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ملخص البحث
يرمييالبحث ييحلبح ييىحالرحييألر ييرو ذل دييرلب مييتحصللب يييىقلاييالر غيييقلمييىل ل تب ييللبح ي لبح رثي ي ل
تبسييرثئىا ىلحييلللاىحثييى لبحغييذلبحدييى البحمرتسيياللتححييقلمييالفيييقلبحر ئيييلمييالبح ر يييريالبحغ ي ريريال
بآلريريا:ل
 -1حيسله ىقلاريلحتللالح لب غىاي ل للمسرتلل(05ل)0لثيالمرتساللرجى لر غيقلاىحثى لبحمجمت ي ل
بحرجريثي لبح تبراليلرساو لميىل ل تب يللبح ي لبح رثيي لثيج متحصللب ييىقللتمرتسياللرجيى لر غييقلاىحثيى ل
بحمجمت لبح ىثا لبح تبراليلرساو لبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي ).
 -2حيسله ىقلاريلحتللالح لب غىاي ل للمسرتلل()0.05لثيالمرتساللرجى لاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي ل
بح تبراليلرسالمىل ل تب للبح ي لبح رثيي لثىسير مىقلب ميتحصللب ييىقلتمرتسياللرجيى لاىحثيى لبحمجمت ي ل
بح ىثا لبح تبراليلرسالبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبسرثئىا ىل.ل
فرىرلبحثى دىال غليىًلملرس ل(دى تي لرثتقلح ث ى )لبحرالر ي لدييحلبي لح غيذلبحديى البحمرتسيالل
تبفرير ل بتبايىًلبحب ث ل( )لحرمدقلبحمجمت لبح ىثا لاال يالرمدقلبحب ث ل(ص)لبحمجمت لبحرجريثيي لل
تث ل ي لبحث حل()50لاىحث لاالكقلب ث .ل
كىاييجلبحثى دييىالثيييالاىحثييى لمجمييت رالبحث ييحلب غييىايىًلثىسيير مىقلبالفريييىرلبحرييىاال)(t-testاييال
بحمر يرب لبآلري للبح مرلبحزم التلرجى لمىل لبح لبح رثي لاالبالمر يىالبح يىاالح يى لبحلربسيالبحسيىثيل
ح غذلبألتقلبحمرتسالتبحر غيقلبحلربسال(حآلثىءلتبألم ى )لتلرجى لبفرثىرلبححكىء.ل
تث ييللبال يييلللبحثى دييىالمت يييت ى لبحمييىل لبح ميييي لبحرييالسييير ولرسلاييالبد يييىءلبحرجرثيي لحفمسييي ل
مت ت ى للب ل لبحفاالبحرلريسي لح ىلل ور ل ر ىل ألمجمت لمالبحفثربءلتبحمرفغغيياللت يأل
تايلآربا ل جري لبحر ليي لبحيزم للتبغث لبحفاالجىهز لح راثيي.ل
تحئيىسلر غيقلاىحثى لمجمت رالبحث حلاالبحمت ت ى لبحراللرسر ىلبحثى دي لث سي ىلل ي ول ل
بفرثىربًلر غي يىًلث ليىًلرجحذلمال()30لائر لبفرثىري لمال تعلبالفريىرلمالمر لللل ُرضل ألمجمت ي ل
ُ
لدثىريبللاثييل يأل ي ي ل
مالبحفثربءلتبحمرفغغيالح ردثي لميالغيليلبالفرثيىرلتحر ييقلائربريبلت سيى
ث ل() 150لاىحث لمالاىحثى لملرس ل(دى تي ل سمىءلح ث ى )لاال البح ثىالتث للر يقل رىاحلبجىثيى ل
اىحثييى لبح ي ي لتم ىحجر ييىلب غييىايىًلثىسيير مىقلبحتسييىاقلبال غييىاي لبحم ىسييث للتجييللبالائييرب لبالفرثييىرل
ُ
لبالفرييىرلاثييل يأل ي ي لث يال تبم يىل()100لاىحثي للتبسير م لم ىلحي ل
غىح لجمي ىًللتح سيى لدثيى
(كيتلر-لريرسىتلستا)لاث البحدثى ل(83ل)0لتهتلم ىمقلدثيى لجييلللتث يللب يىءلبحرجرثي لبحريالبسيرمر ل
لبسىثيعلا ثيلبالفرثىرلبحر غي البحث ليل ألاىحثى لمجمت رالبحث حللتث للر يقل ريىا لبجىثيى ل
ُل
دمى ي
بحاىحثى لتم ىحجر يىلب غيىايىً.لتثىسير مىقلبالفرثيىرلبحريىاال ر يحلتجيتللايرتيلحيللالحي لب غيىاي لثييال
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مرتساللرجى ل(ر غيقلت سرثئىء)لاىحثى لمجميت رالبحث يحللتحمغي لاىحثيى لبحمجمت ي لبحرجريثيي ل
بح تبراليلرسياو لميىل ل تب يللبح ي لبح رثيي لثيج متحصللب ييىقلت يألتاييل ريىا لبحث يحلبسير ر لبحثى ديىال ال
ب متحصللب يىقلبدث لاى يربل مالبح لتللبحرالبجري لاي ىلبحث حلبح ىحالاالراعلمسرتللبحر غيقلحللل
اىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسالاالمىل ل تب للبح لبح رثي لثىحمتبز لمعلبحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي )لل
تبتغيىلب رمىللب متحصللب يىقلاالرلريسل تب للبح لبح رثي لثتغ بلب متحجىًل دثر لاى يربلاالر غييقل
بحاىحثيى لايالبحمر ي لبحمرتسيا للتب رر ييىلبجيربءللربسي لممىد ي لح ث يحلبح ييىحال ديرلب مييتحصللب ييىقلاييال
. برجىهى لبحاىحثى ل تلمىل ل تب للبح لبح رثي
Abstract
The research intends to understand the effect on Denials’ model of the
Arabic language subject and its comprehension to Second Intermediate students,
by the use of these two null hypothesis:
1. There was no statistically significant difference at the level of (0.05) between
the average score of students in the experimental group who study Arabic
grammar in the Daniels’ model and the average score of students of the control
group who study the same subject in the traditional method.
2. There was no statistically significant difference at (0.05) between the average
scores of the experimental group who studied Arabic grammar using the
Daniels’ model and the average score of the students of the control group who
study the same subject in the traditional way in keeping the Arabic language.
The two researchers purposely choosed Tabuks’ high school for girls,
which has three classes for the second intermediate grade. The classes were
chosen randomly, whereas class (A) represented the control group, and class (C)
represented the experimental group. The sample was 50 students in each class.
The two researchers categorized between the students of the two research
groups by using the second choice in the following variables, the chronological
age and the grades of the final exam of the previous year (First grade) in Arabic
language, by using Chi-square test in academic achievements.
After the researchers identified the subjects of the scientific material that
will be studied during the experiment for five topics, the teaching plan was
prepared, presented to a group of experts and specialists, and according to their
opinions necessary adjustments have been made, and the plans were ready for
application.
In order to measure the achievements of the students of the two research groups
in the subjects that the researcher taught , a collective test was prepared,
consisting of (30) test cases of multiple choice type, presented to a group of
experts and specialists to verify the validity of the test and to analyze its
paragraphs and calculate its stability, it was applicated on a sample of (150)
female students of Asma secondary school for girls in the Hay Al-Dhubat, after
analyzing the results of the answers of the sample that has been chosen and
processing them statistically using the appropriate statistical means, it has been
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found that the test items are all valid, and to calculate the stability of the test was
applied to a sample of (100) students, Kuder–Richardson Formula was applied,
the stability was found to be (0.83) which is a good stability measure. After
finishing the experiment that lasted 8 weeks a collective test has been made on
the two research groups, the results of the students' answers and their statistical
processing, the following test revealed significant differences between the mean
scores of the research students (control, experimental) concluded that the model
Daniel proved to be effective within the limits of the current study in raising the
level of achievement of students in the subject of Arabic grammar who studied
by Daniels’ model compared to the level of students who studied by the
traditional method, they recommended the adoption of Daniels’ model in
teaching Arabic grammar as a model that proved effectiveness in the
achievement of female students in the intermediate stage, and proposed to make
a similar study to the current one following the Daniels’ model in directing
Students towards Arabic language grammar

الفصل األول
مشكلة البحث:
رالمبك لرلريسلمىل ل تب للبح لبح رثي لاللرزبقل ىام للتبحبكتللم بُلمسرمر للتيكىلل ذل
بحا ث لايبليكتالبىميًلا تلاللير لللثمر للربسي للتال فرلل تلغذللربساللتالآفرللرحلبالمىل ل
لمالبحا ث للأل ىلر رمللبحر يقل
تب للبح لبح رثي لجىا لررا ل ميً لبى ى ًلتمال جقلهحبلكى لمث
يً ل ا لبا للربسر ى لال لرتغق لرحأ لهلذ لمثىبر لير سس ُب لبحا ث لكإ سىس ل
بحم ائا لتبح س ا لا ل
ثىحمت ت ى لبحمثىبر لح متبللبح مي لمدقلبح ت لتبح تال(بحربتيلل2011للص.)32ل
اىحاربايلبحرلريسي لبحمرث لاالرلريسلبحئتب للرئ يلي لاللرسىيرلرتحلبح غرللتاللر ثال ىجى ل
بحا ث لتاللرف يلبحلباعلحلي لاىحئتب للبح تي لرلرسلاالملبرس ىلثاريئ لرحئىاي لرريث لاللرديرلبحلبا ي ل
حلللبحا ث لتاللرت ظل سىس للا يًل البالكديربًلمالبحملرسيالي رملتالاالبر ل ألبمد لمرك ل
تبتبهللميستر لي ظ ىلبحاىح لد ليسررج ىلاالبالمر ىالماللتالبالاىل لم ىلاالرئتي لحسى بُلت غم ل
مبل(بحرميمالل2015للص.)143ل
تهحبلبح ذلبحتب حلحلللبحا ث لاالبحئتب للبح تي لتراثيئ ىلبظ رربلبح ليللمالبحلربسى لل
ت س ل لبا لهحب لبح ذ لرحأ لا ث ل سى لبح لبح رثي لبححيا ليرتحتا لرلريس لبح لبح رثي لاا لبحملبرسل
بحدى تي لتبأل لبلي لث للرفرج للمعلتجتلل سث لغيرل ي لمالملرسالبح لبح رثي ليسر م تالبح ىمي ل
اا لرلريس لبح لبح رثي ل لتهحب لي كس ل ىح لبحرل ا لاا لمسرتل لر غيق لبحا ث ل لته ى ل كل لظىهر ل
بح ذ للربسى ل مي لكدير لكلربس ل(بحرثي ال ل )1999لل لتلربس ل(ر ى ل لتبحبمريل ل )1999للل
تلربس ل(بحمتستيلل)2009لللتلربس ل(زبيرلل.)2009ل
تهحب لمى للاع لبحثى دىا لرحأ لبحرئغا ل ا ل مىحص ل ليدب لرؤكل ل ل بىا لبحمر لترج ب ل ىلربً ل أل
بحر كيرلتبحم ى ب للت يبلاجالبحثى ديال للبلمبك لبحث حلبح ىحالاالبالجىث ل البحسؤبقلبآلرا:ل
س ل":هق ل متحص للب يىق ليسى ل ل أ لراع لمسرتل لر غيق لمىل ل تب لل
بح لبح رثي لتبسرثئىا ىلحلللاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسال؟.ل
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اهمية البحث:
ر ول لبح ل لب لاي لحبرحلكقلمىلاالبححهاللتتسي لاالغىي لبحل للحرغليرلبحب ترلتبحتجلبالل
أل ىلر ول لبح رللثىحمر لبحرت ي ل الارييلبحرحتيلبحجمىحالمالفيقلبحمئرتءللا ي مىل رحتيلبياى ًل ال
ارييلبح للاإ ىل لرقلححقلبحباءلبلربكى ًليج ىل ب رلثبلب تربً لمثىبربًللتالليسرايعلبحمر لباليئذل
ألك تزلبح كرلبال سى المالب رلت درلتا س لت لت كم لللرال ولرحبلبرئالهحهلبح للتكىال ليدبلث ىل
س يًلتب ىًلتكرىثربلس يم لفىحي لمالبحفاجلث يل ل البحر ئيلل( اىلل2006للص.)47ل
لللتح ر ىلبح رثي لمالبت حلبح ى لثيى ى ًلتب حث ىلمحب ى ًلتهالبكدرلبألحس لمحهثى ًلتبكدرهىلبح ىظىً.ل
ث يحلبث ىلبحثى دتالثىحكىاالبح البححيلي متلتيراترل ريج لح راترلبحلالحالبححيل غقولاالم رلبر ىلل
تهحب لبحراتر لسم لما لسمى لبح لبح رثي لتبححي لير ل ما لاثي لبح لبحفىغ ل لاي لباء لدىث ل تل
مسرئرلاي ىل أل تلرى للاكقلغت ل تلك م ل تلر ثيرليكتالبكيً لبتلغتر لمر ير لللتر قلهال يى ل
بح ل(بحاىاالل2007للص.)30ل
تال لركر لبح لث ت لغ يح لرال لثم را ل تب لهى لبألسىسي ل لرح لبا ل تب ل لبح لبح رثي لبحلرعل
بححي ليغتا لبح سىا لما لبألغيا لل لا ا لر ثا ل تب يا لبح لبحغتري لترربكي لبحك م لتبحجم لتهال
رتر لالليسر أل ىللتبحي ىلرسر للبحلربس لاالكقلح للتك مىل وم لبح لزبل لبح ىج لرحأللربس ل
بحئتب لللت تب للبح لبح رثي لاال ول لحبر ىلتسي لح ثالبحكي للتغ لبح ايلتبحكرىث ل(زبيرللتريمىالل
2011للص.)315ل
تحرلريس لبحئتب ل لهلاىا لرايسىا لبتح مى لبح لذ لبح ظري لتبحدى ا لبحتظي ال لاىألتق لهت لر ي ل
بحر ميمى لبحبىم ل البح للألالهحهلبحر ميمى لر ولل تبثاليمكالباليسر م ىلبحمر لاالمتب ذلممىد ل
رحبلرتبارلبدرلبحرلري للتهحبلهلذل سىسالاالر يم ىللتهتل رتريلاالبحمرب قلبحدى تي لتبال لبلي لل
تهحب لبح لذ لال ليئرغر لححبربل ل مى لبح لذ لبحدى ا لي لذ لرحأ لمسى ل لبحمر لاا لراثيي لر ق لبحر ميمى لل
تبح ئىايلاالمتب ذلح تي لمفر للحر مي لبالسرمىعلتبحر لحللتبحئربء للتبحكرىث لتحححقلاإالبا قلاريئ ل
االر ي لبحئتب للهالبحاريئ لبحرالرمكالبحمر ميالمالبكرسى لم ىرب لبح لبألرثعل(مجىترلل2000لل
ص.)366ل
ا لبحملرس لثىسرربريجيى لبحرلريس لبح ليد لتاربائ ى لت مىحج ى لبحمر ت لت لررب ل أل
بسر مىح ىلرسى لهلثيلري لثر رو ذلبحظرتذلبحرلريسي لبحميام لح راثييللرحلرغثحلت ر ىل م ي لبحرلريسل
بيئ لح ا ث ل لتبحملرس لبحجيل لهت لما ليفرىر لبحاريئ لبحرلريسي لتبالسرربريجي لتبأل متحص لبحرا ليربهىل
ميام لح مر لبحراليلرس ىل(مر اللتبح ي لل2002للص.)25ل
با لبححي لي لل لبسر مىق لبأل متحص لبحرلريسا لبحم لل لما للتا لغيره لهت لبحمت ذ لبحر يمالل
تفغىاص لبحمر ميا لل لتاثي لبحم رتل لبحر يما لبححي ليربل لر ئيئب لحلل لبحمر ميا ل( اىمال ل1998لل
ص.)11ل
مالبثرزلبح ظريى لبح ليد لبحرالبهرم لثىحث ي لبحم راي لح مر لهالبح ظري لبحث ىاي لرحلررللبال
بحر و لهتلريجىللبح ي لثيالبحجليللبححيلغىلابلتثيالمىلكىالحليبلمالم ىهي لت اكىرل(زيرتاللتكمىقلل
1992للص.)220ل
تر لل لبح مىحص لبحرلريسي لبحئىام ل أ لبح ظري لبحث ىاي لتبجم ى لال لرفرص لما لب ى لبجربءب ل
رمكا لبحمر ميا لما لبحئيى لثىح ليل لما لبح بىاى لبح مي لتمبىركىر لبح ىح لاي ى لثجسر رىص لبحم را ل
ثج س ل لكمى لر ر لهحه لبح مىحص لثمى لحلل لبحمر ميا لما لمفااى لم ىهيمي لتكي ي لراثيئ ى لاا لبحمتب ذل

