٔٔٓ)عبود وأمين، وزيادة اشتراكو وتشجيعو ،ودفعو إلى استثارة التفكير

والشكَّ ان معرفة المعمم الواسعة بطرائق التدريس المتنوعة ،وقدرتو عمى        
معرفة الظروف التدريسية المناسبة لذىنيات التالمذة  عمىاستخداميا ، تساعده حتما 

وممتعة  ّيقةوقدرتيم العقمية الستيعاب المعمومة، بحيث تصبح عممية التعميم ش
 .(ٕ٘،ٕ٘ٓٓ)مرعي والحيمة  ، إلمكانياتيم،ومناسبة 

 إذالمتعمم  اتايجابي اظيار وترى الباحثة ان لطرائق التدريس الحديثة اثرىا في     
تؤدي الى اظيار قدرات التالمذة الكامنة واالرتقاء بيا وتظير من خالل نتائج 

 .  الفاعميةاصابيا الجمود وقمة  عتياديةكون الطرائق االلالتحصيل، 
محتويات المنيج ولكنيا ترتبط بوسيمة  فييمكن لطرائق التدريس أن تؤثر و     

قميدي ،وان المغة االم والمغة التعميم عمى أوسع نطاق لتحقق توازن مع التعميم الت
 من أولويات الدراسة من بقية المواد التعميمية. دالرئيسة لالتصال تع

 (ٕٗ- ٖٕ ،ٕٜٜٔ)بالنك،                                                       
 وزيادة ، التدريسالى تحسين وتأتي أىمية الوسيمة التعميمية المتعمقة بالموضوع       

من الروتين واستثارة التفاعل الصفي وتنشيط  عممفاعميتو ،فتعمل عمى تحرير الم
وذلك إلشراك بيا ترسيخ المادة واحتفاظ التالمذة  فضاًل عندافعية التالمذة ورغباتيم ،

قد أولى المربون اىتمامًا ، و (ٕٗٗ-ٖٕٗ،ٜٕٓٓالعزاوي،) مختمف حواس المتعمم
ى مر العصور ومحاوالتيم لتحسينيا ولقد كانت نظرتيم كبيرًا بعممية التعمم والتعميم عم

 .                        إلى الوسائل التعميمية منذ القدم نظرة احترام لما ليا من اثر في تحسين ىذه العممية
 (ٕٓ،ٕٔٔٓ)عبيد،                                                               

ة عمى تدريس مادة المغة العربية، وسائل حسية وشبو ومن الوسائل المعين      
طة الحواس ،وذلك احسية ،فالوسائل الحسية ىي التي تؤثر في القوى العقمية بوس

بعرض ذات الشيء أو انموذجُو أو صورتو، فتجمب السرور لمتالمذة وتجدد نشاطيم 
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نيم، وتقوي ،وتحبب إلييم المادة، وتساعد عمى تثبيت المعمومات والحقائق في أذىا
 .نواحي التفكير وتدعو إلى دقة المالحظة

 (ٙٔٗ،ٕٔٔٓ، واخرون)الخزاعمة              
أنيا في إن استعمال وسيمة تعميمية في عممية التعميم تتبين ثمارىا التربوية        

ن التالمذة والمعمم وتؤدي إلى االيجابية واستثارة يفاعل بتتتجعل من العممية التعميمية 
أكثر من حاسة في  عمالألنيا تعمل عمى است ؛التالمذة وكذلك تزيد من خبراتيم

التعميم وىذا بدوره يعمل عمى ترسيخ وتعميق المادة الدراسية وتنمي القدرة عمى 
التفكير العممي السميم مع شعور المتعمم بأىمية ما اكتسبو من معمومات وىذا كمو 

 ة وتحقيق أىدافيا المنشودة.يعمل عمى إثراء مباشر لمعممية التربوي
 (ٜٖ-ٖٛ ،ٕٔٔٓ)الدعيمج،                  

إن استعمال الوسائل والتقنيات التعميمية تحقق األىداف التربوية من جانبي        
بعادىم عن الممل ب العنايةنيا تعمل عمى واالتربية والتعميم ، رغبات التالمذة وا 

دراك العالقات في والضجر وتكوين روح المرح والحيوية والن شاط وحب االطالع وا 
معرفة مكونات الموقف التعميمي، ومن جانب آخر معالجة مشكالت التعميم والتي 
تتمثل في ترسيخ المقرر الدراسي بشكل فّعال وايجابي وتذليل بعض العقبات وىذا 

 .(ٓ٘-ٛٗ ،ٕٔٔٓ)الدعميج، بدوره يؤدي إلى تحقيق األىداف التربوية
أداة تصميم العممية التعميمية وىي أساسية  ايضاً  الوسائل التعميميةتعد و        

ثرائو سير التعميم يلت  النيا تساعد التالمذة عمى التشويق وزيادة الدافعية لدييم.وا 
 (ٓٗ٘،ٕٔٔٓ)الورفمي وآخرون،   

عمى  ىمن عممية اإلثراء التعميمي بالوسائل التعميمية تغني التالمذة وتساعدال     
 تنمية الميارة العقمية وتعمل عمى فيم المواقف المعقدة والربط بين المفاىيم المختمفة. 

 (ٔٚ،ٜٕٓٓ)عبيد،                                                               
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وان من واجبات المعمم داخل غرفة الصف استثارة الدافعية لدى التالمذة        
ىتمامات معينة لدييم وتعد من األساسيات التي تعتمد عمييا وتوجيييا لتوليد ا

األىداف التربوية التي يعتمدىا النظام التربوي، وان استعمال الوسيمة التعميمية ال 
نما  وتقريبيا، قتصر فقط عمى توضيح المفاىيمي ق حقّ يعطي الحيوية والنشاط ،و يوا 

 .(ٖ٘- ٕ٘،ٕٔٔٓ،)عبود وأمين جعمو عممية مستمرةيىدف التعمم الصفي و 
ذا كان وتكامميا، في تطوير شخصية اإلنسان  ميمٌ  واالستثارة الحسية عاملٌ       وا 

إثراء عقل اإلنسان ببيئة حسية غنية بالمثيرات تسيم في إتاحة الفرصة لطاقاتو 
بالظيور فان العالقة القوية بين االستثارة الحسية واتساق الذات تدفع باإلفراد إلى 

جاه المواقف التي ال في انجازاتيم واتخاذىم لمقرارات الصائبة تُ فعّ  المشاركة بشكل
 .ي( ،ٕٓٔٓ)الصالحي، تواجييم في حياتيم اليومية

إن اهلل تعالى خمق االنسان وزوده بالبصر ،والسمع، والعقل، والممس ،وبالشم،       
منافذ  نوجعل لكل من ىذه الحواس وظيفة ال يؤدييا غيرىا وجعل كاًل منيا منفًذا م

، والمعمومة التي تدرك بأكثر من حاسة تكون ادعى لمثبات في ذىن المتعمم، التعمم
بضرورة  من حاسة وىذا ما اكده المربون بأكثرالذي يشترك  ىو الفّعالفالتعمم 

 وذلك لتحقيق اىداف التعميم بوقت اقصر وجيد اقل االستعانة بالوسائل التعميمية،
تم  ومن ضمن تمك الوسائل التعميمية التيلمتعمم فيكون ادعى لمثبات في ذىن ا

 .(ٜٙ- ٜ٘ ،ٕٛٓٓ)عطية، الصور والرسوم والقصص ىيتصنيفيا 
وترى الباحثة ان الوسائل التعميمية تمعب دوًرا ميمًا في تحسين عممية التعميم    

والتعمم فكمما كانت ادوات التعمم التي تسيل وتفسر الحقائق والمفاىيم في المقرر 
الدراسي اقرب الى الواقعية اصبح ليا معنى ممموًسا ووثيق الصمة باالىداف 

 التعميمية.
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كون النفوس ليمية العممية ىو استعمال االسموب القصصي التعم الوسائلومن       
 .(ٕٓٔ،ٕٔٔٓ)زاير، مولعة بو منذ القدم

بدأت حياة االنسان بقصة عمى وجو االرض؛ الن االسموب القصصي من       
انجح االساليب لمتقويم ،واليداية ، النيا مثيرة لعواطف الخير صارفة عن نوازع 

 ،م ولم تزل رفيقة اإلنسان في جميع المراحل التأريخيةكانت القصة منذ القدالشّر، اذ 
كانت سواء أ وفمسفتو فييا ،وىي تكشف نظرتو لمحياة كونيا تعبر عن آمالو وآالمو،ل

بالفكر والوجدان  كان مشاىدة فان إقبال اإلنسان عمييا ممكتوبة أ مالقصة مسموعة أ
  .(ٔٔ-ٓٔ،ٜٔٚٔ)نقرة، لما تحممو من شغف وشوق

في تغيير العقول  اً ان الوسيمة االكثر فاعمية وتأثير  Simmonsوتؤكد سيمونز       
واالتجاىات واساليب التفكير وحتى في تغيير العقائد والقيم لدى االفراد وفي جميع 

كونيا تالمس لمن اشكال الخرائط العقمية  الً شك دالمراحل العمرية ىي القصة وتع
 صة بانيا كاليواء والدورة الدموية لإلنسان. فيصف الق Bayyatالالشعور ،اما بيات 

 ( ٛٗ،ٜٕٓٓ)قطامي والفرا ،                                                  
سموكية  مالئمة تسيم  اً تأتي أىمية قراءة القصص في اكساب التالمذة أنماطو      

القيم والمبادئ في النمو المغوي إلثراء الحصيمة المغوية، والعقمي المتمثل في غرس 
الخمقية السميمة من خالل التذكر والحفظ عن طريق التخيل، والنمو االجتماعي من 

والنمو النفسي ويتمثل في الدور  خالل بث العواطف النبيمة وطبع الخمق الفاضل،
كون المستمع يتوحد مع الشخصيات التي تذكر في لاالنفعالي والمشاركة الوجدانية 

 .(ٜٛ-ٜ٘،ٕٙٓٓ)عبد الحميد، القصة
إن أسموب إنزال الصور الفوتوغرافية مع القصص اعتمدتيا الكثير من       

المجالت وىو ابتكار لعالم السيناريوىات فيرغم القارئ عمى متابعة القصة بحواسو 
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بكة ، لموضوع ومضمون وشكل الحُ اً متحرك جميعًا، حتى يخيل إليو انو يشاىد فمماً 
 .(ٖٛٓ-ٖٚٓ،ٕٓٔٓ)الموسى، السرد متكامالً ىذا بدوره يجعل و والصراع 
حوارية ،ويجوز أن الطريقة اليجوز لممعمم استعمال القصة بطريقة  السرد أو بو        

 (،جورج اليوت)ومنيم  ونكما أشار إلى ذلك الكّتاب النفسي يستعمل الطريقتين معاً 
 .(ٜٜ ،ٜٜٙٔ)نجم، ق التحميمية المباشرةائمن الطر  دكونيا تع( لمردث)و(، فيمدنج)و

تقوم بأفعال ضمن مواقف، فإنيا تتضمن اذا احتوت القصص عمى شخصيات و       
يير يؤدي الى تغ اً نموذج المستعمل عنصر االوبذلك يكون  ،نماذج مناسبة لمقصص

ويظير من خالل المكون الذي اّدت اليو القصة فمنو  ،القيم واالتجاىات والسموكيات
 .(ٚٗ،ٜٕٓٓوالفرا،)قطامي  وانفعالي، معرفي 
ن ألدب االطفال أىمية في التزود بالخبرات والوصول إومما يجدر االشارة        

كونو يساعد في إثراء القاموس المغوي فتتوضح لإلى الرقي بالمحصول المغوي 
المعاني والمفاىيم التي كانت غامضة وكذلك إذا كانت القصة مشاىدة بالصورة 

ن  ،(ٔ٘،ٕٜٛٔ)نجيب،ت والخبرا ةالجديدوتفسرىا فتمده باألفكار  أدب األطفال وا 
عود التالمذة عمى القراءة يالذي يشمل القصص ينمي المعرفة وخصوصًا المغة و 

عرابًا في الحقول التربويةيالسميمة نحويًا وصرفيًا، كونو   عتني بضبط الكممة بنيًة وا 
متكامل منذ والعمل القصصي ىو عمل ، (ٕٙٓ-ٕ٘ٓ ،ٜٕٓٓ)قطامي والفرا،كافة 

لمقصة  اً لعنوان مفتاحاالبدء وحتى الخاتمة، وكل جزء منو لو ىدف، وغاية فيكون 
 .ولمبدء وظائف منيا التشويق واإليقاع النثري، وتحديد جو القصة النثري

 (ٕٔ-ٚٔ،ٕٗٓٓ)العنبكي،              
حديث تأتي أىمية القصة لتنمية كثير من الميارات والقدرات كالتواصل وال       

ثراء المصطمحات المغوية والقرائية، والجو الذي يسوده من  واإلنصات والتنمية وا 
المتعة واالسترخاء، وكونيا من أقدم الوسائل لذا  فضاًل عنالشعور باألمان والحب 
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، ولذلك (ٖٔٔ-ٖٓٔ،ٕٛٓٓ)القزويني، أثبتت الكثير من الدراسات أىميتيا لمنمو
جمع لممساعدة في التنشئة الثقافية أا العالم ن القصص والحكايات يوظفيأ"نجُد: 

.      "اً توى اإلرشادي وتعديل السموك ثانيوتربية الطفل عمى المستوى التعميمي أواًل والمس
يسيم المدخل القصصي في تحقيق اليدف التربوي ، و (ٖٗٔ،ٕٙٓٓ)عبد الحميد،

ىي تربي الخيال وتسمو و  تجاىيم فيو يتيح الفيم واالستيعاب مع استمالة العواطف
فضاًل بو وتنمي المواىب والفضائل الخمقية، وليا وظائفيا التربوية في تقويم النفس 

التسمية والفكاىة وتعمل عمى غرس العادات الحسنة ،كونيا تناسب جميع  عن
  .(ٖٔ،ٜٕٓٓ)حسين، األعمار ولمختمف المراحل الدراسية

تقديم المعمومات والحقائق بشكل قصصي تعد طريقة التدريس القائمة عمى        
ق التقميدية التي تندرج تحت مجموعة العرض، وىذِه الطريقة تعد من اقدم ائ،من الطر 

ق التي استخدميا االنسان لنقل المعمومات والعبر الى االطفال ،وىي من ائالطر 
خاصة االطفال منيم ،كونيا تساعد عمى جذب  ةق المثمى لتعميم التالمذائالطر 
تباىيم وتكسبيم الكثير من المعمومات والحقائق التاريخية ،والخمقية، بصورة شيقة ان

انيا لون  فضاًل عنوبذلك فان القصة ، (ٜٖٕ،ٕٔٔٓ،واخرون ةم)الخزاع وجذابة
 ادبي فيي من المؤثرات العممية التكنموجية التي تساعد عمى تقريب المفاىيم المجردة

 
       من خالل تنمية المعمومات وتوسيع الخبرات وغرس القيم المرغوبة وتنميتيا 

 .(٘ٛ،ٜٕٓٓ)احمد،
يعد استعمال القصة التعميمية إحدى الوسائل التعميمية / الّتعمُّمية ذات األىمية       

معًا كما إن الرواية القصصية ُتحدث  يموعقم مذةالكبيرة في مخاطبة وجدان التال
تنوعًا معرفيًا لدى التالمذة من خالل األفكار والحوادث وما يتخمميا من عمميات 

في الربط والتحميل والتفسير والتقويم، وغيرىا من العمميات العقمية التي  ييمعقمية لد
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التي إحدى وسائل اإليضاح  فالقصة، (ٓٓٔ،ٕٕٔٓقد تحدثيا تمك الوسائل)نبيان،
التخيل  والتشويق وبعث الرغبة لمتالمذة لما تممكو من روعة تستعمل لالستثارة،

  .(ٕٗ،ٜٜٙٔ)نجم، والتصوير
وسيمة تعميمية ليا شروط في بوصفيا استعمال القصص المصورة  نَّ ثمَّ إ        

متيا ألعمار التالمذة ءارتباط القصة بموضوع الدرس، ومال وجوب التدريس منيا
القصة حول افكار وحقائق ومعمومات وتقدم القصة بأسموب سيل وشيق  ،وان تدور

يجذب انتباه التالمذة ويدفعيم الى االنصات واالىتمام ، وتكون الحوادث المقدمة في 
اطار القصة متسمسمة ومتتابعة وفي ىذِه الشروط يتبين ان اتباع الطريقة القصصية 

ب ان يكون المعمم لو قدرة كبيرة في القاء السرد القصصي الذي طمّ تفي التدريس ت
يتناسب مع مستوى تالمذة المرحمة التي يعمل بيا ، وترتبط بموضوعات المنيج 

 في فروع المغة العربية المقرر،وكما يتضح ان ىذِه الطريقة يمكن ان تستعمل
 .(ٕٓٗ،ٕٛٓٓ)القزويني،

ريق القصة ىو مناسبة الصوت ومن أسس التطبيق الناجح لمدرس عن ط    
والحركات اإليقاعية التي يبدييا المعمم أثناء سرد القصة، ودمج التالمذة ،وتفاعميم ، 
وتوضيح العالقات التي تربط بين حوادث وشخصيات القصة التعميمية من خالل 

تكون قراءة المعمم و ،  تالمذةالجذب والتشويق؛ ألنو من المتوقع ان يقمده ال، التالمذة
يسمع صوت نغمي  إذالسردي او التمثيمي ، المعمم صوت فنمذجةلمقصة بصوت 

محدد لو صفة عال لتحدد العالقات بين الشخصيات التي تدور حوليا حوادث 
حتى يعتادوا لفظيا  تالمذةالقصة، وذلك لتكشف األشياء الصعبة في لفظيا لدى ال

 .(ٗٓٔ-ٔٓٔ،ٕٔٔٓ)نبيان، بطالقة
 االعراب المصورة  توظيف قصص أنَّ فيترى الباحثة  في ضوء ما تقدمو      

ن أفكارىا تحقق ال، ويعمل عمى ابقاء اثر التعمم جذب انتباه التالمذةيباسموب شيق 
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ساعد ايًضا عمى توظيف الحواس لدى التالمذة وعمى وجو ت، و وغاياتو أىداف الدرس
اثر التعميم من تحميل وتفسير ومن ثم زيادة بقاء  الخصوص )السمع، والبصر(،

 لوقائع السرد القصصي، ويحد من الممل الذي يصيب التالمذة .
خطر المراحل لتشكيل أكونو لإن التعميم في المرحمة االبتدائية يمثل األساس        

شخصية الطفل ،فيضم التالمذة باختالف أوضاعيم االقتصادية، واالجتماعية، 
واالتجاىات  والمعارف، ص فيذه المرحمة تقدم الميارات،ويتحقق فيو مبدأ تكافؤ الفر 
 .كوين الشخصية لبقية المراحلتالتي تؤثر في جميع جوانب 

 (ٓٓٔ،ٖٜٜٔ،وعطا )الكندري           
 يكون النمو الجسمي، و سنة ٕٔ-ٜمرحمة الطفولة المتأخرة من  يحّدد بعضيم      
النشاط العقمي ببطيئًا بالنسبة لممراحل القبمية والبعيدة ، فتتميز ىذه المرحمة  فييا

والتكوين اإلدراكي، وزيادة الدقة والميارة والتوازن في الحركات، ويستطيع الطفل أن 
يعبر عن األفكار في القصة التي يقرأىا كما تمذ لو ،ويميل إلى التمثيل ،فيقف عند 

 الً يحصتفي صياغة االستفيام، ويتعجب ويكتسب  الفاصمة ،ويستفيم صوتًيا
  .(ٕٓ٘-ٖٕٗ،ٖٕٓٓ)عويس،اً لغوي

لكونيا تمثل األساس الذي  ضرورة ممّحة االىتمام بالمرحمة االبتدائيةومن ىنا أصبح 
تبنى عميو المعرفة من خالل استعمال القاعدة  النحوية واصول تطبيقيا بصورة 

 صحيحة.
 تدرس قواعد المغة العربيةالن لصف الخامس االبتدائي االباحثة  تر ااخت وقد     

بشكل مستقل فيتعرف التالمذة عمى أنواع الفعل وأقسام الجمل وماذا و بكتاب منيجي 
كونيا تمثل المبنة فمالمرحمة االبتدائية  اما اختيارتعني القاعدة وكيفية تطبيقيا 

االعراب  ف قصصاألساسية في بناء التعميم الصحيح ومرتكز المجتمع وبتوظي
 ىوتجذب انتباىو وتبق يقةتصبح المادة الجافة والصعبة سيمة لممتعمم وش المصورة
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ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتكون ، وىذا ما اشار اليو المربون وعمماء النفس ىااثر 
 بتوظيف قصص االعراب المصورة. ةنيالمعحمقة في سمسمة البحوث العممية 

 ومما تقدم تتجلى أهمية البحث يف اآلتي:    
قواعد المغة العربية النيا تعد وسيمة لتقويم السنة التالمذة، وعصمتيم  ضبط .ٔ

 من الخطأ في الكالم ،وتكوين عادات لغوية صحيحة لدييم.
عنصًرا فّعااًل وميًما من عناصر العممية  وصفيااىمية الوسائل التعميمية ب .ٕ

 .في إثارة االنتباه التعميمية
اىمية المرحمة االبتدائية النيا تعد المبنة االساسية لممراحل الالحقة وتوظيف  .ٖ

تسييل عممية التعميم لممادة فأنيا  فضاًل عن االعراب المصورة قصص
 تعمل عمى غرس القيم الحميدة والمواعظ .

الدراسة  والباحثين من نتائج ومعمماتيا امكانية افادة معممي المغة العربية .ٗ
 ،وتشجييم عمى تطبيق ىذه االساليب التدريسية.

امكانية افادة الجيات المختصة في وزارتي التربية، والتعميم العالي والبحث  .٘
  العممي من نتائج الدراسة.

 :وفرضياته هدف البحث
ييدف البحث الحالي إلى تعرف :" أثر توظيف قصص االعراب المصورة          

 في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية".
 ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية:

( بين متوسط 0ٓ٘ٓال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ٔ
المغة  قواعدمادة  الالتي يدرسنَ  تمميذات المجموعة التجريبية درجاتتحصيل 

ومتوسط درجات تمميذات المصورة  االعراب قصصالعربية بتوظيف 
 .بالطريقة االعتيادية المادة نفسيا  الالتي يدرسنَ المجموعة الضابطة 
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بين متوسط  (0ٓ٘ٓال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ٕ
قواعد المغة  ن مادةدرسو يتالميذ المجموعة التجريبية الذين  درجاتتحصيل 

المجموعة تالميذ درجات المصورة ومتوسط االعراب  العربية بتوظيف قصص
 المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية. ندرسو يالذين الضابطة 

بين متوسط  (0ٓ٘ٓال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ٖ
مادة قواعد المغة  تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسنَ  درجاتتحصيل 
تالميذ  درجات تحصيلالمصورة ومتوسط  االعراب بتوظيف قصصالعربية 

 االعراب بتوظيف قصص ن المادة نفسيادرسو يالمجموعة التجريبية الذين 
 المصورة.

بين متوسط  (0ٓ٘ٓال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ٗ
الذين يدرسون بنين(  و تالمذة المجموعتين التجريبيتين )بنات درجاتتحصيل 

المصورة ،ومتوسط  االعراب بتوظيف قصصمادة قواعد المغة العربية 
الذين يدرسون  بنين(و تالمذة المجموعتين الضابطتين )بنات  درجات تحصيل

 بالطريقة االعتيادية. المادة نفسيا

 حدود البحث:
 -:ــــبالبحث الحالي  تحددي

تالمذة الصف الخامس االبتدائي في المدارس االبتدائية من مركز   -ٔ
 (ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓمحافظة ديالى / بعقوبة لمعام الدراسي )

خمسة موضوعات من كتاب قواعد المغة العربية المقرر تدريسو لتالمذة  -ٕ
،المفعول ىي)الفاعل و  ،مٕٔٔٓالصف الخامس االبتدائي الطبعة الرابعة 

 .بِو ،المبتدأ والخبر ،كان وأخواتيا ،إنَّ وكأنَّ (
 خمس قصص من قصص االعراب المصورة. -ٖ



 09                            التعريف بالبحث.........................................................ل االول الفص

 

 

 م.ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالفصل الدراسي االول لمعام  -ٗ

 حتديد املصطلحات: 
 :ثـر  ال  - أ
 اي بعده، ِإثِرِه وفي َأَثِرهِ  ثار وُأثور، وخرجُت فيآثر لغًة : "بقية الشيء ،والجمع األ

 .مجمد األول(ال ٕ٘، ٕ٘ٓٓ)ابن منظور، : تتبعت اثره"و َتأثَّرتو وْأَتَثْرُتو
 اما اصطالحًا فقد عّرفه كل من:

 .(ٖٚ ،ٜٓٙٔ)صميبا ،  و : "النتيجة الحاصمة عن الشيء "صمبيا بأن -0
الحفني بأنو: "نتيجة تترتب عمى حادث او ظاىرة في عالقة سببية؛ او أثر  -2

  .( ٖٕ٘ ،ٜٛٚٔ)الحفني، "حالة من االشباع او عدم االشباع
  :)الثر( التعريف اإلجرائي لـ

ىو النتيجة التي تظير في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة      
 قواعد المغة العربية.

 توظيف: -ب
التوظيف لغًة: ]وظف[الَوظِيفة من كل شيء: ما ُيقدَّر لو في كل يوم من ِرزق َأو 

وجمعيا الَوظائف والُوُظف. وَوَظف الشيَء عمى نفسِو راب، ف او شَ طعام َأو عمَ 
ياه، وقد وظَّفت لو توظيفًا عمى الصبي كل يوم حفظ آيات ووظََّفو توظيفًا: ألزميا إِ 
 .(٘ٔمجمد  ٕٓٗ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور، من كتاب اهلل عز وجل

 
 كل من : فقد عّرفه اصطالحاً اما 

تحقيق التكيف وفًقا لمبيئة رزوق بأنو " وظائف يؤدييا الكائن الحي من اجل  -ٔ
 .(ٖٖٗ،ٜٚٚٔ)رزوق، المحيطة"
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غوشة بأنو " مجموعة من السياسات واإلجراءات واألساليب المتبعة التي  -ٕ
                                 .( ٗٓٔ،ٕٜٛٔ)غوشة، يجب أن ينظر إلييا المرء من خالل الواقع البيني"

في شيء واقعي أو متخّيل  سيالمي بأنو " تثبيت كمية من الطاقة النفسية -ٖ
 .،ذكرى أو امتثال يمنحان عمى ىذا النحو اكبر قيمة لمتوظيف"

 (ٕالمجمد  -ٚٓٛ ،ٕٔٓٓ) سيالمي،                                   
النجار بأنو" التكيف الشكمي التام واإلىمال التدريجي لكل األشياء غير -ٗ

وبالتالي سوف نصل إلى  الضرورية التي ال تممك أي صمة بعممية التوظيف
 .( ٔٔ ،ٕٗٓٓ)النجار، نتائج مالئمة لميدف"

 التعريف اإلجرائي لـ ) توظيف ( : 
عممية استعمال قصص اإلعراب المصورة بحيث، تكون وسيمة تعميمية  ىو     

لتجسيد ما فييا من  مساعدة لمنيج قواعد المغة العربية لمصف الخامس االبتدائي،
دراكيا .أحداث وصور وألوان،   كي تكون قريبة إلى أذىان التالمذة بغية فيميا وا 

 ِقَصص :  - ت
ة: الخبر وىو الَقَصُص. وقّص عم القصص و قَ  يَّ لغًة: الِقصَّ وَقَصصًا:  اً صّ خبره يقصُّ

حتى صار  المصدر وضع موضع بالفتح، َصُص: الخبُر الَمْقصوص،َأْوَرَده. والقَ 
 . ة التي تكتبصّ بكسر القاف: جمع القِ  ،َمَب عميو. والِقَصصاغْ 

 (ٕٔ،المجمدٕٓٔ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور،         
 كل من : فقد عّرفها اصطالحاً اما 

الطاىر بانيا: "ىي حادثة مغرقة في الخيال تروييا الشفاه وتتناقميا األجيال  -ٔ
 .وتتفنن في عرضيا وال يخمو منيا  شعب عمى وجو األرض" 

 (٘،ٜٚ٘ٔ)الطاىر،                                                             
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نجم بأنيا :"مجموعة من األحداث يروييا الكاتب ،وتتناول حادثة أو حوادث  -ٕ
عدة تتعمق بشخصيات إنسانية مختمفة ،تتباين أساليب عيشيا وتصرفيا في 

األرض، ويكون متفاوًتا الحياة ،عمى غرار ما تتباين حياة الناس عمى وجو 
 .(ٜ،ٜٜٙٔمن حيث التأّثر والتأثير" )نجم،

جابر بأنيا: " من أحب ألوان األدب إلى األطفال، تشد انتباىيم لما فييا من  -ٖ
حركة مستمرة ،وتطور تدريجي لألحداث ،تجري عمى أيدي مجموعة من 
الشخصيات في شكل صراع يشوق السامع ،ويدفعو إلى تتبعيا في إصغاء 

  .(ٗٙ،ٜٓٛٔ)جابر وآخرون ، مام"واىت
حالوة بأنيا : "اقرب الفنون األدبية إلى نفس الطفل وأحبيا عنده ،تشدُه  -ٗ

ع بيا ويطمب المزيد منيا مرات تبإبطاليا ،وتثيره بأحداثيا ،فيقبل عمييا ويستم
 .(ٚٔ ،ٕٓٓٓ)حالوة، عديدة"

 قصص( :) ـمـلالتعريف اإلجرائي 
يا الباحثة  لدى عينة البحث في عممتالتعميم التي استىي وسيمة من وسائل       

ثارةثراء خيال التالمذة و ( البنات وبنينالمجموعتين  التجريبيتين) انتباىيم وتوظيف  ا 
من تشويق لمعرفة شخصيات القصة، وموضوعيا ،وتسمسل جميع الحواس لدييم 
 احداثيا وكيف تنتيي.

 اإِلعراب: -ث
ْبُت لُو الكالَم  اإِلْعراب لغًة : وَأْعَرَب كالَمو ِإذا لم َيْمَحْن في اإِلْعراب. ويقال: َعرَّ

 و لو حتى ال يكون فيو َحْضَرمة. َتْعريبًا، وَأْعَرْبُت لو ِإعرابًا ِإذا بيَّنت
 (ٓٔمجمد ، ٖٛ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور، 
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 كل من : فقد عّرفه اصطالحاً اما 
ُأواخر الكمم الختالف العوامل الّداخمة عمييا لفًظا آل مبارك بأنو: " ىو تغيير  -ٔ

 .(ٗٙ،ٕٙٓٓ) ال مبارك ، أو تقديًرا"
أبو الييجاء بأنو: "تمك الحركات التي تظير عمى آخر الكممة حسب موقعيا   -ٕ

 .(ٕٓ،ٕٚٓٓ)أبو الييجاء، من الجممة "
 ."عميياتغيٌُّر يطرُأ عمى آِخِر الكممة بتأثير العامل الّداخل "الجديع بانو :  -ٖ

 (ٜٕ،ٕٚٓٓ)الُجديع،                                                             
 التعريف اإلجرائي لـ ) االعراب( :

فعل  مإسم أ أىي حديث وسيل ، لتحديد نوع الكممة بأسموبىو تعريف التالمذة      
، جّرىا، أو جزميافرفعيا، أو نصبيا، أو حرف وعمميا أو ما أثر فييا من عوامل  مأ

 وموقعيا اإلعرابي ، وحركة آخرىا ، وما الذي جمب تمك الحركة.
 الصورة:  -ج

َتِرُد في كالم العرب عمى ظاىرىا وعمى معنى حقيقة الشيء " الصورة:الصورة لغًة: 
 .(ٛ،المجمدٖٗٓ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور،"  وتِ فَ وىيئتو وعمى معنى صِ 

 كل من : فقد عرفها اصطالحاً اما 
تستعمل لتضيف الى معنى لمكممات وتساعد رموز جابر واخرون بأنيا:  -ٔ

 .مع مطابقة الصورة لمادة الدرس القارئ التعرف عمييا،
 (ٜٖ، ٜٓٛٔ)جابر واخرون، 

عبد الحميم بأنيا "رمز يحتوي عمى خطوط ومساحات تشبو الواقع في شكميا  -ٕ
  .الظاىري فيي لذلك بوجو عام اسيل فيًما من المفظ المكتوب"

 (ٕٔٓ ،ٜ٘ٛٔ،وحفظ اهلل )عبد الحميم
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 :(صورة)ال لـالتعريف االجرائي 
ىي االشكال الممونة التي تحتوي شخصيات تعّبر عن مضمون القصة وتسمسل     

احداثيا التي استعانت بيا الباحثة ووظفتيا في دراستيا لترسخ المعنى في اذىان 
وتيسير فيم موضوعات قواعد المغة لممجموعتين التجريبيتين)بنات وبنين( التالمذة 

 . العربية التي تدرسيا
 القصص المصورة عرفها كل من: -ح  

المسعودي "ىي سمسمة الصور الثابتة المرسومة الممونة المتكاممة التي تمثل  -0
 .(ٖٗ،ٜٜ٘ٔ)المسعودي، احداث قصة معينة "

كما ىي صور ورسومات تناسب التالميذ وتعطي جوًا من الواقعية " ٔشبر   -2
تساعد عمى تنمية قوة المالحظة والتفكير عندىم وتساعدىم عمى الفيم 

  .(ٕٕ، ٕٙٓٓ) الجبوري،"والتذكر؛ ألنيا تبسط ليم األشياء بما يسيل فيميا
"سمسمة من الصور الثابتة المرسومة بااللوان تمثل مجموعة من  ٕالدراجي -3

 . االحداث بقصة معينة تتمحور حول وجود بداية وذروة ونياية"
 (ٙٔ ،ٕٔٔٓ)التميمي،  

تعريًفا قصص االعراب المصورة ثة حتعرف البا ةالسابق اتوفي ضوء التعريف   
 اجرائًيا بأنها:

خاصة  حكايات ألحداثقصص التي تحتوي عمى رسوم ممونة المجموعة من      
الفاعل، المفعول بو، المبتدأ والخبر، )موضوعات قواعد المغة العربية ىي :ببعض 

                                                 
 ( ، وزارةٕ( ، العدد )ٖٙاثر المكتبة عمى ميول الطفل القرائية ، مجمة رسالة المعمم ، المجمد) مي شبر، ٔ

 .ٜٜ٘ٔ، ٕٗ-ٖٔالتربية والتعميم ، المممكة االردنية الهاشمية ، ص
عمي حطاب كاظم، اثر استخدام القصص المصورة والعروض التقديمية في اكتساب مفاهيم حقوق االنسان  ٕ

.رسالة ٕٓٔٓكمية التربية )ابن رشد(، ،جامعة بغداد،ٜٕفي مادة التربية الوطنية لمصف السادساالبتدائي،ص
 غير منشورة. ماجستير
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( وبنين التي اعتمدتيا الباحثة لممجموعتين التجريبيتين)بنات (واخواتيا، إنَّ وكأنَّ كان 
سيا لمصف الخامس االبتدائي وفي نياية كل قصة توجد وسيمة تعميمية ستدرّ بوصفيا 

 قاعدة وتدريبات تخص موضوع القصة.
 التحصيل لغًة: -خ

 التحصيل لغًة:
ساب يكون من الحِ  ،واهما سِ  َبَت وَذىبَ ي وثَ قِ : ما بَ من كل شيءٍ  "حصل: الحاِصلُ 
ل، صُ حْ ز ما يَ يتمي: والتحصيل .والً صُ حُ  َيْحُصل ل الشيءُ صَ حَ ؛ واألعمال ونحوىا

 .(ٖ،المجمدٖٗٔ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور، يمة"صِ واالسم الحَ 
 كل من : فقد عرفه اصطالحاً اما 

الذي يحرزه م بأنو: "درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح عاّل  -ٔ
 .أو يصل إليو في مادة دراسية أو مجال تعميمي أو تدريسي معين"

 (ٖ٘ٓ ،ٕٓٓٓ)عالم،                                                            
جار بأنو: "مقدار ما يحصل عميو الطالب من معمومات أو معارف نشحاتة وال -ٕ

معد بشكل يمكن قياس أو ميارات معبرا عنيا بدرجات في االختبار ال
 (ٜٛ،ٖٕٓٓ)شحاتة والنجار،.                          ات المحددة"المستوي

محصمة ما يتعممو الطالب بعد مروره بالخبرات  ": الزغمول والمحاميد بأنو -ٖ
التعميمية ،ويمكن قياسو بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبار 

اإلستراتيجية التي يضعيا ويخطط ليا وذلك لمعرفة مدى نجاح  التحصيمي
المدرس ليحقق أىدافو وما يصل إليو الطالب من معرفة تترجم إلى 

 .(ٖٛٔ،ٕٚٓٓوالمحاميد، )الزغمولدرجات"
ل الفرد اىداف اس لمدرجة التي بيا حصّ يزيدان بأنو "االختبار التحصيمي مق -ٗ

 .(٘ٗٔ،ٕٛٓٓ)زيدان، التعميم او التدريب"
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 :(تحصيل)ال لـالتعريف اإلجرائي 
درجات ب معمومات تقاس من –عينة البحث  –التالمذة عميو ىو كل ما يحصل     

في االختبار التحصيمي البعدي الذي أعّدتو الباحثة في موضوعات قواعد المغة 
 العربية لمصف الخامس االبتدائي.

 الصف الخامس االبتدائي: -خ
قواعد المغة العربية بشكل مستقل وىو ثاني مرحمة يدرس التالمذة فييا مادة        

إلى مرحمة تتمثل بنضوج الفكر والقدرة عمى الفيم بالطريقة اليادفة  موذلك لتوصمي
وتتمثل بالمعرفة في إعطاء األمثمة واالستيعاب في استنباط القاعدة والتطبيق في حل 

مدة وىو من صفوف المرحمة االبتدائية التي تكون ، (ٜٕٓ،ٜٗٛٔ)إبراىيم، التدريبات
الدراسة فييا ست سنوات وتتمثل بالسنة ما قبل االخيرة ، وقد وصل التالمذة فييا بعد 

 سنة. ةعشر  ىمضي اربع سنوات ، فتكون اعمارىم عادًة احد
 :قواعد المغة العربية -د

و وفي ساسُ إِ د البيت ،وقواعِ  : األساُس  دُ واعِ أصل اأُلسِّ القاعدة ، والقَ  القاعدة لغًة:

، (ٕٚٔآية البقرة:سورة ) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پچ التنزيل:

 دُ واعِ ،قاَل الزجاج :القَ  (ٕٙ آية النحل:)سورة  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ :وفيو
 .(ٔٔ،المجمدٓ٘ٔ،ٕ٘ٓٓ)ابن منظور، هدُ مِ أساطيُن البناء التي َتعْ 

 
 عرف )القواعد(اصطالحًا كل من :

 واالستعمال االستخدام ضوابط وتعميم بوضع المختص العمم" :سمك بأنيا -ٔ
 .(ٕٚٙ ،ٜ٘ٚٔسمك،) "الجمل وأبنية المفردات ألبنية الصحيح المغوي

عبدة بأنيا: "مجموعة القوانين التي يتركب بموجبيا من أجزاء مختمفة،  -ٕ
فالقوانين التي تتصل بمفظ الكممة او مجموعة الكممات تسمى القوانين 
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ووزنيا تسمى القوانين الصوتية، والقوانين التي تتصل بصياغة الكممة 
الصرفية ،والقوانين التي تتصل بتنظيم الجممة وحركتيا اإلعرابية تسمى 

 .(ٕ٘،ٜٜٚٔ)عبدة، القوانين النحوية"
عطا بأنيا "القاعدة األساس التي تحتوي عمى األحكام الكاممة وتساعد الطالب  -ٖ

 .عمى التمييز بين التركيب الصحيح والمنحرف :صرفيًا ونحويًا"
 (ٕٛٙ،ٕٙٓٓ)عطا،      

لجنة في وزارة التربية بانيا :" تمك الضوابط والمعايير تتعمق بالمغة وضبط  -ٗ
كمماتيا عمى نحو يساعد في الفيم، ويجعل عممية االتصال المغوي واضحة 

 .(ٖٕ،ٕٚٓٓ)الجمالي ، ومفيومة "
 التعريف اإلجرائي لمادة القواعد:

المقرر تدريسو لتالمذة الصف ىو ما يتضمنو كتاب قواعد المغة العربية      
) الفاعل ،المفعول بو،  :ىيمن احكام خاصة بموضوعاتو التي  الخامس االبتدائي

(  لمسنة الدراسية )  (.   ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالمبتدأ والخبر، كان واخواتيا، إنَّ وكأنَّ
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ً
 
ًا:ًجوانبًاالفادةًمنًالدراساتًالسابقة.رابع

 اطلعت الباحثة على الدراسات السابقة وتم اإلفادة منها في الجوانب اآلتية: 

 التجريبي المناسبعينة والتصميم االطالع عمى المنهجية التي سمكها الباحثون واختيار ال -1
 لدراستها.