470

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
بحر يمي لبحجليل لت ئقلبحم را لحإلاىل لم ىلاالث ىءلفثرب لمرربثا لتثمتب ذلجليل ل(س تليلل1998لل
ص.)783ل
تمالهحهلبح مىحصلب متحصللب يىقلتبححيلي ول لمالبح مىحصلبحرلريسي لبحرال ح لثيال ل ل ظريى ل
ر و لت مىحصلر يمي للرحلب بلمث ال ألبارت ى ل ظري لبفح لمالرتج ى لاكري لمر لل لها:ل
 -بح ظري لبحس تكي لاالبحر و.

 بح ظري لبحث ىاي لكمىلر كسلاكرل.peajet-

-1
-2
-3
-4

-1

-2

ظري لبحر و لحيلبحم ألحغى ث ىل.divided ausubelل
تيسر للهحبلبأل متحصلرحأللربسى ل) (skenerلبحرىثعلح ملرس لبحس تكي لتبحلربسى لبحرالبجربهىل
 Dived ausubel, jan peajetلبححيلركزل ألبحر و لحيلبحم ألت بىالبحمر للت للبا يل ي ل
( ظري لبحر و لبحم راا)ليركزلهحبلبال متحصل ألبح م يى لبحم راي لبحتسيا لثيالبحمديرب لتبالسرجىثى ل
( ثتلريىشلل2007للص.)75ل
تبفرىرلبحثى دىالبحمر لبحمرتسا لإلجربءلبحث حللأل ىلرمدقلمر لب رئىحي لمالمر لبحا تح ل
ل لبي لب ى لر لبحا ث لاا لثلبي ل ل لبحمربهئ لرح لرمرىز لهحه لبحمر لثىح متل
رحأ لمر لبحربل ل تبح
لبح ئ ا ل(زهربال ل1995ل لص-323
لاا لجتب لبحبفغي لكىا ل لتالسيمى لبح
بحمسرمر ل ت لبح
.)324ل
ت ألتايلمىلرئل لررج ألبهمي لبحث حللثمىليجرا:ل
بهمي لبح لبح رثي لثتغ ىلح لبحئرآالبحكري .
بهمي ل تب ل لبح لبح رثي لأل ى لتسي لرسى ل ل أ لرئتي لبحس لبحا ث لترج ث لما لبح ا لاا لبحكي ل
تبحكرىث .
بهمي لب متحصللب يىقلثتغ بلب متحجىًل ليدىًل للرمكالث ىلر ثي للربس لمىل ل تب للبح لبح رثي لاال تسل
بحاىحثى لتبح مقل ألزيىل لر غي الاالبحمىل .
باىل لبحج ى لحب لبح ي لمال رىا لبحث ح.ل
مرمى البحث:
يرما لبحث ح لبح ىحا لرحأ لر رذ :ل در لب متحص للب يىق لاا لر غيق لمىل ل تب ل لبح لبح رثي ل
تببرثئىا ىلحلللاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسال.ل
فرضيتا البحث:
حر ئييلمرمألبحث حلت علبحثى دىالبح ر يريالبحغ ريريالبآلريريا:لل
حيسله ىقلاريلحتللالح لب غىاي ل للمسرتلل(05ل)0لثيالمرتساللرجى لر غيقلاىحثى لبحمجمت ل
بحرجريثي لبح تبراليلرساو لمىل ل تب للبح لبح رثي لثىسر مىقلب متحصللب يىقللتمرتساللرجى لر غيقل
اىحثى لبحمجمت لبح ىثا لبح تبراليلرساو لبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي )".
حيسله ىقلاريلحتلالح لب غىاي ل للمسرتلل()0.05لثيالمرتساللرجى لاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي ل
بح تبرالمىل ل تب للبح لبح رثي لثىسر مىقل متحصللب يىقلللتمرتساللرجى لاىحثى لبحمجمت لبح ىثا ل
بح تبراليلرسالبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي )لاالبسرثئىءلمىل ل تب للبح لبح رثي لل
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حدود البحث:
ير لللبحث حلبح ىحالثـل-:ل
ي لمالاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسالاالب لللبحملبرسلبحمرتسا لبح ىري لبحرىث لح مليري لبح ىم ل
حررثي لث لبل/لبحكرخلبحدى ي .
بح غقلبحلربسالبألتقللتح ى لبحلربسال.2018-2017
ث ضلمت ت ى لكرى ل تب للبح لبح رثي لبحمئررلرلريسبلحاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسالاالبح ربيل
ح ى لبحلربسال.2018-2017ل
تحديد المصطلحات:
األنموذج )(Model
عرفه كل من:
ّ

 (ب ىربل لزي ل ل )2003لثج ب ل"بكق لرفاياا لررمدق ل يب لبال لبح ل ت لبحت ىاع لتبح ي لثي مى لثغتر لم كم لث رض لبحمسى ل لاا لر سير لر ق لبأل لبح ل ت لبحت ىاع لغير لبحم تم ل(ب ىرب لتزي ل ل2003لل
ص.)317
 (بح لتبال لتم ملل ل )2008لثج ب :ل"اريئ لر كير لرسمح لثىحركىمق لثيا لبح ظري لتبحراثييل لبت ل ب لرمديقلرفاياا لرسكا لثب لبأل لبح لتبالجربءب لثغتر لم ائي ل ىث لح لتبحر سير" ل(بح لتبال لتم مللل
2008للص.)173ل
التعريف االجرائي:ل
ثج بلر ظي لمركىمقلحفا ل مقلمرستم ل ألتايلفاتب لم ظم لتمرس س لرر مالبالجربءب ل
بحيزم لتبفريىرلبألسىحي لبحرالرسى للاالر ئييلبألهلبذلبحم بتل .ل
 -2انموذج دانيال )(Daniel model
ر وابلكقلما:ل
 (م ملللتآفرتالل)2010لثج ب:ل" متحصلر يمالبثركرلمال ثقللب يىقلتربىرحزلب لرستالتمجمت لمالزميا مى لتيركتا لهحب لبال متحص لما لرسع لفاتب لها ل(بحر ي لبحمثىبرل لتبحمربج ل لتبالسر ربضلل
تبالسرئغىءل لتبح بىاى ل لتبحرثيىا لتبحر ثيرل لتبح تبر لتبحم ى ب ل لتبالفرربع لتبحراثييل لتبحر فيصل
تبح ي"ل(م مللتآفرتالل2010للص.)38
 (زبيرللتآفرتالل2013ل ثج ب:ل"ب متحصلر يماليركتالمالرسعلمرب قلرؤكلل رضلبحم تمى لبألسىسي لبحرا لر ع لبحاي لتردير لبهرمىم لتلبا ير لح ر ل لتبرئىا لبح ئىاي لتبحئتب ل لتبالجربءب لبح رتري ل
ح ر لبحي يللتبحرم يلل بىالير لثىحرلريسلغيرلبحمثىبرليسر رضلبحم تمى لبحسىثئ للتيح وكرلبحاىح ل
ثىحئتب يا لتبحئتب ل لبح مي ل لتيت ح لح لكي ي لبحئيى لثىح مق لبحما ت " ل(زبير لل لتآفرتال ل2013لل
ص.)408ل
التعريف االجرائي:
هتل متحصلر يمالحرلريسلم رلب لكرى ل تب للبح لبح رثي لحاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسال
( ي لبحث ح)ل لتير ما لرسع لمرب ق لها ل(بحر ي لبحمثىبرل لتبحمربج لل لتبالسر ربضل لتبالسرئغىءل
تبح بىاى للتبحرثيىالتبحر ثيرللتبح تبرلتبحم ى ب للتبال رربعللتبحراثييلتبحر فيصلتبح ي)لل ألتايل
بحفاالبحرلريسي لبحرال ولهىلبحثى دىالح حبلبح رض.ل
ل
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 -3التحصيل )(achievement
أ -لغة:
رو ابل(بثالم ظترلل)2005لثج ب:لبح ىغقلمالكقلباء:لمىلثئألتدث لتحه لممىلستبهُليكتال
مالبح سى لتبأل مىقلت تهىلت غقولبحباءلي غقل غتالًللتبحر غيق:لرميزلمىلي غق.لت لل غ ل
غ َق لمىلاالبحغ ََّتر)ل(بح ىليى :ل)10ل يل
بحباءلر غييًللت ىقلبح ربءل( 207ه)لاال تحبلر ىحأ:ل(ت َ و
 :لجمع لتر غق لبحباء لرجموع لتردث ل(بثا لم ظترل ل2005لل
يثيال لت ىق لغيره :لميوز لت ىق لث
ص.)153ل
ب -اصطالحاً:
للعرفه كل من:
 ( غر لهللال ل )2010لثج ب :ل"مسرتل لما لبال جىز ل ت لبحك ىء ل ت لبأللبء لاا لبحر ي لتبح مق لبحملرسا لبححيليغق لرحيب لبحمر لفيق لبح م ي لبحر يمي لتبحرا ليبررق لاي ى لمجمت لما لبحاي لتبحملرسيا لتيجريل
رئلير لهحب لبح ر غيق لثتسىا لبحملرسيا لثغتر لب تي لبت ل ا لاريي لبسر مىق لبالفرثىرب لبحمفر ل
بحمفغغ لح حبلبح رض"ل( غرلهللالل2010للص.)401
 ( ثتلجىلتلل)2011لثج ب:ل"بجربءلم ظ لحر ليللمئلبرلمىلر مبُلبحا ث لاالمت تعلمىلاال تءلبألهلبذلبحم لتل للتيمكالبالاىل لم بلاالر سيالبسىحي لبحر و لتيس لاالبجىل لبحرفايالت ثالبحر يحلترئتي ل
بال جىزل( ثتلجىلتلل2011للص.)411ل
التعريف االجرائي:
ثج ى لبحلرجى لبحرا لر غق ل ي ى لاىحثى لبحغذ لبحدى ا لبحمرتسا ل( ي لبحث ح) لاا لبالفرثىرل
بحر غي البحث ليلبححيلب لهلبحثى دىالاالمىل ل تب للبح لبح رثي .ل
ل
 -4قواعد اللغة العربية ):(Arabic language grammar
أ -القواعد لغة:
رو ا ى ل(بثا لم ظترل ل )2005لثج ب :لبحئى ل  :لبغق لبألسل لتبحئتب ل :لبألسىسل لت تب ل لبحثي لل
ْ
ىحأ:ل((ترحليراعلبثربهي لبحئتب للمالبحثي لتبسمى يق))ل(بحثئر لل.)127لت ىقلبحزجىص:ل
سىسبُللاال تحبلر
"بحئتب للبسىايالبحث ىءلبحرالر ملهُلت تب للبح تلص:لفبثى لبرثعلمئرر لاالبس بلرركي ل يلبالبح تلصل
اي ى"ل(بثالم ظترلل2005للص.)261ل
ب -اصطالحا:
رو ابلكقلما:ل
( -1بح متزلل)2002لثج ب:ل" ليفرصلثلربس لبحك م لتمىليار ل ي ىلمالبحر يرب ل مالبحرربكي لبتلمىل
يسمألثىحجم لبحم يل "ل(بح متزلل2002للص.)14
( -2ا يمبل ل)2011لثج ب:ل"اىا لما لبحم ىييرلتبح تبثا لبحمسر ثا لما لبحئرآا لبحكري لتبح ليح لبحبريذل
تمفىح لبح ر لبححيالح لر سرلس ئير لبح تي للتي ك لث ىل ألغ لبح لت ثا ى"ل(ا يمبلل2011لل
ص.)413ل
التعريف االجرائي:
هالبحمت ت ى لبح تي لبحمئررلرلريس ىلحاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسال( ي لبحث ح)لبححيل
ي رتي ىلكرى ل تب للبح لبح رثي لبحرالسرلرسلاالبحرجرث لح ى لبحلربسال.2018-2017ل
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بحغذلبحدى البحمرتساللتاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسالبح تبراليلرسالهحهلبحمئررليرربتحلب مىرهالمىل
ثيال()14-13لس ل(تزبر لبحررثي ل1996للص.)7ل
ل
 -5االستبقاء (االحتفاظ) ()Retention
رابلكقلمال-:ل
(م مل لل ل )2007لثى ب :ل" ظ لتبسررجىع لبحفثرب لبحمى ي لما لبلربكى لت اكىر لتم ىهي لما لبححبكر ل
(م مللل2007للص")316
( يو لل) 2010لثى ب:ل" لر لبحاىح ل ألبال ر ىظلثىحم ىهي لتبالاكىرلتبحم تمى لبحراليلرس ىلث للمل ل
م لتل لتيكتالثتسىا لبفرثىرلر غي ال( ي للل2010للص")528
التعريف األجرائي
مى لرثئأ لما لبحم تمى لبحرا لبكرسثر ى لاىحثى لبحغذ لبحدى ا لبحمرتسا ل( ي لبحث ح) لمئىس ل
ثىحلرجى لبحرا لر غق ل ي ى لاا لبالفرثىر لبحر غي ا لبححي لي ىل لراثيئب لث ل لمرتر لديد لبسىثيع لمال
بحراثييلبالتق.ل
ل
الفصل الثاني
دراسة (الغريباوي:)2011 ،
رم لهحه لبحلربس لرحأ لم را ل در لب متحجا للب يىق لتلبي ز لاا لبكرسى لبحم ىهي لبحثيغي لحللل
اىحثى لبحغذلبحفىمسلبأللثالاالملرس لفتح لث لبألزترلبال لبلي لثث لبل.لب رمل لبحثى د لبحرغمي ل
بحرجريثالمالديحلمجمت ى لمجمت ريالرجريثيرياللتتب ل ل ىثا لركت ل ي لبحلربس لمال()106ل
اىحث لمتز ل ألديحلمجمت ى لرجريثيرياللت ىثا للب ل لبحثى د لبفرثىربًلحئيىسلبكرسى لبحم ىهي .ل
تبه لبح رىا لبحرالرتغ لرحي ىلبحلربس :ل
ر تي لاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي لبألتحأ لبحرا للرس لبحثيغ لتبحراثييلثىسر مىق لب متحص للب يىق ل أل
اىحثى لبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس لثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبكرسى لبحم ىهي لبحثيغي .
ر تي لاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي لبألتحأ لبحرا للرس لبحثيغ لتبحراثييلثىسر مىق لب متحص للب يىق ل أل
اىحثى لبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس لثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبكرسى لبحم ىهي لبحثيغي .
ر تيلاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي لبحدى ي لبحرا للرس لبحثيغ لتبحراثيي لثىسر مىق لب متحص للربي ز ل أل
اىحثى لبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس لثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبكرسى لبحم ىهي لبحثيغي .
ر تي لاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي لبألتحأ لبحرا للرس لبحثيغ لثىسر مىق لب متحص للب يىق ل أ لاىحثى ل
بحمجمت لبحدى ي لبحرا للرس لثىسر مىق لب متحص للربي ز لاا لبكرسى لبحم ىهي لبحثيغي ل(بح ريثىتيلل
2011للص.)326-297
دراسة (الحباوي:)2012 ،
رم لهحهلبحلربس لرحألم را ل درلب متحصللب يىقلاالبحر غيقلتبالرجىهل تلبحمىل لحلللاىحثى ل
م ل لب لبل لبحم مى لبحغثى ال لبحغذ لبحفىمسل ل س ل ت لتريى يى  .لت ل لبفرىربحثى ح لبحرغمي ل
بحرجريثالحيلمجمت ريالرجريثي للت ىثا .ل
ركت ل ي لبحلربس لما ل( )60لاىحث ل سوم لثىحرسىتي لحمجمت ريا لرجريثي لت ىثا ل ل ولل
بحثى حلبفرثىربًلح ر كيرلبحريى الر ولراثيئبل ث يىًلتث ليىًللتبه لبح رىا لبحرالرتغ لرحي ىلبحلربس :ل
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 ر تيلاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي لبح تبراللرساو لثج متحصللب يىقل ألاىحثى لبحمجمت لبح ىثا ل
بح تبراللرساو لثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبحئيىسلبحث ليلالفريىرلبحر كيرلبحريى ا.ل
 -3دراسة (البيضاني:)2015 ،
جري لهحهلبحلربس لاالجىم لث لبلللك ي لبحررثي ل(بثالبح يد )للترم لهحهلبحلربس لرحألم را ل
بدر لب متحجا لزبهتريق لتلب يىق لاا لر غيق لاي لبحغذ لبحدىحح لبحمرتسا لحمىل لبح يزيىء لتلبا ير ل
بحم راي  .لب رمل لبحثى ح لبحرغمي لبحرجريثا لحي لديح لمجمت ى ل لمجمت ريا لرجريثيريال لتمجمت ل
ىثا .ل
ركت ل ي لبحلربس لمال()81لاىحثى ًلمالاي لبحغذ لبحدىححلبحمرتساللثتب عل()26لاىحثى ًلاال
بحمجمت لبحرجريثي لبألتحألبحراللرس لبحمىل ل ألتايلب متحصلزبهتريقللت()28لاىحثى ًلاالبحمجمت ل
بحرجريثي لبحدى ي لبحراللرس لبحمىل ل ألتايلب متحصللب يىقللت()27لاىحثى ًلاالبحمجمت لبح ىثا لبحرال
لرس لبحمىل ل ألتايلبحاريئ لبال ريىلي .ل
كىاج لبحثى ح ل ي لاا لبحمر يرب لبآلري ل(بح مر لبحزم ال للرج لبح يزيىء لح ى لبحسىثيل لتبححكىءلل
تبحلبا ي لبحم راي ).ل
ول لبحثى حلبفرثىربًلر غي يى ًلرجحذلمال()50لائر لمال تعلبالفريىرلمالمر للللتمئيىسى ًلح لبا ي ل
بحم راي لررجحذلمال()50لائر لبيجىثي لتس ثي .ل
ىح لبحثى حلثيى ىربلب غىايى ًلثىسر مىقلم ىلح لبي يبللتم ىمقلبررثىالثيرستاللتبح ىلكرت ثىخلل
تم ىلح لسثيرمىا-لثربتاللت ه لبح رىا لبحرالرتغ لرحي ىلبحلربس :ل
تجتللارتيلحب للالح لب غىاي لثيالاي لبحمجمت ريالبحرجريثيريالبألتحألتبحدى ي للتاي لبحمجمت ل
بح ىثا لاالمر يريلبحر غيقلتبحلبا ي لحغىححلبحرجرثريا.
ح لرظ ر لارت ى ً لحب للالح لب غىاي لثيا لاي لبحمجمت ريا لبحرجرثريا لاا لبحمر يريا .ل(بحثي ى الل
2015للصل .) -ل
 -4دراسة (توفيق:)2017 ،
رم لهحهلبحلربس لرحألم را لبدرلبسرفلب لب متحصللب يىقلاالبحر غيقلتبال ر ىظلثمىل لبحرىريخل
حاىحثى لبحغذلبحربثعلبال لبليلباللثا.ل
بفرىر لبحثى د لبحرغمي لبحرجريثالحيلمجمت ريالرجريثي لللت ىثا لركت ل ي لبحلربس لمال
( )61لاىحث لما لاىحثى لبحغذ لبحربثع لبأل لبلي لل لثتب ع ل( )30لاىحث لاا لبحمجمت لبحرجريثي لبحرال
لرس لثج متحصللب يىقللت()31لاىحث لاالبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس ل ألتايلبحاريئ لبأل ريىلي .ل
كىاج لبحثى د لثيالمجمت رالبحث حلاالبحمر يرب لبآلري ل(بح مرلبحزم اللللرجى لمىل لبحرىريخل
ح كترسلبالتقلللتبحم تمى لبحسىثئ لللتبفرثىرلبححكىء).ل
ول لبحثى د لبفرثىربً لر غي يى ً لما ل تع لبحمت ت ا لتبحمئىحا لرجحذ لما ل( )50لائر لبفرثىري لل
تث للمرترلبسثت يالبجر لبالفرثىرلبحر غي البحمؤجقلللت ىحج لثيى ىر ىلب غىايى ًلثىسر مىقلبالفرثىرل
بحرىاال()t- testلتبه لبح رىا لبحرالرتغ لبحي ىلبحلربس :ل
تجتللارتيلحب للالح لب غىاي لثيالمرتساللرجى ل(بحر غيقلتبال ر ىظ)لاىحثى لمجمت رالبحث حل
تحمغ لبحمجمت لبحرجريثي لبح تبرا للرسا لمىل لبحرىريخ لثى متحص للب يىق ل(رتاييل2017ل لص-497
)510