صياغة األهداف السموكية وكيفية استخراج النسب المئوية لممحتوى ولألهداف السموكية   -2
 من خالل تطبيق الخريطة االختبارية.

إعداد الخطط التدريسية الخاصة بالطريقة االعتيادية وطريقة توظيف قصص اإلعراب   -3
 المصورة.

جراءاتها واست -4 خراج خصائصها من صدق وثبات وقوة تمييز ومعامل إعداد أداة البحث وا 
 الصعوبة والسهولة.

 اختيار الوسائل اإلحصائية لمعالجة البيانات المتعمقة بدراستها . -5

واإلفادة منها لعقد موازنة بينها  ،لمدراسة الحالية بوصفها مؤشًرا ايجابًيااستعمال الدراسات السابقة 
 قة.وبين ما توصمت إليه الدراسات الساب
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 (1) جدول

 التي ختص مواد اللغة العربية ملوازنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلاليةا ثالثًا:
  الباحث ت

سنة 
 الدراسة

مكان 
اجراء 
 الدراسة

المنيج  عنوان الدراسة
 المتبع

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

حجم 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 النتائج الوسائل االحصائية اداة البحث التكافؤ

اثر اسموب اكمال القصة في  العراق 1994 العزمي 1
تحصيل التعبير التحريري في 

 المرحمة االبتدائية

 تجريبي
 
 

اكمال 
 القصص

االداء 
 التعبيري

ذكور  106
 واناث

الخامس 
 االبتدائي

تعبير 
 التحريري

درجات المغة 
العربية في الصف 
الرابع االبتدائي 
،والتحصيل 

 الدراسي لالبوين

 االختبار التائي مبتورة قصص
 معامل ارتباط بيرسون

تفوق اسموب اكمال القصة عمى الطريقة 
داللة  وذ  ىنالك فرقالتقميدية ،و 

احصائية لمصمحة تمميذات المجموعة 
التجريبية وتفوقين عمى بنين المجموعة 

 التجريبية.
الدور التمثيمي  اثر اسموب العراق 1994 الماضي 2

الصف  ذيفي تحصيل تالم
الخامس االبتدائي في قواعد 

 المغة العربية

الدور  التجريبي
 التمثيمي

ذكور  74 تحصيل
 واناث

الخامس 
 االبتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

المغة درجات 
لمعام  العربية

 السابق والتحصيل
الدراسي الباء 

واميات 
المجموعتين 
التجربية 
 والضابطة

 معامل ارتباط بيرسون اختبار تحصيمي
 االختبار التائي
 مربع كاي

تفوق المجموعة التجريبية عمى 
ليس ىناك فرق ، و المجموعة الضابطة 
البنات بين تحصيل ذو داللة احصائية 

الالئي تم تدريسين باسموب الدور 
الذين  التمثيمي ومتوسط تحصيل البنين

 .نفسيادرسوا بالطريقة 

القصص  تخداماثر اس العراق 1995 المسعودي 3
 الميذالمصورة في تحصيل ت

الصف الخامس االبتدائي في 
 التعبير التحريري

قصص  تجريبي
مرسومة 
 مصورة

ذكور  106 تحصيل
 واناث

الخامس 
 االبتدائي

التعبير 
 التحريري

 درجات المغة
العربية لمعام 
السابق 

،والتحصيل 
الدراسي الباء 

واميات 
المجموعتين 

 االختبار التائي  اختبار تحصيمي
 معامل ارتباط بيرسون

 

ىناك فرق لمصمحة تالمذة المجموعة 
 التجريبية 

تالمذة وليس ىناك فرق بين تحصيل 
 المجموعة التجريبية وتحصيل تمميذاتيا.
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التجربية 
 والضابطة

أثر تدريس قواعد المغة  العراق 1998 التكريتي 4
العربية باستخدام الرسوم 
البيانية في التحصيل 

واستبقاء المعمومات وتجنب 
 الخطأ النحوي

الرسوم  تجريبي
 البيانية

تحصيل 
 واستبقاء

ذكور  56
 واناث

سادس 
 ابتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

درجات قواعد 
المغة العربية 

لمشير االول من 
الفصل 

االول،والعمر 
الزمني،والتحصيل 
 الدراسي لالبوين.

اختبار تحصيمي 
بعدي، واختبار 

 استبقاء.

تفوق المجموعة التجريبية عمى  T.Testاختبار  
المجموعة الضابطة في االستبقاء وقمة 

 االخطاء النحوية .

اثر استخدام القصص القرانية  العراق 2002 المنيعي 5
في تحصيل طالب الصف 
الثاني المتوسط في االداء 

 التعبيري.

قصص  تجريبي
 القرانية

التعبير  ثاني متوسط ذكور 73 تحصيل
 التحريري

العمر 
الزمني،والتحصيل 

الدراسي 
لالبوين،ودرجة 

المغة العربية لمعام 
 السابق.

تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين  T.Testاختبار   اختبار تحصيمي
درسوا بالطريقة التقميدية مع القصص 
القرانية عمى طالب المجموعة الضابطة 
 الذين درسوا التعبير بالطريقة التقميدية.

الحاسوب  خدام جيازاثر است العراق 2004 الشمري 6
في تحصيل تالميذ الصف 

في مادة  الرابع االبتدائي
 .التدريبات المغوية

ذكور  54 تحصيل  الحاسوب تجريبي
 واناث

تدريبات  رابع ابتدائي
 لغوية

درجات المغة العربية  اختبار تحصيمي
لمصف الثالث 
االبتدائي، العمر 
الزمني، والتحصيل 
 الدراسي لالبوين.

االختبار التائي ،ومربع 
-كاي، واختبار مان

وتني،ومعامل ارتباط 
 بيرسون.

التجريبية عمى تفوق تالميذ المجموعة 
المجموعة الضابطة ،ولم يظير فرق في 
تحصيل المجموعة التجريبية وتمميذاتيا 

 في االختبار التحصيمي.

اثر تموين المفاىيم النحوية  العراق 2004 العزاوي 7
في تحصيل مادة قواعد المغة 

واالحتفاظ بو لدى  العربية
لصف الخامس تالميذ ا

 .االبتدائي

تموين  تجريبي
المفاىيم 
 النحوية

االحتفاظ 
 والتحصيل

خامس  ذكور 76
 ابتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

 اختبار تحصيمي
 واالحتفاظ

 العربية المغة درجات
 السابق لمعام

 الدراسي ،والتحصيل
 لموالدين،والعمر

 الزمني

تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى  االختبار التائي 
التحصيل تالميذ المجموعة الضابطة في 

 واالحتفاظ بو.

 عند إحصائية داللة ذي فرق وجود لعينتين التائي االختبار الزمني العمر-1 اختبار تحصيل القراءة رابع ابتدائي ذكور 51 التحصيل أسموب تجريبي القصة أسموب استخدام أثر العراق 2006 الجبوري 8
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 تالميذ تحصيل في المصورة
 في االبتدائي الرابع الصف

     نحوىا وميميم القراءة مادة

 القصة
 المصورة

 محسوباً  لمتالميذ الميول
 . بالشيور

 التالميذ درجات-2
 المغة مادة في
 الثالث لمصف العربية

 . االبتدائي
 العام المعدل-3

 في التالميذ لدرجات
 الثالث الصف

 . االبتدائي
 اختبار درجات-4

 . الذكاء
 التعميمي لمستوى-5

 .  التالميذ آلباء
 المستوى -6

 ألميات التعميمي
 التالميذ

 و t-test  مستقمتين
 معامل ،و2كا مربع
 بيرسون ارتباط

 درجات متوسط بين( 0.05) مستوى
 عمى درست التي التجريبية المجموعة

 ومتوسط المصورة القصة أسموب وفق
 درست التي الضابطة المجموعة درجات
( االعتيادية)  التقميدية الطريقة وفق عمى

  فيم)  الثالث الميارات في بالتحصيل
 وسرعة ، القراءة وصحة ، المقروء
 المجموعة لصالح مجتمعة(  القراءة

 التجريبية

اثر توظيف الرسوم المتحركة  العراق 2006 العوادي 9
في تحصيل تالميذ الصف 
الخامس االبتدائي في قواعد 

 المغة العربية.

افالم   تجريبي
الرسوم 
 متحركة

ذكور  149 تحصيل
 واناث

خامس 
 ابتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

العمر الزمني،والدخل  اختبار تحصيمي
الشيري،وتحصيل 

الدراسي 
لالبوين،ودرجة المغة 
العربية لمصف الرابع 

 االبتدائي

االختبار التائي ،ومربع 
كاي، ومعامل ارتباط 

 بيرسون.

تفوق تالمذة المجموعة التجريبية عمى 
 المجموعة الضابطة .

اثر الدور التمثيمي في  العراق 2007 حمدان 10
تحصيل تالمذة الصف 
الخامس االبتدائي لمادة 
 المحادثة في التعبير التحريري

اسموب  التجريبي
الدور 

 التمثيمي

ذكور  59 التحصيل 
 واناث

خامس 
 ابتدائي

المحادثة 
في 

التعبير 
 التحريري

اختبارات متسمسمة 
 في التحصيل

درجات المغة العربية 
لمعام السابق 

،والتحصيل الدراسي 
لموالدين،والعمر 

 الزمني

test T-  ومعدلة
ارتباط بيرسون،ومربع 

 كاي

تفوق تالمذة المجموعة التجريبية التي 
درست باسموب الدور التمثيمي عمى 
المجموعة الضابطة التاي درست 
باسموب الطريقة االعتيادية ،وليس ىناك 

 س لمذكور واالناث .فرق في الجن
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اثر استعمال القصص  العراق 2011 التميمي 11

المصورة في تحصيل تالميذ 
الصف الخامس االبتدائي في 

 مادة قواعد المغة العربية

القصص  تجريبي
 المصورة

خامس  ذكور 60 تحصيل
 ابتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

العمر الزمني،تحصيل  اختبار تحصيمي
 االبوين،ودرجات

 العام السابق

االختبار التائي لعينتين 
مستقمتين،ومربع 
كاي،معامل ارتباط 

بيرسون، معامل ارتباط 
 براون.-سبيرمان

تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى 
 المجموعة الضابطة.

اثر استعمال القصص  العراق 2011 نوري 12
النحوية في تحصيل تالميذ 
الصف الرابع االبتدائي في 

 قواعد المغة العربيةمادة 

القصص  تجريبي
 النحوية

تدريبات  رابع ابتدائي ذكور 50 تحصيل
 لغوية

درجات المغة 
العربية المتحان 
نصف السنة 
،العمر الزمني 
 محسوًبا باالشير
التحصيل الدراسي 

 .لالبوين

معامل ارتباط  T.Test اختبار تحصيمي
بيرسون ومعادلة 

 سبيرمان براون

النحوية الى رفع مستوى تؤدي القصص 
تحصيل التالميذ في مادة قواعد المغة 

 العربية.

                                                                     

 الدراسة الحالية
 ت
 

سنة  الباحث
 الدراسة

مكان 
اجراء 
 الدراسة

المنيج  عنوان الدراسة
 المتبع

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

حجم 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 النتائج الوسائل االحصائية اداة البحث التكافؤ

اثر توظيف قصص االعراب  العراق 2012 نعمة 
المصورة في تحصيل تالمذة 
الصف الخامس االبتدائي في 

 مادة قواعد المغة العربية

قصص  تجريبي
االعراب 
 المصورة

ذكور  88 التحصيل
 واناث

خامس 
 ابتدائي

قواعد 
المغة 
 العربية

العمر 
الزمني،والتحصيل 

ي الدراس
لالبوين،درجات 

المغة العربية لمعام 
، واالختبار السابق

القبمي)المعرفة 
 السابقة(

 اختبار تحصيمي
 
 

 
 

Test T. 
،وتحميل التباين 
االحادي، مربع 

(،معامل 2كاي)كا
صعوبة الفقرة،معامل 
تمييز الفقرة،معامل 

 فاعمية البدائل الخطأ.

  .سيتم عرض النتائج في الفصل الرابع
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 دراسات اجنبية

 ت
 

سنة  الباحث
 الدراسة

مكان 
اجراء 
 الدراسة

 عنوان الرسالة
 

المنيج 
 المتبع

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

حجم 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 النتائج الوسائل االحصائية اداة البحث التكافؤ

1 
 
 
 

SAMUELS& 
OTHERS 

 الصور اثار تجريب تحديد ــــ 1974
 ازاء المبتدئين اتجاىات عمى

 .يقرؤونيا التي القصص
 

اثار  تجريبي
 الصور

اتجاىات 
 المبتدئين

ذكور  54
 واناث

واظيرت النتائج تفضيل التالميذ لمقصص  T.test ختبار مقياس اتجاىات   ــــــــ ــــ ثاني ابتدائي
المصحوبة بالصور عمى القصص 
الخالية من الصور ،وكان لمفرق داللة 
احصائية، وفضل التالميذ بداللة معنوية 
القصص المزينة بالصور الممونة عمى 
 القصص المصحوبة بالرسوم التخطيطية.

2 Martin 1995 تأثير وعي االطفال في ــــ 
المرحمة االبتدائية من خالل 
االسموب القصصي ولعب 

 االدوار.

االسموب  تجريبي
القصصي 

ولعب 
 االدوار.

وعي 
 االطفال ـ

كان ليذين االسموبين تأثيرىما الواضح  ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ
في تنمية مفيوم الذات لدى االطفال 

 سموكيم.وزيادة وعييم وتحسين 

ولم يذكر  ،إلى المغة العربية مترجمة الدراسات األجنبية ،وكل ما حصمت عميو ىو ممخص لدراسات اغمبلم تحصل الباحثة عمى  مالحظة:
نما لم تذكر   .الجدول ىذا في ىابعض باحثييا التكافؤ اإلحصائي أو الوسائل أو األداة ،وىذا ال يعني إىماليا ليذه اإلجراءات الميمة وا 
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الدراسات األجنبية ،وكل ما حصمت عميو ىو ممخص لمدراسات ترجمتيا إلى المغة العربية ،ولم يذكر  اغمبلم تحصل الباحثة عمى  مالحظة:
نما لم تذكر  المل ىذا في ىابعض باحثييا التكافؤ اإلحصائي أو الوسائل أو األداة ،وىذا ال يعني إىماليا ليذه اإلجراءات الميمة وا 
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 جوانة نظرية: -
 القصص : -اوالً:
 مفهوم القصة: -1

 وذلؾ ليا، والشرح عنيا بالحكاية الماضية القصة يتبع الذي:"  الجوزي ابفقاؿ عنيا      
 .(ٙ٘ٔ ،ٜ٘ٛٔالجوزي، ابف) "الماضيف اخبار يروي عمف عبارة الغالب في ،وىذا صصَ القَ 

" فف أدبي ،ييدؼ إلى كشؼ مجموعة مف القيـ والمبادئ واالتجاىات ،أو بأنياعرفيا حنورة و      
ف طريؽ الكممة المنثورة التي تتناوؿ حادثة ،أو مجموعة مف الحوادث التي تنتظـ في عغرسيا ،

وتدور في إطار زماف إطار فني مف التدرج والنماء ،يقوـ بيا شخصيات بشرية ،أو غير بشرية ،
ومكاف محدديف ،مصاغة بأسموب أدبي راؽ يتنوع بيف السرد والحوار والوصؼ، ويعمو ويدنو وفقًا 

 .(ٚٓٔ، ٜٜٛٔ)حنورة، لممرحمة المؤلفة ليا القصة ولمشخصية التي يدور عمى لسانيا الحوار"

ويمكف قراءتيا في مدة حكاية تجمع بيف الحقيقة ،والخياؿ، عرِّؼ ويمز القصة بأنيا: "و        
وال ييـ اف تكوف  تتراوح بيف ربع ساعة ،وثالثة أرباع الساعة، واف تكوف عمى جانب مف التشويؽ،
فكر تفكيًرا كثيًرا بعد خفيفة او دسمة ،انسانية أو غير انسانية ،زاخرة باألفكار واآلراء التي تجعمؾ ت

 .(ٖٖ٘، ٜٜٜٔ)البجة، قراءتيا"

 :الكريم القران في الَقَصص لفظ -2

 اف لفظ الَقَصص بالفتح جاءت في القراف الكريـ في تسع آيات وىي: 

 ٕٙآيةآؿ عمراف:سورة  چ  ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ٹ ٹ : -ٔ
   ٙٚٔآيةاألعراؼ:سورة  چې   ى  ى  ائ   ېچٹ ٹ  -ٕ

  ٖآيةيوسؼ:سورة  چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴     چ ٹ ٹ  -ٖ

   ٔٔٔآيةيوسؼ:سورة  چ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئچ ٹ ٹ  -ٗ
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   ٕ٘آيةالقصص:سورة  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ ٹ ٹ  -٘

   ٗٙآيةالكيؼ:سورة  چچ  چ  چ   چ    ڃڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ٹ ٹ  -ٙ

  ٛٔٔآيةالنحؿ:سورة  چ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچٹ ٹ  -ٚ

 چ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ٹ ٹ  -ٛ

  ٛٚآيةغافر:سورة 

ڃ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ٹ ٹ  -ٜ

 ٗٙٔآيةالنساء:سورة  چچ

 التراث القصصي عند العرب: -ٖ

و كانت بدايات القصص قبؿ اختراع الطباعة ،وكاف يكتبيا رجاؿ الديف عمى الجمد وىدفيا ى     
في  ٜٚٙٔح والوعظ واالرشاد ،وطبعت اوؿ قصة مع الصورة عاـ التعميـ والتيذيب وغرضيا النص

فرنسا عنوانيا )ماما وزة( وتضـ قصص سندريال، والجميمة النائمة ، وفي مصر كاف يكمؼ 
 .(ٜٔ- ٛٔ، ٕٜٛٔ)نجيب،عربية في اواخر القرف التاسع عشراالطفاؿ بكتابة القصة في ال

قصص مف قديـ العصور وبدايات تعمـ االنساف وقد ميد الى ظيور الكتابة يعد سرد ال      
وكانت تسمى الكتابة المرسومة فتحكى بالرسـو والصور حتى يفيـ الناس مدلوالتيا فترسـ عمى 

 .(ٓ٘-ٜٗ، ٜ٘٘ٔاالواني والجدراف والمعابد لمذيف ال يعرفوف القراءة والكتابة)جبسوف ،

تيا مثؿ االشورية فيي تعد لغة سيمة لجميع ت القديمة في مساّل وذلؾ ما شيدتو الحضارا      
 الفئات تروي قصص االزماف الماضية، وتعبر عف تأريخيـ.  

مقروءة ليا  أو  كانت مسموعة واف القصة و الصغار والكبار،والقصة نوع مف االدب يشغؼ ب     
 .(ٕٔ)عبدالمجيد،د.ت، الجماؿ ة فيي مصدر مف مصادر تذوؽومكانتيا في التربي اىميتيا
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وىي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ البصرية والحسية المتحصمة عف المشاىدة، وىذا يؤكد      
ضرورة أف يكوف االىتماـ بالصورة محاكًيا لؤلىمية التي تحظى بيا المغة الشكمية مف تنظيـ 

التعميمية ، وأنو كمما زاد وتأسيس؛ ذلؾ ألف الصورة يمكنيا أف تقـو بدور رئيس في توجيو الرسالة 
التأثير عمى حواس المتعمـ زاد نجاح الوسيمة التعميمية في تحقيؽ النتائج المرجوة مف الدرس ، 
والصورة الفوتوغرافية ذات أىمية بالغة وقيمة عظيمة، ويمكف توضيح مزاياىا وفوائدىا مف حيث 

والرسـو عمى تقريب بعض  الشكؿ والحجـ والموف واالنعكاس والظؿ والضوء، وتساعد الصور
الف ترسيخ الصور في المخيمة  ؛(ٖ٘، ٖٕٓٓ) سميماف، يـ المجردة إلى أذىاف التالمذةالمفاى

ميا عف طريؽ الحس، وقوة المخيمة تتوسط بيف الحس والعقؿ يعمؿ عمى صوغ عناصر الصور وتنقّ 
عبد ) ،لكوف عمميا نقؿ الصورة المنطبعة في الحس لتكويف خبرات حسية بشكؿ جديد

النيا تنتقؿ مف ؛ زاد االىتماـ  بالصور والرسـو في عممية التعميـ وقد  .(ٙٛ، ٕ٘ٓٓالمقصود،
خالؿ حاسة البصر واف طريقة عرضيا بترتيب يساعد التالمذة عمى تتبع الفكرة المعروضة واف 

-ٜٚٔ، ٕٓٔٓ)الحيمة، الحواس في العمميات الذىنيةتفوؽ الصور في التعبير واالتصاؿ تنشط 
ٜٜٔ).      

 :ةاركان القص -4

 لمقصة ثالثة اركاف اساسية وىي:

وطوؿ الفكرة  ،الناحية النفسية ،ومناسبتيا لمقارئ او المستمعمف  الفكرة التي تتضمنيا القصة -ٔ
 وقصرىا.

 ترتيب عناصر الفكرة وانسجاميا. -ٕ

 (ٖٔ)عبد المجيد،د.ت،                  المغة واالسموب الذي تصاغ بو الفكرة.            -ٖ
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 :ةعناصر القص -5

 الوسط او البيئة: وىي التي تدور فييا احداث القصة. •

 الحدث: وىو عرض الفعؿ بكؿ اجزائو. •

 شخصيات القصة وابطاليا: ىـ الذيف يؤدوف االحداث . •

الُحبكة واالسموب أو المعالجة الفنية: تتمثؿ في سمسمة المواقؼ التي تتحرؾ فييا الفكرة  •
 الشاممة لحوادث القصة، وشخصياتيا.  

اسموب القصة: وىي الصورة التعبيرية التي يصوغ بيا الكاتب قصتو متضمنة المغة والعبارات  •
 .(ٕٖ-ٙ)سالـ،د.ت، والحوار  ،والصور البيانية ،

 القصص: انواع -ٙ

 القصص الواقعية المعبرة عن البيئة:  . أ

مف نماذج حقيقية  امف واقع المجتمع ،وتستمد مضاميني اوىي القصص التي تستمد حوادثي    
  . (ٖٓٙ، ٜٜٜٔ)البجة، حدثت في تمؾ البيئة ،والخياؿ فييا قميؿ ،اال شيء يقوي الواقع او يبرزه

وىي القصص المستمدة مف حياة الطفؿ وبيئتو التي تحيط وتبدأ مف سف الثالثة الى الخامسة ،    
ضروري اف ال تكوف بو في المنزؿ والشارع والمدرسة، وتمتاز بحوادثيا السريعة والغريبة ومف ال

 .(ٓٔٔ-ٜٓٔ،ٕٜٙٔ)الجومرد،  مخيفة او مرعبة

 القصص المصطنعة )الخيالية(: . ب

تحاكي نماذج لوىي ذلؾ النوع الذي يستميـ حوادثو مف خياؿ بعيد عف الواقع، وتأتي نماذجو      
االرض ،عف طريؽ االحداث والنماذج الخيالية، والقاص يعالج فييا كثيًرا مف المشكالت 

 .(ٖٓٙ، ٜٜٜٔ)البجة،  االجتماعية واالخالقية
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شرية القديمة ويتـ توظيفيا مف جتمعات البوتبدأ مف  عشرة الى اثنا عشر عاًما وعرفتيا الم       
عمماء النفس والمعالجيف النفسييف  لمتعمـ وتعديؿ السموؾ وتنمية بعض الميارات  فاالطفاؿ  فلد

خموقات غريبة وشخصيات خارقة او قوى يميموف الى شخصيات القصص كتمؾ التي تمثؿ م
 .( ٔٓٔ ،ٕٙٓٓسحرية ،فيي تخاطب الالشعور عند االطفاؿ )عبد الحميد،

 قصص الحيوان )الرمزية(: . ت

،او قد  تتقمص شخصياتيـ أي:االدمييف  بأعماؿفييا وىي القصص التي تقـو الحيونات        
، ولقصص مثؿ )كميمة ودمنة( فظاىرىا التسمية وباطنيا الحكمة ،تدور عمى السنة الحيوانات

الحيواف سحر خاص في نفوس األطفاؿ لكونيـ يشعروف نحو الحيوانات األليفة بصداقة ومودة 
ويعينيـ عمى ىذا خياؿ التوىـ الذي يضفي عمى ىذه الحيوانات صفات آدمية يجعميـ يتقبموف 
بسيولة أف تتحدث الحيوانات وتمبس مالبس البشر وتتصرؼ كما يتصرفوف تصرفات تكوف عادة 

مثؿ   بما تتميز بو شخصية ىذه الحيوانات مف صفات بارزةأي :ة بالصفات الشخصية متأثر 
والوفاء عند الكمب ،ولقصص الحيواف انواع ،فمنيا ما تقـو بو مف  ،المكر، والدىاء عند الثعمب

 في الحياة مثؿ القط يأكؿ الفئراومنيا ما تقوـ فييا الحيوانات بأعماليا العادية ف اعماؿ االدمييف ،

 .(ٛٚ-ٚٚ، ٕٜٛٔ)رضواف ونجيب،

والفكاىة  ،وتمتاز بالخياؿ مسة الى التاسعة،االعمار مف سف الخاىذه القصص وتناسب      
 .(ٕٖٙ، ٜٜٜٔ)البجة، والخرافة

 -قصص المغامرة والبطولة: . ث

نفوس التالمذة وتمتاز ىذه القصص بالشجاعة ،واالنسانية، والعزة  والكرامة وىي تبعث في      
سف الثامنة أو التاسعة الى االطفاؿ في وتناسب ىذه القصص ، (ٖٖٙ، ٜٜٜٔ)البجة، الوطنية

الثانية عشر وىي التي تتسـ بالمخاطرة والشجاعة وال بد اف تكوف القصة ذات دوافع خيرة وغايات 
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 ،ٕٜٙٔ)الجومرد،ال تيور أو عدواف ،كقصص الحروب فاضمة تحبب الخير والحؽ والعدؿ  ب
 .(ٖٓ، ٜٓٙٔ)سميماف، (قصة عنترة)القصص البطولية امثمة ( ومف  ٓٔٔ

 القصص التاريخية : . ج

تعتمد عمى أحداث التاريخ وحقائقو واعماؿ البطولة وسير األبطاؿ عمى مر الزماف وىي وسيمة     
 .ػار السابػقيف واعمػاليـ وجيودىـميمة لتزويد األطفاؿ بالكثير مف الحقائػؽ عف أخب

 (ٗٛ،ٕٜٛٔ)رضواف ونجيب،              

 القصص العممية: . ح

عممية ال اىرو ظالوالتكنموجيا تتناوؿ ، يتفؽ ىذا الموف مع التقدـ المعاصر في مجاالت العمـ       
لتقدـ العمـ واالختراع  ثمرةكأو االختراعات والتنبؤ بما يمكف اف يصؿ اليو االنساف في المستقبؿ 

كالحديث عف الظواىر الطبيعية في البحار والغابات والصحاري والفضاء أو الحديث عف كيفية 
ؿ مف تطورات عممية التوصؿ إلى المخترعات واالكتشافات العممية فتعمؿ عمى تنمية الخيا

 .(٘ٛ، ٕٜٛٔجية )رضواف ونجيب،ولو وانجازات تكن

 القصص الفكاهية: . خ

السرور وبخاصة اذا اقترنت بالرسـ الذكي الذي يرمز  ثّ تتميز ىذه القصص بالبيجة وب    
لمفكاىة الناتجة عف المفارقات واالحداث التي تحتاج الى سعة الفكر الدراكيا لما فييا مف راحة 

 .(٘ٛ، ٕٜٛٔ)رضواف ونجيب، القراءة وتنمي الميوؿ االدبية لمنفوس وتنشيط العقوؿ فيي تحبب

 قصص الدينية:ال  . د

عظة الدينية مو جاز ،والوتتميز بالصبغة االسالمية ،وفييا روعة الوصؼ وغرابتو، واالع   
 .(ٓٗٔ، ٜٓٙٔ)سميماف، واالجتماعية



 03                جوانب نظرية ودراسات سابقة........................................................ الثاني الفصل 

 
 
 

إف الفرؽ بيف القصص القرآنية والقصص األدبية، ىو أف القصص القرآنية أخبار وأحداث     
يي واقعية ومعتمدة عمى الحقائؽ ف،غير المتحقؽ  تاريخية حقيقية، لـ تتمبس بشي مف الخياؿ

 .(٘ٗ، ٜ٘ٚٔ)الخطيب،غير الواقعي احياناً  عنصر الخياؿ تتضّمففالمطمقة ،أما القصص األدبية 

تتميز  فانيا كونيا واقعية ومف عند اهلل سبحانو وتعالىلاف القصص القرآنية يزاد عمى ذلؾ  
تميؽ بشأف النبوة ،  باإلعجاز الغيبي الخبري المستقبمي ، وىذه خاصة بالقراف الكريـ ولذلؾ فإنيا

ف لو ،  فضاًل عف وجود العناصر المشتركة بينيا وبيف بقية القصص في انيا آوتصديؽ القر 
كأنو يسمعيا ألوؿ مرة   الكريـ كمما قرأ او سمع بقصة مف قصص القرافقارئيا  فأال إوجدانية 

 .روحيةال ااالخالقية وابعادى ابدروسي ةمتاز القصص القرآنيتويتعايش ويتخيؿ الموقؼ ، كما 

 (  ٕٕٗـ ،  ٕٓٔٓ) غازي ،       

 ويمكن تقسيم القصص القرآنية إلى ثالثة أنواع هي:

 قصص األنبياء واألمـ السابقة. -ٔ

 قصص غير األنبياء مف األمـ السابقة. -ٕ

 قصص ما بعد البعثة. -ٖ

 القصص المغوية:  . ذ

 ؛كبر في البناء القصصي الجانب المغوي والتعبيري بصورة أ التي يراعى فيياوىي القصص     
 ٕٖٛمقامات اليمذاني)كما في  ،أي اظيار المقدرة المغويةغايتيا االساسية ىي غاية لغوية  الف

 . (ھ ٙٔ٘ الحريري)و ،(ھ

 ( ٕٚٓ،  ٜٓٙٔ) سميماف، 
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 القصص الفمسفية: . ر

الف الدافع الييا لـ يكف الفف القصصي بالذات بؿ فكرة فمسفية ؛وتبنى مف فكرة فمسفية       
لمترغيب ا تبنى عمى ىذه الفكرة خطرت في خاطر احد المفكريف ،إلظيار المقدرة المغوية ومادتي

 ٜٗٗ البي العالء المعري الغفراف رسالة)و ،(ھٕٙٗشييدابع البف و التوابع والز )في مطالعتيا، مثؿ 
 .(ٕٗٗ-ٖٕٗ، ٜٓٙٔ)سميماف، ( ھ

 القصص النقدية : . ز

القصص  ،وامراضو ،وعيوبو االجتماعية، فيتـ معالجتيا عف طريؽ تمؾ عنى بمشاكؿ المجتمعتُ و    
المجتمع وينفرىـ مف في ،فيؤثر  يجذب القراء الشّيؽقصصي السرد الواظيار االدواء مف خالؿ 
واطالع التالمذة عمى تمؾ النماذج ليقفوا عمييا  ،عف تمؾ المشاكؿالعيوب واالخطار الناجمة 

                                                                          .(ٖٔٙ، ٜٜٜٔ)البجة، وينقدوىا ويرفضوىا

 القصص الشعبية: . س

تتناقمو االجياؿ عمى مر العصور وقد تتداخؿ مع القصص التاريخية او وىي نوع مف القصص     
ز صفاتو الخمقية وتتميز بالتشويؽ وسيولة ر الخرافية او الخيالية، وىي تصؼ شيامة البطؿ وتب

)رضواف  ابي زيد الياللي ،وعنترة بف شدادقصة االفكار وبساطة المغة ،ومف ىذه القصص 
 .(ٔٛ، ٕٜٛٔونجيب،

 الُمثل العميا ومشكالت المجتمع:قصص  . ش

وما بعدىا ،ويتميز ىذا العمر بالنضج العقمي واالجتماعي ،ومف  ةوتبدأ مف التاسعة عشر      
الصعب تحديد نوع القصص ليذه المرحمة واغمب القصص تصؼ المشاكؿ االجتماعية التي 

لفضيمة وانتصار الحؽ عمى توضع ليا ُمثاًل عميا ترفع مف قيمة الفرد والمجتمع وتدعو الى ا
 .( ٕٔٔ ،ٕٜٙٔ)الجومرد،الباطؿ
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 انوع قصص االطفال بحسب اطوار النمو:   -7

الطور الواقعي المحدود بالبيئة: ويبدأ مف عمر ثالث سنوات الى خمس سنوات ويكوف مشغواًل  •
بكشؼ البيئة الواقعية وتعرفيا، فيميؿ الطفؿ الى سماع القصص التي تحتوي عمى عنصر 

شخصيات القصة وبخاصة المتحركة وذات االلواف بالف خيالو في نمو سريع فيتمتع  ؛ؽتشويال
 البراقة كالبطة والثعمب .  

طور الخياؿ الحر: ويبدأ مف الخامسة  الى الثامنة او التاسعة يتعطش فييا الطفؿ الى  •
 القصص ذات الشخصيات الغريبة كقصص السندباد، والحصاف الطائر والعمالقة .

وما بعدىا فيظير  ةطور المغامرة والبطولة : يمتد مف الثامنة او التاسعة الى الثانية عشر  •
الميؿ الى قصص المخاطرة والشجاعة والمغامرات ويجب اف تكوف القصص ذات مغزى سميـ 

                                                                                     .(ٜٙ-ٛٙ، ٜٓٛٔ)جابر واخروف، الى المدينة()كقصة فتح القسطنطينية ،وىجرة الرسوؿ

 ق التعميم بوساطة القصص:ائطر  -ٛ 

 لدفالمعمـ نفسو، او مف  لدفي: وذلؾ يعني اف يتـ السرد مف ؽ السرد القصصي المفظائطر  -ٔ
 عدادىـ لعرض القصة عرًضا لفظًيا ناجًحا.إالتالمذة ،وذلؾ بعد 

حداث الشخصيات والمبعرض القصة مع  الصور الدالة : يتـ بالصورالسرد القصصي  ؽائطر  -ٕ
 و الباحثة في اثناء توظيفيا لقصص االعراب المصورة . تبعستمع السرد القصصي ، وىذا ما 

التمثيؿ القصصي: وىذا يتـ بوساطة مجموعة مف التالمذة بعد تدريبيـ  وتوزيع الشخصيات  -ٖ
 عمييـ مسبًقا. 

المقترحات  ف طريؽلتالمذة الفرصة لتنمية خياليـ عاالفتراض القصصي: ويتـ بمنح ا ؽائطر  -ٗ
التي يمكف تقديميا مف خالليـ ،وذلؾ بطرح خطوات حقيقية تـ اخفاؤىا مف قبؿ المعمـ في بداية 
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برمي النفايات في ساحة المدرسة ، فيسأؿ المعمـ : ما العواقب  (احمد)الدرس، فمثاًل اذا قاـ 
متعبير عف الفرصة لذة فيمنح التالم ؟والبيئة المحيطة بو (احمد)والخطوات التالية المتوقعة مف قبؿ 

 .(ٖٓٔ-ٕٓٔ، ٕٕٔٓ)نبياف، يـ لممواقؼاتافكارىـ واستنتاج

 اسس اختيار القصص: -9

  ٔ-مناسبتيا لمنضج العقمي والمستوى العمري تالمذة لمسبتيا لموضوع الدرس المستيدؼ. ا،ومن 

 ٕ- أف تتناسب أفكارىا مع  تحقيؽ أىداؼ الدرس وغاياتو. 

 ٖ-  بأسموب شيؽ لجذب انتباه التالمذة ـتقدّ أف والمتعة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ ،وذلؾ بالتشويؽ . 

 ( ٔٓٔ، ٕٕٔٓ)نبياف،       

 اف تزود التالمذة بقدر مف المعارؼ والخبرات الجديدة.-ٗ

  .والخياؿ وليا مغزى تيذيبي وخمقي،والطرافة ،اف تتوافر فييا عناصر االثارة والتشويؽ كالخبرة -٘

 (٘ٙ، ٜٓٛٔواخروف، )جابر         

  .(ٖٗٙ، ٜٜٜٔ)البجة،اً تعميمي أو تثقيفًيا كافاف تتضمف ىدًفا تربوًيا، -ٙ

 

 

 

 

 



 02                جوانب نظرية ودراسات سابقة........................................................ الثاني الفصل 

 
 
 

 الخطوات االجرائية لتدريس القصة:  -11

 المقدمة: . أ

ويحاوؿ المعمـ عف تحاوؿ طرحيا ،حافز لمفكرة التي  يلمقدمة بمثابة التمييد لمقصة، وىتعد ا      
تعطي لمقارئ والمستمع النسيج  إذجذب انتباه التالمذة ،وىي وسط بيف االطناب وااليجاز  اطريقي

 العاـ لمفكرة وحدث القصة.      

 الموضوع: .ب

عمار يميؿ التالمذة في ىذه اال إذالمرحمة العمرية  مع تالءـ موضوعات القصصتاف  يجب    
 .ثؿ بالشجاعة والبطولة والمغامراتتتمغامرات التي مالالى  ةمف العاشرة او الحادية عشر 

 (ٕ٘ٗ، ٜٕٓٓ)مدكور،        

 سرد القصة: . ت

يتـ سرد القصة باسموب جذاب وشيؽ لجذب انتباه التالميذ واشاعة الجو النفسي والروحي     
جوانب العظة والعبرة مف الموضوع لتحقيؽ اليدؼ المنشود، وعمى  بينيـ واتاحة الفرصة البراز

 في مرحمة سرد القصة: يأتيالمعمـ مراعاة ما 

 تقسيـ القصة إلى مراحؿ اذا كانت القصة طويمة ووضع عنواف لكؿ مرحمة.-

 اف تكوف العبارات سيمة وااللقاء جذابا.-

 التركيز عمى الجوانب الخمقية والدينية والروحية.-

 ال تحدث مقاطعات. إذعنصر االستمرار في سرد القصة لحرص عمى ا-

 (ٕٕٔ-ٕٓٔ ،ٕٓٓٓ)رضواف ونجيب، 
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 المناقشة: . ث

 بعد االنتياء مف سرد القصة يقـو المعمـ بما يأتي:

صيا، بيدؼ استخالص القيـ و شخذة بعض االسئمة عف حوادث القصة و يوجو إلى التالم -
 وربطيا ياوتوضيح االفكار والدالالت التي حممتيا مضامين ياالسموكية والخمقية التي تشتمؿ عمي
 .ةذبموضوع الدرس وواقع حياة التالم

 يطمب منيـ اعادة سرد اجزاء منيا ثـ اعادة سردىا كميا. -

 الخالصة: ج.

منيا  كتابتيا لالفادة ةذقصة عمى السبورة ويطمب مف التالميدوف المعمـ خالصة نيائية عف ال    
 .        ومرامييا في استدعاء معطيات القصة

 : يأتي القصصي يعمؿ عمى ما المعمموف أف األسموب  وقد استنتج

  ٔ- تسييؿ عممية نقؿ المعمومات التي ُيراد إيصاليا والتوصؿ إلييا، وكذلؾ  المحتوى الدراسي إلى
 . المتمقي أو الدارس بيسر

  ٕ-  مف مشاركةيزيد ىذا األسموب التالمذة اإليجابية . 

  ٖ- يساعد ىذا األسموب عمى توظيؼ الحواس لدى التالمذة وعمى وجو السمع  الخصوص(
التعميـ والتعمـ معًا  يسيؿ مفيـو ومف ثَـّ والبصر والحركات لعضالت الوجو( خالؿ عممية السرد، 

يجاد ثوابت بيف ما يسمعوه وما يكتسبوه، ومف   . التعميـ عف طريؽ المعمـ بقاء أثرإثـ  وا 

  ٗ- ،ومف ثـ زيادة استيعابيـ تحسيف قدرات التالمذة، ومياراتيـ  واالتجاىات المراد  لممعمومات
 . التعمـ اكتسابيا وىو عممية مشوقة وجذابة تبقي أثر
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  ٘- يتيح فرصة كبيرة إلبداع التالمذة، وزيادة مساحة خياليـ في التحميؿ  لوقائع السرد  والتفسير
  . (ٕٓٔ،  ٕٕٔٓ)نبياف، القصصي

 اهمية توظيف القصص في الميدان التربوي:-11

 مف بالقصة التربية رجاؿ عني ،وقد االبتدائي التعميـ في وخاصة بارزة مكانة لمقصة اف      
 باسموب يعرضو اف المدرس يريد ما لكؿ صالحة تعد النيا ؛ادائيا وكيفية واختيارىا اىدافيا حيث
 تخدـ ،فيي حصوليا قبؿ النتائج واستباؽ بالحوادث ،والتفكير لممتابعة التالمذة رغبة يثير شّيؽ

 .(ٚ٘ٔ ،ٖٕٓٓواخروف، الرحيـ) التربوية االىداؼ

"اف القصة اكثر االنواع االدبية فعالية في عصرنا الحديث بالنسبة لموعي  (والتر ألف)يرى         
النيا تجذب القارئ لدمجو في الحياة المثمى التي يتصورىا الكاتب كما تدعوه االخالقي ،ذلؾ 

ليضع خالئقو تحت االختبار الى جانب انيا تيبنا مف المعرفة ماال يقدر عمى ىبتو أي نوع ادبي 
                             .(ٖ)سالـ،د.ت، سواىا ،وتبسط امامنا الحياة االنسانية في سعة وامتداد وعمؽ وتنوع"

 فعدىاالنيا مف وسائؿ التربية الحديثة ؛تأتي اىمية القيمة التربوية لمقصة في تعميميا المغة      
الف الحياة في نظرىـ قصة طويمة وكؿ انساف يمثؿ فصاًل  ؛مربوف محوًرا لدراسة جميع العمـوال

 فييا، ومف فوائدىا التربوية ما يأتي:

 االنتباه وحصره بصورة ارادية ال قسرّية، وتزيد الثروة المغوية .اف القصة تعمؿ عمى تركيز  -ٔ
 .(ٚٓٔ-ٙٓٔ، ٕٜٙٔ)الجومرد، تساعد القصة عمى حسف االصغاء  واالستماع والفيـ -ٕ
 لما الخياؿ واطالؽ واالستيعاب الحفظ عمى متالمذةل بيتدر  أو قراءتيا القصة سماع في فا -ٖ

 الخياؿ تنشيط عمى يعمؿ بدوره ،وىذا لمحوادث والتصور لالحساس اثارة مف تحممو
 فيو تستعمؿ الذي الغرض حسببمف فائدة  القصص بعض تحممو لما الوجدانية والمشاركة

 .القصص مف وغيرىا تاريخية، ـا اجتماعية، ـا لغوية، كانتا أ،سواءً 
 .(ٜ٘ٔ-ٚ٘ٔ ،ٖٕٓٓواخروف، الرحيـ)     
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بجوانبو التربوية واالجتماعية ،لما تتضمنو اف لمقصص دوًرا كبيًرا في النمو الثقافي لممجتمع  -ٗ
الؼ السنيف ، آؿ االمـ والثقافات واالزمنة عبر مف قيـ ومعتقدات "وقبوليا العالمي في ك

مف خالؿ مستويات  يوضح ذلؾ بشكؿ قاطع توظيفيا لتعميـ الكبار والصغار مًعا ،
                                  .(ٗٓٔ، ٕٙٓٓ)عبد الحميد، قاتيا ورموزىا وفيميا المختمفة"تطبي

وبسبب ما تنطوي عميو القصة مف جاذبية أصبحت اليوـ وسيمة مف وسائؿ نشر الثقافات  -٘
النيا مف اشد ألواف األدب تأثيرا في النفوس حتى اف كثيرا مف  ؛والمعارؼ والعمـو والفمسفات

 . وانتشارىاالقيـ والمفاىيـ والنظريات كانت القصة السبب األوؿ في ذيػوعيا 
                              (ٕٖٔ، ٜٙٛٔ)الييتي ،          

ا: االعـــراب :
ً
 ثاني

 :مفهوم االعراب -1

"ىو         "تصرؼ اىؿ العربية في آخر اسمائيا وافعاليا وحروفيا بيف رفع ونصب وجر وجـز
المغات ،وذلؾ بمراعاة اواخر فاإلعراب ىو ما يميز المغة العربية مف بيف ، ( ٔٛ، ٕٔٔٓ)العزاوي،

الكممات وتغيير حركاتيا باختالؼ االساليب ،وجعميا سميمة الممكة ،وىو ما ميز سميقة العرب التي 
 .(ٕ، ٖٕٓٓ) االطاولي،العربي فصيًحا  وبيا يكوفلـ تشبيا شائبة ،

 قاؿ الشاعر يعرب بف قحطاف في االعراب: 

 نَت الِفُظ  أفإنََّك َمرُهوٌن، ِبما         َك أعِربُه بأحسِن َمنِطٍق          وَلفظُ  

 (ٕٗ،  ٖٕٓٓ)قباوة، 

 نشأة االعراب:-2

نشأ النحو العربي مف اجؿ غاية كبيرة اال وىي ضبط المساف العربي مف الوقوع في المحف       
ؿ معانيو ودالالتو  عند منتصؼ القرف االوؿ، ثـ استقؿ الدرس دّ بف الكريـ مما يؤدي الى تآفي القر 
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موضوعو واحكامو ، وقوانينو ،والغاية ابقاء المغة العربية بعيدة عف لو النحوي تدريجًيا واصبح عمًما 
 .ف الكريـآف، سبياًل الى حفظ القر عوامؿ االنحراؼ والحفاظ عمييا صافية ونقية مف المح

 (ٗٔ-ٖٔ، ٜٙٛٔ)المخزومي،      

ثر يجمبو وذكروا انو أ اإلعراب()وا ذلؾ الكممات المعربة فسمأواخر  ًا فياختالف رأى النحاة     
                                                      أقسامًا.و  اسًسا وقواعد . ووضعوا لو عامالً أي :البّد لالعراب مف مؤثر اسموه  ،مؿالعا

 ( ٕٔ، ٜٙٛٔ)نّصار،

لقد كانت المغة العربية وقواعد اعرابيا نقية سميمة خالية مف المحف في عصر ما قبؿ االسالـ       
سطع نور االسالـ في جزيرة العرب والفتوحات االسالمية دخؿ الناس مف فرس ورـو  ماوعند

 عية وتسرب المحف  بسبب االختالط مالضعؼ في سميقة العرب بّ دوغيرىـ في ديف اهلل افواًجا ،ف
، ولذلؾ كاف البد مف وضع احكاـ وقواعد تضبط ىذه المغة حفاظًا عمييا مف الزيغ غير العرب

 .(ٕٔ، ٜٕٓٓ)روَّاي، خمؿوال

 صور االعراب : -ٖ  

، ،وتكوف عالماتو ظاىرة في اواخرىااالعراب المفظي : وىو ما ال يمنع مف النطؽ بو مانع  •
 .عمي  نحو: جاَء عمٌي، وقابمُت عميًا، واخذُت مف 

 ، القاضي نحو: يدعو، الفتى،ستثقاؿ الاو ا ،تعذرلماالعراب التقديري: ىو ما يمنع التمفظ بو  •
   واخر الكممات لتعّذرىا.أفكميا مرفوعة بضمة مقدرة ال تظير  غالمي،

االعراب المحمي: ىوما ال تكوف عالمتو التي يقتضييا ظاىرة وال مقدرة ،ويكوف االعراب  •
مف خالؿ معرفة موقع المفظة داخؿ .مة او الجممة ال عمى حرؼ االعرابجموع الكممنصبًّا عمى م

نحو: جاء ىذا، فاسـ االشارة )ىذا( مبني عمى السكوف في محؿ رفع النُو  الجممة.
 .(ٕٚ-ٕٙ، ٕٛٓٓ)الفقي، و (ٕٕٓ، ٕٔٔٓ)الّدالي،فاعؿ.
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  اهمية االعراب: -4

المعاني المتكافئة في المفظ، بيف فيو ُيفّرؽ : بيا العرب مف العمـو الجميمة التي اختصَّتْ ىو     
 .عراب ما ُميَِّز فاعٌؿ مف مفعوؿ، وال مضاؼ مف منعوت، وال تعجب مف استفياـولوال اال

 (٘ٚٔ، ٕٓٔٓ)رسالف،       

الذي يعصـ المساف عف الخطأ في النطؽ ويعصـ القمـ عف الخطأ في  ىو اف ىذا العمـ       
كالـ العرب يعرؼ  نو يعد قواعد ثابتة مستنبطة مفال؛الكتابة ويعيف عمى فيـ التراكيب ومرادىا 

بيا حالة الكممة مف حيث االعراب داخؿ التركيب المغوي ،فيو يساعد عمى قراءة القراف قراءة 
المغة العربية ،فاإلعراب فرع المعني  التراكيب والعبارات في ى فيـ،ويعيف عم ومفيومو صحيحة

،ويمكف تمخيص فوائد االعراب  ب ،واذا فيـ االعراب فيـ المعنىفاذا فيـ المعنى فيـ االعرا
 باآلتي:

 القراءة الصحيحة لمكممات. •

 الكتابة السميمة. •

 .(ٛ-ٚ، ٕٛٓٓ)الفقي، مف خالؿ معرفة معانيياالفيـ الواعي لمتراكيب المغوية  •

عالمات االعراب ذات دالالت معينة وذلؾ لنزوؿ القرآف عمى لغة العرب، فوضعت  إف     
قوانيف النحو محاكاة لكالميـ ؛ وألف اإلنساف العربي في ىذا العصر الحاضر ، ال يتاح لو سماع 

، ولما أصابت  المغة الفصحى مف أىميا كما في السابؽ ؛ وذلؾ النتشار العامية وشيوع المحف
العربية حظًا مف التطور أضحى اإلعراب أقوى عناصرىا ، وأبرز خصائصيا ، بؿ سر جماليا ، 

ف الناس أدركوا حيف أل ؛وأمست قوانينو وضوابطو ىي العاصمة مف الزلؿ ، المعوضة عف السميقة 
اإلعراب لـ يوضع وىكذا فإف لما لحنوا في نطؽ ، ىذا االختالطباألعاجـ أنيـ لوال طيـ بدأ اختال

يضاحيا والداللة عمييا لتحسيف الكالـ وال لزخرفتو وتمميعو ، بؿ وضع لتمييز المعاني الم  ،ختمفة وا 
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ولذلؾ كاف تعمـ الضبط اإلعرابي، وقواعد النحو أمًرا ضرورًيا في فيـ القرآف الكريـ، والحديث 
إذا اختمؼ الضبط الصحيح  النبوي الشريؼ ، والتراث العربي ككؿ مف شعر ومثؿ وحكمة ؛ ألنو

 .أو اختؿّ فسد المعنى 

"ودراسة القواعد االعرابية تؤتى ثمارىا بكثرة التطبيؽ وتدريب التالمذة تدريًبا كافًيا، فاإللماـ بالقواعد 
في الذي  العمميائص المغوية ،والتطبيقات تمثؿ الجانب صاالعرابية تمثؿ الجانب النظري مف الخ

  .(ٕٙٔ، ٜٓٛٔتبدو فائدتو في القراءة والكتابة الصحيحة" )جابر واخروف،

التعبيرات ودالالتيا جماؿ س  لعمـ النحو والقواعد االعرابية يفيـ معناىا ويستشعر ر ااف الدّ     
الدقيقة ، الحافمة بالمعاني بالفاظيا نية ،الثريةغعتزاز بانتسابو الى ىذه المغة الالمعنوية ويشعر با

المتعددة  الجميمة ،ثـ بعد ذلؾ يحرص عمى ىذه المغة الدافقة بالحيوية ،مف خالؿ تطبيؽ االوجو
 .( ٛ، ٜٕٓٓ)السامرائي، ، فيستشعر بمتعة في ىذا التطبيؽ في كالمو المتاحة

 اركان االعراب : -٘

 إفَّ لالعراب أربعة اركاف وىي:

 ويؤثر في المعموؿ. يجمب عالمة االعرابوىو الذي  العامؿ : - أ

 بسبب تأثير العامؿ.  مة التي تقع آخرىا عالمة االعرابالمعموؿ: وىو الكم - ب

كأْف تكوف المكاف الذي تقع فيو الكممة داخؿ الجممة ،والذي يحّدد وظيفتيا الموقع: وىو  - ت
 :فاعاًل او مفعواًل بو.

 الوظيفة التي تشغميا.، و ترمز الى موقع الكممة مف الجممةالعالمة: وىي التي  - ث

 ركاف االعراب )سافَر عمٌي إلى القريِة صباحًا(.يوضح أ مثاؿٌ وفيما يأتي 
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  فعؿ ماٍض مبني عمى الفتح وىو)العامؿ(الذي أثر في الفاعؿ)عمٌي( ورفعو.  -سافرَ  اواًل:

ػ)عمٌي(ىو فلذي جمب العالمة ىو الفعؿ: سافَر، العامؿ ا-فاعؿ عالمتو : الضمة –عمٌي  ثانيًا:
 المعموؿ الذي أثر فيو العامؿ)سافَر(.

العامؿ الذي  -العالمة التي ترمز الى ذلؾ ىي: الكسرة -ًا: القريِة: أدَّْت وظيفة االسـ المجرورثالث
 جمب ىذه العالمة ىو حرؼ الجر: إلى. 

 العامؿ -الفتحةالعالمة التي ترمز لمنصب ىي –ًا: صباحًا: أدَّْت وظيفة النصِب عمى الظرفية رابع
 .(ٙ-٘)الفرخ، د.ت، في رأي ،وفي رأي آخر الفعؿ والفاعؿ  الذي جمب الفتحة ىو الفعؿ سافرَ 

 عالمات االعراب: -6

وينوب عف الضمة ثالثة  الضمة في االسـ المرفوع ،والفعؿ المضارع المجرد ، حركتوالرفع: و  - أ
 حروؼ ىي: الواو، وااللؼ، والنوف.

الذي يسبؽ باداة نصب ،وينوب والفعؿ الفتحة ،ويكوف في االسـ المنصوب  حركتوو النصب:  - ب
 عف الفتحة الكسرة ،وااللؼ ،والياء، وحذؼ النوف.

 الكسرة ويكوف في االسـ ،وينوب عف الكسرة عالمتاف ىما: الفتحة، والياء. حركتوو الجر:  - ت

: - ث ، وينوب عف السكالسكوف ،ويكوف في الفعؿ المضارع المسبوؽ بحر  حركتوو  الجـز وف ؼ جـز
 .(ٕٓٔ، ٕٓٔٓ)الّجاـر واميف، حذؼ حرؼ العمة ،وحذؼ النوف
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 ساتقة:دراسات  -

في موضوع استعماؿ القصص والوسيمة التعميمية  اطمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات 
 وقامت بتصنيفيا عمى النحو االتي:

 عرتية :دراسات  -اوالً 

 (:1994عزمي )الدراسة -1

 )اثر اسموب اكمال القصة في تحصيل التعبير التحريري في المرحمة االبتدائية( ػبالموسومة 

 كمية التربية )ابف رشد(. -جامعة بغدادالعراؽ اجريت الدراسة في 

، التحريري في المرحمة االبتدائيةىدفت الى معرفة اثر اكماؿ القصة في التعبير و         
 واختارت مدرسة )فمسطيف( اختياراً  عشوائياً  اختياراً  اختارت الباحثة مدرسة )عمر عبد العزيز(

، ثـ اختارت شعبتيف مف كؿ مدرسة حيث مثمت شعبتا مدرسة )عمر بف عبد العزيز( قصدياً 
بمغ عدد ، و مدرسة )فمسطيف( المجموعة الضابطةشعبتا   في حيف مثمتالمجموعة التجريبية 

مثموا  ( تمميذةً ٕٚو ) اً ( تمميذٖٓوكانوا موزعيف كاالتي: ) ، تمميذ وتمميذة( ٙٓٔافراد العينة )
اما اداة البحث ، مثموا المجموعة الضابطة ( تمميذةً ٕٛو ) اً ( تمميذٕٔالمجموعة التجريبية و )

شير أربعة أواستمرت مدة التجربة  ،الباحثة وىي عبارة عف قصص مبتورةفقد كانت مف اعداد 
ومعامؿ ارتباط ،ؿ االحصائية االتية:)االختبار التائي ت الباحثة الوسائعممونصؼ، واست

 بيرسوف(.

                                                           
 (1عرضت ممخًصا لمدراسات التي تخص فروع المغة العربية في الجدول ) والدراسات التي تخص المواد االخرى ضمن ممحق
(1.) 
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ا فقد تفوؽ اسمػوب اكػماؿ القصة عمى الطريقة احصائيً  الً دا اً الى اف ىناؾ فرق وتوصمت
                                      عمى تػالميذ المػجموعة التجريبيةوتفوقت تمميذات المجموعة التجػريبية ،التقميدية 

  .(ٖٔ-ٕٔ،  ٜٜٗٔعزمي ، ال) 

 (:1994دراسة الماضي )-2

اثر اسموب الّدور التمثيمي في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في قواعد ) ػبالموسومة 
 المغة العربية(. 

 .ة التربية )ابف رشد( كمي -جامعة بغداد اجريت ىذه الدراسة في العراؽ    

الصؼ الخامس االبتدائي في  يذالدور التمثيمي في تحصيؿ تالمىدفت الى معرفة اثر اسموب     
 قواعد المغة العربية.

ًا ج(لتكوف ميدان-عبتي)أاختارت شو  اختارت الباحثة مدرسة )بغداد االبتدائية المختمطة(     
وزعت و ، ية وتحصيؿ االباء وتحصيؿ االمياتكافأت الباحثة في درجات المغة العرب، لمتجربة
اسموبي البحث بطريقة عشوائية فكاف اسموب )الدور التمثيمي(مف نصيب شعبة)ج(التي كاف الباحثة 

اما الطريقة االستقرائية فكانت مف  وتمميذة وىي المجموعة التجريبية (تمميذاً ٖٚعدد التالميذ فييا )
وبمغ ، المجموعة الضابطة لتمثؿ وتمميذة ايذً (تممٖٚ) التالميذ فيياعدد  كافنصيب شعبة)أ(التي 

اعدت الباحثة ، (اسابيعٓٔقد استمرت التجربة )و  تمميًذا وتمميذة،(ٗٚعدد افراد العينة النيائي)
معامؿ ارتباط :)ية ،واستعممت الوسائؿ االحصائية قواعد المغة العربمادة اختبارًا تحصيميًا في 

 ومف النتائج التي توصمت الييا : (،بيرسوف ،واالختبار التائي ،ومربع كاي

 المجموعة الضابطة.تالمذة تفوؽ تالمذة المجموعة التجريبية عمى  -3
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ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط تحصيؿ البنات الالئي تـ تدريسيف باسموب  -9
-ٕ،ٜٜٗٔ)الماضي،  نفسيا بالطريقة الدور التمثيمي ومتوسط تحصيؿ البنيف الذي درسوا

ٖٕ).                                         

 (:1995دراسة المسعودي)-3

 يذ الصف الخامس االبتدائي فيالقصص المصورة في تحصيل تالم خدام)اثر است ػبالموسومة 
 التعبير التحريري(

 . )ابف رشد( كمية التربية –جامعة بغداد  العراؽ اجريت ىذه الدراسة في

س القصص المصورة في تحصيؿ تالميذ الصؼ الخام ستخداـاثر ا رؼتعّ ىدفت الى        
وبمغ  ،( تمميذا وتمميذةٙ٘التجريبية )بمغ عدد افراد المجموعة ، التعبير التحريريمادة االبتدائي في 

( ٙٓٔدد افراد المجموعتيف )ع لذا أصبح،( تمميذا وتمميذة ٓ٘بطة )عدد افراد المجموعة الضا
درجات العاـ السابؽ ) في لمجموعتيف التجريبية والضابطةاالباحثة بيف  كافأت ،تمميذ وتمميذة

: ىما ت الباحثة وسيمتيف احصائيتيفممعاستو  ،(تدائي ،والتحصيؿ الدراسي لالبويفلمصؼ الرابع االب
 اظيرت النتائج ما ياتي:، ار التائي ومعامؿ ارتباط بيرسوفاالختب

 تالميذ المجموعة الضابطة.تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية عمى -ٔ

ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط تحصيؿ التالميذ )البنيف( الذيف درسوا -ٕ
التعبير التعبير التحريري باستخداـ القصص المصورة ومتوسط تحصيؿ التمميذات الالتي درسف 

 .(٘ٚ-ٖ٘، ٜٜ٘ٔ) المسعودي،  التحريري باالسموب نفسو
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 ( : 1998دراسة التكريتي ) -4

)أثر تدريس قواعد المغة العربية باستخدام الرسوم البيانية في التحصيل  ػبالموسومة    
 . واستبقاء المعمومات وتجنب الخطأ النحوي(

 .)ابف رشد(كمية التربية  -لدراسة في العراؽ جامعة بغداد ُأجريت ىذه ا  

في التحصيؿ واستبقاء المعمومات  ىدفت الى معرفة اثر التدريس باستخداـ الرسـو البيانية    
بمغ عدد  ،لتالمذة الصؼ السادس االبتدائي وتجنب الخطأ النحوي في مادة قواعد المغة العربية

( تمميذاً   ٜٕ( تمميذاً  وتمميذةً  موزعيف عمى مجموعتيف بواقع ) ٙ٘أفراد العينة األساسية )
كافأت الباحثة بيف ، ممجموعة الضابطةل ( تمميذاً وتمميذة ً ٕٚممجموعة التجريبية و)لوتمميذة ً 

والتحصيؿ الدراسي لؤلب واألـ (  المجموعتيف في ) درجة قواعد المغة العربية ، والعمر الزمني،
توصمت  الى و ،(  T. Testاالختبار التائي )  منيا حصائيةا وسائؿستعممت الباحثة ،وا

 النتائج اآلتية : 

 ٓفي متوسط التحصيؿ المجموعة الضابطةتفوؽ المجموعة التجريبية عمى  - ٔ

 ٓفي استبقاء المعموماتتفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة  - ٕ

 ٓ في قمة االخطاء النحوية تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة - ٖ

 (ٚٔٔ-ٖ، ٜٜٛٔ)التكريتي،                                                        

 ٔ:(2112دراسة المنيعي) -٘

متوسط في االداء الفي تحصيل طالب الصف الثاني  القرآنية)اثر استخدام القصص  ػبالموسومة 
 .التعبيري(

                                                           
 اثر استخدام القصص القرآنية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في االداء التعبيري، احمد عمي حسين، المنيعي، 1

 ،رسالة ماجستر غير منشورة.2112 ،61-15المعهد العربي العالي لمدراسات التربوية والنفسية،ص
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 في بغداد . العالي لمدراسات التربوية والنفسية العربي المعيد –اجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

توسط مالفي تحصيؿ طالب الصؼ الثاني  ىدفت الى معرفة اثر استخداـ القصص القرانية 
( طالبًا مف طالب الصؼ الثاني المتوسط ٖٚتألؼ مجتمع البحث مف)،في االداء التعبيري 

متوسطة الفرقاف  فيلممجوعة الضابطة، ا( طالبً ٖٚية و)لممجموعة التجريب ا(طالبً ٖٙبواقع )
 كافأ الباحث في المتغيرات، ةوالتي تـ اختيارىا بصورة عشوائيلمبنيف التابعة لمكرخ الثانية 

 ،ة العربية النيائية لمعاـ السابؽالمغ اتودرج ،والتحصيؿ الدراسي لالبويف، )العمر الزمني
 نتائجو. ؿ( لتحميT . Testاستعمؿ الباحث االختبار التائي ) و 

جموعة التجريبية الذيف مالطالب توصمت الدراسة الى تفوؽ ، اً (اسبوعٕٔمدة التجربة )استمرت 
مع القصص القرانية عمى طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا التعبير  التعبير درسوا

 .(ٕٓ-ٜٔ، ٕٔٔٓ)نوري، بالطريقة التقميدية

 (:2114دراسة الشمري)-6

ـ ) اثر استخدام جهاز الحاسوب في تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في بالموسومة 
 مادة التدريبات المغوية(.

 كمية التربية . -اجريت ىذه الدراسة في العراؽ جامعة ديالى 

تدائي في ىدفت الى معرفة اثر استخداـ الحاسوب في تحصيؿ تالمذة الصؼ الرابع االب    
اختار الباحث قصديًا مدرسة المعمـ االبتدائية المختمطة في مدينة ، مادة التدريبات المغوية

شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة التجريبية، و)ب( لتمثؿ  بعقوبة ،وباالختيار العشوائي اختار
(تمميذًا وتمميذة في كؿ مجموعة ٗ٘المجموعة الضابطة وقد بمغ عدد تالمذة المجموعتيف )

 تمميذًا وتمميذة. (ٕٚ)
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كافأ الباحث بيف تالمذة المجموعتيف في متغيرات)العمر الزمني ،والتحصيؿ الدراسي      
 مغة العربية النيائية لمعاـ السابؽ(لالباء واالميات ،ودرجات ال

حدد الباحث المادة العممية بثمانية موضوعات مف كتاب التدريبات المغوية المقرر      
الخطط التدريسية  واعدّ  ( ىدفًا سموكيًا،ٙٙصاغ االىداؼ السموكية البالغ عددىا)و  تدريسو،

ة تثبت (فقرة اختباريٖٓتكوف مف) الباحث اختبارًا تحصيمياً  المالئمة لتدريس المجموعتيف .واعدّ 
 .T) تمثمت باالختبار التائيالتي حصائية تعمؿ وسائؿ ااسو ، مف صدقو وثباتو وموضوعيتو

Test) ،ومعامؿ ارتباط بيرسف. وتني، –ومربع كاي، واختبار ماف  لعينتيف مستقمتيف 

تالمذة المجموعة توصؿ الباحث في نياية التجربة الى تفوؽ تالمذة المجموعة التجريبية عمى 
الضابطة ،ولـ يظير فرؽ بيف تحصيؿ تالميذ المجموعة التجريبية وتمميذاتيا في االختبار 

 .(ٕٗ-ٕ،ٕٗٓٓ)الشمري، التحصيمي البعدي

 :(2114دراسة العزاوي )-7

واالحتفاظ به اثر تموين المفاهيم النحوية في تحصيل مادة قواعد المغة العربية ) ػبالموسومة 
  لصف الخامس االبتدائي(.لدى تالميذ ا

 (.ابف رشد)كمية التربية  -اجريت ىذه الدراسة في العراؽ  جامعة بغداد  

ىدفت الى معرفة اثر تمويف المفاىيـ النحوية لتعرؼ اثرىا في تحصيؿ مادة قواعد المغة و      
 العربية واالحتفاظ بيذا التحصيؿ لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .

مدرسة منصورية الشط التابعة الى مديرية تربية محافظة ديالى لتكوف ميدانًا  الباحث اختار    
تمميذًا وزعت عمى مجموعتيف االولى تجريبية درست  (ٙٚلتجربتو، بمغت عينة البحث )

وكافأ الباحث في ، عتيادية باستعماؿ تمويف المفاىيـ واالخرى ضابطة درست بالطريقة اال
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مني ،والتحصيؿ الدراسي لالباء واالميات ،ودرجات المغة العربية في العاـ الز  المتغيرات )العمر
 السابؽ(.

اتسـ بالصدؽ والثبات والموضوعية ،طبقو  (فقرة،ٕ٘اعدَّ الباحث اختبارًا تحصيميًا تكوف مف )      
عمى تالميذ المجموعتيف لقياس التحصيؿ واالحتفاظ في نياية التجربة التي استمرت ثالثة اشير، 

وسائؿ الباحث استعمؿ ، اسبوعيف لقياس االحتفاظ بالتحصيؿثـ اعاد تطبيقو مرة اخرى بعد 
توصؿ الى تفوؽ تالميذ ،و  قمتيف( لعينتيف مستT.Test) تمثمت باالختبار التائياحصائية 

  .لضابطة في التحصيؿ واالحتفاظ بوالمجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة ا

 (ٚٗ-ٕ، ٕٗٓٓ)العزاوي،             

 (:2116دراسة الجبوري )-8
 االبتدائي الرابع الصف تالميذ تحصيل في المصورة القصة أسموب استخدام أثرـ )بلموسومة ا

 (.نحوها وميمهم القراءة مادة في
 .كمية التربية االساسية - الموصؿ جامعةاجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

 الصؼ تالميذ تحصيؿ في المصورة القصة أسموب استخداـ أثرىدفت الى معرفة       
 موزعيف تمميذاً ( ٔ٘) مف البحث عينة تتألف، نحوىا وميميـ القراءة مادة في االبتدائي الرابع
 القصة أسموب وفؽ عمى درسوا تمميذاً ( ٕٗ) مف تكونت تجريبية أحداىما ، مجموعتيف عمى

 .درسوا بالطريقة االعتيادية تمميذاً ( ٕٚ) مف تكونت ضابطة واألخرى المصورة
 مادة في التالميذ ودرجات ، بالشيور (محسوباً الزمني العمر) في عينتوبيف افراد  الباحث كافأ
 ، الذكاء اختبار ودرجات ، السابقة الدراسية لمسنة العاـ والمعدؿ ، السابؽ لمعاـ العربية المغة

 (.واألميات لآلباء التعميمي والمستوى
، مستقمتيف لعينتيف ( T.Test)  التائي االختبار باستعماؿ إحصائياً  البيانات معالجة تمت      

 درجات متوسط بيف( ٘ٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية داللة ذي فرؽ وجودوتوصمت الدراسة الى 
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 المجموعة درجات ومتوسط المصورة القصة أسموب وفؽ عمى درست التي التجريبية المجموعة
 المقروء  فيـ)  الثالث الميارات في بالتحصيؿ التقميدية الطريقة وفؽ عمى درست التي الضابطة

-ٕ،ٕٙٓٓ)الجبوري التجريبية المجموعة ةمحمصل مجتمعة(  القراءة وسرعة ، القراءة وصحة ،
ٖٚ). 

 
 :(2116دراسة العوادي)  -ٜ

ـ )اثر توظيف الرسوم المتحركة في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في بالموسومة 
 مادة قواعد المغة العربية(.

 .كمية التربية االساسية –جامعة بابؿ اجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

ىدفت الدراسة الى معرفة اثر توظيؼ الرسـو المتحركة في تحصيؿ تالميذ الصؼ       
 قواعد المغة العربية.مادة الخامس االبتدائي في 

 ا( تمميذً ٖٓلممجموعة التجريبية و) ا(تمميذً ٖٓبواقع) ( تمميذاً ٓٙعينة البحث مف ) تألفت      
ودرجات العاـ السابؽ  ،في )العمر الزمني عينتو بيف افراد كافأ الباحث ، لممجموعة الضابطة

احصائية مثؿ الباحث وسائؿ  عمؿواست (العربية ،وتحصيؿ االباء واالمياتفي مادة المغة 
باط بيرسوف ،ومعامؿ تومربع كاي ومعامؿ ار  ،( T.Test) االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

 وفاعمية البدائؿ الخاطئة. ومعامؿ التمييز، صعوبة الفقرة،

  .ية عمى تالميذ المجموعة الضابطةالى تفوؽ تالميذ المجموعة التجريب ت الدراسةتوصم       

 (ٗٛ-ٗ٘، ٕٙٓٓ)العوادي،       
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 :(2117دراسة حمدان)  -11

ـ )اثر الدور التمثيمي في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي لمادة المحادثة بالموسومة 
 في التعبير التحريري(.

 .كمية التربية - جامعة ديالىاجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

ىدفت الى معرفة اثر الدور التمثيمي في تحصيؿ تالمذة الصؼ الخامس االبتدائي لمادة        
 المحادثة في التعبير التحريري. 

بصورة قصدية مف بيف المدارس المختمطة في  ةمدرسة الخمائؿ االبتدائيالباحثة اختارت      
لممجموعة تمميًذا وتمميذة  (ٜٕتمميًذا وتمميذة بواقع)( ٜ٘)عينة البحث مف  آلفتتو  ،المركز

 لممجموعة الضابطة.تمميًذا وتمميذة  (ٖٓالتجريبية و)

والتحصيؿ  كافأت الباحثة بيف تالمذة مجموعتي البحث في)درجات المغة العربية لمعاـ السابؽ،
 .(شيورلمحسوًبا باوالعمر الزمني  بويف ،الدراسي لال

 :ياحصائية منوسائؿ ااستعممت و ،بحثيا ل اعتمدت الباحثة عمى االختبارات المتسمسمة البعدية  اداةً 
 .((ٕومربع كاي )كا ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ((T.Testاالختبار التائي )

ي عمى ػػالدور التمثيم وبػػتوصمت الباحثة الى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باسم       
 . ،وليس ىناؾ فرؽ في متغير الجنس التي درست بالطريقة االعتيادية المجموعة الضابطة

                                                                                      ( ٜٛ-ٕ، ٕٚٓٓ)حمداف،                                                                     

 :(2111دراسة التميمي ) -11

)اثر استعمال القصص المصورة في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في  ػبالموسومة 
 مادة قواعد المغة العربية(.
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 كمية التربية االساسية. -اجريت ىذه الدراسة في العراؽ جامعة بابؿ 

المصورة في تحصيؿ تالميذ الصؼ الخامس ىدفت الى معرفة اثر استعماؿ القصص        
 االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية .

ميداًنا  ة لمركز محافظة النجؼ لتكوفاختار الباحث قصديًا مدرسة الضياء لمبنيف التابع      
(تمميذًا وّزعت عمى مجموعتيف االولى تجريبية ُدرِّست ٓٙلتجربتو، بمغت عينة البحث)

كافأ الباحث بيف ،و بطة ُدرِّست بالطريقة التقميدية المصورة ،واالخرى ضاباستعماؿ القصص 
تالميذ المجموعتيف في متغيرات )العمر الزمني، ودرجات المغة العربية في نصؼ السنة 

 ،والتحصيؿ الدراسي لآلباء وألميات(.

(فقرة، اتسـ بالصدؽ والثبات والموضوعية ٖٓاعد الباحث اختباًرا تحصيمًيا تكوف مف)      
التجربة التي استمرت سبعة ،طبقو عمى تالميذ المجموعتيف لقياس التحصيؿ في نياية 

توصؿ و عالج الباحث البيانات إحصائًيا باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ، أسابيع
لمجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في التحصيؿ ،وكاف الى تفوؽ تالميذ ا

 .(ٖ٘-ٕ، ٕٔٔٓ)التميمي، (0ٓ٘ٓالفرؽ دااًل احصائًيا عند مستوى داللة)

                       :(2111دراسة نوري) -12

)اثر استعمال القصص النحوية في تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة  ػبالموسومة 
 قواعد المغة العربية(.

 كمية التربية لمبنات. –جامعة بغداد  اجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

ىدفت الدراسة الى معرفة اثر استعماؿ القصص النحوية في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع     
 مادة قواعد المغة العربية.االبتدائي في 
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لكؿ شعبة ،واختارت الباحثة  اتمميذً  (ٕ٘بواقع ) ا( تمميذً ٓ٘تكونت عينة البحث مف)     
التجريبية لتمثؿ المجموعة  )أ( شعبة رت عشوائًياامدرسة )آؿ ياسر(التي تضـ ثالث شعب واخت

ي المتغيرات )العمر كافأت الباحثة بيف تالميذ مجموعتي البحث ف، و ،و)ب(المجموعة الضابطة
 الزمني، ودرجات المغة العربية في امتحاف نصؼ السنة ،والتحصيؿ الدراسي لالبويف(.