ل
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-1

-2

-3
-4

-5
-6

-7

موازنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي
هدف الدراسة :رثىي لبحلربسى لبحسىثئ لمال يحلبألهيلبذللبحبلرمي للربسي ل(بح ريثيىتيلل)2011لبحيأل
م را لبدرل متحصللب ييىقلتلبي يزلايالبكرسيى لبحم يىهي للايال ييالرمي للربسي ل(بح ييىتيلل)2012لبحيأل
م راي لبدييرل مييتحصللب يييىقلاييالبحر غيييقلتبالرجييىهلتلربسي ل(بحثي ييى الل)2015لرمي لبحييألم راي لبدييرل
ب متحصلزبهترييقلتلب ييىقلايالبحر غييقلتبحلبا يي للبميىللربسي ل(رتايييلل)2017لرمي لبحيألم راي لبديرل
ب مييتحصللب يييىقلاييالبحر غيييقلتبال ر ييىظللب ومييىلبح ث ييحلبح ييىحالرم ي لبحييألم را ي ل دييرل مييتحصللب يييىقلاييال
ر غيقلمىل ل تب للبح لبح رثي لتبسرثئىا ىلحلللاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسا.ل
التصميم التجريبي :ب رمل للربس لكقلميال(بح ييىتيلل)2012لت(رتايييلل)2017لرغيمي لبحمجميت ريال
بحرجريثي لتبح ىثا للت للبر ئ لبحلربس لبح ىحي لميعلهيى ريالبحلربسيريالايال ييالب رميل للربسي لكيقلميال
(بح ريثييىتيلل)2011للت(بحثي ييى الل)2015لرغييمي لديييحلمجمت ييى لمجمييت ريالرجريثي ي للتبفييرلل
ىثا .
حجم العينة :رثىي ل ج لبح ي لاالبحلربسى لبحسىثئ لثيال()56لاىحث لكمىلااللربس ل(بح يىتيلل)2012ل
ت()106لاىحثي لكميىلاياللربسي ل(بح ريثيىتيللل)2011لبمييىلبحث يحلبح يىحالاكيىال يلللبايربلل ي رييبل()50ل
اىحث .
المرحلة الدراسيية :بجير لبحلربسيى لبحسيىثئ ل يألمرب يقلتغي تذللربسيي لمفر ي ل حلبجريي للربسي ل
(بح ريثييىتيلل) 2011ل ييألبحمرب ييقلبال لبلي ي للاييال يييالبجري ي للربس ي لكييقلمييال(بحثي ييى الل)2015ل
ت(رتاييييلل)2017ل ييألبحمر ي لب حمرتسييا للت ييللبر يييلبحث ييحلبح ييىحالمييعلهييىريالبحلربسييريالللاييال يييال
بجري للربس ل(بح يىتيلل)2012ل ألم للب لبللبحم مى .
الجنس :بر ئ لبحلربس لبح ىحي لمعلبغ لبحلربسى لبحسىثئ لائللبجري ل ألج سلبال ىح.
اداة البحث :ب ل للربس ل(بح ريثىتيلل)2011لبفرثىربًلحئييىسلبكرسيى لبحم يىهي لايال ييالب يل للربسي ل
(بح يييىتيلل)2012لبفرثييىربًلر غييي يىًلمئيىس يىًلحيرجييىهلبمييىللربس ي ل(بح ريثييىتيللل)2011ل ي ول ل فرثييىربًل
حئيىسلبكرسى لبحم ىهي لاال يالب ل للربس ل(بحثي ى الل)2015لبفرثىربًلر غي يىًلرىحذلمال()50لائر ل
مال تعلبالفرثيىرلبميىللربسي ل(رتايييلل)2017لب يل لبفرثيىربًلر غيي يىًلميال يتعلبحمت يت التبحمئيىحال
رىحذلمال()50لائر للبمىللبحث حلبح ىحالاسي رضلال ئىلبلب لبحث حلاالبح غقلبحدىححلل.
نتائج الدراسة :كب ل رىا لم ظ لبحلربسى لبحسىثئ ل الر تيلباربللبحمجمت لبحرجريثي لبحراللرس ل
ثى متحصللب يىقل ألبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس لثىحاريئ لبال ريىلي .ل

ل
الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته:
ي ييرضلهييحبلبح غييقلتغي ىًلحإلجييربءب لبحمرث ي لاييالهييحبلبحث ييحلبحييحيلي رمييللبحرغييمي لبحرجريثييال
بحم ىس لتمجرمعلبحث حللتاريئ لبفريىرلبح ي للتاربايلركىاؤلبحمجمت رياللت ر ىًلحمرا ثيى لبحث يحل
ت لتبربلتكي ي لراثيئ ىللتبحتسىاقلبال غىاي لبحمسير م لحر ييقلبح ريىا للتايميىلييجرالر غييقلحإلجيربءب ل
بحمحكتر ل ي ىً:ل
اوالً :التصميم التجريبي:
( )1-1التصميم التجريبي )(Experiment design
ب رمللبحثى دىالتب لبًلمالرغىمي لبحمجمت يى لبحمركىااي لحب لبح يثالبحجزايالبحميامي لحظيرتذل
بحث حلبح ىحاللاجىءلبحرغمي ل سثمىليت بُلبحبكقل(.)1ل
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ل

المجموعة
التجريبية
الضابطة

األداة

المتغير التابع
المتغير المستقل
أنموذج دانيال
التحصيل
االختيار التحصيلي البعدي وأختبار االستبقاء
واألستبقاء
ـــــ
شكل ( )1التصميم التجريبي للبحث

تيئغللثىحمجمت لبحرجريثي :لبحمجمت لبحرالرر رضلاىحثىر ىلح مر يرلبحمسرئقل(ب متحصللب يىق)ل
للرلريسلمىل ل تب للبح لبح رثي .ل
تثىحمجمت لبح ىثا :لبحمجمت لبحرالاللرر رضلاىحثىر ىلح مر يرلبحمسرئقل(ب متحصللب يىق) لل
رلريسلمىل ل تب للبح لبح رثي لثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي ).ل
تيئغللثىحر غيق:لبحمر يرلبحرىثعلتيئىسلثتسىا لبفرثىرلر غي المت للح مجمت ريالبحرجريثي ل
تبح ىثا .ل
اال ياليئغللثىألسرثئىء:لبحمر يرلبحرىثعلبآلفرلبححيليئىسلثتسىا لب ىل لراثييلبالفرثىرل سبل
ألاىحثى لبحمجمت ريالبحرجريثي لتبح ىثا لث للبسثت يالمالبحراثييلبالتق.ل
( )2-1عينة البحث:
يرا لبحث حلبح ىحالبفريىرلملرس لتب ل لمالبحملبرسلبحدى تي لاالملي لث لبلل ألبالالليئقل
لل لب لبحغذ لبحدى ا لبحمرتسا لاي ى ل ا لب ثريا لل لتبفرير لملرس ل(دى تي لرثتق لح ث ى ) لاا ل ال
بح ثىالبفريىربً ل غليى ً لحراثييلرجرث لبحث حلثسث ل ر لمت علبحملرس لمالسكالبحثى ديالا يً ل ال
بألسثى لبآلري :ل
 -1رثلبءلبلبر لبحملرس لرغثر ىلتبسر لبلهىلاالبحر ىتالمعلبحثى ديا.
 -2رئىر لاىحثى لبحملرس لمال يحلبحبري لبالجرمى ي لتبال رغىلي لتبحدئىاي .
 -3لتب لبحملرس لغثى ا.
 -4ر لبحملرس لديحلب لح غذلبحدى البحمرتسا.ل
تثاريئ لبحس لبح بتباالبفرىرلبحثى دىالبحب ث ل(ص)لحرمدقلبحمجمت لبحرجريثي لبحرالسرلرسل
مىل ل تب للبح لبح رثي ل ألتايل متحصللب يىقللتمد لب ث ل( )لبحمجمت لبح ىثا لبحرالسرلرسل
مىل ل تب للبح لبح رثي ل ألتايلبحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي ).ل
ث ال لللاىحثى لب ث ل(ص)ل()28لاىحث للت لللاىحثى لب ث ل( )ل()29لاىحث للتث للبالبسرث لل
بحثى دىالبحاىحثى لبحربسثى لبحثىحال للهال()3لاىحثى لاالب ث ل(ص)لت()4لاىحثى لاالب ث ل( )للبغثحل
للل اربللبح ي لبح ىاال()50لاىحث لثتب عل()25لاىحث لاالكقلمجمت للتبحجلتقل()1ليت حلححق.ل
جدول ()1
عدد طالبات مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) قبل االستبعاد وبعده
المجموعة الشعبة العدد الراسبات المجموع
25
3
28
ج
التجريبية
25
5
29
أ
الضابطة
50
8
57
المجموع
با لسث لبسرث ىل لبحاىحثى لبحربسثى لهت لب رئىل لبحثى ديا لثج ا ليمر كا لم را لسىثئ لاال
بحمت ت ى لبحرالسرلرسلاالبد ىءلبحرجرث للتهحهلبحفثر ل للرؤدرلاالل ل رىا لبحث حللأل السثيلبال
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لرساو لبحمت ت ى ل س ىلاالبح ى لبحسىثيلممىل لليؤدرلاالبحسيم لبحلبف ي لح رجرث لل مى ًلبالبحثى ديال
بسرث لبلبحاىحثى لبحربسثى لمالبح رىا لائاللمعل ثئىا اللبفقلبحغذل ىظىًل ألبح ظى لبحملرسا.ل
ل