 بيرسوف،ومعامؿ ارتباط  ،((T.Testاالختبار التائي منيا :)حصائية استعممت الباحثة وسائؿ ا
الى وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف متوسط  ةتوصمت الباحث، و براوف( -ومعادلة سبيرماف،

مادة قواعد المغة  االمجموعة التجريبية الذيف درسو  تحصيؿ تالميذ مجموعتي البحث ولمصمحة
 .(ٕٔ-ٕ،ٕٔٔٓ) نوري ،  العربية باستعماؿ القصص النحوية

ا
ً
 جنثية:دراسات ا -ثاني

 SAMUELS& OTHERS (1974)دراسة سامولز واخرين -1

  (The Effect of pictures on children Attitudes To Ward storis) ػبالموسومة 

 .بتدئيف ازاء القصص التي يقرؤونياىدفت الى تحديد اثار الصور عمى اتجاىات الم    

تمميًذا مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي وتـ اختيارىـ بصورة ( ٗ٘)تكونت عينة البحث مف
ية، صور تخطيط، بثالث حاالت مختمفة ىي)صور ممونةقدمت لمتالميذ ثالث قصص  اذعشوائية 

تيا في ثالثة اياـ متتالية ،وتـ اختبار ىؤالء التالميذ في كؿ ءوطمب منيـ قرا وعدـ وجود صور(
اظيرت النتائج تفضيؿ التالميذ لمقصص المصحوبة ، و فة اتجاىاتيـ ازاء ما يقرؤوفيـو لمعر 

الخالية مف الصور ،وكاف لمفرؽ داللة احصائية، وفضؿ التالميذ بداللة  بالصور عمى القصص
معنوية القصص المزينة بالصور الممونة عمى القصص المصحوبة بالرسـو التخطيطية 

 .( ٖ٘، ٕٔٔٓ)التميمي،

 



 33                جوانب نظرية ودراسات سابقة........................................................ الثاني الفصل 

 
 
 

 :(Martin )1995دراسة مارتن -2

االسموب  ىدفت الى التأثير عمى وعي االطفاؿ في المرحمة االبتدائية مف خالؿ      
القصصي ولعب االدوار الذي استخدـ لمساعدة االطفاؿ في مواجية التحديات الناجمة عف 

كاف ليذيف ، و ف مف خالؿ االساطير وعالـ الخياؿالقصصي كا فاألسموبنموىـ وتطورىـ ،
فاؿ وزيادة وعييـ وتحسيف االسموبيف تأثيرىما الواضح في تنمية مفيـو الذات لدى االط

 .(ٜٗ ،ٕٛٓٓ)العبيدي، سموكيـ
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 منهج البحث وإجزاءاته
 منهج البحث:

قصص االعراب أثر توظيف لتعرف )اختارت الباحثة المنيج التجريبي        
( قواعد المغة العربيةمادة الصف الخامس االبتدائي في  المصورة في تحصيل تبلمذة

  .لطبيعة البحث المنيج المناسبألنو 
المنيج التجريبي يتم تطبيقو في التجارب العممية وكذلك في العموم التربوية  ان       

يتأثر باالراء الشخصية  والنفسية لدقتو وتحقيق التكافؤ لمعالجة المتغيرات لكونو ال
من خبلل المبلحظة والتجربة  الييا وتبنى النتائج عمى البيانات التي تم التوصل

 (ٗٓٔ- ٔٓٔ ،ٕٚٓٓ)صبلح واخرون،            .                     والقياس 

إن عممية وضع تصميم تجريبي يعد من الخطوات األولى ألي بحث والن      
بالتطبيق فانو المناسب لطبيعة البحث وضبط اإلجراءات  ُيعنىالمنيج التجريبي 

وألنو يعتمد عمى إحداث التغيير، ومبلحظة  ؛لمتأكد من معرفة تأثير العنصر المستقل
نتائجو وضبطيا، وقد ُأعتمد في كثير من الدراسات السابقة، وىو احد مناىج البحث 

 .سيةالعممي المستخدمة في العموم االجتماعية و التربوية النف

 (ٕٕٓ-ٜٚٔ، ٜٕٓٓقنديمجي والسامرائي،)  

الن الباحث يكون ىو الموجو ؛ق الرائدة والناجحة ائويعد التجريب من الطر    
 (ٜٛ، ٖٜٜٔ)قنديمجي،                       .               ليا والمسير لممشكمة

 إجزاءاث البحث :
تناولت الباحثة في ىذا الفصل االجراءات المتبعة من حيث التصميم التجريبي   

المناسب ، ومجتمع البحث ،وطريقة اختيار العينة ،وتكافؤ المجموعات ،وعرض 
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يا ،وعمى متطمبات البحث وادواتو ،وكيفية تطبيقيا ،والوسائل االحصائية التي استعممت
 النحو االتي:

 التصميم التجزيبي: -1
ن اختيار التصميم التجريبي المبلئم ألىداف البحث ، يضمن الوصول الى إ    

نتائج ذات قيمة وخضوعيا لممبلحظة وتفسير تمك التغيرات بينيا وبين المتغير التابع 
 يم النتيجة المفترض وجودىا.و من خبلل اختيار األدوات التي تقيس تمك النتائج وتق

 ( ٜٛ-ٚٛ، ٜٔٛٔي والغنام،)الزوبع                              

ويعد التصميم التجريبي من االستراتيجيات التي تجعل من تحميل نتائج المادة   
 ( ٕٓٔ،ٜٔٛٔ)الزوبعي والغنام،                                         .أكثر ثباًتا

الضبط الجزئي الذي بوىذا ما دفع الباحثة إلى استعمال تصميم تجريبي يصف   
 وظروف بحثيا، فجاء التصميم كاآلتي:يتناسب 

 المتغير التابع األداة المتغير المستقل المجموعات
في  توظيف قصص اإلعراب المصورة التجريبية )بنات(

 تدريس موضوعات قواعد المغة العربية.
 اختبار تحصيمي

 

 التحصيل

 
في  توظيف قصص اإلعراب المصورة التجريبية)بنين(

 تدريس موضوعات قواعد المغة العربية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة )بنات( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة )بنين(

 (1شكل )

 التصميم التجريبي لمبحث
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ويقصد بالمجموعة التجريبية : المجموعة التي يتعرض تبلمذتيا لممتغير المستقل 
 اإلعراب المصورة( عند تدريس مادة قواعد المغة العربية .)قصص 

والمجموعة الضابطة :المجموعة التي ال يتعرض تبلمذتيا لممتغير المستقل 
 )قصص االعراب المصورة( وتدرس قواعد المغة العربية بالطريقة االعتيادية.   

ذي يقاس أّما المتغير التابع، فيو التحصيل في مادة قواعد المغة العربية ال
ثر المتغير المستقل)قصص اإلعراب أبوساطة اختبار تحصيمي بعدي لمعرفة 

 المصورة( في تحصيل تبلمذة المجموعتين التجريبيتين والضابطتين.

 ىي الطريقة االستقرائية.االعتيادية عمًما ان الطريقة 

 جمتمع البحث وعينته:  -2
 جمتمع البحث: - أ

النو  ؛وميم في البحوث التربوية"ان تحديد مجتمع الدراسة امر ضروري 
)ابو يساعد في اختيار عينة البحث عمى وفق االسموب العممي االمثل"

 .(ٕٓ،ٜٗٛٔالنيل، 
تكون مجتمع البحث من تبلمذة الصف الخامس االبتدائي في      

المدارس االبتدائية في محافظة ديالى / قضاء بعقوبة لمعام الدراسي 
ٕٓٔٔ-ٕٕٓٔ. 

 عينت البحث: - ب
 املدارس: عينت -1

( وذلك بنات وبنينمدرستين ابتدائيتين )اختيار يتطمب البحث الحالي 
مبنين عن البنات من الصف الخامس االبتدائي، إذ للفصل المدارس المختمطة 
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زارت الباحثة قسم التخطيط واإلحصاء في المديرية العامة لتربية ديالى 
( ٕاألساسية ممحق) كمية التربية –بموجب الكتاب الصادر من جامعة ديالى 

المدارس االبتدائية في المديرية المذكورة، وسجمت الباحثة جميع أسماء  لتعّرف
المدارس االبتدائية ومواقعيا في محافظة ديالى /قضاء بعقوبة وبمغ عدد 

( يوضح ذلك، وثبتت الباحثة اسماء ٕوالجدول ) مدرسة (ٙٛالمدارس )
 ةصباحي تين بوجبتينمدرسمبنى واحد يضم المدارس ،ومن ثَم تم اختيار 

وفي كل واحدة منيما شعبتين لمبنين وشعبتين لمبنات، وتم اختيار  ةمسائيو 
 .لمبنين (ذو الفقار )االبتدائية لمبنات، ومدرسة (المرأة)مدرسة 

واختارت الباحثة قصدًيا ذلك المبنى في مركز قضاء بعقوبة )التكية      
 األولى(لؤلسباب  اآلتية:

 حوي عمى مدرستين.يدوامين أي  وإن المبنى واحد ذ -ٔ
 كمتا المدرستين تحتويان عمى شعبتين لمصف الخامس االبتدائي. -ٕ
 قرب المدرستين من سكن الباحثة.  -ٖ
 مع الباحثة. تينتعاون ادارتي المدرس -ٗ
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 (2جدول )
 أسماء المدارس االبتدائية ومواقعيا في مركز قضاء بعقوبة

 الموقع المدرسةاسم  ت
 

 الموقع اسم المدرسة ت
 السراي بعقوبة المختمطة 1

 
 التحرير الوصال لمبنين 44

 السراي الوثبة المختمطة 2
 

 التحرير االدريسي المختمطة 45
 حي االمين االمين لمبنين 3

 
 حي الوفاء فمسطين المختمطة 46

 التكية القادة التطبيقية 4
 

 الكاطون االصمعي المختمطة 47
 السوامرة الحصري المختمطة 5

 
 الكاطون الثقفي المختمطة 48

 حي النصر الطور 6
 

 التحرير الوليد لمبنات 49
 خان الموالوة الميثاق المختمطة 7

 
 حي المعممين الخابور المختمطة 55

 المفرق البمد االمين لمبنين 8
 

 الكاطون عبد القادر الجزائري لمبنين 51
 الكاطون الذبياني المختمطةالنابغة  9

 
 المفرق المجاىدة العربية لمبنات  52

 حي المصطفى قوبة الجديدة المختمطةعب 15
 

 المفرق الحسناء  53
 التحرير كمكامش لمبنين 11

 
 الكاطون التربية المختمطة 54

 التحرير موسى بن نصر المختمطة 12
 

 المفرق البشائر المختمطة 55
 شفتة شفتة المختمطة 13

 
 المفرق االبتكار لمبنات 56

 التحرير مسمم بن عقيل المختمطة  14
 

 الكاطون االيالف لمبنات 57
 المركز المرأة لمبنات 15

 
 دور الزراعيين المشكاة المختمطة 58

 التكية الزىراء لمبنات 16
 

 شفتة االرتقاء المختمطة 59
 السراي النجاة  17

 
 التحرير السبع المثاني لمبنين 65

 التكية السراج المنير المختمطة 18
 

 المفرق مصعب بن عمير لمبنين 61
 المركز الفضيمة لمبنات 19

 
 نير الشيخ الظفر المختمطة 62

 حي المعممين المعمم لمبنات 25
 

 الكاطون المكاسب لمبنين 63
 حي الوفاء ىند المخزومية لمبنات 21

 
 الكاطون ابن الجوزي المختمطة 64

 بعقوبة الجديدة الخمائل التطبيقية  22
 

 ام العظام الذرى المختمطة 65
 معسكر سعد سعد لمبنين 23

 
 التحرير الغساسنة المختمطة 66

 التحرير ىاني بن عروة المختمطة  24
 

 التكية المثابرة لمبنين 67
 التحرير الصفا لمبنين 25

 
 بعقوبة الجديدة المجتبى المختمطة  68

 المفرق المحمديةالرسالة  26
 

 جرف الممح حماة الوطن المختمطة 69
 العثمانية الخمفاء المختمطة 27

 
 حي االمين رقية لمبنات 75

 المفرق االفاق لمبنات 28
 

 التحرير رفيدة لمبنات 71
 التحرير الميناء المختمطة 29

 
 الكاطون االوزاعي لمبنين 72

 قرية الحاج سييل الصحابية المختمطة 35
 

 الكاطون الماجدة الفمسطينية لمبنات 73
 التحرير سيدة النساء لمنات 31

 
 حي المصطفى التجديد لمبنين 74

 السبتية السبيتة المختمطة 32
 

 اليرموك االولى الديمقراطية لمبنات 75
 التحرير سوريا المختمطة 33

 
 التكية ذو الفقار لمبنين 76

 التحرير بيروت لمبنين 34
 

 الكاطون لمبناتالموعظة  77
 نير الحجية الغراف المختمطة 35

 
 الكاطون اليقين لمبنات 78

 التحرير جنة المأوى التطبيقية لمبنات 36
 

 التحرير البتراء المختمطة 79
 معسكر سعد سارية المختمطة 37

 
 الكاطون درة االسالم لمبنات 85

 المفرق القاىرة لمبنين 38
 

 المصطفىحي  االىمة المختمطة 81
 الصناعة االولى التواضع المختمطة 39

 
 الكاطون اولو العزم لمبنين 82

 حي المصطفى النيرين لمبنات 45
 

 المفرق المفرق لمبنين 83
 التحرير معاذ بن جبل 41

 
 الكاطون ضياء الصالحين لمبنين 84

 معسكر سعد الحراني لمبنين  85  المجمع الصناعي الحياة لمبنين 42
 المجمع الصناعي الشييدة ايمان لمبنات  43

 
 المفرق المعممة لمبنات 86
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 عينت التالمذة : -2
بعد أن حددت الباحثة المدرستين المتين ستطبق فييما التجربة ،زارت 
المدرستين ومعيا كتاب تسييل الميمة الصادر من المديرية العامة لتربية 

شعبتي)أ( من المدرستين المذكورتين لتكونا  ديالى ، اختارت الباحثة عشوائًيا
 مجموعتين تجريبيتين واحدة لمبنات واالخرى لمبنين.

وشعبتي)ب( من المدرستين المذكورتين لتكونا مجموعتين ضابطتين   
تمميذة لممجموعة التجريبية )بنات(  (ٕ٘واحدة لمبنات واالخرى لمبنين وبواقع )

تمميذة لممجموعة الضابطة  (ٕٔو) بنين(،( تمميًذا لممجموعة التجريبية )ٖٕو)
لممجموعة الضابطة )بنين( وبذلك اصبح عدد افراد  اتمميذً  (ٜٔو) )بنات(،

( تمميًذا وتمميذة بعد استبعاد ٛٛالمجموعتين التجريبيتين والضابطتين )
 التبلمذة الراسبين لممجموعتين ،وقد استبعدت الباحثة التبلمذة الراسبين بواقع

تبلميذ من المجموعة  (ٖو) من المجموعة التجريبية)بنات( ( تمميذاتٙ)
تبلميذ  (ٜتمميذات من المجموعة الضابطة )بنات( و) (ٜالتجريبية )بنين( و)

من المجموعة الضابطة )بنين( وبذلك اصبح عدد التبلمذة في المجموعتين 
( تمميًذا وتمميذة ،وعدد التبلمذة  في ٛٗبنين( )و  التجريبيتين)بنات

( ٖوالجدول)،  تمميًذا وتمميذة (ٓٗ( )بنات وبنينوعتين الضابطتين)المجم
 يوضح ذلك.    

 
 

 

                                                 
 .طريقة  السحب العشوائي عن طريق وضع اوراق صغيرة في كيس وسحبيا 
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 ( ٖجدول ) 

 عدد التبلمذة لمجموعات البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد التبلمذة  الشعبة المجموعة
 قبل االستبعاد

عدد التبلمذة 
 الراسبين

عدد التبلمذة 
 بعد االستبعاد

 ٕ٘ ٙ ٖٔ أ التجريبية )بنات(

 ٖٕ ٖ ٕٙ أ التجريبية )بنين(

 ٕٔ ٜ ٖٓ ب الضابطة) بنات(

 ٜٔ ٜ ٕٛ ب الضابطة )بنين(

 ٛٛ ٕٚ ٘ٔٔ المجموع
 

 تكافؤ جممىعاث البحث: -3
بين مجموعات  اً قبل الشروع بالتجربة ،وضماًنا لسبلمتيا أجرت الباحثة تكافؤ  

البحث االربع ،وذلك لضبط المتغيرات التي يتوقع أن تؤثر في نتائج التجربة عمى 
الرغم من أن تبلمذة المجموعات من منطقة واحدة ،وتم إجراء التكافؤ في المتغيرات 

 اآلتية: 

 )الصف الرابع االبتدائي(.ٕٔٔٓ -ٕٓٔٓدرجات المغة العربية لمعام السابق -ٔ
 وًبا بالشيور(.العمر الزمني )محس -ٕ
 التحصيل الدراسي لآلباء. -ٖ
 التحصيل الدراسي لؤلميات. -ٗ
 السابقة(. الختبار التحصيمي القبمي )المعموماتدرجات ا -٘
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 )الصف الرابع االبتدائي(:2511 -2515درجات المغة العربية لمعام السابق -1

مادة حصمت الباحثة عمى درجات التبلمذة لممجموعتين التجريبيتين والضابطتين  في 
 المغة العربية لمصف الرابع االبتدائي لمعام السابق من سجبلت الدرجات الذي تحتفظ

وعند حساب المتوسط الحسابي لدرجات المغة العربية  (،ٖإدارة المدرستين ممحق) بو
بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية  ،االبتدائي النيائية لمصف الرابع

(، وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة 8ٕٜٙوالمجموعة التجريبية بنين ) (،8ٛٛٛبنات)
 .يوضح ذلك (ٗ)الجدول(، 8ٖٕٛ(،والضابطة بنين)8ٛٔٛالضابطة بنات )

 (ٗجدول)

 معام السابقلالبحث في مادة المغة العربية  جموعاتتكافؤ درجات التبلمذة لم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 8ٕٗٔ 8ٛٛٛ ٕ٘ تجريبية بنات
 8٘ٚٔ 8ٕٜٙ ٖٕ تجريبية بنين
 8ٕٔٔ 8ٛٔٛ ٕٔ ضابطة بنات
 8ٜٚٔ 8ٖٕٛ ٜٔ ضابطة بنين

 

ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المتوسطات       
أجرت  الحسابية لممجموعات األربع في التحصيل السابق في مادة المغة العربية

 يوضح ذلك. (٘الباحثة تحميل التباين األحادي لمتحقق من الفروق، والجدول )
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 (5جدول)

 يبين نتائج تحميل التباين لممجموعات األربع في تحصيل مادة المغة العربية لمعام السابق

مجموع  S.F مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 

 الجدولية المحسوبة
 8ٕٕٚ 8ٕٜٗٔ 8ٖٔٔٛ 8ٖٜ٘٘ ٖ بين المجموعات
 8ٕٗٔٓ 8ٕٕٗٔٛٓ ٗٛ داخل المجموعات

 

يتضح من الجدول أعبله أنو ليست ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين  
(المحسوبة كانت Fالمتوسطات الحسابية لممجموعات األربع إذ إن قيمة )

( عند درجة حرية 8ٕٕٚ( الجدولية البالغة )F(،وىي اصغر من قيمة)8ٕٜٗٔ)
( وىذا يدل 8ٓ٘ٓداللة إحصائية عند مستوى) ا( ،ويتضح أن الفرق ليس ذ8ٖٛٗ)

 المغة العربية لمعام السابق. ربع متكافئة في تحصيل مادة عمى أن المجموعات األ

 العمر الزمني محسوًبا بالشيور:-2
حصمت الباحثة عمى المعمومات المتعمقة بأعمار التبلمذة ومواليدىم وتحصيل  

( يوضح  ٗيات بتوزيع استمارة لملء المعمومات الخاصة بيم  ممحق ) اآلباء واألم
ذلك ،وبعدىا تم التأكد من تمك البيانات  بالتعاون مع إدارتي المدرستين من البطاقة 
المدرسية الخاصة بالتبلمذة، وعند حساب متوسط العمر الزمني لتبلمذة مجموعات 

( شيًرا، ومتوسط 8ٜٕٚٙٔمبنات )البحث، بمغ متوسط أعمار المجموعة التجريبية ل
(شيًرا، ومتوسط أعمار المجموعة 8ٖٕٗ٘ٔأعمار المجموعة التجريبية بنين)

شيرًا، ومتوسط أعمار المجموعة الضابطة  (8ٕٕٗ٘ٔالضابطة بنات)
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 في العمر الزمني ةشيرًا، تم التوصل إلى أن المجموعات متكافئ (8ٖٕٜٕٔ)بنين
 .( يوضح ذلكٙالجدول)

 ( 6جدول) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعات األربع في العمر الزمني

االنحراف  الوسط الحسابي العدد المجموعات
 المعياري

 8ٓٚٚ 8ٜٕٚٙٔ ٕ٘ تجريبية بنات
 8ٕٙٙ 8ٖٕٗ٘ٔ ٖٕ تجريبية بنين
 8ٗٚٚ 8ٕٕٗ٘ٔ ٕٔ ضابطة بنات
 8ٓٙٚ 8ٖٕٜٕٔ ٜٔ ضابطة بنين

                             

ات داللة معنوية بين المتوسطات و ىناك فروق ذ تولمعرفة فيما إذا كان       
. أجرت الباحثة تحميل التباين األحادي ممجموعات األربع في العمر الزمنيالحسابية ل

 ( يوضح ذلك.ٚوالجدول ) لمتحقق من الفروق ،
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 ( 7جدول) 

 ات األربع في العمر الزمنيتحميل التباين  لممجموع

مجموع  المجموع مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 

 الجدولة المحسوبة
 8ٕٕٚ 8ٕٕٙٓ 8ٕٔٛٓٙٔ 8ٖ٘ٗٓٛٚ ٖ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

ٛٗ ٖٗٓٚ8ٗٙٓ ٗٛ8ٜٗٗ 

المتوسطات يتضح من الجدول أعبله انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين    
( اصغر من 8ٕٕٙٓالمحسوبة كانت ) (Fالحسابية لممجموعات األربع إذ ان قيمة )

( 8ٖٛٗ( ودرجة الحرية )8ٓ٘ٓ( ،عند مستوى داللة)8ٕٕٚ( الجدولة البالغة )Fقيمة)
( يوضح ٘ممحق )و  ،وىذا يعني ان المجموعات األربع متكافئة في العمر الزمني

 .ذلك

 التحصيل الدراسي لآلباء: -ٖ
حصمت الباحثة عمى البيانات الخاصة بالتحصيل الدراسي لآلباء تبلمذة عينة    

ت تحققالبحث من االستبانة المذكورة انًفا وبعدىا تم مطابقتيا بالبطاقة المدرسية، و 
،وقد  ٕمربع كاي )كا( تعمالالباحثة من تكافؤ متغير التحصيل الدراسي لآلباء باس

الجدولية  ٕ(اصغر من قيمة )كا(8ٜٜٗوالبالغة )المحسوبة  ٕتبين ان قيمة )كا(
( ، لذا فان ٙ(ودرجة حرية )8ٓ٘ٓ(عند مستوى داللة )8ٜٕ٘ٔوالبالغة )

 (ٛالجدول )، و في متغير التحصيل الدراسي لآلباء ةالمجموعات األربع متكافئ
 .يوضح ذلك
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 (8جدول )

وقيمة  االربع تكرارات التحصيل الدراسي آلباء التبلمذة لمجموعات البحث
 المحسوبة والجدوليةٕ)كا(

 التحصيل      
 
 

 المجموعات

درجة   معيد فما فوق اعدادية  متوسط ابتدائي العدد
 الحرية

مستوى  ٕقيمة كا
الداللة 

(ٓ8ٓ٘) 
 

 المحسوبة
 

 الجدولية

غير دال  8ٜٕ٘ٔ 8ٜٜٗ ٙ ٛ ٕ ٔٔ ٗ ٕ٘ تجريبية بنات
 ٜ ٗ ٚ ٖ ٖٕ تجريبية بنين إحصائًيا

 ٘ ٕ ٘ ٜ ٕٔ ضابطة بنات
 ٖ ٗ ٗ ٛ ٜٔ ضابطة بنين

 
 

 التحصيل الدراسي لؤلميات:-4
حصمت الباحثة عمى البيانات الخاصة  بالتحصيل الدراسي ألميات التبلمذة 
عينة البحث من االستمارة المذكورة انًفا من التبلمذة أنفسيم بتوزيعيا عمييم لملء 

ت الباحثة من تكافؤ تحققعن البطاقة المدرسية ،و المعمومات الخاصة بيم فضبًل 
،وقد تبين ان قيمة  ٕمربع كاي )كا(باستعمال متغير التحصيل الدراسي لبلميات 

الجدولية والبالغة  ٕ(اصغر من قيمة )كا(8ٕٙٚالمحسوبة والبالغة ) ٕ)كا(
( ، لذا فان المجموعات ٙ(ودرجة حرية )8ٓ٘ٓ(عند مستوى داللة )8ٜٕ٘ٔ)

 .يوضح ذلك (ٜالجدول )،و في متغير التحصيل الدراسي لبلميات  ةتكافئاألربع م
 

                                                 
 من  دمجت الخميتان) إعدادية ومعيد فما فوق( في خمية واحدة الن التكرار المتوقع في الخاليا المذكورة اقل
(5.) 
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 (9جدول  )
وقيمة  االربع تكرارات التحصيل الدراسي ألميات التبلمذة لمجموعات البحث

 المحسوبة والجدوليةٕ)كا(
 التحصيل    

 
 

 المجموعة

درجة   معيد فما فوق إعدادية متوسط ابتدائي العدد
 الحرية

مستوى  ٕقيمة كا
الداللة 

(ٓ8ٓ٘) 
 الجدولية المحسوبة

غير دال  8ٜٕ٘ٔ 8ٕٙٚ ٙ ٛ ٗ ٚ ٙ ٕ٘ تجريبية بنات
 ٓٔ ٓ ٙ ٚ ٖٕ تجريبية بنين احصائًيا

 ٗ ٘ ٙ ٙ ٕٔ ضابطة بنات
 ٕ ٖ ٙ ٛ ٜٔ ضابطة بنين

 ٕٗ ٕٔ ٕ٘ ٕٚ ٛٛ المجموع
 

 

 السابقة(. )المعموماتالختبار التحصيمي القبمي درجات ا -5
لمتحقق من تكافؤ مجموعات البحث االربع؛ اجرت الباحثة اختباًرا قبمًيا في 

 ٕٔٔٓ/ٓٔ/٘المعرفة السابقة وذلك قبل البدء بالتجربة في يوم االربعاء الموافق 
( ٙوتم وضع خمسة اسئمة من كتاب التدريبات المغوية لمعام السابق ، ممحق )

 يوضح ذلك. 
االختبار عمى عينة البحث وتصحيح االجابات في اليوم نفسو، وبعد تطبيق 

(،جرى حساب المتوسط ٚومعالجة البيانات احصائًيا بعد وضع الدرجات ، ممحق)
الحسابي لممعرفة السابقة لممجموعات االربع، فبمغ المتوسط الحسابي لتحصيل 

                                                 
  ( في خمية واحدة، كون التكرارات المتوقع فييا اقل من )( .5دمجت الخميتان )اعدادية ومعيد فما فوق 
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يبية (، والمتوسط الحسابي لممجموعة التجر ٙ،ٕٓالمجموعة التجريبية بنات)
(، 8ٖٖٜٔ(،والمتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة بنات)8ٗٛٚٔبنين)

 ( يوضح ذلك.ٓٔ(،والجدول )8ٖٜ٘ٔوالمجموعة الضابطة بنين)
 ( 15جدول) 

 السابقة تحصيل المعموماتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعات األربع في 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المجموعات
 8ٖٓٔ ٓٙ،ٕٓ ٕ٘ تجريبية بنات
 8ٜٓ٘ 8ٗٛٚٔ ٖٕ تجريبية بنين
 8ٕٖٚ 8ٖٖٜٔ ٕٔ ضابطة بنات
 8ٖٓٗ 8ٖٜ٘ٔ ٜٔ ضابطة بنين

                             

ولمعرفة اذا ما كانت ىناك فروق معنوية ذات داللة احصائية بين المتوسطات      
 الحسابية لممجموعات االربع في تحصيل المعرفة السابقة في مادة المغة العربية .

اجرت الباحثة تحميل التباين االحادي لمتحقق من الفروق بين المجموعات ،وداخل 
 ذلك.  ( يوضحٔٔالمجموعات االربع، والجدول)
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 ( 11جدول) 

  في تحصيل المعرفة السابقةتحميل التباين 

مجموع  المجموع مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 

 الجدولة المحسوبة

 8ٕٕٚ 8ٖٜٕ ٙٛٚ،ٜٖ ٖٚ٘،ٜٔٔ ٖ بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

ٛٗ ٖٜٔٚ،ٖٔٗ ٔٙ،ٖٖٙ 

يتضح من الجدول أعبله أنو ليست ىنالك فروق ذات داللة إحصائية بين      
إذ إن في متغير تحصيل المعرفة السابقة المتوسطات الحسابية لممجموعات األربع 

( الجدولية البالغة F(،وىي اصغر من قيمة)8ٖٜٕ(المحسوبة كانت )Fقيمة )
 ير االختبارمتغ ( وىذا يدل عمى أن المجموعات األربع متكافئة في8ٕٕٚ)
 .ةالسابق لممعرفة يتحصيمال

 ضبط املتغرياث الدخيلت: -4
الن ضبط التجربة يتمثل بالمبلحظة المضبوطة ؛ وىي تمك المتغيرات غير التجريبية 

،والسيطرة عمى المتغيرات التي قد تؤثر فييا ،سواء بإفراد التجربة أو اإلجراءات 
 (ٜٔ، ٜٔٛٔ،و الغنام )الزوبعي    والظروف المحيطة بيا.                        

ومن اجل االرتقاء بالبحث العممي في ضبط المتغيرات بصورة صحيحة يتم     
تمك المتغيرات لموصول إلى نتيجة صالحة لم تتأثر بأي مؤثر، في حجم عينة  تحديد
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 مالبحث  من ناحية ومعرفة المتغيرات التي تصاحبيا سواء أكان المتغير سمبيا أ
  إيجابيا ،

، ٕٕٓٓولذلك تتبين بصورة إحصائية، مع مبلحظة نوع المتغير وأثره)محجوب،
ٖٔٓ-ٖٔٔ) . 

 عرض ليذه المتغيرات وكيفية معالجتيا. يأتي وفيما

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة:  - أ
يقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي يمكن حدوثيا في أثناء      

)الزالزل ، والبراكين ، واألعاصير ، والفيضانات( والحوادث التجربة من كوارث : 
األخرى كالحروب ، واالضطرابات ، وغيرىا ، مما يعرقل التجربة ولم تتعرض 
التجربة في البحث الحالي ، والحمد هلل إلى أي ظرف طارئ أو حدث يمكن أن 

 يؤثر عمى نتائج التجربة.
 االندثار التجريبي: - ب

البحث إلى ذلك عدا الغيابات الفردية التي تتعرض  لم تتعرض مجموعات     
 .بنسبة قميمة جًدا  ليا مجموعات البحث

 العمميات المتعمقة بالنضج: - ت
تتمثل بالنمو البيولوجي والنفسي، التي تصادف أن تحدث في أثناء التجربة    

 .(ٜ٘، ٜٔٛٔ)الزوبعي والغنام، وتؤثر عمى االستجابة
بيوم بدأت إذ الن مدة التجربة موحدة وقصيرة  ؛تغيراستبعدت الباحثة اثر ىذا الم

 .ٕٔٔٓ/ٕٔ/٘ٔ يوم الثبلثاء الموافق، وانتيت  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٓٔ االثنين الموافق
 الفروق في اختيار العينة:  - ث



 67                   منهج البحث واجراءاته.........................................................ل الثالث الفص

 

 

حاولت الباحثة تفادي أثره وذلك بإجراء التكافؤ اإلحصائي بين المجموعات 
(، عند اختيار التبلمذة عشوائًيا فضبًل بنات و بنينالتجريبية والضابطة لمتبلمذة )

لقصدي لعينة التجربة من وسط متشابو في النواحي اعن اختيار الباحثة 
 االجتماعية والثقافية وذلك لكونيم من بيئة واحدة.

 أداة القياس :  -ج 

لممجموعات األربع لقياس  التحصيمياستعممت الباحثة أداة موحدة متمثمة باالختبار  
 مادة قواعد المغة العربية. تحصيميم في

 اثز اإلجزاءاث التجزيبيت: -5
 :من خبلل مايأتيسير التجربة  في اثناءىذا العامل اثر عممت الباحثة لمحد من 

 ية التجربة :سر   - أ
حرصت الباحثة عمى سرية البحث باالتفاق مع إدارتي المدرستين المتين أجرت 
الباحثة فييما تجربتيا بعدم إخبار التبلمذة بطبيعة البحث وأىدافو، وتم تعريف 
الباحثة عمى أنيا معممة جديدة كي ال يغير من نشاطيم أو تعامميم مع التجربة 

 مما يؤدي إلى سبلمة التجربة. 

 التعميمية:الوسائل  - ب
كانت الوسائل التعميمية متشابية لممجموعات األربع ،مثل السبورات ،واألقبلم الممونة 
والكتاب المقرر تدريسو باستثناء المتغير المستقل وىو)قصص اإلعراب المصورة( فقد 

 لممجموعتين التجريبيتين فقط. اعتمدتيا الباحثة

 المعمم )القائم بالتجربة(: - ت
ا المجموعات االربع لتضفي عمى التجربة أقصى حد من درست الباحثة بنفسي

 الموضوعية والدقة.
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 توزيع الحصص: - ث
بعد اتفاق الباحثة مع إدارتي المدرستين تم توزيع الدروس بين المجموعات بحيث 
تدرس الباحثة ثمانية حصص اسبوعيًا بواقع حصتين لكل مجموعة في االسبوع، وتم 

باالتفاق مع معممتي المدرستين في الجدول يومي تثبيت مادة قواعد المغة العربية 
 ( يوضح ذلك.ٕٔوبذلك توزعت الدروس بنحٍو متساٍو، والجدول) والثبلثاء، االثنين:

 (12جدول)

توزيع حصص مادة قواعد المغة العربية عمى تبلمذة المجموعتين التجريبيتين 
 والمجموعتين الضابطتين.

 المجموعة المدرسة اليوم
 

 الساعة الحصة
 

 االثنين
 الدوام الصباحي

 
 المرأة

 تجريبية بنات
 ضابطة بنات

 األولى
 الثانية

ٛ8ٓٓ 
ٛ8ٗ٘ 

 االثنين
 الدوام المسائي

 ذو الفقار
 

 ضابطة بنين
 تجريبية بنين

 األولى
 الثانية

ٕٔ8ٖٓ 
ٔ8ٔ٘ 

 الثبلثاء
 الدوام الصباحي

 تجريبية بنين ذو الفقار
 ضابطة بنين

 األولى
 الثانية

ٛ8ٓٓ 
ٛ8ٗ٘ 

 الثبلثاء
 الدوام المسائي

 المرأة
 

 ضابطة بنات
 تجريبية بنات

 األولى
 الثانية

ٕٔ8ٖٓ 
ٔ8ٔ٘ 
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 طريقة التدريس:ج _ 
إن طريقة التدريس تعتمد بالدرجة األولى عمى األسموب الذي يستخدمو       

المعمم داخل الصف، لمعالجة النشاط التعميمي وىدفو إيصال المعرفة إلى 
التبلمذة بأيسر السبل واقل وقت وىي أساس التعميم ويعتمد عمى ميارة المعمم 

 (ٛٔ-ٚٔ، ٜٜٜٔحمد،)ا           في تطبيقو لمدرس.                     
تعتمد طريقة التدريس عمى اإلجراءات التي ينفذىا المعمم وما تتبعيا من و     

التي تؤدي إلى األىداف التعميمية  لنشاطاتخطوات مترابطة ومتسمسمة ،وا
  (ٗٛ، ٕٚٓٓوالمحاميد، )الزغمول               .المعدة مسبًقا من قبل المعمم

الطريقة االستقرائية لمجموعات البحث ألنيا  ليذا اعتمدت الباحثة عمى     
تتناسب مع المرحمة العمرية  وأقدم الطرائق المتبعة في تدريس قواعد المغة 
العربية لممراحل األولية فاالستقراء ىو األسموب العقمي لتتبع مسار المعرفة 
لتصل إلى صورتيا المعرفية النيائية الكمية أي بمعنى التوصل إلى األحكام 

 (ٕٓٔ ،ٕ٘ٓٓوالوائمي،  )الدليمي       امة وذلك بالمبلحظة والمشاىدة. عال
وتعد الطريقة االستقرائية من األساليب الفّعالة لعممية التدريس ألنيا         

تحث عمى النشاط والعمل الجاد ،وتساعد المتعممين عمى االعتماد عمى 
القدرات العقمية لموصول إلى النفس وتنمي القيم االيجابية مثل الصبر وتكوين 

 .المعمومات وتقمل من الممل وتشتيت االنتباه لدى التبلمذة
  (ٛٛ، ٕٚٓٓ)الزغمول والمحاميد، 

وقد اعتمدت الباحثة الطريقة االستقرائية في تدريس مجموعات البحث،       
إذ درست المجموعتين التجريبيتين بالطريقة االستقرائية بتوظيف قصص 

صورة، أما المجموعتين الضابطتين فقد درستا بالطريقة االستقرائية اإلعراب الم
 االعتيادية من دون توظيف قصص اإلعراب المصورة.
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 بناية المدرسة: -ح 
تم إجراء التجربة في صفوف المدرستين، وكانت متشابية في عدد    

 الرحبلت والشبابيك والسبورات، وذلك لكون البناية نفسيا.
 

 الزمنية:المدة  -خ 
إذ بدأت يوم  كانت مدة التجربة موحدة ومتساوية لكبل المدرستين ،     

 .ٕٔٔٓ/ٔٔ/٘ٔالثبلثاء الموافق وانتيت يوم ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٓٔ االثنين الموافق
 متطلباث البحث: -6

 يتطمب البحث الحالي اجراء ما يأتي:
 تحديد المادة العممية:-1

البحث في أثناء التجربة ،وىي حددت الباحثة المادة العممية لمجموعات       
عدد من الموضوعات المقرر تدريسيا لتبلمذة الصف الخامس االبتدائي لمعام 

من كتاب قواعد المغة العربية، واستثني الموضوع  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالدراسي 
 (ٖٔالمدرستين،  والجدول ) متاألنو قد تم شرحو في ك ؛األول من الكتاب

 التجربة.يوضح الموضوعات التي شممتيا 
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 (13جدول)

 حسب تسمسميا في الكتاب بالموضوعات التي شممتيا التجربة 

 يالموضوع الدراس ت

 الفاعل ٔ

 المفعول بوِ  ٕ
 المبتدأ والخبر ٖ

 كان وأخواتيا ٗ

 ِإنَّ وكَأنَّ  ٘

 : قصص االعراب المصورة-2
لغرض القيام بالتجربة ىيأت الباحثة خمس قصص من قصص االعراب  

 المصورة التي تتناول الموضوعات التي ستدرسيا اثناء التجربة وىي: 

 قصة )المدينة المذعورة( لتدريس موضوع الفاعل. -ٔ
 قصة)المغامر الشجاع( لتدريس موضوع المفعول بو. -ٕ
 قصة)الغريبان( لتدريس موضوع المبتدأ والخبر. -ٖ
 قصة)الثوب الجميل( لتدريس موضوع كان واخواتيا. -ٗ
٘- .  قصة)امنية حطاب( لتدريس موضوع إنَّ وكأنَّ

وقد حصمت الباحثة عمى ىذه القصص جاىزة وجاءت متفقة مع ماجاء في       
مفردات الخطة السنوية لتدريس مادة قواعد المغة العربية لمصف الخامس 

                                                 
 (موضوعات ضمن الفصل الدراسي االول 5( درست الباحثة )11عدد موضوعات كتاب قواعد المغة العربية)

لثاني فضاًل عن الموضوع االول الذي تم ( فدرست في الفصل الدراسي ا5،أما بقية الموضوعات البالغ عددىا)
 تدريسو قبل بداية التجربة .

 االنترنت مىقع سىريا، في الحافظ دار واشراف ومتابعة السيدي، زيد ،ورسىم شهاب ابى عمر تأليف 

www.daralhafez.net 
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لظاىري وصدق المحتوى اذ قامت االبتدائي ، وتميزت ىذه القصص بالصدق ا
( من اساتذة متخصصين ٛالباحثة بعرضيا عمى ذوي الخبرة واالختصاص ممحق)

ين الفنية والمغوية عممًا ان الباحثة ىيأت قصصًا تلمتأكد من صبلحيتيا من الناحي
لكل افراد المجموعتين التجريبيتين) بنات وبنين( لتكون في متناول ايدييم اثناء 

 اخل الصف.سرد القصة د

 صياغة األىداف السموكية: -3
إن لؤلىداف السموكية دوًرا أساسًيا في العممية التربوية وقد أكد ذلك عمماء       

من أىمية في تطوير المناىج ،وتعطي كل من المعمم  ا، لما لي يونالنفس التربو 
  ٓ( Feedbackوالمتعمم ،التغذية المرتدة )

وذلك بمعرفة المعمم ألداء التبلمذة وانجازىم األىداف المطموبة بفاعمية أكثر،    
وتغذي المتعمم بجانبين كيف يعمل التمميذ أوال ، وكيف يفكر ثانيا ، ومعرفة مدى 
انسجامو مع المحتوى ، وتوجيو نحو استعمال الوسائل واألساليب المنوعة مع 

 .(ٖٜ-ٕٜ، ٕٚٓٓد الرحمن والصافي،مراعاة مناسبتيا لحاجاتو التعميمية )عب
ه األىداف السموكية إلى المعرفة ومياراتيا المكونة من ؤ وزمبل (بموم)وقد صنف 

مثل قمتو األساسية وكل مستوى تستة مستويات عمى شكل ىرمي وقاعدة اليرم 
يعتمد عمى المستوى الذي يميو وىو يمثل سيكموجية التفكير عند األفراد والذي 

من السيل إلى الصعب فيكثر االىتمام بمستوى المعرفة وبعدىا  يتمثل بالتدرج
يأتي مستوى الفيم ومن ثم التطبيق في الصفوف الدنيا، اما المستويات العميا 

   .(ٙ٘، ٕٚٓٓ)الزغمول، فتتمثل بالتحميل والتركيب والتقويم
وتأتي أىمية صياغة األىداف السموكية كونيا خاصة يعمل المعمم عمى تحقيقيا 

التبلمذة خبلل الدرس المقرر ويرغب أن يجيدىا ويتقنيا التبلمذة في نياية  في
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في عدة جوانب منيا المعرفية والوجدانية  اوقياسي االدرس، ويمكن مبلحظتي
 .(ٜ٘-ٛ٘، ٕٚٓٓالييجاء،ابو ) ةوالمياري

(ىدًفا سموكًيا لممستويات الثبلثة ٛٗوعمى ىذا األساس صاغت الباحثة )    
)معرفة، فيم ، تطبيق(عرضتيا عمى عدد من الخبراء والمتخصصين االولى 

بالمغة العربية وطرائق تدريسيا ،والعموم التربوية والنفسية والقياس والتقويم، 
(،لبيان مبلحظاتيم وآرائيم في سبلمتيا ومدى مبلءمتيا لممستويات ٛالممحق)

%(،لذا ٓٛموافقة)المعرفية، ثم أجريت التعديبلت البلزمة ،إذ حصمت عمى نسبة 
(ىدًفا سموكًيا لمستوى المعرفة، ٜٔ(،بواقع)ٜتم األخذ بالتعديبلت النيائية الممحق)

 ( ىدًفا سموكًيا لمستوى التطبيق.  ٗٔ( ىدًفا سموكًيا لمستوى الفيم، و)٘ٔو)
 

 إعداد الخطط التدريسية:-4
مدة يقصد بيا التحضير الذىني والكتابي الذي يضعو المعمم قبل الدرس ب     

كافية لتحقيق األىداف التعميمية المرجوة وتكون بشكل خطوات محددة ومنظمة 
ومترابطة تسيم في نمو الخبرات التعميمية  المعرفية والميارية وتساعد المعمم عمى 
التخمص من المواقف المحرجة وتسيم ايضًا في تعرف المعمم عمى مفردات 

ييا وتقديم المقترحات لحميا   المقرر الدراسي وتمييز جوانب القوة والضعف ف
 .وتعمل عمى تنفيذ التدريس وتقويمو

 ( ٕٛ-ٔٛ، ٕٔٔٓ)الخزاعمة واخرون،          
بما أن الخطط التدريسية من أىم متطمبات التدريس الناجح فقد أعدت      

الباحثة الخطط التدريسية لموضوعات قواعد المغة العربية التي درست في أثناء 
ضوء محتوى الكتاب واألىداف السموكية لممادة عمى وفق توظيف التجربة وفي 

، (ٓٔقصص اإلعراب المصورة لتبلمذة المجموعتين التجريبيتين ،الممحق)



 66                   منهج البحث واجراءاته.........................................................ل الثالث الفص

 

 

والطريقة االعتيادية لتبلمذة المجموعتين الضابطتين وبالطريقة االستقرائية  
ىذه الخطط عمى مجموعة من  انموذجين من ُض رْ (،وقد تم عَ ٔٔ،الممحق)

( موضوعات، الستطبلع ٘خبراء في المغة العربية وطرائق تدريسيا من اصل )ال
أرائيم ومقترحاتيم ،لغرض تحسين وتعديل صياغة الخطط ،وفي ضوء ما أشار 

 إليو الخبراء أجريت التعديبلت حتى أصبحت جاىزة لمتنفيذ. 

 أداة البحث: -7
 (:التحصيميإعداد أداة البحث )االختبار  - أ

 ويقصد بو اإلجراء المنظم لتحديد مقدار ما تعممو التبلمذة.    
 (ٜ٘ٔ، ٜٜٙٔ)عودة،                                                       

وتعد من وسائل القياس التي تصمم لتقدير ما حصمو المتعمم من       
ومن أىم  المعمومات أو الميارات ويكون ارتباطو بالتعميم ،وبمعرفة نتائجو،

 تيممقرر الدراسي ،ويعد االختبار األداة اللأغراضو ىو قياس مستوى التحصيل 
وفق طريقة منظمة وخطوات تخضع لشروط وقواعد لتحديد  ا عمىيتم إعدادى

إلجابة عن عينة األسئمة التي تمثل السمة عمى ادرجة امتبلك الفرد القدرة 
 (  ٚٓٔ، ٕٚٓٓ)الكبيسي،                                     المرغوب قياسيا.

وتعد االختبارات أداة ميمة لجمع البيانات بحيث تتميز بدرجة عالية نسبًيا من 
الباحثة  تاختار  وقد(  ٔٗٔ، ٕٚٓٓالصدق والثبات والموضوعية  )صبلح واخرون،

 بأشكالكون إجاباتيا  ال تتأثر بذاتية المصحح وتكون لالختبارات الموضوعية ا
 .(ٖٖٖ، ٕٚٓٓغمول،عديدة )الز 

 وفيما يأتي توضيح إلجراءات التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:
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 صياغة فقرات االختبار: - ب
( أسئمة لبلختبار الذي تروم ٘( فقرة موزعة عمى )ٖٓلقد صاغت الباحثة )   

ضوعية لتطبيقو في ( فقرات من نوع االختبارات المو ٙتطبيقو وفي كل سؤال )
 أثناء التجربة.

 االختبار: صدق - ت
ال يبتعد االختبار عن األىداف التي وضعت من اجمو وان  عندماالصدق  يتحقق    

صدق األداة )التحصيل( يرتبط بصورة مباشرة بكل مفردة في السؤال التي وضعت 
الجوانب التي وضعت األداة  تي تتناولاألداة لقياسو ،فكمما كان عدد األسئمة ال

-ٛٗٔ، ٕٚٓٓ)صبلح واخرون، ،زاد صدق األداةحول الموضوع دون غيره  القياسي
ٔٗٛ). 

أي  وصدق االختبار يعني ألي درجة يقيس االختبار الغرض المصمم لو،    
 .(ٕٜٔ،ٕٚٓٓ، )الكبيسي مقدرتو عمى قياس ما وضع من اجمو

 مغةلذا عرضت الباحثة االختبار بصورتو األولية عمى مجموعة من الخبراء في ال    
. صبلحية الفقرات االختبارية العربية وطرائق تدريسيا البداء مبلحظاتيم في

 (.ٕٔممحق)

الفقرات  بعضوبعد أن حصمت الباحثة عمى مبلحظات الخبراء وآرائيم عدلت     
(فقرة ٖٓخر ،فأصبح االختبار بصورتو النيائية يتكون من)صياغة القسم اآل عادتأ

 سؤال ست فقرات.ولكل  عمى خمسة اسئمة موزعة

  الصدق الظاىري: -ث 
يتناول المظير العام لؤلداة من حيث المفردات وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا      

ودقتيا لتحقيقيا الغرض الذي وضعت من اجمو ،فان كانت األداة ومفرداتيا مطابقة 
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 ،ٕٚٓٓلمسمة أو الظاىرة التي يقيسيا ،فإنيا تكون أكثر صدقًا)صبلح واخرون،
ٔٗٛ). 

وتم التحقق من الصدق الظاىري بعرض االختبار عمى الخبراء والمتخصصين      
 ( . ٛممحق) يا.وطرائق تدريسالعربية في مجالي المغة 

 إعداد الخريطة االختبارية:-ج 
أن االختبار يقيس  من متأكدلمواصفات ىو الإن الغرض من إعداد جدول      

وألنيا تعطي صدًقا لبلختبار،  ؛عينة ممثمة لمحتوى المادة الدراسية المراد قياسيا
وثقة وتقيس أىداف المادة بدرجة اكبر وقياس درجة نمو المتعممين لممادة أثناء 

"وان جدول المواصفات ىو عبارة عن  (ٙٗٔ-٘ٗٔ، ٕٚٓٓالتجربة.)الكبيسي،
وى المادة الدراسية بشكل عناوين رئيسة مع تحديد مخطط تفصيمي يبين فيو محت

  .الوزن النسبي لكل موضوع ونسبة االسئمة المخصصة لكل جزء منيا"
 (  ٛٓٔ ،ٕٛٓٓ،وربيع )الكبيسي                  

حددت الباحثة عدد فقرات االختبار التحصيمي في ضوء أىمية المحتوى      
وقد  يوضح ذلك، (ٗٔلمفقرات ، والجدول))الموضوعات الخمس(،والعدد الكمي 

اتبعت الباحثة في حساب نسبة أىمية المحتوى ونسبة أىمية مستويات األىداف 
 اآلتي:كوعدد الفقرات لكل خمية  

 عدد صفحات الموضوع الواحد                                    
    ٓٓٔ× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نسبة أىمية محتوى الموضوعات=  -ٔ

 عدد الكمي لمصفحات                             
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 السموكية لممستوى الواحد عدد األىداف                                     

  ٓٓٔ×ــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة أىمية مستويات األىداف السموكية =ـــــــــــــــــــــــ -ٕ
 الكمي لؤلىداف السموكيةالعدد                                   

 

 االىمية النسبية لكل موضوع .× عدد الفقرات لكل خمية = العدد الكمي لمفقرات  -ٖ
 االىمية النسبية لكل ىدف.× عدد فقرات كل ىدف في كل خمية = عدد فقرات الخمية  -ٗ

 
 (ٕ٘ٔ-ٛٗٔ،  ٕٕٓٓ)عودة،                                                    

 (  14جدول)  

 الخريطة االختبارية

عدد  الموضوعات ت
 الصفحات

األىمية 
 النسبية

 لكل موضوع

 المجموع الفقرات االختيارية المجموع  األىداف

 معرفة
39% 

 فيم
31% 

 تطبيق
29% 

 تطبيق فيم تذكر

 علالفا 1
 

8 22.22% 3 3 3 9 2 2 1 5 

 المفعول بو   2
 

6 16.66% 3 3 2 8 2 2 1 5 

 المبتدأ والخبر 3
 

7 19.44% 3 3 3 9 2 2 2 6 

 كاَن وأخواتيا 4
 

8 
 

22.22% 6 3 3 12 3 2 2 7 

 إ نَّ وكَأن   5
 

7 19.44% 4 3 3 15 3 2 2 7 

 35 8 15 12 48 14 15 19 %155 36 المجموع
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 تعميمات االختبار:إعداد -ح
 وضعت الباحثة التعميمات اآلتية:

 تعميمات اإلجابة:-1
 يكتب كل تمميذ وتمميذة اسمو وشعبتو واسم المدرسة في ورقة األسئمة.  -
أمامكم اختبار يتكون من خمسة أسئمة، المطموب اإلجابة عنيا جميعًا دون ترك  -

 أي فقرة منيا.
 اإلجابة عمى ورقة األسئمة.  -

 التصحيح:تعميمات -2
وصفًرا لمفقرة التي  خصصت الباحثة درجة واحدة لمفقرة التي تكون إجابتيا صحيحة ،

تكون إجابتيا غير صحيحة ،وتعامل الفقرة المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة 
 واحدة معاممة الفقرة غير الصحيحة .

 التجربة االستطالعية: -خ 
بعد اكتمال الصيغة األولية لبلختبار قامت الباحثة بإجراء التجربة        

االستطبلعية عمى عينتين وذلك لطبيعة االختبار وان الغرض الرئيس من التجربة 
مدى مبلءمة االختبار من حيث وضوح العبارات والمدة الزمنية  تعّرفاالستطبلعية 

ضوء التجربة  فيثة تعديل  فقرات االختبار البلزمة لئلجابة عمى االختبار ليتيح لمباح
وكمما ُأعيد االختبار عمى المجموعة االستطبلعية زاد من دقة بناء االختبار ليصبح 

ولمتحقق من وضوح ، (ٚ ،ٜٛٛٔأكثر موضوعية واقل أخطاء ) االمام، واخرون ،
فقرات االختبار، ولمعرفة الزمن الذي يستغرقو التبلمذة لئلجابة عنيا، فضبًل عن 

طبقت  ،،وفاعمية البدائل الخاطئةتشخيص مستوى صعوبة الفقرات وقوتيا التمييزية 
،وتم تطبيق  ( تمميًذا وتمميذةٕٔٔالباحثة االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة من)

ضمن مبنى واحد لمدرستين ،اي  ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٕم الثبلثاء الموافق االختبار في يو 
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ذات الدوامين ،وىما مدرسة المثابرة لمبنين ، ومدرسة الفضيمة لمبنات بعد ان زارت 
 .موضوعات المحددة لمتجربةالعدة مدارس وتأكدت من إكماليم  ةالباحث

ر سجمت الباحثة والحتساب الوقت الفعمي والمناسب إلجابة التبلمذة عمى االختبا 
الوقت المستغرق لكل تمميذ أو تمميذة وبعدىا تم جمع الوقت الكمي لمتبلمذة 

 وتقسيمو عمى عدد أفراد العينة االستطبلعية والمعادلة اآلتية توضح ذلك.
 

 
 5545الثاني + الثالث ...          التمميذ+ تمميذوقت اول                    

 دقيقة 45=    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالختبار=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن 
112                 112  

 

 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:-د 
بعد تصحيح الباحثة الجابات تبلمذة العينة االستطبلعية البالغ عددىا      

( تمميذ وتمميذة ُرتبت الدرجات من اعمى درجة الى ادنى درجة واختارت ٕٔٔ)
 (.ٗٔ%( ممحق)ٕٚ%( وادنى)ٕٚمنيا اعمى)

أجرت الباحثة حساب مستوى الصعوبة  والسيولة وقوة التمييز لكل فقرة من و 
 عمى النحو اآلتي: فضبًل عن فاعمية البدائل الخاطئة االختبارفقرات 

 مستوى صعوبة الفقرات:  - أ
بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،وجدت الباحثة انيا       

اذ ان االختبار يعد (، ٘ٔجيدة ممحق)وىي معامبلت  (  8ٚٛٓ -8ٖٖٓ) تتراوح بين 
، ٜٜٛٔ()عودة،  8ٛٓٓ -8ٕٓٓسبة صعوبتيا بين)  جيدًا اذا تراوحت فقراتو في ن

ٕٜٚ  ) 
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 مستوى سيولة الفقرات: - ب
 المقصود بو ىو تحديد نسبة الطمبة الذين يجيبون إجابة صحيحة عن الفقرة. 

 (ٗٙ،  ٕٕٓٓ) الدليمي والميداوي ،                                       
يحسب مستوى سيولة الفقرة بالنسبة المئوية لئلجابات الصحيحة عمى تمك  إذ     

عمى سيولة الفقرة وأن كانت النسبة  فيي دليلالفقرة فإذا كانت النسبة المئوية عالية 
عمى صعوبة الفقرة . وبعد حساب معامل السيولة ، وجدت  فيي دليلمنخفضة 

 .(  ٘ٔ(  ممحق  ) 8ٙٚٓ -8ٕٕٓالباحثة أن معامل سيولة الفقرات تتراوح بين ) 
 قوة تمييز الفقرة: - ت

إن التمييز من أدوات جمع البيانات وىو قدرة األداة عمى التمييز بين       
وتحديد  اس الفروق الفردية بينيم،يوق المفحوصين الممتازين والعاديين والضعفاء،

ب  قوة اوبعد حس، (٘٘ٔ-ٗ٘ٔ، ٕٚٓٓ)صبلح واخرون،.مستوى كل منيم بدقة
 (8ٖٗٓ - 8ٖٓٓ) انيا تتراوح ما بينتمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجد 

 (.٘ٔممحق )

 فعالية البدائل الخاطئة : - ث
 بعد أن أجرت الباحثة العمميات اإلحصائية البلزمة ،ظيرت البدائل      

يكون البديل الخطأ أكثر  فاعمية كمما ازدادت  إذالخطأ لمفقرات االختبارية ، 
ن البدائل الخطأ لفقرات االختبار أقيمتو في السالب ،وقد اتضح لدى الباحثة 

البعدي جذبت إلييا عدًدا من تبلمذة المجموعة الدنيا أكثر من تبلمذة 
 ( يوضح ذلك.٘ٔالممحق)و المجموعة العميا، 

 ثبات االختبار: - ج
لواجب توافرىا في أداة القياس ،أي ان األداة تعطي يعد الثبات من الشروط ا

 أعيد االختبار عمى العينة ذاتيا وفي ظروف واحدة. انتائج واحدة إذ
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 (   ٔ٘ٔ،ٕٚٓٓ)صبلح واخرون،                                              
عيدت والثبات بمفيومو العام إعطاء النتائج نفسيا التي حصل عمييا الباحث إذا ما أُ 

 .(ٖٚٔ ،ٜ٘ٛٔ)محجوب ، التجربة عمى المجموعة نفسيا
طريقة اإلعادة حيث قامت بإعادة  عمالاستخرجت الباحثة ثبات االختبار باست    

وذلك يوم الثبلثاء  من تطبيقو األول اسبوعاالختبار عمى المجموعة االستطبلعية بعد 
معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات  عمال، وباستٕٔٔٓ/ٔٔ/ٜٕالموافق 

  .وىو معامل ثبات جيد (8ٜٛٓبمغ)و 

 الصورة النيائية لالختبار:-ح
بصورتو االولية ،  بعد إنياء اإلجراءات اإلحصائية المتعمقة باالختبار وفقراتو   

( فقرة ٖٓ(، اصبح االختبار جاىًزا بصورتو النيائية، ويتكون من )ٕٔالممحق)
 (.ٖٔالخبراء واجراء التعديبلت عميو الممحق) بعد عرضو عمى

 :االختبار تطبيق -8
 :االختبار تطبيق -أ

 التجريبيتين البحث مجموعات تبلمذة عمى التحصيمي االختبار ُطّبقَ       
 الموافق االربعاء يوم االختبار تطبيق ُأجري إذ متقارب وقت في والضابطتين

 .التحصيل قياس لغرض ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٚ
 :اآلتيبعت الباحثة في أثناء التجربة اتّ 

 االثنينباشرت بتطبيق التجربة عمى مجموعات البحث التجريبية والضابطة يوم  -ٔ
ليكون حصتين في األسبوع  كل مجموعة في المدرستين بتدريس ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٓٔ

أربع حصص في األسبوع، واستمرت في التدريس طوال مدة التجربة ،  المجموع 
 .ٕٔٔٓ/ٔٔ/٘ٔ الثبلثاءم إذ أنيت التجربة يو 
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درست الباحثة تبلمذة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة لممدرستين عمى وفق  -ٕ
 .الخطط التدريسية التي أعدتيا بنفسيا

 تصحيح االختبار: -ب 

درجة ،والدرجة  (ٖٓتم تصحيح االختبار وكانت الدرجة العميا)      
وطأ درجة تم أ(درجة، وكانت ٖٓالدنيا)صفًرا(وكانت أعمى درجة تم الحصول عمييا)

 (.ٙٔممحق)لممجموعات االربع  (ٓٔالحصول عمييا )
 الىسائل اإلحصائيت: -9

 االتية: استعممت الباحثة الوسائل اإلحصائية 
 (One way Analysis of Variaance تحميل التباين األحادي :)  .1

استخدم في حساب التكافؤ بين المجموعات األربع في المتغيرات التي حددتيا 
                                الباحثة.                 

 )م ع( ب                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف=  ـــــــــــــــ
 )م ع( د          

 إذ تمثل : 
 ف: القيمة الفائية.

 )م ع( ب : قيمة متوسط المربعات بين المجموعات. 
 (               ٕٛ٘، ٕٛٓٓ)البياتي ،. متوسط المربعات داخل المجموعات )م ع( د: قيمة   

 (Chi- Square(:)2مربع كاي )كا .2
وأميات  باء آللمعرفة الفرق في التحصيل الدراسي  2كا استعممت الباحثة مربع

 مجموعات البحث عند إجراء التكافؤ بينيم.
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 ٕق( -)ل        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــ2كا
 ق          
 إذ تمثل:

 ل: التكرار المبلحظ 
 (ٕٕٔ،  ٕٛٓٓ)البياتي ،     ق : التكرار المتوقع.   

 (Item Difficulty Equation) :معامل صعوبة الفقرة  .ٖ
 استخدمت الباحثة ىذه المعادلة لحساب صعوبة الفقرات االختبارية.

 ن د( -ن ع( + )ن-)ن                
 ص=      

 نٕ                       
 إذ تمثل :

 الصحيحة عن الفقرة من المجموعة العميا.    ن ع( : عدد اإلجابات -)ن
 ن د( : عدد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة من المجموعة الدنيا.  -)ن
 ن : عدد الطالبات الكمي من المجموعتين العميا والدنيا .ٕ

 (ٕٗٔ،  ٜٜٛٔ) عودة ،                                   
 (Item Discrimination Equationمعامل تمييز الفقرة :)  .4

 :استعمل لحساب قوة تمييز الفقرات 
 م د -م ع             

 ت=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 كٕ/ ٔ             

 إذ تمثل :
 م ع: مجموع اإلجابات الصحيحة عن الفقرة من المجموعة العميا .

 م د : مجموع اإلجابات غير الصحيحة عن الفقرات من المجموعة الدنيا. 
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 ك:نصف مجموع الطالبات الكمي في المجموعتين العميا والدنيا.  ٕ/ٔ
 ( ٜٚ،  ٜٔٛٔ، ) الزوبعي واخرون               

 فاعمية البدائل الخاطئة: .5
استعممت ىذه الوسيمة إليجاد فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختبار 

         لتحصيمي.ا
            د من - ع من                         

 ـــــــــــــ               ــــــــــــــمعامل فعالية البدائل= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن                            

 -إذ تمثل :
 عدد الذين اختاروا البديل من الفئة العميا. -: ع من

 دنيا.       عدد الذين اختاروا البديل من المجموعة ال  -:  د من

 (ٜٕٔ، ٕٕٓٓ)عودة، .                   عدد االفراد في احدى المجموعتين -ن :

 معامل السيولة:   .6
 استعممت ىذه الوسيمة لحساب معامبلت سيولة فقرات االختبار.

 معامل الصعوبة  -ٔمعامل السيولة = 
 ( ٜٕٙ،  ٕٕٓٓ) عودة ،                                                        

 ( : Pearsonمعامل ارتباط بيرسون )  .7

 .ختبارُأجري لحساب ثبات اال      
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 ) مجـ س ( ) مجـ ص ( -ن ) مجـ س ص( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر = ــــــــــــــــــــــــــــ

 [ ٕ) مجـ ص ( -( ٕ[ ] ن ) مجـ صٕ) مجـ س( -(  ٕ] ن ) مجـ س
 

 إذ تمثل :
 ر:معامل ارتباط بيرسون. 
 ٓن : عدد أفراد العينة           
 ٓس : قيم المتغير األول           

                                                                               (  ٔٛٔ، ٕٙٓٓ،الدردير)                    ٓقيم المتغير الثاني ص :        

 :( T.testاالختبار التائي )  .7
 استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعات       
 .التحصيمياألربع في استخراج نتائج االختبار  البحث

-/ س           
-ــ س ٔ 

ٕ   / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت=

ٕ(عٔ-ٔ)ن  
ٕ(عٔ-ٕ+)ن ٔ

ٕ       ٔ          ٔ 
 ــ(ــــــــ + ـــــــــ)ـــ   ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                 ٕن       ٔن          ٕ-ٕ+نٔن              
 إذ تمثل :

-س 
ٔ

 الوسط الحسابي لمعينة األولى. -:  
-س      

 الوسط الحسابي لمعينة الثانية. -:  ٕ
ٕع

ٔ
 تباين العينة األولى. -:  

ٕع
 تباين العينة الثانية. -: ٕ
 حجم العينة األولى. -:  ٔن
 ( ٕٗٙ،ٕٔٔٓ)الياسري،                            حجم العينة الثانية. -:  ٕن
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 عرض النتائج وتفسريها
 أوالً: عرض النتائج:

بعد أن أنيت الباحثة التجربة عمى وفق النتائج التي توصمت إلييا إحصائًيا،      
تفسيرىا؛ لمعرفة اثر توظيف قصص اإلعراب  ومن ثم   في ىذا الفصل النتائج تعرض

المصورة في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية، 
 التحصيميوالضابطة( في االختبار  ،الفروق بين المجموعات )التجريبيةولمعرفة 

 :وعمى النحو اآلتي، الذي طبق في نياية التجربة في ضوء ىدف البحث وفرضياتو 
 نتائج الفرضية األولى:-1

تحصيل  متوسط بين( 0,0,) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال    
 بتوظيف العربية المغة قواعد مادة يدرسن   الالتي التجريبية المجموعة تمميذات درجات

 الضابطة المجموعة تمميذات درجاتتحصيل  ومتوسط المصورة قصص االعراب
 . االعتيادية بالطريقة نفسيا المادة يدرسن   الالتي
بعد تطبيق االختبار عمى تمميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،     

  ,(16وتصحيح االختبار ووضع الدرجات عمييا )الممحق
( ان المتوسط الحسابي لدرجات 10ضح من الجدول )اتحممت الباحثة النتائج إذ 

والمتوسط الحسابي لدرجات تمميذات  ،(65006تمميذات المجموعة التجريبية )
( لمعرفة داللة t.test(،وعند استعمال االختبار التائي )17096)المجموعة الضابطة 

والمجموعة الضابطة ،اتضح ان  الفرق االحصائي بين درجات المجموعة التجريبية
المجموعة تمميذات ( لمصمحة 0,0,داللة احصائية عند مستوى داللة ) االفرق ذ
( اكبر من القيمة التائية 50571؛اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) التجريبية

 (.44( وبدرجة حرية )106990الجدولية )
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 ( 10الجدول ) 
 

الضابطة في االختبار و نتائج االختبار التائي لتمميذات مجموعتي البحث التجريبية 
 التحصيمي

 

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية
DF 

متسوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

التجريبية 
 )بنات(

دال  2,,1,2 5,5,1 44 4,54 55,22 52
احصائًيا 

عند مستوى 
 0,0,داللة 

 الضابطة
 )بنات(

51 1,,,2 5,14 

      
المجموعة التجريبية ، تمميذات وىذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين     
في متغير التحصيل، ولمصمحة المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطةتمميذات و 

بتوظيف قصص اإلعراب المصورة ، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  الالتي درسن  
 بين( 0,0,) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد الالتي تنص عمى انو )

 المغة قواعد مادة يدرسن   الالتي التجريبية المجموعة تمميذات رجاتدتحصيل  متوسط
 تمميذات درجاتتحصيل ومتوسط  المصورة قصص االعراب بتوظيف العربية

( 6، والشكل)(االعتيادية بالطريقة نفسيا المادة يدرسن   الالتي الضابطة المجموعة
 يوضح نتائج الفرضية االولى.
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 (6)شكل
 الفرضية االولىيوضح نتائج 

 الفرضية الثانية-5

بين متوسط  (0,0,ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )      
قواعد المغة العربية  ن مادةدرسو يتالميذ المجموعة التجريبية الذين  درجاتتحصيل 

المجموعة تالميذ  درجاتتحصيل المصورة ومتوسط  االعراب بتوظيف قصص
 المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية.    ندرسو يالذين الضابطة 

بعد تطبيق االختبار التحصيمي وتصحيح أوراق االختبار ووضع الدرجات       
( ان المتوسط 16( ،حممت الباحثة النتائج إذ يتضح من الجدول )16عمييا الممحق)

(،والمتوسط الحسابي لتالميذ 65054الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية )
( لمعرفة داللة t.test( ،وعند استعمال االختبار التائي)19077لمجموعة الضابطة )ا

المجموعة الضابطة تالميذ و  المجموعة التجريبيةتالميذ الفرق اإلحصائي بين درجات 
( لمصمحة المجموعة 0,0,داللة احصائية عند مستوى داللة ) واتضح ان الفرق ذ ،
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 ضابطة بنات تجريبية بنات

 المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري
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( اكبر من القيمة التائية الجدولية 406,7المحسوبة) التجريبية ،إذ كانت القيمة التائية
 (.,4( وبدرجة حرية )10674)
 

 (16الجدول) 
المجموعة الضابطة في تالميذ نتائج االختبار التائي لتالميذ المجموعة التجريبية و 
 االختبار التحصيمي

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية
DF 

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 التجريبية
 )بنين(

دال  10674 406,7 ,4 19077 65054 65
احصائًيا 

عند مستوى 
 0,0,داللة 

الضابطة 
 )بنين(

17 19077 6004 

المجموعة التجريبية ، تالميذ وىذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين      
في متغير التحصيل، ولمصمحة المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطةوتالميذ 

بتوظيف قصص اإلعراب المصورة ، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  الذين يدرسون
بين  (0,0,التي تنص عمى انو )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

قواعد المغة  ن مادةدرسو يتالميذ المجموعة التجريبية الذين  درجاتتحصيل متوسط 
تالميذ  درجاتتحصيل المصورة ومتوسط  االعراب العربية بتوظيف قصص

( 5(، والشكل )المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية ندرسو يالذين المجموعة الضابطة 
 يوضح نتائج الفرضية الثانية.
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 (5الشكل )

 يوضح نتائج الفرضية الثانية 
 الفرضية الثالثة-5

تحصيل (بين متوسط 0,0,ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )    
بتوظيف مادة قواعد المغة العربية  تمميذات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن   درجات
تالميذ المجموعة التجريبية الذين  درجاتتحصيل المصورة ومتوسط االعراب قصص 

 المصورة.االعراب بتوظيف قصص  ن المادة نفسيادرسو ي
بعد تطبيق االختبار ومعرفة النتائج من االختبار التائي حممت الباحثة النتائج إذ 

( ان المتوسط الحسابي لدرجات تمميذات  المجموعة التجريبية 19يتضح من الجدول)
المجموعة التجريبية تالميذ ( والمتوسط الحسابي لدرجات 65060)ىو
( ،اتضح انو ال يوجد فرق بين t.testار التائي )(،وعند استعمال االختب65050)ىو

( اصغر من القيمة التائية 0106,المجموعتين ،إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )
 (.46( وبدرجة حرية )106990الجدولية )
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 ضابطة بنين تجريبية بنين

 المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري
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 ( ,1الجدول) 
لممجموعة التجريبية  )بنات( والمجموعة التجريبية )بنين( في  نتائج االختبار التائي

 االختبار التحصيمي
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية
DF 

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

التجريبية 
 )بنات(

 غير دال 106990 0106, 46 4064 65060 60
احصائًيا 

عند مستوى 
 0,0,داللة 

التجريبية 
 )بنين(

65 65050 0010 

 
المجموعة تمميذات ومن ىذا يتضح إنو ال يوجد فرق بين متوسط تحصيل      

المجموعة التجريبية اي ال يوجد اثر لمتغير  تالميذ التجريبية وبين متوسط تحصيل
الجنس بين المجموعتين في تدريس قواعد المغة العربية بتوظيف قصص اإلعراب 

 المصورة .
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ) الفرضية الصفرية التي تنص عمى انو تقبلوبذلك  

التجريبية  تمميذات المجموعة درجاتتحصيل (بين متوسط 0,0,عند مستوى داللة )
المصورة ومتوسط  االعراب بتوظيف قصصمادة قواعد المغة العربية  الالتي يدرسن  

بتوظيف  ن المادة نفسيادرسو يتالميذ المجموعة التجريبية الذين  درجاتتحصيل 
 (يوضح نتائج الفرضية الثالثة.4(، والشكل )المصورة االعراب قصص
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 (4الشكل ) 

 يوضح نتائج الفرضية الثالثة 
 

 الفرضية الرابعة-4

 متوسط بين (0,0,) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال     
 مادة يدرسون الذين( بنين بنات و) التجريبيتين المجموعتين تالمذة درجاتتحصيل 

 درجاتتحصيل  ،ومتوسط االعراب المصورة بتوظيف قصص العربية المغة قواعد
 بالطريقة نفسيا المادة يدرسون الذين (و بنين بنات) الضابطتين المجموعتين تالمذة

 .االعتيادية
تضح وابعد تطبيق االختبار التحصيمي حممت الباحثة النتائج بين المجموعات االربع 

و  ( ان المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين التجريبيتين)بنات17من الجدول )
بنين(  و(،والمتوسط الحسابي لممجموعتين الضابطتين )بنات 65040بنين( )

( لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي t.test( ،وعند استعمال االختبار التائي)17077)
 يبين درجات المجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين ، اتضح ان الفرق ذ
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 تجريبية بنين تجريبية بنات

 المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري
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ة المجموعتين التجريبيتين )بنات ( لمصمح0,0,داللة احصائية عند مستوى داللة )
( اكبر من القيمة التائية الجدولية 00590بنين(،إذ كانت القيمة التائية المحسوبة) و
 (.76( وبدرجة حرية )106990)

 (17الجدول) 
والمجموعتين  بنين( ونتائج االختبار التائي لتالمذة المجموعتين التجريبيتين )بنات 

 ختبار ألتحصيميبنين(في االو الضابطتين )بنات 
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية
DF 

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

دال احصائًيا  106990 00590 76 4060 65040 47 بنين( + التجريبيتين)بنات
عند مستوى 

 6077 17077 ,4 بنين(+  الضابطتين)بنات 0,0,داللة 

 
 ووىذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين )بنات      

بنين ( في متغير التحصيل، ولمصمحة  وبنين(، والمجموعتين الضابطتين )بنات 
ستا بتوظيف قصص اإلعراب المصورة ، وبذلك در   تينالمجموعتين التجريبيتين الم
 عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد الالتي تنص عمى )ترفض الفرضية الصفرية 

 التجريبيتين المجموعتين تالمذة درجاتتحصيل  متوسط بين (0,0,) داللة مستوى
 قصص االعراب بتوظيف العربية المغة قواعد مادة يدرسون الذين( بنين بنات و)

 (وبنين بنات) الضابطتين المجموعتين تالمذة درجاتتحصيل  ،ومتوسط المصورة
(يوضح نتائج الفرضية 0، والشكل )(االعتيادية بالطريقة نفسيا المادة يدرسون الذين

 الرابعة.
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 (0الشكل )

 يوضح نتائج الفرضية الرابعة 
 

 ثانيًا: تفسير النتائج:
بنين(المتين و  أظيرت نتائج البحث تفوق تالمذة المجموعتين التجريبيتين )بنات -1

المصورة عمى تالمذة المجموعتين الضابطتين ستا بتوظيف قصص اإلعراب در  
 بنين(المتين درستا بالطريقة االعتيادية. ويعزى ذلك لألسباب اآلتية: و  )بنات

لممجموعتين ساعدت قصص اإلعراب المصورة في اثراء خيال التالمذة  - أ
مما ادى الى زيادة الدافعية نحو التعمم وحفزتيم عمى التجريبيتين)بنات وبنين( 

وىذا التوظيف يزيد من تركيز انتباه التالمذة ، إذ إن  ما تتضمنو  التحصيل،
القصص من عناصر مترابطة لمموضوع الواحد يشكل دافًعا فعااًل لربط صور 
شخصيات القصة المقروءة باالعتماد عمى الكممة المجردة لمموضوع نفسو ، 

 في  اذىان التالمذة . ةخبرة جديدة تبقى عالق فضاًل عن
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 (بنات و بنين)ضابطتان  (بنات و بنين)تجريبيتان 

 المتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري
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النيا ؛ان مثل ىذا التوظيف يعد من االساليب الحديثة المت بعة في التعميم -ب
ن أو  توظف جميع حواس التالمذة فضاًل عن عنصري الخيال والتشويق،
في  اسموب قصص االعراب المصورة المتبع في تدريس قواعد المغة العربية

عد المغة قوااستيعاب يزيد من دافعية التالمذة نحو  الصف الخامس االبتدائي
 العربية واإلجادة فييا.

يخدم التوظيف القصصي السردي المعممين في العممية التعميمية لما لو -ت
حقق جانًبا حيوًيا في التعميم ت كونو ُيستعمل وسيمة تعميمية ،لثار ايجابية آمن 

 أال وىو  االنتباه بوصفو الحمقة األولى من حمقات الفيم والتعمم.
د ايصاليا بيسر ايل عممية نقل المعمومات التي ير ان ىذا التوظيف يس -ث

 وسيولة.
ادى ىذا االسموب في التوظيف الى كشف ميارات التالمذة من خالل -ج

يعمل عمى تحسين ميارات التالمذة وزيادة  النو ؛االثراء لمسرد القصصي 
دراك المعاني  استيعابيم ميما كانت المادة جافة، وبيذا ساعد عمى الفيم وا 

النو يجسد  ؛واألفكار بصورة حسية وعممية قائمة عمى المتابعة والفيم والوعي 
 ,الواقع وينقل التالمذة من المجرد الى المحسوس ومن الخيال الى الحقيقة 

ودراسة العزاوي  ،1774ائج البحث جاءت متفقة مع دراسة الماضي ان نت-ح
، ودراسة نوري 6,11،ودراسة التميمي 6,,6،ودراسة العوادي 4,,6
6,11. 

اظيرت عدم وجود فرق بين تحصيل تمميذات  الثالثةان نتيجة تحميل الفرضية  -6
يكن وبين المجموعة التجريبية)بنين( اي انو لم  المجموعة التجريبية )بنات(

الباحثة ان السبب  رىانثى وت أوكان ذكًرا  ىنالك اثر لمجنس في التحصيل سواءً 
اسموب السرد القصصي لمادة القواعد ال يتأثر  ان في ىذه النتيجة يعود الى

بطبيعة الجنس والسبب االخر ىو ان مجتمع البحث تمقوا المادة نفسيا بالطريقة 
 نفسيا وضمن البيئة نفسيا.

 



 221                   .........عرضىالنتائجىوتفسورها............................................ىالرابـعلىالفص
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 -أوالً: االستنتاجات:
تستنتج ما في ضوء النتائج التي تمخضت عن البحث الحالي يمكن لمباحثة أن     
 يأتي:

فاعمية  توظيف قصص االعراب المصورة  في تدريس قواعد المغة العربية  -1
 دافعية التالمذة نحو التعمم.لاستثارة النَّ فيها لتالمذة الصف الخامس االبتدائي 

بنين( في  و صالحية توظيف قصص االعراب المصورة لكال الجنسين) بنات -2
 بتدائي.  تدريس مادة قواعد المغة العربية في الصف الخامس اال

التطبيق بشكل و الفهم واالستيعاب ان هذا االسموب يزيد من قابمية التالمذة عمى  -3
 جيد.

ن ، وهذا االسموب يكو  الذهنان الصورة المكممة لمكممات ترسخ مع الكممة في  -4
مجرياتها وتبقى عالقة في اذهانهم  ونها ويتصور ونلدى التالمذة صورة حسية يدرك
 مدًة أطول من األسموب التقميدي.

وكونها السبيل الى يساعد هذا االسموب التالمذة عمى ادراك اهمية مادة القواعد  -5
 تفادي االخطاء المغوية.

 
 ثانيًا: التوصيات.

 في ضوء النتائج التي توصمت اليها الباحثة توصي باالتي:
اعد المغة العربية إلعطاء الوقت المناسب الستعمال قو مادة زيادة حصص  -1

 قصص االعراب المصورة في عممية التدريس.
عمى االهتمام بقصص االعراب المصورة،  ومعمماتها حث معممي المغة العربية -2

 . لتنمية التفكير لدى التالمذة  بداًل من الحفظ األصم  
عداد برامج تدريبية تتضمن ا  ق تدريس المغة العربية ،و ائضرورة العناية بطر  -3

تطبيق توظيف قصص االعراب المصورة في عممية التدريس ،وكيفية وضع خطط 
 تدريسية لتطبيقها.
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وسيمة تعميمية معينة في بوصفها االهتمام بتوظيف قصص االعراب المصور  -4
 العممية التعميمية/التعم مية.

المغة العربية بجميع فروعها في تفعيل دور الوسيمة التعميمية في ابراز مكانة  -5
 نفوس التالمذة من قبل وزارة التربية.