( )3-1التكافؤ بين مجموعتي البحث:
رص لبحثى دىا ل ثق لبحبرتع لثىحرجرث لما لركىاؤ لمجمت را لبحث ح ل(بحرجريثي لل لتبح ىثا )ل
ب غىايىًلاالث ضلبحمر يرب لبحرال للرؤدرلاال رىا لبحرجرث ل.ل
تايمى ليجرا لرت يح لإلجربءب لبحركىاؤ لبال غىاا لاا لبحمر يرب لبحمحكتر لبي ى ً لثيا لاىحثى ل
مجمت رالبحث ح.ل
(-3-1أ) العمر الزمني محسوبا ً بالشهور:
بسر ىالبحثى دىالثىحثاى ى لبحملرسي لح غتقل ألبحم تمى لبحما تث ل ال اربللبح ي للايمىل
يفصلبح مرلبحزم اللرحلث المرتسالب مىرلاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي ل(44ل)157لب ربًلتث المرتسال
ب مىر لاىحثى لبحمجمت لبح ىثا ل(96ل )156لب ربًل لتثىسر مىق لبالفريىر لبحرىاا ل) (t-Testلح ي ريال
مسرئ رياللحم را للالح لبح ريلثيالاىحثى لمجمت رالبحث حللظ رل او لبح ريلحيسلثحيللالح لب غىاي ل
للمسرتلل(05ل)0للرحلكى لبحئيم لبحرىاي لبحم ستث ل(463ل)0ل قلمالبحئيم لبحرىاي لبحجلتحي ل(12ل)2ل
تثلرج ل ري ل()48لممىليلقل ألبالمجمت رالبحث حلمركىاارىالب غىايى ًلاالبح مرلبحزم اللتبحجلتقل
()2ليت حلححق.ل
ل
جدول ()2
تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبا ً بالشهور باستعمال االختبار التائي لعينتين
مستقلتين
القيمة التائية
مستوى
درجة
عدد افراد المتوسط االنجراف
التباين
المجموعة
الداللة
الحسابي المعياري
العينة
الحرية المحسوبة الجدولية
ليس بذي داللة
15,832 3,979 157,44
25
التجريبية
الضابطة

25

11,042 3,323 156,96

48

0,463

2,12

احصائية عند
مستوى
()0,05

(-3-1ب) درجات مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للعام الدراسي السابق (الصف االول
المتوسط) :2017-2016
غقلبحثى دىال أللرجى لاىحثى لمجمت رالبحث حلاالميىل لبح ي لبح رثيي لايالبحغيذلبألتقل
بحمرتسييالح ييى لبحلربسييال2017-2016ل مييالسييجي لبحييلرجى لبحرييالب ييلر ىلبلبر لبحملرسيي لللرحلث ييال
بحمرتسالبح سىثالحلرجى لباربللبحمجمت لبحرجريثي ل(52ل)75للرج للبميىلبحمرتسيالبح سيىثالحيلرجى ل
باييربللبحمجمت ي لبح ييىثا ل(88ل)72للرجي للتثىسيير مىقلبالفرثييىرلبحرييىاا) (t-Testلح ي ريييالمسييرئ ريال
حم را للالح لبح ريلااللرجى لمىل لبح لبح رثي لثيالاىحثى لبحمجميت رياللبر يحلبالبح يريلحييسلثيحيل
لالح لب غىاي ل يللمسيرتلللالحي ل(05ل)0للرحلكى ي لبحئيمي لبحم سيتث ل(832ل)0ل يقلميالبحئيمي لبحرىايي ل
بحجلتحي ل(12ل)2لتثلرج ل ري ل()48لممىلييلقل يألبالمجميت رالبحث يحلمركىااريىالب غيىايىًلايالهيحبل
بحمر يرلتبحجلتقلل()4ليت حلححق.ل
ل
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جدول ()4
تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للعام الدراسي السابق
(الصف االول المتوسط) باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين.
مستوى الداللة
القيمة التائية
درجة
التباين
المجموعة عدد افراد المتوسط االنجراف
العينة الحسابي المعياري
الحرية المحسوبة الجدولية
ليس بذي داللة
2,12 0,832
48 106,585 10,324 75,52
25
التجريبية
احصائية عند مستوى
145,106 12,046 72,88
25
الضابطة
()0,05
(-3-1ج) التحصيل الدراسي لآلباء:
ير حلمالبحجلتقل()3لبالمجمت رالبحث حلمركىاارىالب غىايىًلاالركربرب لبحر غيقلبحلربسال
حآلثىءللرحل ظ ر ل رىا لبحثيى ى لثىسر مىقلمرثعلكىيلبال يم ل(كى)2لبحم ستث ل(98ل)0لبغ رلمال يم ل
(كى)2لبحجلتحي ل(82ل)7ل للمسرتلللالح ل(05ل)0للتثلج ل ري ل(.)3ل
جدول ()3
تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة (كا ) المحسوبة والجدولية
2

المجموعة

حجم
العينة

ابتدائية

التجريبية
الضابطة

25
25

3
2

مستوى التحصيل الدراسي
كلية
متوس اعداد
فما
معهد
ية
طة
فوق
6
6
5
5
7
7
5
4

قيمة كأ
درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

3

0.92

7,82

عند مستوى
الداللة ()0,05
ليس بذي داللة
احصائية

(-3-1د) التحصيل الدراسي لألمهات:
ير حلمالبحجلتقل()5لبالمجمت رالبحث حلمركىاارىالب غىايىًلاالركربرب لبحر غيقلبحلربسال
حألم ى للرحلبظ ر ل رىا لبحثيى ى لثىسر مىقلمرثعلكىيللبال يم ل(كى)2لبحم ستث ل(ل98ل0ل)لبغ رلمال
يم ل(كى)2لبحجلتحي ل(82ل)7ل للمسرتلللالح ل(05ل)0لتثلرج ل ري ل(.)3ل
جدول ()5
تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث وقيمة (كا )2المحسوبة الجدولية
المجموعة

حجم
العينة

ابتدائية

التجريبية
الضابطة

25
25

4
3

مستوى التحصيل الدراسي
كلية
متوس اعداد
فما
معهد
ية
طة
فوق
5
5
5
6
6
6
7
4

قيمة كأ
درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

3

0.98

7,82

عند مستوى
الداللة ()0,05
ليس بذي داللة
احصائية

 دمج الباحثان الخليتين (أبتدائية مع متوسطة) مع بعض لكون التكرار المتوقع اقل من ()5
فاصبحت درجة الحرية (.)3
(-3-1هـ) درجات اختبار الذكاء:
ب رمللبحثى دىالبفرثىرل)(Revenلح مغ تاى لبحمررىث لترجحذلبالفرثيىرلميال()60لائير لمئسيم ل
ألفمسلمجمت ى ل( لل للصلللللهيـ)ليبيمقلكيقل يي ل()12لث يلبًللتيركيتالكيقلث يللميالبيكقل غي الل
ب راعلم بُلجزءبًلم ي ىًللتر ربلسير ل جيزبءلليفريىرلبحاىحي لميالثي يىلبحجيزءلبحيحيليكميقلبحبيكقلبألغي ال
(بحلثىغللتمىهرلل1982للص.)27ل
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تي غقلبحاىح ل أللرج لتب ل لميالكيقلبجىثي لغي ي للحيحبلايإالبحلرجي لبحئغيتللحيفرثيىرل
()60للرج للت لل وللبحثى دىالبسرمىر لفىغ لحإلجىث ل البحمغ تاى للتز ل ألاىحثى لمجمت رال
بحث حلبحرجريثي لتبح ىثا لاث البحمرتسالبح سيىثالحاىحثيى لبحمجمت ي لبحرجريثيي ل(16ل)34للرجي للايال
يالث البحمرتسالبح سيىثالحاىحثيى لبحمجمت ي لبح يىثا ل(44ل)33للرجي للتثىسير مىقلبالفرثيىرلبحريىاال
ح ي ريييالمسييرئ ريال)(t-testلحم را ي للالح ي لبح ييريلثيييالبحمجمييت رياللظ ييرلبالبح ييريلحيييسلثييحيللالح ي ل
ب غىاي ل للمسرتلل(05ل)0لرحلكى لبحئيم لبحرىاي لبحم ستث ل(337ل)0لب قلمالبحئيم لبحرىاي لبحجلتحيي ل
(12ل)2لتثلرج ل ريي ل()48لمميىلييلقل يألبالمجميت رالبحث يحلمركىااريىالب غيىايىًلايالهيحبلبحمر ييرل
تبحجلتقل()6ليت حلححق.ل
جدول ()6
المجموعة
التجريبية
الضابطة

عدد افراد
العينة
25

المتوسط
الحسابي
34,16

االنجراف
المعياري
7,663

85,722

25

33,44

7,450

55,503

التباين

درجة
الحرية
48

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
0,337

2,12

مستوى الداللة
ليس بذي داللة
احصائية عند
مستوى ()0,05

(-4-1هـ) اثر االجراءات التجريبية:
للل مقلبحثى دىا(*)1ل ألبح للمالبدرلهحبلبح ىمقلاالسيرلبحرجرث ل لرلبحمسراىعلترمدقلححقلاالبآلرا:ل
أ -الحرص على سرية البحث:
رغ لبحثى د ل ألسري لبحث حلثىالر ىيلمعلبلبر لبحملرس لتملرس لبح لبح رثي لاي ىللا ل
رفثرلبحاىحثى لثاثي لبحث حلتهلابللثقل ت ال حي الب ىلملرس لجليل ل ألميقلبحملرس لكالاللير يرل
بىا ال تلر ىم المعلبحرجرث لممىليؤدرلاالسيم لبح رىا .ل
ب -المادة الدراسية:
كى لبحمىل لبحلربسي لمت ل لحمجمت رالبحث حللارمدقلثس لمت ت ى لما لكرى ل تب للبح ل
بح رثي لبحمئررلرلريسبلح غذلبحدى البحمرتسالح ى لبحلربسال 2017-2016لتهالبحم ئتصلتبحمئغترل
تبحمملتلللبحمد ألتبحم يلثبللجمعلبحمحكرلبحسىح لتبحم يلثبللتجمعلبحمؤ حلبحسىح لتبحم يلثبللتجمعل
ركسيرللبحمم تعلمالبحغرذ.ل
ج -المدرسة:
ايمىلير يلثى رمىقلرجديرلهحبلبح ىمقلاال رىا لبحرجرث للائلللرو س لبحثى د لث س ىلاىحثى لمجمت رال
بحث حلبحرجريثي لتبح ىثا للتهحبلي ال أل رىا لبحرجرث للرج لماللرجى لبحل لتبحمت ت ي للألال
باربللملرس لحكقلمجمت ليج قلمالبحغ لرللبح رىا لبحألبحمر يرلبحمسرئقللائللر زللرحألرمكالب للل
بحملرسى لبحمىل لبكدرلمالبألفرلل تلرحألغ ىر ىلبحبفغي لبتلغيرلححقلمالبح تبمق.ل
د -توزيع الدروس:
سيار لبحثى د ل أ ل در لهحب لبحمر ير ل ا لاريي لبحرتزيع لبحمرسىتي لح لرتس لثيا لمجمت رال
بحث حللائللكى لبحثى د لرلرسل()4ل رثعل غصلبسثت يىًللثتب عل غريالحكقلمجمت لمالمجمت رال
بحث حل ألتايلم لرتزيعلتزبر لبحررثي لح رتعلبح لبح رثي للت للبر ئ لبحثى د لمعلبلبر لبحملرس ل
أ لر ظي لجلتق لرتزيع لبح غص لحمىل ل تب ل لبح لبح رثي لح غذ لبحدى ا لبحمرتسا ليتما لبالد يال
( )

*

لر لبحرلريسلمال ثقلبحثى د .ل

1
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تبحديدىءلتبالركتالبح غ لبألتحألماليت لبالد ياللتبح غ لبحدى ي لماليت لبحديدىءلح مجمت لبحرجريثي لل
تبح غ لبحدى ي لما ليت لبالد يا لتبح غ لبألتحأ لما ليت لبحديدىء لح مجمت لبح ىثا ل لتبحجلتق ل()7ل
يت حلححق.ل
جدول ()7
توزيع حصص مادة قواعد اللغة العربية لمجموعتي البحث
المجموعة الحصة الساعة
اليوم
األولى 8,00
التجريبية
االثنين
الثانية 8,45
الضابطة
الثانية 8,45
التجريبية
الثالثاء
األولى 8,00
الضابطة
ه -الوسائل التعليمية:
رغ لبحثى د ل ألبالرئل لبحتسيىاقلبحر يميي لبحريالب رميلر ىلايالبحرجرثي لحاىحثيى لمجميت رال
يًل
للثبكقلمرسىتلمال يحلربيىثبلبحسيثترب للتبسير مىقلبال يي لبحم ت ي للا ي ل
بحث حلبحرجريثي لتبح ىثا
ٍ
الكرى لبح لبح رثي لبحمئررلرلريسبلحاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتسالح ى لبحلربسال.2018-2017ل
و -بناية المدرسة:
اثئ لبحرجرث لاالملرس لتب ل للتايالغي يالمرجيىتريالتمربيىث يالميال ييحلبحمسيى لت يللل
بحبثىثيقللتبحر تي لتبال ىر للتبح تباحللت لللبحمئى للت ت ىلت جم ى.ل
ز -مدة التجربة:
كى لمل لبحرجرثي لمت يل لتمرسيىتي لحاىحثيى لمجميت رالبحث يحلبحرجريثيي لتبح يىثا للرحلثيل لل
/23ل2017/10ليت لبالد يالتب ي ليت لبحديدىءلبحمتبايلل/26ل.2017/12ل
مستلزمات البحث:
تحديد المادة العلمية:
ري لر لييللبحميىل لبح ميي لبحرييالسيرلرسلايالبد يىءلبحرجرثي للحاىحثيى لمجميت رالبحث يحلبحرجريثيي ل
تبح ىثا لتهيالبحمت يت ى لبحمئيررلرلريسي ىلايالبحكيترسلبألتقلث سي لم يرلب لبحريال رر يىلتزبر ل
بحررثي لمالكرى لبح لبح رثي لبحمئررلرلريسبُلحاىحثى لبحغذلبحدى البحمرتساللبحجلتقل()8ليت حلححق.ل
جدول ()8
موضوعات مادة قواعد اللغة العربية للصف الثاني متوسط المحددة للتجربة
ت
1
2
3
4
5