تضمين مناهج إعداد معممي المغة العربية في الكميات والمعاهد التربوية خطوات  -6
 وتدريبهم عمى كيفية استعمالها.المصورة وأسس توظيف قصص االعراب 

 
 ثالثًا: املقرتحات.

 

 الباحثة اجراء الدراسات االتية:استكمااًل لمدراسة الحالية تقترح 
لمدراسة الحالية في بيان فاعمية توظيف قصص االعراب اجراء دراسة مماثمة  -1

 المصورة في تنمية انواع التفكير.
في بيان فاعمية توظيف قصص االعراب اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية  -2

 في تنمية مهارتي )الفهم القرائي ، واالستماع(.
قارنة بين قصص االعراب المصورة ونوع اخر من الوسائل اء دراسة ماجر  -3

 .التعميمية
اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لبيان أثر توظيف قصص االعراب المصورة  -4

 في اكتساب مهارات التعبير الكتابي.
اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لبيان أثر توظيف قصص االعراب المصورة  -5

 .واستبقائهااكتساب المفاهيم النحوية في 
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 م.1975لبنان، –لمطباعة والنشر، بيروت 

ثر الجداول والموحات الممونة في تحصيل أ ،عبد الحسين احمد رشيد الخفاجي، -41
كمية  -جامعة ديالى ،تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة القواعد واالحتفاظ بو

 (.غير منشورة م )رسالة ماجستير2010التربية االساسية،

 م.2011،دار النوادر، سوريا،1، طالحصائـل ،الّدالي ،محمد احمد -42

اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض ، الدردير، عبد المنعم أحمد -43
 0م2006عالم الكتب، مصر، ،البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية

، دار 1،طوالتقنيات التعميمية االتصال والوسائل ابراىيم بن عبد العزيز، الدعيمج، -44
 م.2011صفاء لمنشر والتوزيع، عمان ،

، مطبعة  1، ط ، الـقياس والتقويـموعدنان الميداوي ، حسان عميوي إالدليمي ،  -45
 0م  2002وزارة التعميم العالي ، العراق ، 

اتجاىات حديثة في تدريس  ،وسعاد عبد الكريم الوائمي الدليمي ،طو عمي حسين، -46
 م.2005اربد ،االردن ، ،دار عالم الكتب الحديث،1،طالعربيةالمغة 

اساليب حديثة في تدريس قواعد  ،الدليمي، طو عمي ،وكامل محمود نجم الدليمي -47
 م.2004عمان االردن، دار الشروق لمنشر والتوزيع، ،1،طالمغة العربية
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اثر استخدام االسموب القصصي في تحصيل طالب ،الدىمكي ،عضيد عبد احمد  -48
الصف الرابع االعدادي في مادة التربية االسالمية ،المعيد العالي لمدراسات التربوية 

 (.غير منشورة م)رسالة ماجستير2003،بغداد، والنفسية

وعبد الرزاق محمد النجم، وشاكر عبد الغني العادلي، وتركي  الرحيم ،احمد حسين،  -49
 م. 2003بعة النديم ،العراق،،مط10، ططرائق تعميم المغة العربيةعبد الغفور الراوي، 

 م.1977،مطابع الشروق،بيروت،لبنان،1،طموسوعة عمم النفس ،اسعد رزوق، -50

 فضل العربية ووجوب تعّمميا عمى المسممين ،ابي عبد اهلل محمد بن سعيد رسالن، -51
 م.2010، دار الفرقان ، مصر،4،ط

                                                                                                                                                            مقوماتو -مبادئو االطفال أدبنجيب،  محمود، واحمد رضوان، محمد -52
 .م1982،االساسية

 ،األساسية ومقوماتو مبادئو األطفال ادب ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -53
 .م2000لمسياحة، العامة الييئة مطابع

دار غريب لمطباعة والنشر  ،الطريقة المثمى لتدريس قواعد النحو ،صالح روَّاي، -54
 م.2009والتوزيع، القاىرة،

مؤسسة مصر  ،تعميمية عممية لممدرسين والمدرسات نصائح، سعد عمي  زاير،  -55
 م.2011العراق، مرتضى لمكتاب العراقي،

، مؤسسة مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا ،وايمان اسماعيل عايز سعد، زاير، -56
 م.2011لبنان، –مصر مرتضى لمكتاب العراقي، بيروت 

 6دار الكتاب الجامعي، ط ،مبادئ عمم النفس التربوي ،الزغمول، عماد عبد الرحيم  -57
 م.2007،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات العربية المتحدة،
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، 1،طسيكولجية التدريس الصفي وشاكر عقمو المحاميد، عماد عبد الرحيم، الزغمول، -58
 م.2007عمان االردن،  دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة،

، وزارة التعميم والمقاييس النفسيةاالختبارات الزوبعي ،عبد الجميل ابراىيم وآخرون،  -59
 م.1981العالي والبحث العممي، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل،

                                                                   ،مناىج البحث في التربية ،ومحمد احمد الغنام عبد الجميل ابراىيم، الزوبعي، -60
  م.1981داد،،مطبعة جامعة بغ1ج

 –الجزء االول، دار مكتبة الحياة ،بيروت  ،تأريخ ادب المغة العربية ،زيدان ،جرجي -61
 م.1983بيروت لبنان، 

، دار وكتبة اليالل معجم المصطمحات النفسية والتربوية ،زيدان، محمد مصطفى -62
 م.2008،بيروت،

 م.1962،بغداد،، مطبعة االرشاد ةـآراء في العربي ،السامرائي، عامر رشيد  -63

الفكر ،عمان  ،دار2ط ،الجممة العربية والمعنى ،فاضل صالح السامرائي، -64
 م.2009االردن،

دراسات في القصة العربية الحديثة اصوليا اتجاىاتيا  ،سالم، محمد زغمول -65
 ، منشأة المعارف ،االسكندرية ،د.ت.اعالميا

 المبناني الكتاب دار ،3ط ،العرب عند القصصي االدب سميمان، موسى، -66
 . م1960،بيروت،

 دار صفاء لمنشر والتوزيع ، ،2،طتصميم وانتاج الوسائل التعميمية ،سميمان ،نايف -67
 م.2003االردن،-عمان
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المشرف الفني في اساليب تدريس المغة  ،نايف احمد، وعادل جابر، سميمان  -68
 .م2005االردن،-،عمان والتوزيع لمنشر القدس ،دار العربية

فن التدريس لمغة العربية وانطباعتيا السموكية وانماطيا  ،سمك ، محمد صالح  -69
 0م1975، مكتبة اإلنكمو المصرية ، القاىرة ، 1،ط العممية

دراسات  ،المعجم الموسوعي في عمم النفس ترجمة وجيو اسعد، نوربير، سيالمي، -70
 م.2001دمشق، –سوريا  منشورات وزارة الثقافة ، نفسية وفمسفية،

 الدار1،طوالنفسية معجم المصطمحات التربوية نجار،شحاتة حسن، وزينب ال -71
 .م2003المبنانية، المصرية

اثر استخدام استراتيجية القصة ولعب الدور في تنمية  وجدان كركان، الشمري،  -72
 م2003جامعة الخميج العربي، ، الكويت،القدرات االبداعية لدى اطفال الروضة

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير

اثر استخدام جياز الحاسوب في تحصيل تالميذ الصف  سعيد خمف،مؤيد  ،الشمري -73
م 2004كمية التربية، ، جامعة ديالى،الرابع االبتدائي في مادة التدريبات المغوية

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير

االستثارة الحسية وعالقتيا باتساق الذات لدى  وسناء ماجد عبد الحميد، الصالحي، -74
غير  م)رسالة ماجستير2010كمية التربية، –،جامعة ديالى طمبة المرحمة االعدادية 

 (.منشورة

مناىج  وعبد الرحيم سالمة، وسعد الرشيدي ،ويوسف العنيزي، سمير يونس، صالح، -75
 م.2007االردن،-،عمان 2،مكتبة الفالح،ط البحث التربوي بين النظرية والتطبيق

 م.1960،دار الكتاب المبناني ،بيروت، المعجم الفمسفي ،جميلصميبا ، -76
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 بغداد ،مجمد عشرين، –،مطبعة المعارف  اقاصيص مترجمة الطاىر، عمي جواد، -77
 م.1957المعمم الجديد،

الرابع أثر استخدام طريقة عرض القصة في استيعاب طمبة العايدي، احمد حسن،  -78
)رسالة م1990ية الدراسات العميا،االردن،، الجامعة االردنية ،كماالبتدائي لمضمونيا

 ماجستير غير منشورة(.

اثر استخدام القصة في تنمية بعض المفاىيم ثقة عمي عبد الواحد،  العبادي،  -79
جامعة بغداد ،كمية التربية  ،الرياضية لدى أطفال الرياض في منيج رياض األطفال

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير م2004رشد()ابن 

،مطابع الييئة  وسائل التعميم واالعالمعبد الحميم ،فتح الباب ،وابراىيم حفظ اهلل،   -80
 م.1985المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ،

،دار صفاء لمنشر 1طأدب االطفال في المرحمة االبتدائية، ىبة محمد، عبد الحميد، -81
 م.2006عمان ، والتوزيع،

طرائق تدريس العموم  و فالح محمد حسن الصافي، د الرحمن، انور حسين ،عب -82
 .2007العراق، –بغداد  ،دار الكتب والوثائق،1، طالنفسية والتربوية 

تطورىا مادتيا  القصة في التربية اصوليا النفسية، عبد العزيز، عبد المجيد، -83
 د.ت. دار المعارف بمصر، ،7،ط،وطريقة سردىا 

،جامعة عين 1،طدراسات وبحوث في عمم نفس الطفل حسنية ، عبد المقصود، -84
 م.2005شمس، عالم الكتب لمطباعة والنشر،القاىرة،

،مؤسسة دار العموم 1، طاً نحو تعميم المغة العربية وظيفيعبدة، داود عطية،  -85
 م.1979،الكويت،
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 دار الكتب والوثائق ، ،كيف ُندّرسسعد مطر، وازىار قاسم محمد امين،  عبود، -86
 م.2011بغداد ،

 تعميم في واالستقصاء القصة طريقتي استخدام فاعمية ، عاطف كوثر عبيدات، -87
 الجامعة ،التربية كمية االردن، في االبتدائي السادس الصف لطمبة القيم من عدد

 (.منشورة رسالة ماجستير غير) م1989،االردنية

، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 1،ط مدخل الى التربية الخاصةعبيد، ماجدة السيد،  -88
 م.2009االردن، -عمان

الوسائل التعميمية وانتاجيا لمعاديين وذوي االحتياجات  ماجدة السيد، عبيد، -89
 م.2011دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،1ط ،الخاصة

ثر سرد الحكايات في تنمية التعبير الفني لدى أ ايمان محمد صناع ، العبيدي،  -90
م)رسالة 2008كمية التربية االساسية ، -جامعة ديالى ،مة االبتدائيةتمميذات المرح

 (.غير منشورة ماجستير

 السموك تعديل في والقصص االلعاب استخدام أثر ، صنبر اهلل عبد ىيالنة العبيدي، -91
 ماجستير م)رسالة1997الموصل، جامعة ،التربية كمية ،الرياض اطفال لدى العدواني

 (.منشورة غير

قواعد  مادة أثر تموين المفاىيم النحوية في تحصيلالعزاوي، جاسم عمي حسين،  -92
بغداد، كمية  ، جامعةالمغة العربية واالحتفاظ بو لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( م2004التربية)ابن رشد(

 م.2009،االردن، ،دار دجمة 1، طالمناىج وطرائق التدريسرحيم يونس،  العزاوي، -93

،مكتبة 1طوتيسيره في العصر الحديث، في حركة تجديد النحونعمة رحيم،  العزاوي، -94
 م.2011،بغداد، المغة العربية
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اثر اسموب اكمال القصة في تحصيل التعبير العزمي ،جنان صبحي عزيز،  -95
الة م )رس1994، جامعة بغداد، كمية التربية )ابن رشد(التحريري في المرحمة االبتدائية

 (.غير منشورة ماجستير

،مركز الكتاب لمنشر 2،طالمرجع في تدريس المغة العربيةعطا، ابراىيم محمد،  -96
 م.2006،مصر الجديدة،

 لمنشر المناىج ،دار1ط ،وتعميميا المغوي االتصال ميارات، عمي عطية، محسن -97
 .م2007االردن، – والتوزيع، عمان

،دار صفاء  1،ط التدريس الفّعالاالستراتيجيات الحديثة في عطية، محسن عمي،  -98
 م.2008لمنشر والتوزيع، عمان،

القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياتو وتطبيقاتو عالم، صالح محمود،  -99
  م.2000،دار الفكر العربي،القاىرة،1،طوتوجيياتو المعاصرة

أثر استخدام االسموب القصصي في  العمر ،ياسين عبد الصمد عبد العزيز، -100
ىداف السموكية لمادة التربية االسالمية لدى تالميذ الصف الخامس تحقيق اال
 م)اطروحة دكتوراه غير منشورة(.1996، جامعة البصرة، كمية التربية،االبتدائي

جامعة  النقد القصصي عند عمي جواد الطاىر،ياسمين احمد عمي،  العنبكي، -101
 .(غير منشورة )رسالة ماجستير م2004كمية التربية،  ديالى،

ثر توظيف الرسوم المتحركة في تحصيل تالميذ أالعوادي ،ىاشم راضي جثير،   -102
كمية التربية  –جامعة بابل  ،الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية

 (. غير منشورة م )رسالة ماجستير2006االساسية،

 .م1996، المدرسي الكتاب مطابع ،والتقويم القياس، سميمان احمد عودة، -103
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،االصدار  2، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية عودة ،احمد سميمان، -104
 م. 1998الثاني، دار االمل لمنشر والتوزيع ،اربد ،

،دار 2،طالتدريسيةالقياس والتقويم في العممية  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -105
 م.2002االمل لمنشر والتوزيع،عمان،

دار الفكر لمطباعة والنشر  1،طالنمو النفسي لمطفلعفاف احمد،  عويس، -106
 م.2003االردن،-والتوزيع،عمان

، المدخل الوجيز الى دراسة االعجاز في الكتاب العزيزغازي، محمود احمد،  -107
 م.2010، دار البشائر االسالمية، بيروت،1ط

دراسات  ،مشكالت التوظيف باإلدارة العامة في الدول النامية زكي راتب، غوشة، -108
 0م 1982، كانون األول ، 2، العدد 9الجامعة  األردنية ، مجمد

 ، دمشق، د.ت.الواضح في القواعد واالعرابمحمد زرقان،  الفرخ، -109

 م.2008مصر،،دار اليقين لمنشر،2،ط تيسير النحوالفقي، سعد كريم ،  -110

،دار الفكر 1،طمشكمة العامل النحوي ونظرية االقتضاءقباوة، فخر الدين،  -111
 م.2003،دمشق،

 ، دار الكتاب العربي،1،طفــن تربية الطفل السيد احمد باقر، القزويني، -112
 م.2008بغداد،

 التفكير االبداعي القصصي لالطفال ويميامزورلى الفرا ،  قطامي ،يوسف، -113
 م.2009االردن ، –عمان  المسيرة،،دار 1،ط)برنامج تدريبي تطبيقي(

، الشؤون البحث العممي واستخدام مصادر المعموماتالقنديمجي، عامر ابراىيم ، -111
 م.1993الثقافية العامة ،بغداد،
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دار  ،، البحث العممي الكّمي والنوعيوايمان السامرائي عامر، القنديمجي، -111
 م.2009االردن  –عمان  العممية لمنشر والتوزيع، اليازوري

، دار 1ط  ،القياس والتقويم تجديدات ومناقشات عبد الواحد حميد، الكبيسي، -116
 م.2007االردن،  -عمان جرير لمنشر والتوزيع،

االختبارات التحصيمية  و ىادي مشعان ربيع، الكبيسي ،عبد الواحد حميد ، -117
 1مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، ط ،المدرسية اسس بناء وتحميل اسئمتيا

 م.2008االردن، –ن ،عما

تعميم المغة العربية لممرحمة  ،عبد اهلل عبد الرحمن ،وابراىيم محمد عطا الكندري، -118
 م.1993،مكتبة الفالح ،الكويت،1،طاالبتدائية 

 المعمم ،مجمة المغة وقواعد المتعممون نجيب، سعيد محمد المبدي، -119
 .م1999،عمان،3والطالب،العدد

ذ الصف ياسموب الّدور التمثيمي في تحصيل تالماثر ، الماضي، َرندة معين راجح -120
كمية التربية )ابن  جامعة بغداد،، الخامس االبتدائي في قواعد المغة العربية

 (.غير منشورة )رسالة ماجستير م1994رشد(،

أثر القصة في تنمية الخيال في التعبير الفني المعاضيدي، لؤي دحام عيادة ،  -121
 رسالة)م2005جامعة بغداد، كمية الفنون الجميمة،، لدى طمبة المرحمة المتوسطة

 (.منشورة غير ماجستير
 الحديث الفكر دار ،2ط ،العربية وخصائص المغة فقومحمد،  مبارك، -122

 .1964،لبنان،
، دار مشكالت تعميم المغة العربية حمول نظرية تطبيقيةمحجوب، عباس ،  -123

 م.1986الثقافة ،قطر ،الدوحة، 
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 الموصل، جامعة مطبعة ،ومناىجو العممي البحث طرق وجيو، محجوب، -124
 .م1985

 ، ،دار الكتب لمطباعة والنشر،البحث العممي ومناىجو ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
 م.2002العراق،–بغداد 

-،دار الرائد العربي،بيروت2،طفي النحو العربي نقٌد وتوجيوميدي،  المخزومي ، -126
 م.1986لبنان،

،دار 1،طتدريس فنون المغة العربية النظرية والتطبيق عمي احمد، مدكور، -127
 م.2009االردن،-عمان الميسرة لمنشر والتوزيع،

 االردن،-المسيرة، عمان ،دار2،طالعربية المغة تدريس طرق احمد، مدكور، عمي -128
 .م2010

أثر القصص المصورة في التنمية بحري،  يونسمردان، نجم الدين عمي، ومنى  -129
حضانات براعم  ، االتحاد العام لنساء العراق، مكتبالمغوية الطفال الحضانة

  )رسالة ماجستير غير منشورة(. م1987الثورة،بغداد
،دار 2،ططرائق التدريس العامةومحمد محمود الحيمة،  توفيق احمد، مرعي، -130

 م.2005عمان،التوزيع والطباعة، و المسيرة لمنشر

القصص المصورة في تحصيل  استخدامأثر المسعودي، أسماء كاظم فندي ،  -131
ابن )كمية التربية جامعة بغداد التعبير التحريري،في  ذ الصف الخامس االبتدائييتالم
 (.غير منشورة )رسالة ماجستير م1995( رشد

،دار ابن  1، ط الحكم الشرعي في تعمم المغة العربيةالمساّلتي، نوري حسن ، -132
 م.2010ليبيا،  –حزم ،بنغازي 
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المكتبة الوطنية  الجزء االول، ،التشريعات التربويةالمظفر ،جاسم ، -133
 م.1987بغداد،

، دار النفائس، بيروت  تدريسيا وطرائق العربية المغة خصائصمعروف، نايف،  -134
 م.1985

 طالب تحصيل في القرآنية القصص استخدام اثر حسين، عمي المنيعي، احمد   -135
 التربوية لمدراسات العالي العربي ، المعيدالتعبيري االداء في المتوسط الثاني الصف

 (.منشورة غير ماجستير رسالة) م2002والنفسية،

دار النيضة العربية،  ،أدب االطفال فــن المستقبل، انور عبد الحميد الموسى، -136
 م. 2010لبنان، –بيروت 

 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،، ميارة التدريس يحيى محمد، نبيان، -137
 .2012األردن ، -عمان

انموذج تعميمي لتوظيف الموروث الحضاري لبالد  جواد كاظم حنوش، النجار، -138
 م2004جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية، ،وادي الرافدين في تصميم االقمشة
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ادراك المشكمة  ضعف الطالب في المغة العربية ، صالح بن عبد العزيز، النصار، -142
، 14179العدد الرياض، نشر في صحيفة مقال ،وتأخر العالج

Alnassar.s@gail.com ،2007 .م 
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جامعة الشركة التونسية لمتوزيع ،  ، سيكولجية القصة في القرآننقرة ،التيامي ، -143
 (.غير منشورة )اطروحة دكتوراهم1971الجزائر،

اثر استعمال القصص النحوية في تحصيل تالميذ الصف نوري، سداد طارق،   -144
جامعة بغداد ،كمية التربية  ،االبتدائي في مادة قواعد المغة العربيةالرابع 
  (.غير منشورة )رسالة ماجستير م2011لمبنات،

،المجمس الوطني لمثقافة والفنون واالدب،  ثقافة االطفالىادي نعمان،  الييتي، -145
 م.1986الكويت،

كتاب  الراوي،وعبد العباس عبد الجاسم ،وتركي عبد الغفور  الوائمي، عبد الكريم، -146
وزارة التربية  ، جميورية العراق، 4،ط قواعد المغة العربية لمصف الخامس االبتدائي

 م .2011،

اىمية تدريب معمم وزمري عارفين،  ونيك محمد رحيمي، الورفمي ،فايدة احمد،  -147
مؤتمر ، المغة العربية اثناء الخدمة التعميمية عمى الوسائل والتقنيات التعميمية

 م.http//www.ukm.my/sapba  ،2011ماليزية ،الموقع االلكترونيالجامعة ال

 –،مطبعة وزارة التربية والتعميم 2،طمنيج الدراسة االبتدائيةوزارة التربية والتعميم،  -148
 م.1963بغداد،

مبادئ االحصاء التربوي مدخل في االحصاء الوصفي الياسري ،محمد جاسم ، -149
 م.2011والتصميم ،النجف االشرف،،دار الضياء لمطباعة  2، طواالستداللي

 االنترنت

150- http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php  

151- http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php 
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 ( ٕالممحق)
 كتاب تسهيل مهمة
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 (ٖالممحق)
 لمعام السابق تالمذة مجموعات البحث في مادة المغة العربيةدرجات 

 ت تجرٌبٌة بنات ت
ضابطة 
 بنات

 
 ضابطة بنٌن ت تجرٌبٌة بنٌن ت

9 7 9 8 
 

9 91 9 8 

2 91 2 8 
 

2 91 2 5 

3 5 3 7 
 

3 91 3 91 

4 8 4 8 
 

4 91 4 7 

5 91 5 91 
 

5 91 5 8 

6 91 6 91 
 

6 91 6 91 

7 7 7 9 
 

7 91 7 91 

8 91 8 91 
 

8 91 8 91 

9 8 9 7 
 

9 5 9 91 

91 91 91 7 
 

91 91 91 6 

99 8 99 91 
 

99 91 99 91 

92 91 92 91 
 

92 91 92 91 

93 91 93 9 
 

93 5 93 91 

94 91 94 7 
 

94 7 94 6 

95 7 95 8 
 

95 8 95        7     

96 8 96 91 
 

96 91 96 91 

97 9 97 9 
 

97 91 97 91 

98 9 98 91 
 

98 91 98 6 

99 91 99 91 
 

99 91 99 5 

21 9 21 91 
 

21 91 
  29 91 29 8 

 
29 8 

  22 91 22 
  

22 91 
  23 91 23 

  
23 91 

  24 7 24 
      25 91 25 
  222المجموع=      

 
 
 

  985المجموع=
   

 

 293المجموع=
   

 958المجموع=
   

 8888المتوسط الحسابً=
 

 8889 المتوسط الحسابً=
 

 

 9826 المتوسط الحسابً=
 

 8832 المتوسط الحسابً=
 

 9829االنحراف المعٌاري= 9842االنحراف المعٌاري=
 

 9897االنحراف المعٌاري= 9857االنحراف المعٌاري=
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 (ٗ) الممحق

مجموعات البحث التجريبيتين)بنات وبنين(  حول معمومات استمارة
 والضابطتين)بنات وبنين(

 
 الزمني العمر وتحديد واالميات لآلباء الدراسي التحصيل لمعرفة معمومات استمارة

 لمتالمذة.
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة يرجى

 
 : الثالثي االسم

 
 :لؤلب الدراسي التحصيل

 
 :لالم الدراسي التحصيل

 
 :التمميذ مواليد
 :اليوم

 :الشير
 :السنة
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 (٘الممحق )
 اعمار التالمذة محسوًبا بالشهور

 ت تجرٌبٌة بنات ت
ضابطة 
 ضابطة بنٌن ت تجرٌبٌة بنٌن ت   بنات

9 937 9 919 
 

9 929 9 929 

2 929 2 931 
 

2 927 2 929 

3 938 3 927 
 

3 923 3 936 

4 932 4 937 
 

4 927 4 998 

5 943 5 926 
 

5 926 5 928 

6 926 6 939 
 

6 929 6 931 

7 939 7 931 
 

7 932 7 935 

8 922 8 924 
 

8 919 8 921 

9 939 9 947 
 

9 927 9 943 

91 928 91 926 
 

91 928 91 936 

99 923 99 935 
 

99 925 99 928 

92 927 92 927 
 

92 919 92 925 

93 929 93 923 
 

93 929 93 939 

94 991 94 922 
 

94 932 94 925 

95 938 95 921 
 

95 932 95 924 

96 925 96 919 
 

96 924 96 929 

97 931 97 929 
 

97 924 97 942 

98 932 98 925 
 

98 939 98 935 

99 949 99 921 
 

99 924 99 926 

21 931 21 928 
 

21 921 
  29 939 29 929 

 
29 927 

  22 924 
   

22 926 
  23 936 

   
23 933 

  24 931 
       25 929 
   2654المجموع=   3244المجموع=       

 
   2469المجموع=   2885المجموع=

 929832المتوسط الحسابً= 925843المتوسط الحسابً=    925842المتوسط الحسابً= 929876المتوسط الحسابً=

 7847االنحراف المعٌاري= 7817االنحراف المعٌاري=
 

 7817االنحراف المعٌاري= 6826االنحراف المعٌاري=
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 (ٙ) الممحق
 اختبار المعلومات السابقة فً مادة التدرٌبات اللغوٌة8

   (3(درجة لكل فقرة)9):                  ما ٌأتًفٌ/استخرج األسماء واألفعال والحروف 9س

 ٌحتفل العراقٌون بعٌد الجٌش8 -9

 ها فً شؤون البٌت8م  أتساعد مرٌم  -2

 مبكرا8ً مبكراً واستٌقظ   م  ن   -3

فً نهاٌة االسم المذكر  (تاء التأنٌث المربوطة) بإضافة/حول االسم المذكر الى مؤنث 2س

 (درجة.1( درجة لكل فقرة)5)                                                                    :مما ٌأتً

 معلم888888888888888888 -9

 موظف888888888888888 -2

 تلمٌذ8888888888888888 -3

 طوٌل88888888888888888 -4

 ناجح888888888888888888 -5

 (درجة.2(درجة لكل جمل )4)                        على وفق المثال: االتٌة /اكمل الجمل3س

 الفالحون888888888888888888، الفالحان888888888888888888 8 الفالح ٌغرُس الشجرة  

 -هذه   -تلك -هؤالء -)هاتاناآلتٌة:  ها من اسماء االشارةمأل الفراغات بما ٌناسب/ا4س

 8( درجة1( درجة لكل فقرة)5)                                                               8 هذا( -هذان

 88888888888888الدرُس مفٌٌد8 -9

 888888888888888السماُء صافٌٌة8 -2

 88888888888888مصلٌان ٌقٌمان الصالة8 -3

 888888888888التلمٌذة تبتعد عن النحل خوفاً من لسعه 8 -4

 من النحل النشاط8 8888888888التلمٌذات ٌتعلمن   -5

 8(درجة2) الى جملة فعلٌة:االتٌة حول الجملة االسمٌة  -/أ 5س

 التمُر ٌكثر فً العراق8 -9

                          هما(8 -هو-هن  –انتم  -بوضع الضمٌر فً المكان المناسب)هًاآلتٌة  اكمل الفراغات  -ب

 .(درجة1(درجة لكل فقرة)5)

 8888888888شربا الماء8 -9

 المبارة8 8888888888شاهدن   -2

 88888888888تصومون شهر رمضان8 -3

 888888888ٌزرع القمح8 -4

 88888888888تسافر الى بغداد8 -5
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 ( ٚالممحق)
 درجات المعمومات السابقة

 ضابطة بنات ت تجرٌبٌة بنات ت
 

 ضابطة بنٌن ت بنٌن تجرٌبٌة ت

9 22 9 9 
 

9 26 9 99 

2 24 2 22 
 

2 96 2 95 

3 97 3 93 
 

3 99 3 25 

4 97 4 96 
 

4 21 4 96 

5 25 5 97 
 

5 21 5 99 

6 22 6 21 
 

6 92 6 29 

7 96 7 29 
 

7 29 7 22 

8 29 8 99 
 

8 21 8 23 

9 29 9 22 
 

9 6 9 24 

91 21 91 99 
 

91 94 91 96 

99 29 99 21 
 

99 96 99 24 

92 21 92 21 
 

92 26 92 26 

93 29 93 95 
 

93 94 93 25 

94 21 94 29 
 

94 7 94 93 

95 99 95 29 
 

95 97 95 96 

96 23 96 21 
 

96 99 96 22 

97 21 97 24 
 

97 29 97 96 

98 25 98 29 
 

98 21 98 94 

99 24 99 21 
 

99 95 99 95 

21 21 21 21 
 

21 22 
  29 22 29 26 

 
29 93 

  22 21 
   

22 22 
  23 29 

   
23 96 

  24 21 
       25 22 
   424المجموع=   595المجموع=       

 
   397المجموع=   412المجموع=

 99833المتوسط الحسابً= 2186 المتوسط الحسابً=
 

 99853المتوسط الحسابً= 97848المتوسط الحسابً=

 3872االنحراف المعٌاري= 3819االنحراف المعٌاري=
 

 4831االنحراف المعٌاري= 5819االنحراف المعٌاري=
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 (ٛالممحق)
استعانت بهم الباحثة في اجراءات البحث مرتبة حسب اسماء الخبراء الذين 

 االلقاب العممية والحروف الهجائية.
اسم الخبير والمقب  ت

 العممي
صالحية  الجامعة والكمية التخصص

األهداف 
 السموكية

 
 

صالحية 
القصص 

من الناحية 
 المغوية

صالحية 
من  القصص

الناحية 
 .الفنية

صالحية 
الخطط 
 التدريسية

صالحية 
ر اختبا

 التحصيل

أ.د. ابراهيم رحمن  ٔ
 حميد االركي

جامعة ديالى كمية  المغة والنحو
التربية لمعموم 

 االنسانية

    * 

 جامعة ديالى مسرح واذاعة أ.د. ابراهيم نعمة ٕ
اكاديمية الفنون 

 الجميمة

  *   

أ.د. جمعة رشيد  ٖ
 كضاض الربيعي

طرائق تدريس المغة 
 العربية

 الجامعة المسنتصرية
 التربية االساسية

*   *  

د. سامي مهدي .أ ٗ
 العزاوي

جامعة ديالى مركز  ارشاد
 ابحاث الطفولة

*  *   

 المغة تدريس طرائق أ.د. سعد عمي زاير ٘
 العربية

جامعة بغداد كمية 
 التربية ابن رشد

* * * * * 

صفاء طارق . د.أ ٙ
 حبيب

جامعة بغداد كمية  قياس وتقويم
 التربية ابن رشد

    * 

أ. د .عاد محمود  ٚ
 حمادي

 كمية ديالى جامعة التربية التشكيمية
 االساسية التربية

  *   

عادل عبد  د. أ ٛ
 الرحمن العزي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

 كمية ديالى جامعة
 االساسية التربية

* *  * * 

أ.د.عالء شاكر  ٜ
 محمود

طرائق تدريس تربية 
 فنية

جامعة ديالى كمية 
 الجميمةالفنون 

  *   

 خمف فاروق د.أ ٓٔ
 العزّاوي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

الجامعة المستنصرية 
كمية التربية 

 االساسية

*   *  

 محمود أ .د. كامل ٔٔ
 نجم الدليمي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

 كمية بغداد جامعة
 رشد ابن التربية

    * 

 عموان مثنى أ.د. ٕٔ
 األصمعي التربية كمية ديالى جامعة العربية المغة تدريس طرائق الجشعمي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

 كمية ديالى جامعة
 االصمعي التربية

* *  *  

جامعة ديالى كمية  قياس وتقويم أ.د.ناظم كاظم جواد ٖٔ
 التربية االساسية

    * 

  *   *الجامعة المستنصرية  المغة تدريس طرائقأ.م.د.حاتم طه  ٗٔ
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كمية التربية  العربية السامرائي
 االساسية

أ.م.د.حسن خمباص  ٘ٔ
 حمادي

طرائق تدريس المغة 
 العربية

 كمية بغداد جامعة
 رشد ابن التربية

* *   * 

داود عبد  د.. م.أ ٙٔ
 السالم

جامعة بغداد كمية  عامة تدريس طرائق
 التربية ابن رشد

*   *  

د. رحيم عمي . م. أ ٚٔ
 صالح

 المغة تدريس طرائق
 العربية

 كمية بغداد جامعة
 رشد ابن التربية

*   *  

أ.م.د. رياض حسين  ٛٔ
 عمي المهداوي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

جامعة ديالى كمية 
 التربية االساسية

* *  * * 

د ضياء عبد .  م.  أ ٜٔ
 اهلل احمد

جامعة بغداد كمية  طرائق تدريس
 التربية ابن رشد

*   * * 

أ.م.د.عبد الحسن  ٕٓ
 عبد االمير احمد

 المغة تدريس طرائق
 العربية

  *  * * رئاسة جامعة ديالى

أ.م.د.عثمان رحمن  ٕٔ
 حميد االركي

جامعة ديالى كمية  المغة والنحو
 التربية

    * 

أ.م.د.عالء حسين  ٕٕ
 عمي الخالدي

 كمية ديالى جامعة والنحو المغة
 االساسية التربية

* * * *  

أ.م.د. غادة غازي  ٖٕ
 عبد المجيد

جامعة ديالى كمية  نحو
 التربية االصمعي

* *  *  

أ.م.د.قسمة مدحت  ٕٗ
 حسين

 كمية ديالى جامعة المغة
 االساسية التربية

* *  *  

محمد عبد  م.د..أ ٕ٘
 الوهاب

 المغةطرائق تدريس 
  العربية

 كمية ديالى جامعة
 االصمعي التربية

    * 

نومان  أ.م.د.مكي ٕٙ
 الدليمي

جامعة ديالى كمية  نحو
 التربية االساسية

 *    

أ.م.د.هيفاء حميد  ٕٚ
 حسن

 المغة تدريس طرائق
 العربية

 كمية ديالى جامعة
لمعموم  التربية

 االنسانية

* *  *  

 المغة تدريس طرائق م.د .اميرة محمود ٕٛ
 العربية

 كمية ديالى جامعة
لمعموم  التربية

 االنسانية

* *  *  

وفاء حسين  .د.م ٜٕ
 عطا

 كمية ديالى جامعة فنون تشكيمية
 االساسية التربية

  *   

م.م. باسمة احمد  ٖٓ
 الجميمي

 المغة تدريس طرائق
 العربية

معهد اعداد معممات 
 ديالى

* * * * * 
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 (ٜالممحق)
 جامعة ديالى          

 كمية التربية األساسية                                                                                             
 قسم المغة العربية / طرائق تدريس المغة العربية

 الدراسات العميا/الماجستير    
 

 م/ استبانة آراء الخبراء في صالحية األهداف السموكية
 ل.................................................المحترماألستاذ الفاض

 تحية طيبة...
أثر توظيف قصص اإلعراب المصورة في تروم الباحثة إجراء دراسة موسومة بــ))

((،واالستبانة تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربية
ة التي أعدتيا الباحثة في ضوء محتوى التي بين أيديكم لعدد من األىداف السموكي

المادة الدراسية لبعض موضوعات قواعد المغة العربية، وكونكم من ذوي الخبرة 
ما تتمتعون بِو من مكانة عممية وخبرة موضوعية وعممية ،يرجى الى والدراية ونظًرا 

إبداء مالحظاتكم القيمة وآرائكم السديدة في صالحية ىذه األىداف أو عدم 
ضافة ما ترونو مالئمًا. جراء التعديل المناسب وا   صالحيتيا وا 

 
 ولكم الشكر الفائق واالمتنان.

 
 
 
 
 

 الطالبة                                                          
 وسناء محمد فرج                                                     

 ماجستير /طرائق تدريس المغة العربية                                            



 948                               ................................................................ المـــــــــــــــــــــــــــالحق

 

 

 

 

 المستويات األىداف السـموكـية ت

 -جعل التالمذة قادرين عمى أْن: الموضوع األول )الفاعل(

 معرفة ٓيعرفوا مفيوم الفاعل -ٔ

 معرفة  ٓالفاعل اعرابعالمة  يذكروا -ٕ

 معرفة يذكروا حالة الفعل عندما يكون الفاعل مؤنثًا. -ٖ

 فيم يميزوا بين الفعل والفاعل. -ٗ

 فيم .يحددوا موقع الفاعل في الجممة -٘

ٙ- 
فعل الفاعل المؤنث وفعل الفاعل بين يميزوا 
 المذكر.

 فيم

ٚ- 
بجمٍل يكون الفاعل فييا مؤنثًا وفعمو  يمّثموا

 تطبيق .مضارعًا 

يمّثموا بجمٍل يكون الفاعل فييا مؤنثًا وفعمو  -ٛ
 .ماضيًا 

 تطبيق

ٜ- 
يعربوا جممة تحتوي عمى الفعل والفاعل إعراباً  

 تطبيق سميمًا.

 الموضوع الثاني ) المفعول بِه ( . جعل التمميذ قادراً عمى أْن :
 معرفة . يعرفوا مفيوم المفعول بوِ  -ٔ

 معرفة .المفعول بِو يذكروا عالمة اعراب  -ٕ
 معرفة مفعول بِو.ال يدركوا تأثير الفعل عمى -ٖ
 فيم المفعول بِو .و  يميزوا بين الفاعل -ٗ
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 فيم  يحددوا موقع المفعول بِو في الجممة. -٘

 ٙ- 
يميزوا بين عالمة اعراب الفاعل وعالمة 

 اعراب المفعول بِو.
 فيم

 تطبيق يستخرجوا المفعول بو من الجممة. -ٚ

 تطبيق . بوِ  مفعوالً  تتضمنجمل ب يمّثموا -ٛ 

 الثالث) المبتدأ والخبر ( جعل التالمذة قادرين عمى أْن :لموضوع ا

 معرفة . الجممة االسميةيعرفوا  -ٔ

 معرفة يعرفوا المبتدأ. -ٕ

 معرفة الخبر.يعرفوا  -ٖ
 فيم .الجممة االسمية والجممة الفعميةيميزوا بين  -ٗ
 فيم .في الجممة لمبتدأ والخبريحددوا موقع ا -٘

 فيم لمبتدأ والخبر في المعنى .ابين يفرقوا  -ٙ

 تطبيق خبر.  مبتدأيعربوا جماًل فييا  -ٚ

 تطبيق خبر. مبتدأيعطوا جماًل مفيدة فييا  -ٛ

 تطبيق الحاالت اإلعرابية لممبتدأ والخبر.يضبطوا  -ٜ

 )كان وأخواتها ( جعل التالمذة قادرين عمى أْن : الموضوع الرابع

 معرفة يعّرفوا االفعال الناقصة.  -ٔ

 معرفة يعددوا أخوات كان. -ٕ

 معرفة معاني كان وأخواتيا. يذكروا -ٖ

 معرفة يعرفوا عمل كان واخواتيا مع المبتدأ والخبر. -ٗ
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 معرفة . واخواتيا كان  اسم اعراب عالمة يذكروا  -٘

 معرفة يذكروا عالمة اعراب خبر كان واخواتيا . -ٙ

 فيم الفعل التام.يميزوا بين الفعل الناقص وبين  -ٚ

 فيم . في الجمل كان وأخواتيايحددوا موقع  -ٛ

يميزوا بين عالمة اعراب اسم كان وعالمة  -ٜ
 .اعراب خبرىا

 فيم

 تطبيق .واخواتيا في الجمل كان يعربوا -ٓٔ

 تطبيق .ىااسم كان وخبرِ  رَ يضبطوا آخِ  -ٔٔ

 تطبيق .يعربوا معمولي االفعال الناقصة في الجمل -ٕٔ

 الموضوع الخامس)إن وكأنَّ (  جعل التالمذة قادرين عمى أْن :
 معرفة . و وكأن   إن   يعرفوا -ٔ
 معرفة .(كأن  )و(،إن  يذكروا عالمة اعراب معمولي ) -ٕ
 معرفة ن  وكأن  .إل يعرفوا الداللة المعنوية -ٖ
( حرفان.  -ٗ (، و)كأن  ) إن   معرفة يدركوا أن 
 فيم الحروف واالفعال .يميزوا بين  -٘
 فيم  وعمل)كان وأخواتيا(. كأن   عملبين يقارنوا  -ٙ

ٚ- 
( وخبرىما في  (، و)كأن  يحددوا اسم )ان 

 فيم الجمل.

 تطبيق .إعراباً  سميماً في الجمل ( ( و)كأن  ن  إيعربوا ) -ٛ
 تطبيق كأن  في الجمل.  يضبطوا آخر معمولي إن  و -ٜ

ٔٓ- 
في الحديث والكتابة  كأّن(َ )،و()إن  يستعمموا 

 تطبيق صحيحًا. عماالً است
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 (ٔٔ،ٓٔممحق )
 جامعة ديالى              

 كمية التربية األساسية                                                                                                
 العربيةقسم المغة العربية / طرائق تدريس المغة 

 الدراسات العميا/الماجستير       
 

 م/ إستبانة آراء الخبراء في الخطط التدريسية
 ٓاألستاذ الفاضل..................................................المحترم 

 تحية طيبة...
أثر توظيف قصص االعراب المصورة تروم الباحثة إجراء دراسة موسومة بـ ))     

((. تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد المغة العربيةفي تحصيل 
واالستبانة التي بين يديك تضم انموذًجا من الخطط التدريسية في إحدى موضوعات 
كتاب قواعد المغة العربية لمصف الخامس االبتدائي ، توضح خطوات سير الدرس، 

موب توظيف قصص فقد اعّدت الباحثة خطتين أنموذجيتين إحدىا عمى وفق )اس
 عمى وفق الطريقة االعتياديةالخرى اإلعراب المصورة( لممجموعة التجريبية، وا

)االستقرائية( لممجموعة الضابطة، ولكونكم من ذوي الخبرة والدراية في مجال طرائق 
التدريس والعموم النفسية والتربوية ،يرجى إبداء مالحظاتكم القّيمة وآرائكم السديدة في 

ضافة ما  صالحية ىذه جراء التعديل المناسب عمييا، وا  الخطط أو عدم صالحيتيا وا 
 ترونو مالئمًا.

 ولكم الشكر الفائق واالمتنان.
 
 
 

 الباحثة                                                         
 وسنـاء محمد فرج                                                    

 ماجستير /طرائق تدريس المغة العربية                                           
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 (ٓٔالممحق)
لتالمذة المجموعة التجريبية عمى وفق خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) الفاعل ( 

 .توظيف قصص االعراب المصورة
 الصف/ الخامس     اليوم والتاريخ /              المادة /قواعد المغة العربية       

 الشعبة/ أ                الموضوع / الفاعل                               
 دقيقةٓٗالزمن /                                                                  

 األهداف العامة : 
ان تكون لمتالمذة القدرة عمى فيم ما يكتسبونو ويتحدثون بِو في قالب او   -ٔ

 صياغة مفيومة.

 عصمة لسان التالمذة وأقالميم من الخطأ.  -ٕ

جعل القواعد وسيمة من الوسائل المعينة لمتالمذة عمى الفيم والتعبير وتأليف   -ٖ
 الجمل وضبطيا ضبطًا صحيحًا. 

 (ٕٙٔ، ٜٜٓٔ،جميورية العراق)                                           
 الهدف الخاص :

   ٓشرح موضوع الفاعل وحل تمريناتو
 األهداف السموكية :

 جعل التالمذة قادرين عمى أْن :      
  ٓالفاعل مفيوم يعرفوا -ٔ
   ٓالفاعل اعراب عالمة يذكروا-ٕ
  .مؤنثاً  الفاعل يكون عندما الفعل حالة يذكروا -ٖ
 .والفاعل الفعل بين يميزوا -ٗ
 .الجممة في الفاعل موقع يحددوا -٘
 .المذكر الفاعل وفعل المؤنث الفاعل فعل بين يميزوا -ٙ
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  . مضارعاً  وفعمو مؤنثاً  فييا الفاعل يكون بجملٍ  يمّثموا -ٚ
  . ماضياً  وفعمو مؤنثاً  فييا الفاعل يكون بجملٍ  يمّثموا -ٛ
 .سميماً  إعراباً  والفاعل الفعل عمى تحتوي جممة يعربوا -ٜ
 

 الوسائل التعميمية :
 . )المدينة المذعورة( مصورة لموضوع الفاعلاعراب قصة   -ٔ

 السبورة.  -ٕ

 األقالم الممونة .  -ٖ

  الكتاب المقرر تدريسو.  -ٗ

 : الطريقة االستقرائية.الطريقة المتبعة

 خطوا ت الدرس : 
 دقائق( ٘التمهيد  :) .ٔ 

تبدأ الباحثة بتوجيو بعض األسئمة الى التالمذة عن الموضوعات السابقة من       
 أجل إستثارة دوافعيم وتييئة أذىانيم لمدرس الجديد وعمى النحو اآلتي : 

 ما ىي تمك االقسام ؟ . عرفنا في درٍس سابٍق أن   الفعل ينقسم الى ثالثِة أقسام   
 ، مضارع، أمر .تمميذ : ماضٍ 

 الباحثة: احسنت، مْن منكم يستطيع أْن يعطينا مثااًل لمفعل المضارع ؟ 
 تمميذ : )يكتُب احمُد الدرَس(،يكتُب ىو الفعل المضارع.

 الباحثة  : احسنت. ومْن منكم يستطيع أْن يعطينا مثااًل لمفعل الماضي ؟
 . تمميذ آخر : ) أكَل الطفُل التفاحَة(،أكَل فعل ماضٍ 

 ٓ. مْن منكم يستطيع أْن يعطينا مثااًل لفعل األمر؟ الباحثة  : احسنت
 تمميذ : )ُأكتْب يا احمُد  الدرَس (، ُأكتْب فعل االمر.

 الباحثة :احسنتم، جميًعا.
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الباحثة: أما درسنا ليذا اليوم فيو) الفاعل ( والفاعل موضوع ميم من موضوعات 
األول من أقسام الكالم قواعد المغة العربية ،وموضوع درسنا يندرج في ضمن القسم 

وىو ) االسم ( لكون الفاعل اسمًا ويكون وثيق الصمة بالقسم الثاني من أقسام الكالم 
 وىو الفعل؛ ألنو ما من فاعل إال ويتقدمو فعل .

 دقيقة( ٕ٘العرض والربط والموازنة: ) .ٕ
بعد ان تم توزيع قصة موضوع الفاعل قبل يوم عمى التالمذة تبدأ الباحثة بطمب فتح 

وبصوت واضح ومسموع، مستعممة الحركات  بنفسياالقصة ثم تبدأ بسرد القصة 
كان فتقول: ،والسكنات، واالستيجان ،والتعجب، والحزن، والسرور لتشويق التالمذة 

لمممكة خيرات كثرة وفي ليمة من الميالي ىنالك مممكة يحكميا ممٌك عادل وفي ىذه ا
ىاجمت عصابٌة من المصوص المدينة وُنِيبت خزائن تمك المممكة وُقِتل بعض 
الحراس فغضب السكان وتشاور الوزراء وكثفوا الحراسة حول المدينة ففرح السكان 
وشعروا بالطمأنينة واالمان وبعد ايام عاد المصوص ،وكانت أعدادىم اكبر من عدد 

ولم يتمكن الحراس منيم، َحِزَن الممك وعاشت البالد في رعب  راس فسرقوا،الح
واضطر الكثير من السكان الى الرحيل ،فطمب الممك من كبيرة وصيفات القصر اخذ 
بناتِو الثالثة الى المممكة المجاورة لمحفاظ عميين  من المصوص، وقد سمكن الطريق 

غبْت الفتيات في اخذ قسٍط من الراحة المؤدية الى الغابة. وعندما حل المساء ر 
فوجدن  انفسين  أمام كوٍخ مضيء فاردن  ان يدخمن  فيو الى حمول الصباح أثناء ذلك 
خرج من الكوخ شاب قويُّ البنية بيي الطمعة ليجمب قطعًا من الخشب المصفوفة أمام 

عرت الفتيات مان. فشأكوخِو، فاقترب منين فشعرن بالخوف فقال ال تخفَن انتن  في 
باالرتياح. فدخمن الكوخ فجمب ليّن الطعام، فطمب الشاب ان يمضوا ليمتيم في داخل 
الكوخ وىو يبيت خارجو، فسأل الشاب االميرات: ما الذي جاء بكن  الى ىنا ؟وما 

؟ ؟ واين بقية عائمتكن   سبب حزنكن 
ممك والمصوص. فاخبر انيمرْت االميرُة الكبرى بالبكاء وأخبرْت الشاب بقصة والدىا ال

 الشاب االميرات بانُو سيساعدىم بالتخمص من المصوص.
 (.ٛمن ىنا تطمب الباحثة فتح القصة عمى صفحة رقم)  
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لقواعد اتضمن ُحبكة قصة تو  تطمب الباحثة من التالمذة استكمال قراءة القصة،
 . الذين يجيدون القراءةالنحوية لموضوع الفاعل ،وتبدأ بالتالمذة 

ة: تطمب من التالمذة ان يقوموا باغالق القصة بعد استكمال قراءتيا واالنتباه الباحث
 الى السبورة ،وتتوجو الييم باالسئمة.

الوصيفة الشاب قالت لو لم تخبرنا ما اسمك؟ فما ىو اسم  الباحثة: بعد ان شكرتِ 
 الشاب في القصة؟

 تمميذ: الفاعل.
اسٌم غريب لم نسمع بو من قبل، وما الباحثة : احسنت ،ثم قالت االميرة الوسطى : 

 معنى ىذا االسم؟ ماذا قال الفاعل؟ 
 تمميذ: انا االسم الذي يدل عمى من يقوم بالفعل.

 الباحثة: احسنت، وماذا قالت االميرة الصغرى لمفاعل؟
 تمميذ آخر: ىل لك عالمٌة تميزك.

 الباحثة: احسنت، وماذا اجاب الفاعل؟
 رفع بالضمة .أُ ٌة صغيٌر اسميا الضمة؛ أي تمميذ: يكون في آخر اسمي حرك

الباحثة: احسنت. اذن الفاعل ىو اسٌم يدل عمى من يقوم بالفعل ، وتثبت الباحثة 
 التعريف عمى السبورة.

 الباحثة: ماذا طمبت االميرة الكبرى من الفاعل؟
 تمميذ: ان يعطي الفاعل مثااًل.

 عل؟الباحثة : احسنت، وما ىو المثال الذي اعطاه الفا
 تمميذ آخر: َذَىَب الولُد الى الغابِة.

 الباحثة: تكتب المثال عمى السبورة ،وتسأل : اين الفاعل في الجممة؟
 تمميذ: الولُد.

 الباحثة: احسنت ، وتضع خًطا تحت الولد بمون مغاير؛ ومن يعرب الولُد؟
 تمميذ: الولُد: فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.

 الباحثة : وما المثال الثاني الذي اعطاه الفاعل؟
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 تمميذ: َقَطَف البستانيُّ الفاكيَة. 
 الباحثة: اين الفاعل في الجممة؟

 تمميذ: البستانّي.
؟  الباحثة من يعرب البستانيُّ

: فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخره.  تمميذ: البستانيُّ
الوصيفة لمفاعل : أىذا كلُّ شيٍء عنك ؟ فماذا اخبرىا الباحثة :احسنتم جميعًا؛ قالت 

 الفاعل؟
تمميذ: قال الفاعل: لي صديق اسمو الفعل أذىب معُو اينما رحل ونؤلف مًعا )الجممة 

 الفعمية(.
الباحثة: احسنت، سألت الوصيفة الفاعل :ىل تأتي بأشكال متنوعة فماذا قال 

 الفاعل؟
 .اً يد سوف أخبرك بيا: أكون اسمًا ظاىر تمميذ اخر :قال الفاعل: نعم بالتأك

 الباحثة: احسنت، من يعطي مثال عن  الفاعل الظاىر؟
ُد البالبُل.  تمميذ:  تغرِّ

 تمميذ آخر: تتفتح االزىار.
الباحثة: أحسنتم بارك اهلل فيكم. وتكتب جميع األمثمة عمى السبورة وتضع خًطا بمون 

 مغاير تحت الفاعل .
 اعل عن نفسو؟الباحثة: ماذا تحدث الف
فقال :اذا جاءت اختي وىي مؤنثة فتمحق التاء اول الفعل  اً تمميذ: ان لديو اخت

 المضارع .
 الباحثة: ما المثال الذي اعطاه الفاعل عن اختو والفعل المضارع.

 تمميذ: تتفتح االزىار.
 الباحثة: من يعرب الجممة؟

 ره ويبدأ بالتاء.تمميذ: تتفتُح: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى اخ
 تمميذ آخر: االزىاُر فاعل مرفوع بالضمة ، ومفردىا زىرة.
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 من يعطيني مثااًل اخر عن الفاعل المؤنث والفعل المضارع؟ الباحثة:
 تمميذ: تيبُّ النسماُت.

؟  الباحثة: احسنت ،من يعرب تيبُّ
: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى اخرِه.  تمميذ: تيبُّ

 لنسمات : فاعل مرفوع بالضمة .تمميذ اخر: ا
 الباحثة : احسنت ،وماذا تحدث الفاعل عن اختو ايًضا؟

 تمميذ: اذا جاءت اختي وىي مؤنثة فتمحق تاء طويمة ساكنة اخر الفعل الماضي. 
 الباحثة: احسنت. ما المثال الذي اعطاه الفاعل عن اختو المؤنث والفعل الماضي؟

 تمميذ: ذىبْت الفتاة الى الغابة.
الباحثة : بعد كتابة الجمل ووضع الخطوط الممونة تحت الفاعل وتاء الفعل الماضي 

 والمضارع ؛اذن  من يعرب ذىبْت؟ 
فتح و)التاء( تاء التأنيث الساكنة ال محل ليا مبني عمى ال : فعل ماضٍ تمميذ: ذىبتَ 
 .من االعراب

 تمميذ اخر: الفتاُة: فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة عمى اخرِه.
 الباحثة: الفاعل ىنا مذكر ام مؤنث؟

 تمميذ: مؤنث.
 الباحثة: بما ان الفاعل مؤنث والفعل ماٍض، ما اتصل بالفعل الماضي؟

 تمميذ: تاء التأنيث الساكنة.
 الباحثة : احسنت. 

تمميذ اخر: الى الغابة: الى حرف جر، الغابِة اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 
 الظاىرة عمى اخرِه. 

 : احسنتم جميًعا. وماذا قالت االميرة الكبرى لمفاعل؟الباحثة 
 المعربة. اعطنا بعض االمثمةتمميذ: االن توضح لدينا معنى الفاعل ،

 الباحثة: ما الجممة المعربة التي دعميا الفاعل لؤلميرة الكبرى؟
 .  تمميذ : فارَق العصفوُر الُعش 
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 الباحثة : اين الفاعل في الجممة؟
 تمميذ: العصفوُر.

 الباحثة: من يعرب الجممة ؟
 تمميذ : فارَق: فعل ماٍض مبني عمى الفتحة الظاىرة عمى اخره.

 تمميذ اخر: العصفوُر: فاعل مرفوع وعالمة رفو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.
 الباحثة : الفاعل ىو العصفور أمذكر ىو ام مؤنث؟

 تمميذ: مذكر.
؟  الباحثة: احسنت، ومن يعرب العش 

: مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى اخرِه.تمميذ: ال    عش 
 

 دقائق(٘استنتاج القاعدة: )  .ٖ
بعد ان عرضت الباحثة شخصية الشاب وىو الفاعل اسم مرفوع تقدمو فعل ودل عمى  

 الذي فعل الفعل مثل )زرع الفالُح الحقَل(،)يحرُص العامُل عمى زيادِة اإلنتاجِ (.
 تكتب القاعدة الثانية و تواصل الباحثة باألمثمة السابقة من القصة ومن الكتاب.    

 ويتم استنتاج القاعدة عمى النحو اآلتي :  
العامُل ( الفاعل اسم مرفوع تقدمو فعل ودل عمى الذي فعل الفعل مثل )يحرُص ٔ) 

                                       عمى زيادةِ اإلنتاجِ  (.                                                                                                      
 زينبُ  حفظُ ت( إذا كان الفاعل مؤنثاً  تمحق تاء أول الفعل المضارع مثل)ٕ)

االميرُة بالبكاء(، و)  تِ ساكنة آخر الفعل الماضي مثل،) انيمر القصيدَة(، وتاء طويمة 
 الشعَر(.   فاطمةُ  تْ أنشد

                                                                                                                           
 دقائق(٘التطبيق : ) .ٗ
 ة من فيم التالمذة لمقاعدة وذلك بتوجيو األسئمة اآلتية : في ىذه الخطوة تتأكد الباحث 

 الباحثة :َ مْن يستطيع  كتابة جممة عمى السبورة فييا فعل وفاعل  ؟.
 تمميذ : ) يزرُع الفالُح الزرَع  (.    
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 الباحثة : اين الفاعل في ىذه الجممة ؟ .    
 التمميذ : الفالُح .     
 الباحثة : ما عالمتو ؟ .     
 التمميذ :  الضمة الظاىرة عمى اخرِه.     
 الباحثة :  أحسنت ، ومن يعطينا مثااًل يحتوي عمى فاعل مؤنث ؟ .     
 البنُت القصَة. تمميذ : قرأتِ      
 الباحثة : الفعل ماٍض أم مضارع أم أمر  ؟.   

 التمميذ : الفعل ماٍض .
 الباحثة : لماذا قمَت قرأْت ولم تقل قرَأ ؟.     
التمميذ :ألن الفاعل اذا كان مؤنثًا تمحق تاء آخر الفعل الماضي تسمى) تاء     

 التأنيث الساكنة(.
الباحثة : احسنَت ، ومن يستطيع تحويل الفعل الماضي الى فعل مضارع في  

 الجممة السابقة ؟ .
 التمميذ : تقرُأ البنُت القصَة .     
 في الفعل  ؟ . يرّ تغالباحثة : ماذا      
 الى المضارع وبدأ بالتاء.                                                                      التمميذ :  حولت الفعل من ماضٍ      
 الباحثة : لماذا ؟ .           
 التمميذ : ألن الفاعل اذا كان مؤنثًا تمحق تاء في أول الفعل المضارع .     
 الباحثة : أحسنت .     

بعدىا ترسم الباحثة المخطط أدناه عمى السبورِة وتطمب من التالمذة              
 ٓاإلجابة عنيا تمييدًا إلعرابيا 

 الجمل :    أوال / سافَر عمٌي .          
 ثانياً / تجتيُد الفتاة في عمميا.                     
 ثالثاً / يشرُب  الطفُل الحميب.                     
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  رابعًا/ ذىبْت ريُم الى السوِق.                   

                                             
 :  ألبيتي الواجب .٘
 
) واجب بيتي( لمدرس ٗت ،ٖت ،ٕ،تٔتكمف الباحثة التالمذة بحل التمرينات ت  

  ٓحميا عمى السبورة كي ترسخ جيداً  في أذىان التالمذة  تمُّ القادم ثم ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالمة رفع الفاعل الفاعل نوع الفعل الفعل    الجمـمة ت
 الضمة عمٌي     ماض ٍ    سافرَ  سـافرَ  عميٌ  ٔ
 الضمة الفتاة ُ   مضارع   تجتيـدُ  تجتيُد الفتاةُ في عمميا ٕ
 الضمة الطفلُ     مضارع   يشربُ  يشرُب الطفُل الحميبَ  ٖ
 الضمة ريمُ     ماض ٍ    ذىبتْ  ذىبْت ريُم الى السوقِ  ٗ
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 (ٔٔالممحق )
خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) الفاعل( عمى وفق  الطريقة االعتيادية 

 لممجموعة الضابطة
 

 المادة /قواعد المغة العربية           الصف/ الخامس   اليوم والتاريخ /         
 الشعبة/ أ           الموضوع / الفاعل                                

  دقيقةٓٗالزمن /                                                              
 

 األهداف العامـة  :
ان تّكون لمتالمذة القدرة عمى فيم ما يكتسبونو ويتحدثون بِو في قالب او صياغة  -ٔ

 مفيومة.

 لسان التالمذة وأقالميم من الخطأ.عصمة   -ٕ

جعل القواعد وسيمة من الوسائل المعينة لمتالمذة عمى الفيم والتعبير وتأليف   -ٖ
 الجمل وضبطيا ضبطًا صحيحًا.           

 (ٕٙٔ، ٜٜٓٔ،جميورية العراق)                                         
 الهدف الخاص :

 شرح موضوع الفاعل وحل تمريناتو. 
 األهداف السموكية :

 جعل التالمذة قادرين عمى أْن : 
  ٓالفاعل مفيوم يعرفوا -ٔ
   ٓالفاعل اعراب عالمة يذكروا-ٕ
  .مؤنثاً  الفاعل يكون عندما الفعل حالة يذكروا -ٖ
 .والفاعل الفعل بين يميزوا -ٗ
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 .الجممة في الفاعل موقع يحددوا -٘
 .المذكر الفاعل وفعل المؤنث الفاعل فعل بين يميزوا -ٙ
  . مضارعاً  وفعمو مؤنثاً  فييا الفاعل يكون بجملٍ  يمّثموا -ٚ
  . ماضياً  وفعمو مؤنثاً  فييا الفاعل يكون بجملٍ  يمّثموا -ٛ
 .سميماً  إعراباً  والفاعل الفعل عمى تحتوي جممة يعربوا -ٜ

 الوسائل التعميمية :
 .العربية المقرر تدريسواعد المغة كتاب قو   -ٕ

 السبورة.  -ٖ

 .األقالم الممونة  -ٗ

 الطريقة المتبعة: الطريقة االستقرائية.

 خطوات الدرس  :
 (دقائق ٘):  التمهيدـ ٔ

تبدأ الباحثة بتوجيو بعض األسئمة الى التالمذة عن الموضوعات السابقة من أجل 
 دوافعيم وتييئة أذىانيم لمدرس الجديد وعمى النحو اآلتي :  إستثارة

 عرفنا في درسٍ  سابقٍ  أن   الفعل ينقسم الى ثالثةِ  أقسام ما ىي تمك االقسام ؟  
 ، مضارع، أمر .تمميذ : ماضٍ 

 الباحثة: احسنت، منْ  منكم يستطيع أْن يعطينا مثاالً  لمفعل المضارع ؟ 
 لدرَس(،يكتُب ىو الفعل المضارع.تمميذ : )يكتبُ  احمُد ا

 الباحثة  : احسنت. ومنْ منكم يستطيع أْن يعطينا مثاالً  لمفعل الماضي ؟
 . تمميذ آخر : ) أكَل الطفُل التفاحَة(،أكَل فعل ماضٍ 

 الباحثة  : احسنت. مْن منكم يستطيع أْن يعطينا مثاالً  لفعل األمر؟ 
 كتْب فعل االمر.تمميذ : )ُأكتْب يا احمُد  الدرَس (، أُ 

 الباحثة :احسنتم، جميًعا.
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الباحثة: أما درسنا ليذا اليوم فيو) الفاعل ( والفاعل موضوع ميم من موضوعات 
وموضوع درسنا يندرج في ضمن القسم األول من أقسام الكالم  قواعد المغة العربية،

قسام الكالم وىو ) االسم ( لكون الفاعل اسمًا ويكون وثيق الصمة بالقسم الثاني من أ
 وىو الفعل؛ ألنو ما من فاعل إال ويتقدمو فعل .

 ٓدقيقة  ٕ٘العرض والربط والموازنة: -ٕ
في ىذه الخطوة تبدأ الباحثة بقراءة النص الموجود في الكتاب قراءة جيرية معبرة ثم 

األمثمة  تطمب الباحثة من التالمذة الجيدين استكمال قراءة الشرح ،و تعرض الباحثة
التي تتضمن جمالً  يكون الفاعل فييا اسمًا ظاىرًا  ومكتوباً  بمون مغاير وتظير 

 الضمة عمى حرفِو األخير وىذه الجمل ىي كما يأتي :       
 .المجدُّ (  يفوُز ٔ)
 عمى زيادِة االنتاِج.    العاملُ (  يحرُص ٕ)
 .       الولدُ ( قاَل ٖ)
 القصيدَة. زينبُ (  َتْحفُظ ٗ)
 والدييا. الميذبةُ ( تطيع ٘)
 الشعَر.  فاطمةُ (  أنشدْت ٙ)
 العراقية نجاحًا باىرًا. المرأةُ ( حققْت ٚ)

وبعد تدوين األمثمة عمى السبورِة تبدأ الباحثة بقراءتيا مع الضبط بالشكل ،       
طمب من التالمذة قراءتيا ثم تقول الباحثة : لو نظرنا الى توبعد االنتياء من ذلك 

 األمثمة لوجدنا في المثال األول )يفوُز المجدُّ (، من الذي يفوز؟ 
 تمميذ: المجدُّ.

 الباحثة: ىل المجدُّ اسٌم ام فعل؟
 تمميذ: اسم.

 الباحثة: وما ىي عالمتُو؟
 تمميذ: الضمة الظاىرة عمى اخرِه.
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ي يفوز ىو المجّد وىو اسٌم مرفوع بالضمة الظاىرة عمى اخره الباحثة : أحسنت الذ
 ( أي ىو المجد.ونسمي الذي قام بالفوز )فاعالً 
 ( من الذي يحرص عمى زيادة االنتاج؟ٕالباحثة: يتم عرض المثال )

 تمميذ: العامُل.
 الباحثة: احسنت ، وما ىي عالمتو.

 تمميذ اخر: الضمة الظاىرة عمى اخره.
 الفاعل )العامُل( مذكر ام مؤنث؟ الباحثة : وىل
 تمميذ: مذكر.

الباحثة: احسنت ،اذن الذي فعل الفعل ىو الفاعل وىو اسٌم مرفوع وعالمة رفعو 
 الضمة الظاىرة عمى اخرِه يتقدمو فعل. 

 ؟(قاَل الولُد )( ٖالباحثة: من يعرب المثال)
 مبني عمى الفتح. تمميذ: قاَل: فعل ماضٍ 
 عل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.تمميذ آخر: الولُد: فا

 ( َتْحفُظ زينُب القصيدَة، من يعربيا؟ ٗالباحثة : تعرض المثال)
 تمميذ  : َتْحفُظ :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.

 تمميذ اخر: زينُب: فاعل مرفوع وعالمة رفعِو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.
 القصيدَة: مفعول بو منصوب بالفتحة.تمميذ آخر: 

 الباحثة: احسنتم جميًعا، الفاعل ىنا ىل ىو مذكر ام مؤنث؟
 تمميذ: مؤنث.

تمحق التاء في اول الفعل المضارع.  اً الباحثة : احسنت، اذن اذا كان الفاعل مؤنث
 من يعربيا؟ ( تطيُع الميذبُة والدييا.٘وتنتقل  الباحثة الى المثال )

 تطيُع: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.تمميذ: 
 تمميذ آخر: الميذبُة: فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.

 النو مثنى. ؛تمميذ آخر: والدييا: مفعول بو منصوب بالياء
 جممة؟أنشدْت فاطمُة الشعَر. من يعرب ال (ٙالباحثة : احسنتم ، وتنتقل الى المثال )
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ال  مبني عمى الفتح ،والتاء تاء التأنيث الساكنة تمميذ: أنشدْت: انشَد ،فعل ماضٍ 
 . محل ليا من االعراب

 تمميذ آخر: فاطمُة: فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.
 تمميذ آخر: الشعَر: مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة. 

جدنا ان الفاعل اذا لو مذة لو دققنا النظر في الجممة الباحثة : أحسنتم ، اعزائي التال
،وال محل ليا  تتصل بالفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة ياً والفعل ماض اً كان مؤنث

 .من االعراب
 ( ٚوتكتب الباحثة القاعدة الثانية عمى السبورة ، وتطمب من التالمذة اعراب الجممة )

 المرأُة نجاحًا. حققتِ 
ال محل ليا  مبني عمى الفتح ،والتاء تاء التأنيث الساكنة فعل ماضٍ تمميذ: حققْت: 

 .من االعراب
 تمميذ اخر: المرأُة: فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخرِه.

 تمميذ اخر: نجاًحا: مفعول بو منصوب. 
 
 (دقائق٘)ـ إستنتاج القاعدة : ٖ

ة القاعدة الرئيسة وتكتبيا عمى في ىذه الخطوة تستنتج الباحثة مع التالمذ       
 السبورة بخط واضح وعمى النحو اآلتي : ـ

من االمثمة السابقة )يفوُز المجدُّ(،)يحرُص العامُل عمى زيادِة اإلنتاِج( )قاَل الولُد( 
المرأُة  )َتْحفُظ زينُب القصيدَة( )تطيع الميذبُة والدييا( )أنشدْت فاطمُة الشعَر( )حققتِ 

 (.العراقية نجاحًا 
 ويتم استنتاج القاعدة عمى النحو اآلتي :  
( الفاعل اسم مرفوع تقدمو فعل ودل عمى الذي فعل الفعل مثل )يحرُص العامُل ٔ) 

                                      عمى زيادِة اإلنتاِج (.                                                                                                       
( إذا كان الفاعل مؤنثًا تمحق تاء أول الفعل المضارع مثل)تحفُظ زينُب القصيدَة(، ٕ)

                                     .                                                                                       فاطمُة الشعَر(وتاء طويمة ساكنة آخر الفعل الماضي مثل، و) أنشدْت 
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 الباحثة:
                (دقائق ٘)ـ التطبيق :ٗ
في ىذه الخطوة تتأكد الباحثة من فيم التالمذة القاعدة وذلك بتوجيو األسئمة      

 اآلتية : 
 الباحثة :َ مْن يستطيع  كتابة جممة عمى السبورة فييا فعل وفاعل  ؟.

 تمميذ : ) يزرُع الفالُح الزرَع  (.    
 الباحثة : اين الفاعل في ىذه الجممة ؟ .    
 التمميذ : الفالُح .     
 الباحثة : ما عالمتو ؟ .     
 التمميذ :  الضمة الظاىرة عمى اخرِه.     
 الباحثة :  أحسنت ، ومن يعطينا مثاالً  يحتوي عمى فاعل مؤنث ؟ .     
 البنُت القصةَ . قرأت ِ   تمميذ :     
 الباحثة : الفعل ماضٍ  أم مضارع أم أمر  ؟    

 ٓالتمميذ : الفعل ماضٍ  
 الباحثة : لماذا قمتَ  قرأْت ولم تقل قرَأ ؟     
التمميذ :ألن الفاعل اذا كان مؤنثاً  تمحق تاء آخر الفعل الماضي تسمى) تاء     

 التأنيث الساكنة(.
الباحثة : احسنتَ  ، ومن يستطيع تحويل الفعل الماضي الى فعل مضارع في  

 الجممة السابقة ؟ .
 التمميذ : تقرأُ  البنتُ  القصةَ  .     
 الباحثة : ماذا غيرَت في الفعل؟ .     
 في أول الفعل المضارع .                                                                      اً التمميذ :  أضفُت  تاء     
 الباحثة : لماذا ؟ .           
 ٓالتمميذ : ألن الفاعل اذا كان مؤنثاً  تمحق تاء في أول الفعل المضارع      
 الباحثة : أحسنت .     
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خطط أدناه عمى السبورِة وتطمب من التالمذة بعدىا ترسم الباحثة الم             
 ٓاإلجابة عنيا تمييداً إلعرابيا 

 الجمل :                                                                                  
 أوال /سافَر عمٌي .                     
 ثانياً / تجتيُد الفتاة في عمميا.                     
 ثالثاً / يشرُب  الطفُل الحميب.                     
            رابعاً / ذىبْت ريُم الى السوِق .                                           

                       
 ـ الواجب ألبيتي : ٘
) واجب بيتي( لمدرس ٗ،تٖ،تٕ،تٔتكمف الباحثة التالمذة بحل التمرينات ت  

 حميا عمى السبورة كي ترسخ جيدًا في أذىان التالمذة . يتمُّ القادم ثم 
 
 
 
 
 
 
 

 
        الجمـمة

 الفعل
 عالمة رفع الفاعل الفاعل نوع الفعل

 الضمة عمٌي     ماض ٍ    سافرَ  سـافرَ  عميٌ  ٔ
 الضمة الفتاة ُ    مضارع   تجتيـدُ  تجتيُد الفتاةُ في عمميا ٕ
 الضمة الطفلُ   مضارع   يشربُ  يشرُب  الطفُل الحميبَ  ٖ
 الضمة ريمُ     ماض ٍ    ذىبتْ  ذىبْت ريُم الى السوقِ  ٗ
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 (ٕٔالممحق )

 ديالى جامعة         
                                                                                       األساسية التربية كمية       

 العربية المغة تدريس طرائق/  العربية المغة قسم
 الماجستير/العميا الدراسات    
 

بصورته  فقرات االختبار التحصيمي البعدي صالحية في الخبراء آراء استبانة/ م
 االولية

 المحترم.................................................الفاضل األستاذ
 ...طيبة تحية
 في المصورة اإلعراب قصص توظيف أثر))بــ موسومة دراسة إجراء الباحثة تروم

 العربية((. المغة قواعد مادة في االبتدائي الخامس الصف تالمذة تحصيل
تحصيمًيا لمموضوعات التي ستدرس في التجربة ، تحقيًقا لذلك اعد ت الباحثة اختباًرا 

،فإن الباحثة  وعممية موضوعية وخبرة عممية مكانة من بوِ  تتمتعون ونظًرا الى ما
 في السديدة وآرائكم القيمة مالحظاتكم تضع بين ايديكم الفقرات االختبارية راجيًة إبداء

 االبتدائي.الفقرات وشموليا ومالءمتيا لتالمذة الصف الخامس  صالحية
 .واالمتنان الفائق الشكر ولكم

 
 

 
 
 

 الطالبة                                                          
 فرج محمد وسناء                                                     

 العربية المغة تدريس طرائق/ ماجستير                                            
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 االسم الثالثي:
 الصف والشعبة:

 التاريخ:
 مالحظة : االجابة عمى ورقة االسئمة نفسيا.

 دقيقة ٓٗالزمن: 
( فقرة ،اقرؤوا ٖٓالتالمذة/  فيما يأتي مجموعة من االسئمة المتنوعة تضم) اعزائي

كل سؤال بدقة ، وانتباه، ثم اجيبوا عن فقراتو بما ترونو صحيح، وال تتركوا اية فقرة 
( فقرة منيا اربعة بدائل، اجابة واحدة منيا ٖٓبال اجابة .في االختبار الذي امامكم )

 كل فقرة  بدقة ،واالجابة عمييا .صحيحة ،المطموب منكم قراءة 

اإلضافة أو  ال يصمح يصمح فقرا ت االختبار ت
 التعديل

ٔ- 

 حول ا لحرف ا لذي        دائرة: ضع  ٔس / 
 يمثل اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
 ـ: بــ ا لجممة االسمية ىي ا لـــــــــتي تبدأ 

 أ ـ حرف .       
 ب ـ فعل  .

 ج ـ اسم  .          
 د ـ مفعول بِو. 

   

 
 ـٕ
 
 

 اذا كان الفاعل مؤنثًا تمحق الفعل المضارع:  -
 التاء المتحركة. -أ

 التاء الساكنة.-ب
 التاء المبسوطة. -ج
 التاء المربوطة. -د

   

 
 
 ـ ٖ

 ــ ا لفاعل ىو اسم: ـ
 أ ـ  مجرور .             

 ب ـ منصوب .
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 ج ـ مرفوع وقع في أول الجممة . 
 تقدمو فعل ويدل عمى الذي فعل الفعل.د ـ مرفوع 

ٗ. 

 المفعول بو ىــــو اسم :  
 أ ـ منصوب.             

 ب ـ مرفوع .
 ج ـ ساكن .
 د ـ مجرور.

  

 
 
 
 
 

 
 ـ ٘
 

 ــ المبتدأ ىــــــــــو اسم : ـ
 أ ـ مجرور يقع في آخر الجممة .

 ب ـ مرفوع معرفة يقع في أول الجممة .
 فعل الفاعل . ج ـ منصوب يقع عمية

 د ـ ساكن .

   

 ـ ٙ

 ــ كل اسم معرفة يأتي بعد المبتدأ يسمى: ـ
 بو. أ ـ مفعوالً 
 .ب ـ فاعالً 
 .ج ـ مبتدأً 

 .اً د ـ خبر  

   

 ال يصمح يصمح االختبارفقرا ت  ت
 اإلضافة  أ و
 التعديـــل

 
 ـٔ
 

من الجمل اآلتية  ضع األلفاظ التي تحتيا خط ـ ٕس/ 
في الجدول الذي يأتي بعد  يافي الحقل المناسب ل

  :الفقرات
 عمى القمِب. عزيزٌ  ــ العراقُ 

   

    الدرَس . التـــمميـــذُ ــ كتَب  ـ ٕ

    مسّميٌة. القصةَ ــإن   ـ ٖ
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    .المجد  المعمُم كّرم َ  - -ٗ  

    . صادقٌ ــ إن  محمدًا  ـ ٘

 
     

ٙ- 

 أساُس الممِك.العدُل  -
مفعول  فاعل خبر مبتدأ

 بوِ 
اسم 
 إن

 خبر إن

      

 

   

 ال يصمح يصمح خــــــتبارالفـــــــقـــرات ا ت
 اإلضافــــــة
 أو التعديــــل

 

 ـٔ

ــ اختر عبارة من المجموعة ) أ (، لتكّون مع  ٖس/ 
 كممات المجموعة) ب ( جماًل صحيحة مما يأتي: 

َل الالعُب،  السماَء، ليَس النيُر،العراُق، إن   - أ سج 
 يكافُح الناُس ،البمبُل . 

، صافيٌة، يغرُد،-ب  فائًضا، ىدًفا. الذباَب ،حرٌّ

   

 
 ت

 
 ختبــــــــار الفـــــقــــــرات ا

 
 يصمح

 
 ال يصمح

 التعديل
 أو اإلضافة

 
 
 ـ ٔ

 ألفاظـ امؤل الفراغات اآلتية بما يناسبيا من  ٗس / 
 لتكوين جمل صحيحة : الحركاتصحيحة 

 ــ إن  اهلَل.......................  خبيٌر.
 أ ـ عميٌم.                            ب ـ عميَم.
 ج ـ عميمًا.                           د ـ عميٍم.

   

    ــ حّمقْت.......................في السماِء . ـ ٕ  
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 ب ـ الطائرِة .    أ ـ الطائرُة.                  
 ج ـ الطائرَة .                     د ـ طائرًة.

 ــ وّزَع المعمُم ........................ ـ ٖ  
 أ ـ الجوائُز .                   ب ـ الجوائَز .

 ج ـ جوائًز.                   د ـ الجوائِز .         

   

 ........................ــ اصبَح النياُر  ـ ٗ  
 أ ـ مشمٌس .                   ب ـ مشمٍس .