الموضوعات
المثنى والملحق به
جمع المذكر السالم والملحق به
جمع المؤنث السالم والملحق به
جمع التكسير
المنقوص والمقصور والممدود

الصفحات
3
4
2
2
4

صياغة االهداف السلوكية:
للرئ قلمالب رمىقلبحر سييرب ل
بح لذلبحس تكالبحجيللهتلمىليكر لث لم لل لللتث ثىرب لتب
بحممك لحمىلهتلما ت لبتلمرغت لايبلك رىا لح م ي لبحر و ل( ميل للتآفرتالل2000للص.)35ل
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ب رمللبحثى دىالاالغيىغر ىلحألهلبذلبحس تكي ل ألبحمسرتيى لبحديد لبألتحيألميالرغي يذلث يت ل
)(Bloomل.ل
ت يييألهيييحبلبألسيييىسلغيييىغلبحثى ديييىال()50لهيييلالى ًلسييي تكيىًل ر ييي ل يييأل يييلللميييالبحفثيييربءل
تبحمرفغغيالثىح لبح رثي لتاربايلرلريس ىلتبحئيىسلتبحرئتي لتبحررثي لت لبح سل.ل
تث للبايعلبحثى ديال ألآربءلبحسىل لبحفثربءلل ُجري لبحر ليي لبحيزمي لت ثئيأل يألبألهيلبذل
بحرال غ ل أل سث لمتبائ ل()%80لايجكدرللتثيححقلبغيثحل يلللبألهيلبذلبحسي تكي لثغيي ر ىلبح ىايي ل
()50لهييلاىًلس ي تكيىًلثتب ييعل()10لبهييلبذلحمسييرتللبحم را ي للت()17لهييلاىًلحمسييرتللبح ي للت()23لهييلاىًل
حمسرتللبحراثييللتبحجلتقل()9ليت حلححق.ل
الجدول ()9
عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي لموضوعات التجربة
عدد األهداف السلوكية
المجموع
الموضوعات
المعرفة الفهم التطبيق
8
3
4
1
المثنى والملحق به
7
2
3
2
جمع المذكر السالم والملحق به
7
5
1
1
جمع المؤنث السالم والملحق به
7
3
1
3
جمع التكسير
21
10
8
3
المنقوص والمقصور والممدود
50
23
17
10
المجموع
( )1-2اعداد الخطط التدريسية:
تحمىلكىالب لبللبحفاالبحرلريسي لب للمرا ثى ل جىحل م ي لبحرلريسلللائيللب ي وللبحثى ديىالفاايىًل
رلريسييي لحمت ييت ى ل تب ييللبح يي لبح رثييي لبحرييالسييرلرسلاييالبحرجرثيي للتاييال ييتءلم رييتللبحكرييى ل
تبألهلبذلبحس تكي لبحمغىغ ل ألتايلب متحصللب يىقلحاىحثى لبحمجمت لبحرجريثي للت ألتايلبحاريئ ل
ل مىحصلمالهيحهلبحفايال يألمجمت ي ل
بحر ئ يلي ل(بالسرئرباي )لحاىحثى لبحمجمت لبح ىثا للت لل ُر
مالبحفثربءلالسرايعلآربا لتمي ظىر لتمئرر ىر لح رضلر سيالغيىغ لر قلبحفاالتج ىلس يم ل
ر مال جىحلبحرجرث للت ألتايلمىل ثلبهُلبحفثيربءل ُجريي لبحر يليي لبحيزمي ل ي يىللت غيث لجيىهز ل
ح ر يحل(بحم ي.)1ل
ثالثاً :اداة البحث:
اعداد االختبار التحصيلي:
مالمرا ثى لبحث حلبح ىحالب لبللبفرثىرلر غي الحاىحثيى ل ي ي لبحث يحلبح يىحالايالميىل ل تب يلل
بح لبح رثي للتح ل لرتبارلبفرثىرلجىهزليرغذلثىحغليلتبحدثيى لتي ايالبحمت يت ى لميالكريى لبح ي ل
بح رثيي لح غييذلبحدييى البحمرتسييال ي وللبحثى دييىالبفرثييىربًلر غييي يىًلحئيييىسل دييرل مييتحصللب يييىقلاييالر غيييقل
اىحثى لبحمجمت لبحرجريثيي ل يألتاييلبألهيلبذلبحسي تكي لتمسيرتيىر ىلتم ريتللبحميىل لبح ميي لبحم يلل ل
ح رجرث للت للبسر م لجلتقلبحمتبغ ى لبحرال ولهىلبحثى دىالح حبلبح رض.ل
ل

اعداد جدول المواصفات:
للبحثى دىالجلتقلمتبغي ى لببيرم لم يرلب لبحميىل لبحمئيرر لتبألهيلبذلبحسي تكي لح مسيرتيى ل
بحديد لبألتحألمالبحمجىقلبحم راالحرغ يذلث ت ل)(Bloomلبحم راي للتبح ي للتبحراثيييلل يلللبحثى ديىال
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سث لبهمي لبحمت ت ى ل ألتايل لللبألهلبذلبحك ي لح مت تعلل مىلثىح سث لألهمي لمسرتيى لبألهلبذل
ا لل ل ألتايلبألهلبذلبحس تكي لح مسرتللبحتب لل ألبح لللبحك الحألهلبذ.ل
كمىل لللبحثى ديىال يلللبح ئيرب لحيفرثيىرلبحر غيي الثيـل()30لائير لبفريىريي للتبسيرفرج ل يللل
ائرب لكقلمسرتللمالمجمتعلائرب لبالفرثىرل ألتايلبحتزالبح سثالح مسرتللاالجلتقلبحمتبغ ى لل
ت ييلل لائييرب لبالفرثييىرلبحر غييي الحكييقلمت ييتعل ييألتايييلبألهميي لبح سييثي لح مت ييتعلتبح ييلللبحك ييال
ح ئرب للتبحجلتقل()10ليت حلححق.ل
جدول ()10
جدول المواصفات
وزن المحتوى
االهمية النسبية
%16

معرفة
%20
1

فهم
%34
2

تطبيق
%46
2

العدد الكلي
لألسئلة
5

1

1

2

4

1

2

4

2

4
13
30

الموضوعات

معرفة

فهم

تطبيق

المجموع

المثنى والملحق به
جمع المذكر السالم
والملحق به
جمع المؤنث السالم
والملحق به
جمع التكسير
االسم المنقوص
والمقصور والممدود
المجموع

1

4

3

8

2

3

2

7

%14

1

1

5

7

%14

1

3

1

3

7

%14

1

1

3

8

10

21

%42

3

4

6

10

17

23

50

100

7

9

14

صياغة فقرات االختبار:
ر و لبفريىربفرثىرلمالمر لللبسر ىلبً لحمىليربهل لللمالفثربءلبحئيىسلتبحرئتي لثج بلمالبا قلب تبعل
بالفرثىرب لبحمت ت ي لحئلرربل أل يىسل تبر لر يمي لحب لمسرتيى ل ئ ي لمفر للب ىا لرحألححقلبال
هحهللبالفرثىرب لررغذلثىحمرت لبكدرلمالبالفرثىرب لبحمت ت ي لبألفرللمال يحلبمكى ي لبسر مىح ىل
االرئتي لب تبعلمالبحم ىرب ل(بحكثيساللتغىححلل2000للص.)176ل
ت للل لللائرب لبالفرثىرلبحر غي البحث ليلثـل()30لائر لبفريىري لمال تعلبالفريىرلمالمر للل
تثجرث لثلباقلللت للتزعلمت تعلبالجىث لبحغ ي ل بتبايىًلثيالائرب لبالفرثىر.ل
صدق االختبار )(Test validity
مال جقلبحر ئيلمالغليلبالفرثىرلبسر مقلبحغليلبحظىهريلتغليلبحم رتل.ل
أ -الصدق الظاهري )(Face validity
لائرب لبالفرثىرلبحثىح ل()30لائر لبفرثىري ل أل لللمال
حر ئييلمالغليلبالفرثىرل ُر
بحمرفغغيا لاا لبح لبح رثي لتارباي لرلريس ى لتبح ت لبحررثتي لتبح سي لتملرسا لبح لبح رثي ل
تملرسىر ىلالسرايعلآربا لتمي ظىر .ل
ب رمل لبحثى دىا ل سث لب ىي ل( )%80لما لبحفثربء ل سىسى ً لحئثتق لائرب لبالفرثىر لححب ل ُثئا ل أل
ائرب لبالفرثىرلجمي ىلح غتح ىل أل كدرلمال سث لبالر ىي.ل
ب -صدق المحتوى )(Content Validity
ح ر ئييلهحبلبح تعلمالبحغليلايثللمالر ليللمجىقلبحم رتللبححيليربلل يىسبلتث ىءلبسا لبتل
ائرب لرمدق لهحب لبحمجىق لتما لد و لرئلي لبحم رتل لح فثربء لحيئتمتب لث ص لبح ئرب لم ائيى ً لترئلير لمللل
رمدي ىلح م رتللبحمربلل يىسبل(بثتل ي لل1987للص.)280-279ل
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حححقل وللبحثى دىالبفرثىرلر غي يىلاال تءلجلتقلبحمتبغ ى للغم لح حبلبح رضلتر و ل ر بل
ألمجمت لمالبحفثربءلتبحمرفغغيالاالبح لبح رثي لتاربايلرلريس ىلتبح ت لبحررثتي لتبح سي ل
تملرسالبح لبح رثي لتملرسىر ىللتثححقلرمكالبحثى دىالمالبحردثحلمالغليلبحم رتللح ئرب لبالفرثىرل
تغي ير ى.ل
اعداد تعليمات االختبار:
ت علبحثى دىالبحر يمى لبآلري :ل
لتمفرغر ل أ ل لر لبإلمكىال لتبا لرثيال
 -1ر يمى لبالجىث  :لبا لر يمى لبالجىث ليج لبا لركتا لتب
ح مر ميالبحما ت لم للتاريئ لرسجيقلبالجىثى لتبحت لبحمفغصلحيجىث .ل
ت للرم لغيىغ لبحر يمى لبحفىغ لثىالفرثىرلتكي ي لبالجىث ل ىللتب اىءلاكر لمال لللبح ئرب ل
بحك التزمالبالجىث .ل
لبجىث ل متحجي لح ئرب لبالفرثىرللتفغغ للرج لتب ل لح ئر لبحرالربيرل
 -2ر يمى لبحرغ يح:لت
رحألبالجىث لبحغ ي للتغ رلحإلجىث لغيرلبحغ ي للت تم لبح ئرب لبحمررتك لتبألفرللبحرالر مقل
بكدرلمالبفريىرلم ىم لبح ئر لغيرلبحغ ي للتكى لب غأللرج لر غقل ي ىلبحاىحث ل()30للرج .
التجربة االستطالعية:ل
ح رضلم را لبحمل لبحرالرسر ر ىلبالجىث ل البالفرثىرللتت تحلائربربلتكبذلبح ىمضلم ىل
اثئ ى لبحثى دىا ل أ ل ي لممىد لح ي لبحث ح لمكت لما ل( )40لاىحث لما لاىحثى لاا لملرس ل(دى تي ل
لتغيرلغىم لحلللبحاىحثى لتبالبحت لبحمسر ريلاال
بسمىءلح ث ى )للاىر حلبالبح ئرب لكى لتب
بالجىث ل الائرب لبالفرثىرل()40لل يئ .ل
التحليل االحصائي لفقرات االختبار:
اثيلبحثى دىالبالفرثىرل أل ي لبسراي ي لمكت لمال()150لاىحث لمالاىحثى لبحغذلبحدى ال
بحمرتسا لاا لملرس ل(دى تي لبسمىء لح ث ى ) لثرىريخ ل2017/12/16ل لث ل لبا لردث لبحثى دىا لما لب ىءل
رلريسلبحمت ت ى لبحم لل لح رجرث ل ثقلهحبلبحرىريخ.ل
ُ
تث للرغ يحلبجىثى لبحاىحثى لرُ رث للرجىر الر ىزحيى ًلت لل فرير لب ألت تاجل()%27لم ىل
ثتغ ىلبا قل سث لح متبز لثيالمجمت ريالمرثىي ريالمالبحمجمت لبحك ي لحلربس لفغىاصلبح ئرب .ل
ت للث ال لللبحاىحثى لاالبحمجمت ريالبح يىلتبحل يىل()82لاىحث للتايمىليجرالرت يحلبجربءب ل
بحر يقلبال غىاالح ئرب لبالفرثىر.ل
 -1مستوى صعوبة الفقرات Difficulty level
ل ل سى لم ىمق لبحغ تث لحكق لائر لما لائرب لبالفرثىر لتج ول لب ى لررربتح لثيا ل(41ل)0لل
(69ل)0ل).(Bloom, 1971, P:66ل
 -2قوة تمييز الفقرة Discrimination power
سث لبحئت لبحرمييزي لحكقلائر لمالائرب لبالفرثىرلتجلر ىلررربتحلثيال(41ل)0لل(71ل.)0ل
 -3فاعلية البدائل الخاطئة Effectiveness of distracters
لل سى لا ىحي لبحثلباقلبحفىاا لغيرلبحغ ي لحكقلائر لمالائرب لبالفرثىرلمالمر لللتج ولل
ب ى لررربتح لثيا ل(07-ل)0ل ل(22-ل .)0لتهحب لي ا لبا لبحثلباق لغير لبحغ ي ل ل لجحث لبحي ى ل لل لمال
اىحثى لبحمجمت لبحل يى ل كثر لما لاىحثى لبحمجمت لبح يىل لتثححق لرئرر لبالثئىء ل أ لبحثلباق لغيرل
بحغ ي ل ألمىلهال ي ىلماللتالر يير.ل
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الثبات )(Reliabity
بسر مق لبحثى دىا لاريئ لتب ل لح سى لدثى لبالفرثىر لتها لاريئ ل(كيتلر -لريربىرلستا)ل
تكىآلرا:ل
كيودر ريتشاردسون )(L.R.20
ح سى لبحدثى لث حهلبحاريئ لتب رملللرجى لراثييلبالفرثىرلبالسراي الاالللملرس ل(دى تي ل
بسمىء لح ث ى )ل لت ل لسمي ل( )100لتر لبجىث لثغتر ل بتباي لما لبجىثى لبتحاق لبحاىحثى ل لد ول
بسرفرج لم ىمقلبحس تح لحكقلائر لتم ىمقلبحغ تث لحكقلائر لتث س لبحرثىيالبحك الحلرجى لبح ي ل
ىقلتجيللثىح سث لحيفرثىرب لغيرلبحمئ ل
()100لاىحث للتث الم ىمقلبحدثى ل(83ل)0لتهتلم ىمقلدثى ل ٍ
بحرالث الم ىمقلدثىر ىل(63ل)0لامىلاتيلاإ ىلر وللجيل ل(.)Hedges, 1966, P:22ل
الصورة النهائية لالختبار:
ث ل لب ىء لبإلجربءب لبال غىاي لبحمر ئ لثىالفرثىر لبغثح لثغتررب لبح ىاي ل ليركتا لما لسؤبقل
تب للتمال()30لائر لمالبالفرثىرلمالمر للل(بحم يل.)2ل
رابعاً :تطبيق التجربة:
برثعلبحثى دىالاالبد ىءلراثييلبحرجرث لمىليجرا:ل
 -1ثىبر لبحثى د لثراثيي لبحرجرث ل أ لاىحثى لمجمت را لبحث ح لبحرجريثي لتبح ىثا ليت لبالد يال
بحمتبايل/23ل 2016/10لثرلريسلبرثعل غصلبسثت يى ً لحكقلمجمت للتبسرمرلبحرلريسلبحأليت ل
بحديدىءلبحمتبايل/19ل.2017/12
لاا لثلبي لبحرجرث لت ثق لبحثلء لثىحرلريس لبح ا لحاىحثى لمجمت را لبحث ح لبحرجريثي ل
 -2ت
تبح ىثا لكي ي لبحر ىمقلمعلاريئ لبحرلريسلحكقلمجمت .
 -3لرس لمجمت رالبحث حلبحرجريثي لتبح ىثا لث س ىل ألتايلبحفاالبحرلريسي لبحرالب لر ى.
 -4اثي لبالفرثىر لبحر غي ا ل أ لاىحثى لمجمت را لبحث ح لبحرجريثي لتبح ىثا لاا لت لتب ل ليت ل
بالد يالبحمتبايلل/18ل.2017/12لبحسى ل8:30لح رضل يىسلبحر غيق.
 -5ىللراثييلبالفرثىرل ألاىحثى لمجمت رالبحث حلبحرجريثي لتبح ىثا ليت للبحديدىءلبحمتبايل/26ل
2017/12لبحسى لبحدىم لغثى ىًلح رضل يىسلبسرثئىءلبحم تمى .ل
خامساً :الوسائل اإلحصائية:
ر و لبسر مقلبحتسىاقلبال غىاي لبآلري لاالبجربءب لبحث حللتر يقل رىاجب:ل
 -1بالفرثىرلبحرىاال):(t-Testل
 -2مرثعلكىيل()chi- square
 -3م ىمقلبحغ تث
 -4م ىمقلبحرمييز
 -5م ىلح لبحثلباقلبحفىاا .
 -6م ىلح لكيتلرل–لرريبىرلستال()K.R.20
 -7مرثعلآيرىل.ل
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الفصل الرابع
عرض النتيجة وتفسيرها
ير مالهحبلبح غقل ر ىًلح رىا لبحرالرتغقلرحي ىلبحث حلللتمالد و لر سيرهىلاال تءلار يي ل
بحث يح.لت ييلللمسيرتللبحلالحي ل() 0.05لالفرييىرلم تيي لبح يرتيلثيييالمرتسياى لبحمجمييت ريالبحرجريثيي ل
تبح ييىثا لح ر يييرالبحث ييحلحر ييرو ذلبدييرلبحمر يييرلبحمسييرئقل( مييتحصللب يييىق)لاييالبحمر يييريال(ح ر غيييق)ل
ت(بالسرثئىء)لثىسر مىقلبالفرثىرلبحرىاالح ي ريالمسرئ رياللل(.)t-Testل
أوالً :عرض النتائج:
لللللر رضلبح رىا لاال تءلار يرالبحث حلت ألبح تلبآلرا:ل
أ -الفرضية االولى (:التحصيل)
"حيسله ىقلاريلحتللالح لب غىاي ل للمسرتلل(05ل)0لثيالمرتسياللرجيى لر غييقلاىحثيى ل
بح تبراليلرسالمىل ل تب للبح ي لبح رثيي لثىسير مىقلب ميتحصللب ييىقللتمرتسياللرجيى لر غييقلبحاىحثيى ل
بح تبراليلرسالبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بالسرئرباي )".ل
تح ر ئييلمييالهييحهلبح ر يي لبسيير مقلبالفرثييىرلبحرييىاالح ي رييالمسييرئ ريال)(t-Testللتير ييحلمييال
بحجلتقل()11لبالبحمرتسالبح سىثالحيلرجى لاىحثيى لبحمجمت ي لبحرجريثيي ل(320ل)25للرجي لايال ييال
كيييىالبحمرتسيييالبح سيييىثالحاىحثيييى لبحمجمت ييي لبح يييىثا ل(920ل)21لتث ييي لبحئيمييي لبحرىايييي لبحم سيييتث ل
(402ل)3للتهييال كثييرلمييالبحئيم ي لبحرىايي لبحجلتحيي ل(12ل)2ل ييللمسييرتلللالحي ل(05ل)0لتلرجي ل ري ي ل
(.)48ل
الجدول ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طالبات
مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي البعدي
القيمة التائية
مستوى
درجة
عدد افراد المتوسط االنحراف
التباين
المجموعة
الحرية المحسوبة الجدولية الداللة
الحسابي المعياري
العينة
5,076 2,853 25,320
25
التجريبية
0,05
2,12 3,954
48
8,691 2,948 21,920
25
الضابطة
ل