 ج ـ مشمِس .                   د ـ مشمًسا.         

   

 َل الرسول محمد  ) صمى اهلل عميِو وسمم ( .ــ قا ـ ٘  
 ............................ الطيبُة صدقة ٌ .   

 ب ـ كممًة.      أ ـ الكممةَ .                   
 ج ـ الكممُة.                         د ـ الكممِة.

   

 ــ يعبُد .................... اهلَل . ـ ٙ  
 أ ـ المؤمَن .                     ب  ـ المؤمُن. 

 المؤمِن .   .ب ـ مؤمًنا .                     د 

   

 ال يصمح يصمح ختبــــــــار الفـــــقــــــرات ا ت
 التعديل

 أو اإلضافة

 
 ـ ٔ

حول الحرف الذي يسبق       دائرةــ ارسم  ٘س /
اإلعراب الصحيح لمكممات التي تحتيا خط من الجمل 

 اآلتية:
 رسوُل اهلل . محمدٌ ــ 

 أ ـ فاعل مرفوع .         
 ب ـ خبر مرفوع . 

 ج ـ فعل مضارع مرفوع .
 د ـ مبتدأ مرفوع . 
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 ـ ٕ

 في الربيِع. األزىارُ ــ تكثُر 
 أ ـ مفعول بو منصوب .   

 ب ـ فاعل مرفوع .
 ج ـ فعل أمر  .              

 د ـ خبر مرفوع .

   

 ـ ٖ

 . المبدعينَ  ــ كرَم المديرُ 
 أ ـ فعل مضارع مرفوع .   

 ب ـ خبر مرفوع .
 ج ـ فاعل مرفوع  .             

 د ـ مفعول بو منصوب .

   

 ـ ٗ

 عن حقِو . مدافعٌ ــ إن  العراقَي 
 أ ـ خبر إن  مرفوع . 
 ب ـ اسم إن  مرفوع .
 ج ـ فاعل مرفوع.   
 د ـ اسم ان منصوب.

   

 ـ ٘

 .ساطعًا ــ كاَن القمُر 
 أ ـ اسم كان مرفوع. 

 ب ـ اسم كان منصوب. 
 ج ـ خبر كان منصوب . 

 د ـ خبر كان مرفوع . 

   

 ـ ٙ

 كالُم اهلِل . القرانَ ــ إن  
 أ ـ اسم إن  منصوب بالفتحة.   

 ب ـ فاعل مرفوع بالضمة. 
 ج ـ فعل مضارع مرفوع بالضمة.   

 د ـ اسم إن  مرفوع بالضمة.
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 (ٖٔالممحق)
 فقرات االختبار بصورته النهائية

 :.........................................المدرسة: .................االسم 
 الشعبة :...............................

 حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :      دائرةضع  ٔس /   
 -:ىو اسم يدل عمى الذي فعل )الفاعل(ــ ٔ
  حرف .       الأ ـ 

 .االسم ب ـ 
 .          الفعل ج ـ 

 .الفاعل د ـ  
 -:المفعول بِو ىو اسم  -ٕ
 .منصوب  -أ

 .مرفوع  -ب
 .مجرور -ج
 .مجزوم -د
 -: )المبتدأ( ىو اسم مرفوع يقع -ٖ

 .              وسط الجممةأ ـ  
 . آخر الجممةب ـ 
 . بعد الخبرج ـ 
 . اول الجممة د ـ  
 -: )كان( تفيد التوقيت في  -ٗ
 .             الماضيأ ـ 

 .الصباحب ـ 
 . المساءج 
 . الحاضرد ـ 
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٘-  )  -: تعد )إن 
 . اسماً أ ـ 

 .حرفاً ب ـ 
 . فعالً ج ـ 
 .  ضميراً د ـ 
( من اخوات إن  تفيد معنى  -ٙ  -:)كأن 

 .التوكيدأ ـ 
 .التحويلب ـ 
 .التشبيوج ـ 

 .النفيد ـ  
في الجدول الذي  ضع ما تحتو خط من الجمل اآلتية في الحقل المناسب لوُ  ٕس/ 

 يأتي بعد الفقرات :
 عمى القمِب.  عزيزٌ  العراقُ   -ٔ

 الدرَس . التـــمميـــذُ كتَب   -ٕ

 مسّميٌة. القصةَ ــإن   -ٖ

 .المجد  المعمُم كّرم َ   -ٗ

 .صادقٌ إن  محمدًا  -٘

 أساُس الممِك.العدُل  -ٙ

 خبر إن اسم إن مفعول بوِ  فاعل خبر مبتدأ
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 -تحتو خط مما يأتي:اضبط عالمة اعراب ما  ٖس/ 
   صافيٌة. السماءإن   -ٕ                      عزيٌز. الوطن -ٔ
 .الكرةضرَب الالعُب -ٗ                   عذبًا. الماءليَس -ٖ
 .المتسابقةفازْت -ٙ.                        لذيذالتمُر -٘

 -كممات:امؤل الفراغات اآلتية بما يناسبيا من  ٗس / 
 ................الطويمة آخر الفعل الماضي اذا كان الفاعلتمحق التاء  -ٔ
 .         مؤنثاً أ ـ 
 .          مثنىب ـ  
 ًا.              مذكر ج ـ  
 جمعًا.د ـ  

 .......................المفعول بِو اسم وقع عميو فعل -ٕ
 .       المبتدأأ ـ 
 .          الحرفب ـ  
 .               الفاعلج ـ  
 . الضميرد ـ   

 ...................جممة الجممة التي تتكون من المبتدأ والخبر تسمى -ٖ
 .      فعميةأ ـ 
 .      اسميةب ـ  
 .             خبريةج ـ  
 .         ظرفية  د ـ  

 .................اسم من اخوات كان يفيد التوقيت في الصباح ىو  -ٗ
  .      صارَ أ ـ 

 .       باتَ ب ـ 
      .            اضحىج ـ 
 .         اصبحَ د ـ 
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 ............................ إن  وكأن  حرفان يتشابيان في -٘
 .             الحروفأ ـ 

 .           المعنىب ـ 
          .       االعرابج ـ 
 .الحركاتد ـ 

 .........................  امسى فعل ماٍض يفيد التوقيت في -ٙ
 .             الحاضرأ ـ 

 .         المساءب ـ 
 .           الضحىج ـ 
 . المستقبل ـد 
 اآلتية: اختر الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة مما  ٘س / 

 جاَء الفاعل مؤنثًا في واحدة من الجمل االتية:  -ٔ
   .  نجَح الطالبُ أ ـ 

 .    الجوُّ لطيفٌ ب ـ 
 .    الحُق منتصرٌ ج ـ 
 .فرحِت االمُ د ـ 

 .)رسَم الطفُل الموحَة ( تعرب )الموحَة( -ٕ
 .    مبتدأأ ـ 

 .     مفعواًل بوِ ب ـ 
 .       فاعالً ج ـ 
  فعاًل.د ـ 

  ـ:ب)أصبَح الطفل فرحًا( يمكن ان يحرك كممة )الطفل(  -ٖ
    .   الكسرةأ ـ 

     . السكونب ـ 
      .الفتحةج ـ 
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 . الضمةد ـ 
 .عند دخول إن  عمى جممة) الزىور متفتحة( تصبح -ٗ

 .   إن  الزىوَر متفتحةً  أ ـ
 .   إن  الزىوُر متفتحةٌ  ب ـ
 إن  الزىوَر متفتحٌة. ج ـ
 إن  الزىوُر ممتفتحًة.د ـ 

 ألقى الشاعُر قصيدًة جميمًة / المفعول بِو ىذِه الجممة ىو: -٘
 .       ألقىأ ـ 

 .     الشاعرُ ب ـ 
 .      قصيدةً ج ـ 
 .  جميمةً د ـ 

  عند دخول كان عمى جممة)المطر غزير( تصبح:  -ٙ
 .      كاَن المطُر غزيراً أ ـ 

 .   كاَن المطَر غزيراً ب ـ 
 .   كاَن المطُر غزيرٌ ج ـ 
 .كاَن المطَر غزيراً  د ـ
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 ( ٗٔ)ممحق
 االستطالعية لمعينة والدنيا العميا الدرجات

 الدرجات الدنيا ت الدرجات العميا ت
ٔ ٕٜ ٔ ٚ 
ٕ ٕٚ ٕ ٛ 
ٖ ٕٙ ٖ ٜ 
ٗ ٕ٘ ٗ ٜ 
٘ ٕ٘ ٘ ٜ 
ٙ ٕٗ ٙ ٔٓ 
ٚ ٕٗ ٚ ٔٔ 
ٛ ٕٖ ٛ ٔٔ 
ٜ ٕٖ ٜ ٔٔ 
ٔٓ ٕٕ ٔٓ ٔٔ 
ٔٔ ٕٕ ٔٔ ٔٔ 
ٕٔ ٕٕ ٕٔ ٔٔ 
ٖٔ ٕٕ ٖٔ ٕٔ 
ٔٗ ٕٔ ٔٗ ٕٔ 
ٔ٘ ٕٔ ٔ٘ ٕٔ 
ٔٙ ٕٓ ٔٙ ٕٔ 
ٔٚ ٕٓ ٔٚ ٕٔ 
ٔٛ ٕٓ ٔٛ ٕٔ 
ٜٔ ٕٓ ٜٔ ٕٔ 
ٕٓ ٕٓ ٕٓ ٕٔ 
ٕٔ ٕٓ ٕٔ ٕٔ 
ٕٕ ٜٔ ٕٕ   ٕٔ 
ٕٖ ٜٔ  ٕٖ  ٖٔ 
ٕٗ ٜٔ  ٕٗ  ٖٔ 
ٕ٘ ٜٔ  ٕ٘  ٖٔ 
ٕٙ ٜٔ ٕٙ  ٖٔ 
ٕٚ ٜٔ ٕٚ ٖٔ 
ٕٛ ٔٛ ٕٛ ٖٔ 
ٕٜ ٔٛ ٕٜ ٖٔ 
ٖٓ ٔٛ ٖٓ ٖٔ 
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 (٘ٔالممحق ) 
 الخاطئة البدائل وفعالية التمييز ومعامل السيولة ومعامل الصعوبة معامل يبين

 التحصيمي باالختبار الخاصة
 السؤال األول 

 فعالية البدائل الخاطئة معامل التمييز معامل السهولة معامل الصعوبة ت

 د ج ب أ
ٔ ٓ7ٚٛ ٓ7ٕٕ ٓ7ٖٓ -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ   -ٓ7ٔ 
ٕ ٓ7٘٘ ٓ7ٗ٘ ٓ7ٖٓ   -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ 
ٖ ٓ7ٚٓ ٓ7ٖٓ ٓ7ٕٚ -ٓ7ٓٚ -ٓ7ٖ -ٓ7ٔٚ   
ٗ ٓ7ٚٓ ٓ7ٖٓ ٓ7ٗٓ   -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٖٔ 
٘ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٛ ٓ7ٖٚ -ٓ7ٓٚ   -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٔٚ 
ٙ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٛ ٓ7ٖٗ -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٕ   -ٓ7ٔ 

 السؤال الثاني
ٔ ٓ7ٚٓ ٓ7ٖٓ ٓ7ٗٓ   
ٕ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٛ ٓ7ٖٚ 
ٖ ٓ7ٖٛ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٚ  
ٗ ٓ7ٗٚ ٓ7ٖ٘ ٓ7ٗٓ 
٘ ٓ7ٕٗ ٓ7٘ٛ ٓ7ٖٓ 
ٙ ٓ7ٖٛ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٗ 

 السؤال الثالث
ٔ ٓ7ٕٚ ٓ7ٕٛ ٓ7ٖٗ  
ٕ ٓ7ٙ٘ ٓ7ٖ٘ ٓ7ٖٓ 
ٖ ٓ7ٙٛ ٓ7ٖٛ ٓ7ٖٗ 
ٗ ٓ7٘ٛ ٓ7ٕٗ ٓ7ٖٚ 
٘ ٓ7ٚٓ ٓ7ٖٓ ٓ7ٗٓ 
ٙ ٓ7ٗٛ ٓ7ٕ٘ ٓ7ٖٗ 

 السؤال الرابع
ٔ ٓ7ٕٚ ٓ7ٕٛ ٓ7ٖٚ   -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٔ -ٓ7ٖٔ 
ٕ ٓ7ٗ٘ ٓ7٘٘ ٓ7ٖٚ -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٖٔ   -ٓ7ٔ 
ٖ ٓ7ٖٗ ٓ7٘ٚ ٓ7ٖٖ -ٓ7ٖٓ   -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٔٚ 
ٗ ٓ7ٖ٘ ٓ7ٗٚ ٓ7ٗٓ -ٓ7ٔ -ٓ7ٔٚ -ٓ7ٖٔ   
٘ ٓ7ٗ٘ ٓ7٘٘ ٓ7ٖٓ -ٓ7ٖٓ -ٓ7ٔٚ   -ٓ7ٔ 
ٙ ٓ7ٙٛ ٓ7ٖٕ ٓ7ٖٚ -ٓ7ٔٚ   -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ 

 السؤال الخامس
ٔ ٓ7ٖٗ ٓ7٘ٚ ٓ7ٗٓ -ٓ7ٓٚ -ٓ7ٔ -ٓ7ٕٖ   
ٕ ٓ7ٖٛ ٓ7ٕٙ ٓ7ٖٚ -ٓ7ٓٚ   -ٓ7ٔٚ -ٓ7ٓٚ 
ٖ ٓ7ٗٚ ٓ7ٖ٘ ٓ7ٗٓ -ٓ7ٖٓ -ٓ7ٖٔ -ٓ7ٕٖ   
ٗ ٓ7ٖٗ ٓ7٘ٚ ٓ7ٗٓ -ٓ7ٓٚ -ٓ7ٕٖ   -ٓ7ٔ 
٘ ٓ7ٖٖ ٓ7ٙٚ ٓ7ٖٖ -ٓ7ٓٚ -ٓ7ٕٖ   -ٓ7ٖٓ 
ٙ ٓ7ٕٗ ٓ7٘ٛ ٓ7ٖٓ   -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ -ٓ7ٔ 
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 (ٙٔالممحق )

 درجات تالمذة مجموعات البحث االربع في االختبار التحصيمي
 ت

تجرٌبٌة 
 ضابطة بنات ت بنات

 
 ت

تجرٌبٌة 
 ت بنٌن

ضابطة 
 بنٌن

9 97 9 26 
 

9 26 9 95 

2 28 2 25 
 

2 24 2 99 

3 21 3 24 
 

3 26 3 98 

4 22 4 29 
 

4 26 4 97 

5 27 5 96 
 

5 97 5 94 

6 97 6 22 
 

6 22 6 21 

7 25 7 95 
 

7 26 7 21 

8 98 8 21 
 

8 27 8 29 

9 27 9 97 
 

9 91 9 96 

91 24 91 21 
 

91 25 91 95 

99 98 99 21 
 

99 25 99 94 

92 24 92 95 
 

92 27 92 95 

93 25 93 22 
 

93 98 93 22 

94 29 94 96 
 

94 92 94 21 

95 26 95 21 
 

95 22 95 98 

96 23 96 97 
 

96 28 96 97 

97 31 97 98 
 

97 29 97 21 

98 98 98 29 
 

98 26 98 29 

99 29 99 98 
 

99 28 99 98 

21 27 21 22 
 

21 23     

29 25 29 21 
 

29 97     

22 99     
 

22 27     

23 31     
 

23 26     

24 27     
 

        

25 31     
 

        

589المجموع= 495المجموع =   
 

   341المجموع = 537المجموع=
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 (ٚٔالممحق)
 ديالى جامعة        

                                                                                       األساسية التربية كمية   
 العربية المغة تدريس طرائق/  العربية المغة قسم
 الماجستير/العميا الدراسات   
 
مدى صالحية قصص االعراب المصورة من الناحيتين  في الخبراء آراء استبانة/ م

 الفنية و المغوية.
 المحترم.................................................الفاضل األستاذ
 ...طيبة تحية
 في المصورة اإلعراب قصص توظيف أثر))بــ موسومة دراسة إجراء الباحثة تروم

 ((.العربية المغة قواعد مادة في االبتدائي الخامس الصف تالمذة تحصيل
 وعممية موضوعية وخبرة عممية مكانة من بوِ  تتمتعون الى ما ونظًرا ، لذلك تحقيًقا
خمًسا من قصص االعراب المصورة تتضمن  ايديكم بين تضع الباحثة ،فإن

موضوعات قواعد المغة العربية لمصف الخامس االبتدائي وىي: )الفاعل، المفعول 
.)  بو، المبتدأ والخبر ، كان واخواتيا ،ِإن  وكأن 

القيمة وآرائكم السديدة في مدى صالحية القصص من لذا يرجى إبداء مالحظاتكم 
 الناحيتين الفنية والمغوية او عدم صالحيتيا .

  
 .واالمتنان الفائق الشكر ولكم

 
 المالحظات

 
 الطالبة                                                          

 فرج محمد وسناء                                                     
 العربية المغة تدريس طرائق/ ماجستير                                            
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 (1) ممحؽ

 الدراسات السابقة التي تخص المغة العربية ومواد اخرى
  الباحث ت

سنة 
 الدراسة

مكاف 
اجراء 
 الدراسة

المنيج  عنواف الدراسة
 المتبع

المتغير 
 المستقؿ

المتغير 
 التابع

حجـ 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 النتائج الوسائؿ االحصائية اداة البحث التكافؤ

اثر استخداـ تقنية  القصة  االردف 1985 حجازي 1
المصورة في تدريس المغة 
االنكميزية في المرحمة 

 االعدادية.

القصة  تجريبي
 المصورة

ذكور   138 التحصيؿ
 واناث

االختبار القياسي  ػػػػػ لغة انكميزية االعدادية
البعدي المعد ليذه 

 السنة

تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست  T-Testاالختبار 
الموضوع باستخداـ القصة المصورة عمى 
المجموعة التي درست الموضوع نفسو 

 بالطريقة االعتيادية.
2 
 
 
 

اثر القصص المصورة في  العراؽ 1987 مرداف،  ومنى 
التنمية المغوية ألطفاؿ 

 الحضانة

القصص  تجريبي
 المصورة

التنمية 
 المغوية

ذكور   88
 واناث

استمارة خاصة لجمع  ػػػػػ تنمية لغوية الحضانة
المعمومات المفصمة 

 عف االطفاؿ

اكدت الدراسة عمى اف االطفاؿ الذيف تـ  T-Testاالختبار 
استخدـ القصص معيـ اكثر طالقة وقدرة في 
التعبير عف القصة واكثر امكانية في استخداـ 
المفردات الواردة في القصة واف عممية سرد 

ة المصورة زادت مف مفردات االطفاؿ القص
%مف مفرداتيـ 18المغوية العممية بحدود 

 وشوقيـ ليا.
فاعمية استخداـ طريقتي  االردف 1989 عبيدات 3

القصة واالستقصاء في 
تعميـ مجموعة مف القيـ 

–االمانة -ىي )الصدؽ
تقدير -التسامح-التعاوف

العمؿ(لطمبة الصؼ 
 السادس االبتدائي

القصة  تجريبي
 واالستقصاء

ذكور  288 التحصيؿ
 واناث

السادس 
 االبتدائي

تحميؿ التبايف  اختبار تحصيمي ػػػػ القيـ
االحادي،وتحميؿ 

التبايف 
الثنائي،ومعامؿ 
 ارتباط بيرسوف.

يوجد اثر ايجابػي لطريقػة التدريػس في  -1
تعميـ مجموعة مف القيـ عمى الذكور 

 اكثر مف االناث. 
 تفوؽ طريقة القصة عمى طريقة -2

 االستقصاء في تعميـ القيـ المذكورة

اثر استخداـ طريقة عرض  االردف 1998 العايدي 4
القصة في استيعاب طمبة 

 الرابع االبتدائي

 المتوسطات، اختبار استيعاب ػػػػػػ المغة العربية رابع ابتدائي ذكور 288 استيعاب عرض القصة تجريبي
واالنحرافات المعيارية 
لمطرؽ والمستويات 

ت  داللة احصائية لصالح اوجود فروؽ ذ
المجموعة التجريبية باستعماؿ القصص 
)المكتوبة والمكتوبة المصورة المسموعة(عند 
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 8085مستوى داللة  والتبايف
اثر برنامج قصصي في  العراؽ 1996 عبد الحسيف  5

 تطوير التخيؿ عند االطفاؿ 
اربع لوحات  تجريبي

 قصصية
ذكور  168 تحصيؿ

 واناث
روضة 

وابتدائية مف 
 12-5عمر
 سنة

اداة لقياس التخيؿ  ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ
 عند االطفاؿ

معامؿ ارتباط 
بيرسوف ،واالنحراؼ 

 المعياري،
االختبار التائي 

T.Test 
 

توصمت النتائج الى اف اكثر مف نصؼ العينة 
يميموف الى المستوى المتوسط وبجميع 
 المراحؿ العمرية التي شممتيا عينة البحث
وفضال عف ذلؾ ثمة فروؽ ذات داللة 
احصائية في تطوير التخيؿ عند االطفاؿ تبعا 
لمتغير الجنس وىناؾ فروؽ ذات داللة 
احصائية في تطوير التخيؿ عند االطفاؿ الذيف 
تعرضوا لمبرنامج القصصي وىناؾ فروؽ ذات 
داللة احصائية في تطوير التخيؿ بيف اطفاؿ 

ولكػؿ فئة المجموعة التجريبية والضابطة 
 عمرية

اثر استخداـ االسموب  العراؽ 1996 العمر 6
القصصي في تحقيؽ 
االىداؼ السموكية لمادة 
التربية االسالمية لدى 
تالميذ الصؼ الخامس 

 االبتدائي

ذكور  128 تحصيمي القصص تجريبي 
 واناث

خامس 
 االبتدائي

التربية 
 االسالمية

 االختبار التائي  اختبار تحصيمي ػػػػػ
T.Test 

 

اظيرت النتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف 
المتيف درستا عمى وفؽ االسموب القصصي 
عمى مجموعتي البحث الضابطتيف في 
المدرستيف مًعا،وكذلؾ في كؿ مدرسة عمى 

 حدة. 
 

اثر استخداـ االلعاب  العراؽ 1997 العبيدي 7
والقصص في تعديؿ 
السموؾ العدواني لدى 

 اطفاؿ الرياض

االلعاب  تجريبي
 والقصص

تعديؿ 
السموؾ 
 العدواني

ذكور  54
 واناث

معامؿ ارتباط  ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ
بيرسوف ،واالنحراؼ 

 المعياري،
االختبار التائي 

T.Test 
 

اظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
احصائية في متوسط درجة السموؾ العدواني 
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح 
المجموعة التجريبية وكذلؾ وجود فروؽ ذات 
داللة احصائية في متوسط درجة السموؾ 
العدواني بيف االختباريف القبمي والبعدي لدى 

لصالح اطفاؿ المجموعة التجريبية و 
 االختبارالبعدي
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اثر استخداـ االسموب  العراؽ 2883 الدىمكي 8
القصصي في تحصيؿ 
طالب الصؼ الرابع العاـ 
 في مادة التربية االسالمية

رابع  ذكور 48 تحصيؿ اسموب قصصي تجريبي
 االعدادي

التربية 
 االسالمية

العمر 
الزمني،والتح

صيؿ الدراسي 
 لالبويف،ودرجة

التربية 
االسالمية لمعاـ 

 السابؽ

تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا  T.Testاختبار   اختبار تحصيمي 
باسموب القصص القرانية عمى طالب 
المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة 

 التقميدية.
 
 
 
 

اثر استخداـ أسموب  العراؽ 2883 الحبار 9
 القصة في اكستاب

المفاىيـ الخمقية لدى 
تمميذات الصؼ الرابع 

 االبتداي
 في مادة التربية االسالمية

 

تربية  رابع ابتدائي اناث 51 تحصيؿ اسموب القصة تجريبي
 االسالمية

درجة التربية 
االسالمية 

لمتمميذات في 
العاـ السابؽ ، 
والعمر الزمني 
لمتمميذات 
محسوبا 
باالشير ، 
والتحصيؿ 

الدراسي الباء 
ميات وا

التمميذات،واالخ
تبار القبمي 
لمتمميذات 

لغرض التكافؤ 
في المفاىيـ 
 الخمقية.

 

االختبار التائي  اختبار تحصيمي
،ومعامؿ ارتباط 
بيرسوف،ومعادلتي 

صعوبة الفقرة وتمييز 
 الفقرة.

 

اظيرت نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة 
احصائية بيف متوسط اكتساب المجموعتيف 

( ولصالح المجموعة 8.85عند مستوى )
التجريبية التي درست باستخداـ اسموب 

 القصة.
 

اثر استخداـ استراتيجية  الكويت 2883 الشمري 18
القصة ولعب الدور في 
تنمية القدرات والسمات 
االبداعية لدى اطفاؿ 

قصة ولعب  تجريبي
الدور قدرات 

وسمات 
 ابداعية

ذكور  98 تحصيؿ 
 واناث

رياض 
 اطفاؿ

تنمية حواس 
االطفاؿ 

واعدادىـ 
لمرحمة 

اختبار توزانس  ػػػػػػػ
لمتفكير باالداء 

 والحركة

مقياس برايد واختبار 
 توزانس

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
االختباريف القبمي والبعدي في قدرات التفكير 

 ة.االبداعي لصالح المجموعة التجريبي
وليس ىناؾ فرؽ في السمات االبداعية بيف 



 311                                                                                                   ..........................................................................................................  المــالحـــــــــــــــــق

 
         

 

 

  

المدرسة  الروضة.
وتييئتيـ 
لعممية 
القراءة 
 والكتابة

 المجموعات الثالث التجريبية والضابطة.

اثر استخداـ القصة في  العراؽ 2884 العبادي 11
تنمية بعض المفاىيـ 
الرياضية لدى اطفاؿ 
الرياض في منيج رياض 

 االطفاؿ 

ذكور  32 تحصيؿ القصة تجريبي
 واناث

رياض 
 اطفاؿ

تنمية 
 مفاىيـ

العمر 
الزمني،تحصيؿ 

الدراسي 
لالبويف،عمؿ 

 االبويف

القصة في تنمية 
 المفاىيـ

 T.Testاختبار
،معامؿ ارتباط 
بيرسوف،ماف 
 (2وتني،مربع كاي)كا

تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
الضابطة في تنمية المفاىيـ الرياضية المقدمة 

 عف طريؽ القصص،

بتنمية الخياؿ اثر القصة  العراؽ 2885 المعاضيدي 12
في التعبير الفني لدى 
 طمبة المرحمة المتوسطة.

القصص  تجريبي
القرانية 

 المسجمة 

التعبير 
 الفني 

ذكور  75
 واناث

االوؿ 
 المتوسط

استمارة 
تحميؿ 
 الرسـو

استمارة تحميؿ 
 الرسـو

درجات المغة العربية 
لمصؼ الثالث 
االبتدائي، العمر 
الزمني، والتحصيؿ 
 الدراسي لالبويف.

اسيمت الدراسة في فتح آفاؽ ذىنية لدى -T.Test 1اختبار 
المتعمميف مف خالؿ ما وفرتو طريقة عرض 
القصة بتقنيتيا المستخدمة في البحث 
وتساوي تأثيرىا في تنمية الخياؿ لكال 

 الجنسيف.
واظيرت المالحظة البصرية تأثيرىا مف -2

خالؿ تفتح خياؿ التالمذة االمر الذي ادى 
الحركات في التعبير الفني مزجو سمسمة 

بصورة مركزية في الدماغ وارساؿ تنبييات 
عصبية الى العضالت كي تؤدي الى رسـ 

 القصة كما تخيميا التالمذة.
اثر استعماؿ االلعاب  العراؽ 2886 خضر جاسـ 13

التعميمية في تحصيؿ 
طالب الصؼ االوؿ 

المتوسط في مادة قواعد 
 .المغة العربية

 

االوؿ  ذكور 59 تحصيؿ تعميميةالعاب  تجريبي
 المتوسط

قواعد المغة 
 العربية

اختبار 
 تحصيمي

االختبار التائي  ػػػ  
لعينتيف مستقمتيف 
،مربع كاي ،ومعادلة 
معامؿ الصعوبة 
،ومعادلة قوة 
التمييز،ومعامؿ 
 االتباط بيرسوف.

 

تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي درست 
التعميمية عمى مادة القواعد باستعماؿ االلعاب 

طالب المجموعة الضابطة التي درست المادة 
 نفسيا بالطريقة التقميدية.

 

تفوؽ تالمذة المجموعة التجريبية عمى االختبار التائي العمر الزمني،والدخؿ اختبار قواعد المغة خامس ذكور  149 تحصيؿافالـ الرسـو   تجريبياثر توظيؼ الرسـو  العراؽ 2886 العوادي 14
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المتحركة في تحصيؿ 
تالميذ الصؼ الخامس 
االبتدائي في قواعد المغة 

 العربية.

الشيري،وتحصيؿ  تحصيمي العربية ابتدائي واناث متحركة
الدراسي 

لالبويف،ودرجة المغة 
العربية لمصؼ الرابع 

 االبتدائي

،ومربع كاي، ومعامؿ 
 ارتباط بيرسوف.

 المجموعة الضابطة .

فاعمية استخداـ قصص  السعودية 2886 بو الشاماتا 15
االطفاؿ كمصدر لمتعبير 
الفني في تنمية ميارات 
التفكير االبداعي لدى طفؿ 

 ما قبؿ المدرسة

القصص  تجريبي
 االطفاؿ

التفكير 
 االبداعي

ذكور  48
 واناث

رياض  الروضة 
 االطفاؿ

مقياس لتقييـ 
التفكير 

 االبداعي 

 تحميؿ التبايف ػػػػػػػػػػ
المصاحب 

Anacova 

توجد فروؽ بيف المجموعتيف التجريبيتيف 
والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعتيف 

 التجريبيتيف.
 
 
 
 

اثر سرد الحكايات في  العراؽ 2888 العبيدي 16
تنمية التعبير الفني لدى 

تمميذات المرحمة 
 االبتدائية.

تنمية  سرد الحكاية تجريبي 
التعبير 
 الفني

خامس  اناث 231
 ابتدائي

اختبار  فنيتعبير 
 تحصيمي

العمر 
الزمني،والتحصيؿ 
الدراسي لالباء 
واالميات ،الخبرة 
السابقة في التعبير 

 الفني

T.test  ومعادلة
 Cooperكوبر 

ومعدلة ارتباط 
 بيرسوف

وجود فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى 
بيف متوسط درجات تمميذات المجموعة  8085

سرد  التجريبية التي تدرس مادة الرسـ باسموب
الحكايات في تنمية التعبير الفني زبيف متوسط 
درجات تمميذات المجموعة  الضابطة التي 

 تدرس مادة الرسـ بالطريقة االعتيادية .
اثر القصة المصورة في  العراؽ 2889 الحميداوي 17

تنمية التعبير الفني لدى 
 تالمذة المرحمة االبتدائية

 تجريبي
 
 

تنمية  قصة مصورة
التعبير 
 الفني

ذكور  7637
 واناث

خامس 
 ابتدائي

استمارة تحميؿ  ػػػػػػػػػػػػ تعبير فني
 الرسـو

T.test  ومعادلة
 Cooperكوبر 

ومعدلة ارتباط 
 بيرسوف

تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
 الضابطة في الرسـ.

اثر الجداوؿ والموحات  العراؽ 2818 الخفاجي 18
الممونة في تحصيؿ تالميذ 

الخامس االبتدائي الصؼ 
في مادة القواعد واالحتفاظ 

 بو.

الجداوؿ  تجريبي
والموحات 
 الممونة

التحصيؿ 
 واالحتفاظ

خامس  ذكور 93
 ابتدائي

قواعد المغة 
 العربية

اختبار 
 تحصيمي 

التكافؤ بالعمر 
الزمني،والتحصيؿ 
الدراسي لالباء 

 واالميات

االختبار التائي 
واختبار مربع 

كاي،ومعامؿ ارتباط 
بيرسوف،ومعامؿ 
سبيرماف براوف 
 ،وقانوف توكي.

تفوؽ  تالميذ المجموعتيف التجريبيتيف عمى 
 تالميذ المجموعة الضابطة في التحصيؿ.

تفوؽ المجموعتيت التجريبتبيف عمى 
المجموعة الضابطة في االحتفاظ بالتحصيؿ 
وكاف الفرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى 

 8085داللة 
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 دراسات اجنبية
 ت
 

سنة  الباحث
 الدراسة

مكاف 
اجراء 
 الدراسة

 عنواف الرسالة
 

المنيج 
 المتبع

المتغير 
 المستقؿ

المتغير 
 التابع

حجـ 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

الوسائؿ  اداة البحث التكافؤ
 االحصائية

 النتائج

1 Cross 1971 فاعمية الموحات والرسـو  ػػػػػػػ
تدريس البيانية في 

محتوى المواد 
االجتماعية وتقديـ 
التوصيات لتحسيف 
 التطبيقات التعميمية .

 

الموحات  تجريبي
والرسـو 
 البيانية

االوؿ  ذكور 97 تحصيؿ
 متوسط

المواد 
 االجتماعية

 ػػػػ
 

اختبار 
 تحصيمي

 ػػػػػ
 

صحة الفرضية الصفرية التي نصت عمى وجود فروؽ ذات داللة 
االربع في التحصيؿ في االختبار البعدي احصائية بيف المجموعات 

 الذي ُأعدَّ ليذا الغرض.
اف لمرسـو البيانية والموحات التوضيحية اثًرا واضًحا في تحصيؿ 
الطمبة ،وانيا افضؿ اسموب لتدريس المواضيع االساسية المختارة 
 لممواد االجتماعية ،وموازنة بالوسائؿ التعميمية االخرى المستخدمة.

2 RodiS 
micchno

d  

اثر وسائؿ تشجيع  ػػػػػػػ 1976
التخيؿ في القدرات 
االبداعية لدى تالمذة 
الصؼ الخامس 

 االبتدائي

وسائؿ  تجريبي
تشجيع 
 التخيؿ

القدرات 
 االبداعية

الخامس  ذكور 25
 االبتدائي

التنمية 
 الفنية

 ػػػػ
 

تحميؿ المستوى 
 لمرسـو

اختبارات 
تورنس 
لمتفكير 
 االبداعي

ؿ تعزيز التخيؿ بشكؿ داؿ ومعنوي عمى درجات تأثير وسائ -1
 التمميذ االبداعي والمفظي .

لـ تؤثر وسائؿ تعزيزالتخيؿ وبداللة معنوية عمى درجات التالميذ -2
 في االبداع التشكيمي وبوجو خاص الطالقة.

لـ تظير الكتابة التخيمية زيادة في عوامؿ التخيؿ فقد اصبحت -3
االسموب السردي في الكتابة  القصص اطوؿ وقؿ لدييـ استخداـ

 وزاد لدييـ الحوار ،وال يوجد اتجاه معتـ في قراءة التالميذ.
 

إلى المغة العربية ،ولـ يذكر  المترجمةلـ تحصؿ الباحثة عمى الدراسات األجنبية ،وكؿ ما حصمت عميو ىو ممخص لمدراسات  مالحظة:
نما لـ تذكر  .الممحؽ ىذا في ىابعض باحثييا التكافؤ اإلحصائي أو الوسائؿ أو األداة ،وىذا ال يعني إىماليا ليذه اإلجراءات الميمة وا 
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Research Summary  

 

 

This research aims to shed alight on the impact of depicted 

stories in collecting of the 5th class primary pupils in the rules 

of  Arabic language grammar, and to achieve that the research 

applied her testing on a sample of students in 5th
 
grade(girls and 

boys)in both (AL Maraa primary School ( for girls and Thu 

Fikar Primary School for boys that have been selected in 

purpose from the school in the center of Baquba, the researcher 

has been chosen one of two  classes aimlessly from school AL 

Maraa primary School class (a) to represent the testing group 

having (55) school girls that studied by the researcher 

employing the depicted  stories grammatically ,and class (b)that 

representing the control group having (52) school girl studied 

the traditional way, and the researcher has chosen (52) school 

boys(classA) and (21) school boys pupils(class B)from"Thu-

Fikar" primary school for boys, the researcher made a 

comparison between the two groups(Testing group and the 

control group) using (T.Test) and (chi square) in changing the 

marks of  Arabic language for the previous year, and 

chronological age, the educational level for parents. and the 

prior knowledge getting that there were no differences 

statistically between the four groups in these variables at the 

level of (.0.5). 

After determining the scientific item, which included (5) 

subjects of the book Arabic grammar for fifth grade primary. 

The researcher has examined that according to behavioral goals 

of the topics to be showed and being presented to the  

professionals of Arabic language and the methods being  taught 

to declare their views on the validity and applied according to 

the  content of studying then the researcher prepared teaching 

plans according to the title of thesis depending on the traditional 
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way for both (girls and boys) offering these two Samples on 

specialist, and experts to indicate their views. 

  

 The Researcher prepared an achievieving  test consisted of 

(2.)testing items and it was presented to a group of experts and 

specialists, to verify the truthfulness In the cause of their views 

we made many adjust and tments, and to analyze its items  

 and accounting real applying. 

 the test was applied on an exploratory sample reached (225) 

male and female pupils from both school ((AL Maraa primary 

School for girls)having two class as well, and they are in the                                 

same building in the same district center of Baquba, after 

analyzing the results of answers of the sample and being 

processed statistically using the appropriate statistical methods 

,we  found that testing items were all to be applied, To calculate 

the stability of testing including Spearman Brown reached 

(.0..). 

After the end of the experiment, which lasted (6) weeks, the 

dimensional achievement test has been applied on the pupils of 

the four   research groups. 

After analyzing the results of  the pupils  answers and being 

studied  statistically. It is  appeared the following: 

2 - There is a difference statistically at the level (.0.5) between 

the average scores of the experimental group pupils who 

students Arabic grammar and the average scores of the control 

group   students who studied in the same article the usual 

manner for the benefit of pupils of the experimental group. 

5 - There is no difference statistically at the level (.0.5) between 

the average grades of the experimental group who studied the 

rules of the Arabic language material employing the depicted  

stories and the average grades of the control group who studied  

the same subject and the same way and for the interest of  the 

experimental group. 

2 - There is no difference statistically at the level (.0.5) between 

the average scores of the experimental group who studied the 

Arabic grammar employing the depicted  stories and  the 

average of same group who studied the same  subject.  
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4 - There is no difference statistically at the level (.0.5) between 

the average scores of students of  both experimental groups 

(girls and boys) who studied the same subject and the average 

grades pupils scores for the controlling group (girls and boys) 

who studied in the same normal way and for the interest of  both 

experimental groups (girls and boys). 

the researcher has been  achieved to the following:- 

and according to the results:- she fond that This method increase 

the ability of the pupils way.as well as to retain the  information 

for a long time and retrieved easily ,and to help them to realize 

the importance of the grammar and being avoid material  

grammatical mistakes. 

The researcher recommended a number of rules including: 

2 – Increasing the class of the Arabic language grammar  to give 

more time for the using the depicted stories in teaching process. 

5 - Being urged Arabic language teachers  for both sexes to the 

be interested in the depicted stories to develop their thinking 

instead of being learning by heart and in adeat way.  

2 – Take care in ways that teaching  Arabic language, and  being 

prepared atraining programs including the application of 

employing the depicted  stories in the process of teaching, and 

how to develop lesson plans for their applying. 

The researcher suggested several proposals including: 

2 -Making a similar study to  show the impact of employing  the 

depicted stories in developing the kinds of thinking for  

preliminary stages of study. 

5 - Making a similar  study to  show the impact of  stories in 

developing both the skills (reading and  listening). 

2 – Making a comparative study between the depicted  stories in 

Arabic language grammar and another kind of teaching aids. 
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