تهحب لي ا لتجتل لاري لحي للالح لب غىاي لثيا لبحمجمت ريا لبحرجريثي لتبح ىثا لاا لمر يرل
لبح ر ي ل
بحر غيقل لتحغىحح لبحمجمت لبحرجريثي لبح تبرا للرساو لبحمىل ل(ثج متحص للب يىق) لارا
بحغ ري .ل
ل
ب -الفرضية الثانية ( :االستبقاء)
"حيسله ىقلاريلحتللالح لب غىاي ل للمسرتلل()0.05لثيالمرتساللرجى لاىحثى لبحمجمت ل
بحرجريثي لبح تبرا ليلرسا لمىل ل تب ل لبح لبح رثي لثىسر مىق ل متحص للب يىقل لتمرتسا للرجى لاىحثى ل
بحمجمت لبح ىثا لبح تبراليلرسالبحمىل ل س ىلثىحاريئ لبحرئ يلي لاالبسرثئىءلمىل ل تب للبح لبح رثي ".ل
تح ر ئيي لما لهحه لبح ر ي ل ترا لثيا ل رىا لبحمجمت ريا لبحرجريثي لتبح ىثا ل لت ل ل سى ل
بحمرتساى لتبحرثىي ى لب رز لبحمجمت رىالبحلرجى لبحمثي لاالبحجلتقل(.)12ل
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الجدول ()12
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية والمحسوبة والجدولية لدرجات طالبات
مجموعتي البحث في اختبار االستبقاء
القيمة التائية
مستوى
درجة
المتوسط االنحراف
التباين
المجموعة العدد
الحرية المحسوبة الجدولية الداللة
الحسابي المعياري
التجريبية 6,975 2,641 24,320 25
0,05 2,12
2,965
48
8,335 2,887
22
الضابطة 25
ير حلمالجلتقل()12لبالمرتساللرجى لبحمجمت لبحرجرثي لبحراللرس لثج متحصللب يىقلكىال
(320ل)24لتبحرثىيال(975ل)6لاال يالكىالمرتساللرجى لبحمجمت لبح ىثا لبحراللرس لثىحاريئ ل
بحرئ يلي ل( )22لتبحرثىيا ل(335ل )8لتكى لبحئيم لبحرىاي لبحم ستث ل(965ل )2لبكثر لما لبحئيم لبحرىاي ل
بحجلتحي لبحثىح ل(965ل)2لتهالحب للالح لب غىاي ل للمسرتلل()0.05لتلرج ل ري ل()48لتحمغ ل
لبح ر ي لبحغ ري لبحدىثر .ل
بحمجمت لبحرجريثي لللتثححقلرا
ثانياً :تفسير نتيجتي البحث:
 -1بحررىثعلبحم ائالأل ميتحصللب ييىقلثميىلي ريتيلميالفايتب لمرس سي لرسي لايالر ميي لبلربقلبحاىحثيى ل
تا م الحمىلير مالثبلمالفاتب للتكححقلر مي لبحرتبغقلحلي ا.
 -2بح تبرلتبحم ى ب لتبحر ى قلباليجىثالثيالبحاىحثى لتبحم ولرس لتر يا لبح رصلح الح ر كييرلايالمتب يذل
بحر و لبحمفر للتممىرسر ال م يى ل ئ ي لمالفيقل يقلبأل بيا لت يرضلبسيرجىثر الل ميقل يأل
ر زيييزلرتحلبحمبييىرك لتبحر ييىتاللتكييححقلر زيييزلاكيير لبحيير و لتبحرييالج ي لبحاىحثي لم ييتربًلح م ي ي ل
بحر يمي .
 -3ربجيعلبحاىحثى لترئثقلآربا التر زيزلبجىثر المال ثقلبحملرس لاالبد ىءلبحمرىث لتبحم ى ب لكيىالحيبل
لترلكثيرلاالر مي لم ىرب لبحر كيرلحلي ا.
 -4بالب متحصللب يىقلث ىاي لر مقل ألرثاللبحم تمى لبحسيىثئ لثىحم تميى لبحميربللر م يىلتر ميقل يأل
ر ئييلبحرربثالثيالبألاكىرلبحمفر لث يحليغثحلبحر و لحبلم أللكمىلب ىلرسى للبحمر ل ألربيكيقل
بحم ت لثغتر لغ ي لاالحهاللتححقلمالفيقلمفااى لبحم ىهي لتبحرسيت لتبحغيترلتبألبيكىقل
تغيرهىلحرس يقل م ي لبحر و لكمىلبلللبحألزيىل لبحئلر ل ألبال ر ىظلثىحم تمى لحمل ل اتق.
 -5ه ىقلمجمت لمالبح تبمقلبحرال در لاالبال ر ىظلثىحر و لللتمالثي ىلتجتللبحرتبثالبحلبف ي لح مىل ل
بحمر مي للتر ظيم ييىلت ي ر ييىلثيىحمر لللا ييالألرسي قلبحير لائيياللحك ييىل غيير لبتلسي لحي ر ييىظل
بحجيلللتحمىلكىال متحصللب يىقلي االلتربًل كدرلبيجىثي لح اىحثى ل مىلهتل ييبلايال ىحي لبحمجمت ي ل
بحراللرس لثىحاريئ لبحرئ يلي ل(بألسرئرباي )لكىالححقل ىميًلس قلبال ر ىظلثىحم تمى لحلللمجمت ل
متحصللب يىق.ل
تجىء لهحهلبح ريج ل ألبحرغ لمالبالفريذلاالبحثيا لتاثي لبحمىل لتبحمر ي لبحلربسيي لمر ئي ل
مييعل ريييىا لبحلربسيييى لبحسيييىثئ لكلربسييي ل(بح ريثيييىتيلل)2011لتلربسييي ل(بح ييييىتيلل)2012للتلربسييي ل(ل
بحثي ى الل)2015لتلربس ل(رتاييلل)2017لل
حجم تأثير انموذج دانيال في التحصيل:
تحم را لبدرلبسر مىقلب متحصللب يىقلاالبحر غيقلحلللاىحثى لمجمت رالبحث حلل ىم لبحثى دىال
ثىسر مىقلم ىلح ل ج لبحرجديرللرحل ىم لث سى لمرثعلر يىل).(n2ل
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الجدول ()13
اختبار التحصيل

T

درجة االختبار البعدي

6,954

n2

حجم التأثير

0.127

كبير

ير حلمالبحجلتقل()13لبال ج لرجديرلب متحصللب يىقل ألبحر غيقلحلللبحمجمت لبحرجريثي ل
كىا لكثيربًل لتما لبحم رمق لبا لب متحص للب يىق لكىا لح ُب لبألدر لبحكثير لاا لر ى ق لبحاىحثى لتبدىر للبا ير ال
تبحئيى لثىأل با لث ى ي لتبيجىثي لتبثلبءلبحر يللممىلسى لهال ألراعلمسرتللبحر غيقلحلي اَّ .
الفصل الخامس

-1

-2
-3
-4

أوالً :االستنتاجات:
ألتايلهحهلبح ريج لبحرالرتغقلرحي ىلبحث حلبح ىحاليمكالبسر رىصلمىليجرا:ل
ب متحصللب يىقلبدث لاى يربل مالبح لتللبحرال جري لاي ىلبحلربس لبح ىحي لاالراعلمسرتللبحر غيقل
حلل لاىحثى لبحغذ لبحدى ا لبحمرتسا لاا لمىل ل تب ل لبح لبح رثي لثىحمتبز لمع لبحاريئ لبحرئ يلي ل
(بالسرئرباي ).
ج لرجديرلفاتب لبحرلريسل ألتايلب متحصللب يىقلاالبحر غيق كىالكثيربً.
سى ل لفاتب لب متحصللب يىقل ألرثالبحمر لثىحمىل لبحلربسي لمالفيقلبحم ى ب لتبح تبرلباليجىثا.
بال سر مىقل متحصللب يىقلحبل درلا ىقلاالبسرثئىءلبحم تمى .ل

ثانياً :التوصيات:
ألتايل ريجرالبحث حلبتغألبحثى دىالثمىليجرا:ل
 -1ب رمىللب متحصللب يىقلاالرلريسل تب للبح لبح رثي لثتغ بُلب متحجى ًلبدث لاى يربلاالر غيقلبحاىحثى ل
االبحمر لبحمرتسا .
 -2ر ميالم ىصلاربايلرلريسلبح لبح رثي لبحمئرر ل ألبحا ث لاالك يى لبحررثي لفاتب لب متحصللب يىقل
ترلريث ل ألبسر مىح ى.
رتر لب لبللثربم لرلريثي لح ملرسيالحرلريث ل ألكي ي لراثييلب متحصللب يىقلاالرلريس للكححقل
-3
ت علبحفاالحراثييلهحبلبال متحصلاالبحرلريس.ل
ثالثاً :المقترحات:
ألتايلبح ريج لبحرالرتغقلرحي ىلبحث حلبح ىحالليئررحلبحثى دىالبجربءلبحلربسى لبآلري :ل
 -1بجربءللربس لبدرلب متحصللب يىقلاالبرجىهى لبحاىحثى ل تلمىل ل تب للبح لبح رثي .
 -2لربس لممىد لح لربس لبح ىحي لحم را لبدرلب متحصللب يىقلاالمر يرب لبفرللك م يى لبح لتبال ر ىظل
ثىحر و للتبالكرسى لاالارتعلبح لبح رثي .
 -3اى ي لب متحصللب يىقلاالبحر غيقلتبحلبا ي لبحم راي لحغ تذللربسي لبفرللحمىل ل تب للبح لبح رثي .
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المصــادرل
أوالً :المصادر العربية:
القرآن الكريم
 -1بثيييتلجيييىلتللغيييىححلم ميييلل()2011لل ييي لبحييي سلبحررثيييتيللا8لللبرلبحمسيييير لح بيييرلتبحرتزييييعل
تبحاثى لل مىا.
 -2ثتلريىشلل سيالم ملل()2007للبحر و لبحم راالللبرلبحمسير لح برلتبحرتزيعلل مىا.
 -3بثتل ي للرجيىءلم ميتلل()1987لل ييىسلترئيتي لبحر غييقلبحلربسيالللبرلبح ي لح بيرلتبحرتزييعلل
مىا.
 -4بثالم ظترللبثتلبح قلجمىقلبحليالم مللثالمكر ل()2005للحسيىالبح ير للا4للبحمج يلل(1لل4لل
11لل14لل)16لللبرلثيرت لح اثى لتبح برللثيرت .
 -5بحثي ى اللتحيللفىحلل ثيلل()2015للبديرلب ميتحجالزبهترييقلتلب ييىقلايالر غييقلايي لبحغيذل
بحدىحييحلبحمرتسييالحمييىل لبح يزيييىءلتلبا ييير لبحم راييي للجىم يي لث ييلبل-لك ييي لبحررثييي ل( ثييالبح يييد )لل
(بارت للكرتربهلغيرلم بتر ).
 -6بحرميماللميستال الجتبلل()2015لل مىحصل ليد لحرلريسلبحم ىهي لبح تي ل رضلراثيئاللا1لل
لبرلبحر تبالح برلتبحرتزيعلل مىا.
 -7رتاييللثبىارلمتحتلل(.) 2017ل درل متحصللب يىقلاالبحر غييقلتبأل ر يىظلثميىل لبحريىريخلحاىحثيى ل
بحغذلبحربثعلبأل لبليل(باللثا)لللمج لك ي لبأللب لللبح للل()122للجىم لث لبللللص.497
 -8بح مييتزللم مييتلل ييتبلل(.)2002لبحربيييللاييالبح ييتلبح رثيياللا1لللبرلبحغي ىءلح بييرلتبحرتزيييعلل
مىا.
ميل للرمى لمفرىرللتآفرتال(.)2001لرلريسلبحلربسى لبالجرمى ي لاالبحر ي لبح ى للص1للمكرث ل
-9
زهربءلبحبريللبحئىهر .
 -10بحلثىغللافريللتاىريلمىهرل(.)1982لبفريىرلبحمغ تاى لبحمررىث للجىم لبحمتغق.
 -11بحرثي اللجم لربيلل()1999للبدرلبسرفلب لبحر حي لبحربج لاالر غيقلا ثي لبحمر ي لبال لبليي ل
االمىل ل تب للبح لبح رثي للمج لك ي لبحم مياللبح للل(.)16
 -12بحربتيللب مللث رلهتيليل()2011للبالرجىهى لبحماتر لاالبغتقلرلريسل تب للبح ي لبح رثيي لل
تسىاقلر م ىللبسثى لبح شلت يج ىلثيالبحتب علتبحامتحللث لبلللبح ربي.
 -13ر ىللكىظ لكريليللتم ليلبحبمريل()1999للبفرثىرلبحرمكالمالبسىسييى لبح ي لبح رثيي للمج ي ل
بحمجمعلبح ماللص4للبحج للبحسىلسلتبألرث تاللث لبلللبح ربي.
 -14زبيرللس لل ال()2009لل"بالفاىءلبح ظي لبح تي لتبسر مىقلبح ىمي لايمىلير لحلثبلماثئيتل سي ل
بح لبح رثي "للمج لليىحأللع(.)33
 -15زبيرللس لل اللتبيمىالبسمى يقل ىيزل()2011للم ىه لبح لبح رثي لتاربايلرلريس ىللمرر أل
ح كرى لبح رب اللثيرت .
................ -16لتآفييرتال(.)2013لبحمتسييت لبحبييىم لبسييرربريجيى لتاربايييلت مييىحصلتبسييىحي ل
تثربم للص1لللبرلبحمرر أللث لبل.
 -17زهييربالل ىمييلل ثييللبحسييي ل()1995لل ي لبحي سلبح مييتل"بحا تحي لتبحمربهئي "للا5لل ييىح لبحكري لل
بحئىهر .
 -18زيرتاللكمىقل ثللبح ميلل()2004للرلريسلبح ت لح لرؤي لث ىاي للا2لل ىح لبحكر للبحئىهر .
 -19س تليللم أل ثللبح ىليل()1998لل"ا ىحي لبسرفلب ل متحصلبحر و لبحث ىاالايالريلريسلبح يت ل يأل
ر مي لبحر كيرلبالثركىريلحلللريميحلبحغذلبحفىمسلبالثرلباا"للبحمؤرمرلبح ىحمالبحدى اللب لبللم ي ل
بح ييت لبحئييرالبح ييىليلتبح بييرياللبحمج ييللبحدييى اللبحجم يي لبحمغييري لح ررثيي لبح ميي للجىم ي ل يييال
بحبمسللبحئىهر .
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-30
-31
-32
-33

-34

ب ي ىر لل سيياللتزي ي لبح جييىرلل()2003للم ج ي لبحمغييا ى لبحررثتي ي لتبح سييي لل ييىح لبحكر ي لل
بحئىهر .
بحاييىاالل م ي للهييشلار ييىال()2007لل"بحث ييحلبحييلالحالاييالر سيييرلبألمدييق"للجىم ي لث ييلبلللك ي ي ل
بحررثي ل(بثالربل)لل"رسىح لمىجسريرلغيرلم بتر ".
ا يم ي للربييليلب مييللللتآفييرتال()2011لللبحم ييىهي لبح تي ي ل ييللبألا ييىقلبسس ي ىلللم ىربر ييىللل
رلريس ىللرئتيم ىلللا3لللبرلبحمسير لح برلتبحرتزيعلتبحاثى للل مىاللبالرلا.
بح لتباللزيللس مىاللتم مللاؤبلل()2008للر ظيي لبحريلريسلثييالبح ظريي لتبحراثيييلل يىح لبحكري ل
بح ليحلح برلتبحرتزيعلل مىا.
اىللبثربهي لم ملل()2006للبحمرجعلاالرلريسلبح لبح رثي للا2للمركزلبحكرى لح برللجىم ل
بحئىهر للك ي لبحررثي .
تبالل ثللبح ميلل متليللتآفرتال()2017لبح لبح رثيي لح غيذلبحديى البحمرتسيالللجم تريي ل
بح ربيلل120للا1لللتزبر لبحررثي لللبحمليري لبح ىم لح م ىه .
ييتل للب مييللس ي يمىال()1998للبحئيييىسلتبحرئييتي لاييالبح م ي ي لبحرلريسييي للا3للبحماث ي لبحتا ي ي لل
بالرلا.
بح ريثىتيللزهترلكىظ ل()2011لل"بدرلب متحصللب يىقلتلربي رلاالبكرسى لبحم ىهي لبحثيغيي لحيللل
اىحثى لبحغذلبحفىمسلبأللثا"للمج لبحررثي لبالسىسي للع(.)69
اىمالليتسذل()1989للسيكتحتجي لبحر و لتبحر ي لبحغي اللا1لللبرلبحبيرتيلح بيرلتبحرتزييعلل
مىا.
مجييىترللم مييللغيييحل()2000لل رييلريسلبح يي لبح رثييي لاييالبحمر يي لبحدى تييي لبسسييبلتراثيئىرييبل
بحررثتي لللبرلبح كرلبح رثاللبحئىهر .
م مييللل ىس ي ل زيييزللتآفييرتال()2010للمربييللمييلرسلبح يزيييىءلح غييذلبحدييى البحمرتسيياللا1لل
بحمليري لبح ىم لح م ىه للتزبر لبحررثي للث لبل.
مر اللرتاييللتم مللم متللبح ي ل()2002للاربايلبحرلريسلبح ىم للا1لللبرلبحمسيير لح بيرل
تبحرتزيعللبألرلا.
بحمتستيلل ج ل ثللهللالغىحال()2009للغ تثى لر لميىل ل تب يللبح ي لبح رثيي للجىم ي لميسيىالل
ك ي لبحررثي لل(رسىح لمىجسريرلغيرلم بتر ).
غرلهللالل مرل ثللبحر مال()2010للرل المسرتللبحر غيقلتبال جىزلبحلربسالبسثىثبلت يجبلل
ا2لللبرلتباقلح برلل مىا.
يىسييياللتبديييل ثييللبحكييري ل() 1999لل"بدييرلبسييرفلب لبحم ييىهي لبح يزيىاي ي لثىسييرفلب لفييرباالبحم ييىهي ل
ت مييتحصلهي ربرىثييىلاييالبحر غيييقلبحم راييالحا ثي لك يي لبحم ميييا"للجىم ي لث ييلبلللك يي لبحررثيي ل(بثييال
بح يد )للبارت للكرتربهلغيرلم بتر .
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الملحق ()1
خطة انموذجية لتدريس قواعد اللغة العربية للمجموعة التجريبية باستعمال انموذج دانيال
لللبحمىل /ل تب للبح لبح رثي ل
للللللللل ل
بحغذلتبحب ث /لبحدى الل ل
للللللللل لللللبحمت تع/لبحم ئتصلتبحمئغترلتبحمملتلل
بحيت لتبحرىريخ/ل ل
األهداف العامة:ل
 -1ر ريييذلبحا ث ي لثئييلرلمييال تب ييللبح ي لبح رثي ي لحغييتالبحس ي ر لتب يم ي لمييالبحفاييجلترئتيم ييىلمييال
بأل تجىصلتج ىلاى لس يم .
 -2رت يحلم ىهي ل تب للبح لبح رثي لبحرالر م ر ىلكر ل تب للبح لبح رثي لاالبحمر لبحدى تي .
 -3زيىل لا لبحا ث لح رربكي لبح ىم لترت يحلبسثى لغمت ىلد لر غيقلبجزبؤهىلر غييًليسيى له ل
ث للححقل ألرركيث ىلمالجليللرركيثىًلتب ىً.
 -4رمريالبحا ث ل ألل لبحر كيرلت ألبحث حلبح ئ التبحئيىسلبحم ائا.
 -5م ىكى لبحا ث لبألسىحي لبحغ ي لترمري ل ي ىل ألتايلبسسلل يئ لتم ثتا .
 -6زيىل لدرت لبحا ث لبح تي لث قلمىلي رضل ي لمالبألمد لتبحبتبهللتبألسىحي لحب لبحم يألبحئيي ل
تبحغيىغ لبحث ي .
 -7بالاىل لماللربس لبحا ث لحئتب للبح لبح رثي لاالر ي لبح ى لبالج ثي لبألفرللكىال ك يزي لمديً.
 -8ر مي ي لبرجىهييى لبحا ث ي ل ي تلبال رييزبزلثىح ي لبح رثي ي لتبال جييى لث ييىلثتغ ي ىلح ي لبحئييرآالتبحكر ي ل
بحسمىتي لتبحمسرت ث لحم ىمي ى.
 -9رئليرلبحا ث لحج تللبح تييالبح ر لاالبح ىظل ألبح لبح رثيي لميالفييقلرئ ييلهىلتبلربقلبهميي ل
هحهلبحئتب للتلترهىلاالبح ىظل ي ىلزيىل ل ألر مي لبحرغث لاالبحمسىهم لث حهلبحمسؤتحي ل.
 -10زيييىل ل ييلر لبحا ث ي ل ييألباللبءلبحممدييقلح م ييألاييالريييت لبحئييرآالبحكييري لتب بييىءلبحب ي رلت ييربء ل
بح غتصلبأللثي لثىالاىل لمال تب للبح لبح رثي لبحرالرلرسلاالهحهلبحمر .
(تزبر لبحررثي لل2012للص)1ل
األهداف الخاصة:
 -1ر ريذلبحاىحثى لثمت تعلبحم ئتصلتبحمئغترلتبحمملتل.
 -2رمكيالبحاىحثى لمالبسر مىقلبس لبحم ئتصلتبحمئغترلتبحمملتللتمرب ى لححقلاالبحكي لتبحكرىث .ل
األهداف السلوكية :ج قلبحاىحث ل ىلر ل ألبا:
 -1ر رو ذلبالس لبحم ئتص.
 -2ر رو ذلبالس لبحمئغتر.
 -3ر رو ذلبالس لبحمملتل.
 -4ر ريلثيال مقلبالس لبحم ئتصلتبحمئغتر.
 -5ر لللبحغ ى لبحمميز لحيس لبحم ئتص.
 -6ر لللبحغ ى لبحمميز لحيس لبحمئغتر.
 -7ر لللبحغ ى لبحمميز لحيس لبحمملتل.
 -8ر لللسث لر تيالبالس لبحمئغترلرحبل ُحا لبح بلح ظىًلاللفاىً.
 -9ر لللسث ل حذليىءلبحم ئتصلح ظىًلاللفاىًلاالبحراعلتبحجر.
 -10ر لللسث لر َّلليىءلبالس لبحم ئتصلبحم حتذلرحبلكى ل كر لم ت .
 -11ر للل تبعلبالس لبحمملتل.
 -12ر ر لبالس لبحم ئتصلب ربثىًلغ ي ىً.
 -13ر ر لبالس لبحمئغترلب ربثىًلغ ي ىً.
 -14ر ر لبالس لبحمملتللب ربثىًلغ ي ىً.
 -15ر االبمد ل البح ىال لبال ربثي لحيس لبحم ئتصلبحم رل.
 -16ر االبمد ل البح ىال لبال ربثي لحيس لبحمئغترلبحم رل.
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 -17ر االبمد ل البح ىال لبال ربثي لح مد ألبحم ئتص.
 -18ر االجم ل البالس لبحمملتللرحبلكى لهمزربُلم ئ ث لرحألتبتلتبالكى لح رج يح.
 -19ر االجم ل الجمعلبحمملتللاال ىح لبحمؤ ح.
 -20ر االجم ل البحجمعلبحمملتللاالبح مز لبألغ ي لاالجمعلبحمحكرلبحسىح .
 -21ر االبمد ل البح ىال لبال ربثي لح مد ألبحمئغتر.ل
الوسائل التعليمية:
بحسثتر للتب ي لبحثترلللتبحغترلتبحمفااى .ل
المرحلة األولى :التعليم المباشر 45( :دقيقة لجميع المراحل)
بحملرس ل(بحثى د ):للرس ىلح حبلبحيت لهتلبحم ئتصللتبحمئغترللتبحمملتل.ل
ل
االسم المنقوص

انواع االسم من
حيث البنية

االسم

االسم

الممدود

المقصور
اهداف الدرس

مفهوم

مفهوم

مفهوم

االسم

االسم

االسم

المقصور

الممدود

المنقوص

جمع

تثنية االسم

تثنية االسم

جمع االسم

االسم

المقصور

المنقوص

المنقوص

المقصور
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المرحلة الثانية :المراجعة:
المدرسة (الباحثة) :درسنا في الدرس السابق موضوع تدريبات عامةة عىةم مةا سةبرا دراسة فةي
الصف األول الم وسط ،فما هي الجمىة االسمية؟
 طالبة :هي الجمىة ال ي تبدأ بأسم.
 المدرسة (الباحثة) :احسنا ،وما هي الجمىة الفعىية؟
 طالبة :هي الجمىة ال ي تبدأ بالفعل.
(ركض الول ُد)؟
ا ،وما نوع الجمىة
َ
 المدرسة (الباحثة) :احسن ِ
 طالبة :جمىة فعىية.
فيك ،وما اعراب الجمىة السابرة؟
 المدرسة (الباحثة) :بارك هللا ِ
ماض مبني عىم الف ح.
ركض :فعل
 طالبة:
َ
ٍ
الول ُد :فاعل مرفوع وعالمة رفع الضمة.
ا ،وموضوعنا لهذا اليوم هو المنروص ،والمرصور  ،والممدود.
 المدرسة الباحثان :احسن ِ
المرحلة الثالثة :االستعراض
المدرسة (الباحثة) :ما نوع األسماء ال ي تح ها خط؟
(أ)ل جاء الراضي إلم المحكم ِة.
(ب)ل ان الساعي إلم الخير كريم.
(ج)ل سى ْم ُ
ا عىم الراعي.
 طالبة :الجمىة األولم في الكىمة ال ةي تح هةا خةط هةي (الراضةي) هةي
اسم منروص آخره ياء الزمة وكسور ما قبىها.
 طالبة ثانية :الجمىة الثانية في الكىمةة ال ةي تح هةا خةط هةي (السةاعي)
هي اسم منروص آخره ياء الزمة مكسور ما قبىها.
 طالبةة ثالثةةة :الجمىةة الثالثةةة ال ةةي تح هةا خةةط هةةي (الراعةي) هةةي اسةةم
منروص آخره ياء الزمة مسكور ما قبىها.
 المدرسة (الباحثة) :ما اعراب األسماء ال ي تح ها خط في الجمل السابرة.
 طالبة :الجمىة األولم في االسم (الراضي) تعةرب فةاعالم مرفوعةا م بالضةمة المرةدر عىةم اليةاء منة مة
ظهورها الثرل.
 طالبة ثانية :الجمىة الثانية في االسم (الساعي) تعرب اسم ّ
إن منصوبا م بالف حة.
 طالبة ثالثة :الجمىة الثالثة في االسم (الراعي) تعرب اسما م مجرورام بالكسر المردر عىم الياء من م
ظهورها الثرل.
 المدرسة (الباحثة) :وما هي حاالت تثنية المنروص؟
 طالبة :يثنم المنروص في حالة الرف باأللف والنون المكسور .
ساعيان
ساعي  تبرم ياء المنروص مف وحة
 طالبة ثانية :يثنم المنروص في حالة النصب بالياء والنون المكسور (.قاضيي )
 طالبة ثالثة :يثنم المنروص في حالة الجر بالياء والنون المكسور (.قاضيي )
 المدرسة (الباحثة) :وان كانا ياء المنروص محذوفة ترد عند ال ثنية ،وتحذف إذا لم يك محىم بةأل او
كان غير مضاف.
 طالبة:
محاميان
مثال محام  ترد ياء المنروص وتف ح
داعيان
ترد ياء المنروص وتف ح
داع 
 المدرسة (الباحثة) :ما هو االسم المرصور؟
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 طالبةةة :االسةةم المرصةةور :هةةو اسةةم معةةرب اخةةره الةةف الزمةةة مف ةةو مةةا
قبىها.
 المدرسة (الباحثة)( :إذا نون االسم المرصور ،فماذا يحدث؟
 طالبة :حُذفا الف لفظا م ال خطا م في حالة الرف  ،والنصب ،والجر إذا جاء
نكره.
 طالبة ثانية ،في حالة الرف  :جاء مرتضم
 طالبة ثالثة :في حالة النصب  :رأي ُ
ْا مرتضم في المدرس ِة
 طالبة رابعة :في حالة الجر :سى ْم ُ
ا عىم مرتضم
 المدرسة (الباحثة) :ما هي حاالت تثنية االسم المرصور؟
تثنية االسم المقصور:
م
 طالبةةة :ان كةةان االسةةم المرصةةور ثالثيةا ننظةةر إلةةم اكةةل األلةةف ،فرةةد تكةةون
اكىها واو او ياء فعند ال ثنية ترد إلم اكةىها وتةداد األلةف والنةون او اليةاء
والنون:
مثال :عصا ( اكىها واو) ترد عند ال ثنية عصوان
شذا ( اكىها واو) ترد عند ال ثنية شذوان
 طالبة ثانية :رحم ( اكىها ياء) ترد عند ال ثنية رحيان
ف م ( اكىها ياء) ترد عند ال ثنية ف يان
 طالبة ثالثة :وان كان اكثر م ثالثة احرف قىب االلف المرصور إلم ياء دون النظر إلم اكىها:
مسعم ( اكثر م ثالثة احرف) مسعيان
 طالبة رابعة :مبنم ( اكثر م ثالثة احرف) مبنيان
 المدرسة (الباحثة) :كيف تجم االسم المرصور جمعا م مذكر سالمام؟
 طالبة :تجم جم المذكر السالم بديةاد واو ونةون فةي حالةة الرفة ويةاء ونةون
في حالة النصب والجر م حذف أف وابراء الف حة قبل الواو او الياء.
 المدرسة (الباحثة) :م تعطي مثاالم ع االسةم المرصةور فةي حالةة جمة المةذكر
السالم؟
مصطفى
 طالبة:

مصطفين
مصطفون
 المدرسة (الباحثة) :هل يجوز جم االسم المرصور جمعا م مؤنثا م سالمام؟
 طالبة :نعم ،يجم االسم المرصور جمعا م مؤنثا م سالما م بدياد الف وتاء في آخره.
مثال :هدى  هديات
 المدرسة (الباحثة) :ماذا نرصد باالسم الممدود؟
 طالبة :االسم الممدود هو اسم معرب اخره همد قبىها الف مد.
 المدرسة (الباحثة) :م تذكر انواع الهمد ؟
 طالبة :هناك ثالث انواع لىهمد  ،وهي:
 -3همد منرىبة
 -1همد اكىية  -2همد تأنيث
 المدرسة (الباحثان) :م تعطي امثىة ع انواع الهمد ؟
 طالبة :براء  همد اكىية:
 طالبة ثانية :اب غاء  همد منرىبة ع اكل
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طالبة ثالثة :حمراء :همد زائد لى أنيث
المدرسة (الباحثة) :ما هي حاالت تثنية االسم الممدود؟
طالبة:

 -1الهمد األكىية :في حالة الرف
مثال :انشاء  تبرم عند ال ثنية
(الجر انشاءي )
 -2همد تأنيث :في حالة الرف

انشةةاءان (النصةةب انشةةاءي )

مثال :كحراء  ترىب الهمد إلم واو
كحراوي ) (الجر كحراوي )

كةةةةةةةةةةةةةةحراوان (النصةةةةةةةةةةةةةةب

 -3همد منرىبة :في حالة الرف
مثال :كساء  أما ان تبرم او ترىب إلم واو (النصب كساءان /كساوان) النصب(كساءي  /كساوي )

 المدرسة (الباحثة) :يجم الممدود ذو الهمد األكىية جم مذكر سالمام ،ف برم الهمد .
 طالبة :رفّاء  رفاؤون  رفائي
 المدرسة (الباحثة) :وهل هناك جم آخر يجم ب الممدود؟ فما هو؟ بيني ذلك؟
 طالبة :نعم ،هناك جم مؤنث سالم وتعامل همدت معامىة المثنم ،مثل:
انشاء  انشاءات ،سماء  سماوات
 طالبة ثانية :في حال ي النصف والجر مثل :انشاء  انشاءي
 المدرسة (الباحثة) :هل يجوز جم الممدود جم مذكر سالم؟
 طالبة :يجوز جم الممدود جم مذكر سالمام ،ف برم الهمد مثل:
رفاء  رفاؤون – رفائي
 المدرسة (الباحثة) :وهل هناك جم آخر يجم ب الممدود ،فما هو وضحي ذلك؟
 طالبة :هناك جم مؤنث السالم وتعامل همدت معامىة المثنم ،مثل:
انشاء  انشاءات ،سماء  سماوات ،بيداء  بيداوات
المرحلة الرابعة :االستقصاء  /النشاطات:
أقوم ب رسيم الطالبات إلم مجموعات ولكل مجموعة تسمم كاآلتي:
المجموعة األولم :المنروص
المجموعة الثانية :المرصور
المجموعة الثالثة :الممدود
واطىب م كل مجموعة تنفيةذ النشةاطات فةي البطاقةة ( )1واعطةي الوقةا لىطالبةات لى وكةل إلةم
المفهوم وتسجل كل مجموعة ما توكىا إلي م ن ائج.
المرحلة الخامسة :التبيان والتعبير:
انشةةاء – اب غةةاء – حمةةراء – جةةرداء – داعةةي – رحةةم – المه ةةد – مسة دعم – الرامةةي –
هدى

كنفي الكىمات السابرة في الجدول اآلتي:
الممدود
انشاء
اب غاء
حمراء
جرداء

المنروص
داعي
المه د
الرامي
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 المدرسة (الباحثةة) :اك ةب عىةم السةبور الكىمةات الدالةة عىةم مفهةوم االسةم الممةدود بشةكل ازواج
ينطبق وال ينطبق عىم المفهوم ،فاالسم الممدود األمثىة ال ي تنطبق عىية تمثةل غيةر من ميةة لالسةم
المرصور والمنروص وال ي تنطبق عىيها تمثل غير من مية لالسم المنروص والمرصور ال ي تنطبق
عىيها تمثل امثىة ايجابية ومثل امثىة سىبية لالسم الممدود وهكذا.
امثىة عىم االسم المنروص امثىة غير من مية
انشاء
داعي
حمراء
المه د
رمم
الرامي
هدى
الساعي
جرداء
الذاتي
وهكذا بالنسبة لمفهوم االسم المرصةور فعنةد اعطةاء امثىةة من ميةة عىةم االسةم المرصةور هةي امثىةة
ايجابية واألمثىة غير المن مية تمثل االسم المنروص واالسم الممدود.
المرحلة السادسة :الحوار والمناقشة:
 المدرسة (الباحثة) :م خالل األمثىة ال ي ذكرناها فإن االسم الممدود
 طالبة :اسم معرب ين هي بهمد مسبوقة بالف لينة ممدود زائد .
 طالبة ثانية :همدت زائد لى أنيث واكىية ،ومنرىبة.
 المدرسة (الباحثة) :هل يمك تنوي االسم الممدود في حالة همدت زائد لى أنيث ؟.
 طالبة :ال ينون ،ا عالمة رفع الضمة ونصب الف حة وجره الكسر .
 المدرسة (الباحثة) :وإذا كانا همدت اكىية أو منرىبة هل يمك تنوين ؟
 طالبة :نعم ،ينون وتكون عالمة رفع الضمة.
 المدرسة (الباحثان) :وما االسم المنروص؟
 طالبة :اسم معرب ين هي بياء اكىية غير مشدد مسبوقة بكسر .
 طالبة ثانية :يكون معرب ب(ال) أو مضاف ،أو نكر غير مضافة.
 المدرسة (الباحثان) :م م تحذف ياؤه؟
 طالبة :تحذف ياؤه في حال ي الرف والجر وتظهر الف حة عىم اليةاء فةي
حالة النصب.
 المدرسة (الباحثة) :وما االسم المرصور؟
 طالبة :اسم معرب بألف لينة اكىية مرصور او طويىة مثل :ف َم عَصا
 المدرسة (الباحثة) :مةا الفةرب بةي االلةف االكةىية المرصةور  ،وااللةف
الطويىة؟
 طالبة :إذا كانا ألف مرصور (معةرف بة( (ال) أو مضةاف)  ال
ينون مطىرام.
ُ
وينون دائمام.
او طويىة  نكر غير مضافة 
المرحلة السابعة :االختراع:
 المدرسة (الباحثة) :اآلن توكىنا إلم تعريف كل م المنروص والمرصور والممدود.
 االسم المنروص :هو اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبىها وإذا نةون المنرةوص حُةذفا يةاؤه
لفظا م وخطا م في الرف والجر ،وبريا في النصب.
 يثنم المنروص بدياد الف ونون مكسور في حالة الرف وياء ونةون مكسةور فةي حةال ي النصةب
والجر .وإذا كان المنروص نكر منونا م ردت ياؤه المحذوفة.
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 يجم االسم المنروص جم مذكر سةالما م بديةاد واو ونةون مف وحةة فةي حةال ي النصةب والجةر مة
حذف يائ وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مجانسة.
 االسم المرصور :اسم معرب آخره ألف الزمة.
 يثنم المرصور بدياد الف ونون مكسور في حالة الرف وياء ونةون مكسةور فةي حةال ي النصةب
والجر م قىب االلف ياء ان كانا رابعة فصاعدام ،وترّد االلف إلم اكىها ،إن كانا ثالثة.
 يجم المرصور جم مذكر سالما م بدياد واو ونون مف وحة أو ياء ونةون مف وحةة آخةره مة حةذف
ألف وابراء الف حة قبل الواو أو الياء.
 يجم المرصور جم مؤنث سالما م بدياد الف وتاء في آخره.
 االسم الممدود :اسم معرب آخره همد قبىها الف زائد .
 يثنم الممدود بدياد الف ونون مكسور او ياء ونون مكسور في آخره وتبرم همدتة عىةم حالهةا
إن كانا اكىية ،وترىب واوام ان كانا لى أنيث ،ويجوز فيها الوجهان إذا كانا منرىبة.
 يجم الممدود ذو الهمد األكىية جم مذكر سالما م ف برم الهمد .
 يحم الممدود جم مؤنث سالمام ،وتعامل همدت معامىة المثنم.
س /م م تحذف ياء المنروص لفظا م وخطام؟
طالبة :تُحذف في حالة الرف والجر ،وتبرم في حالة النصب.
 المدرسة (الباحثة) :م م ترىب الف االسم المرصور يا مء؟
 طالبة :ترىب االلف يا مء إذا كانا رابعة فصاعدام.
 طالبة :ترّد إلم اكىها إن كانا ثالثة.
 المدرسة (الباحثة) :م م ترىب همد االسم الممدود؟
 طالبة :ترىب همد االسم الممدود ان كانا لى أنيث ،يجوز فيها الوجهان إذا كانا منرىبة.
المرحلة الثامنة :التطبيق:
قبل ان ابدأ بال مرينات الك ابية اتثبا م معرفة الطالبةات وفهمهة ّ الراعةد  ،اوجة اسةخىة اخ باريةة
لجديخات الراعد  ،الغرض منها االطمخنان إلم قدر الطالبات عىم اس عماله ّ الراعد اس عماالم كحيحا م فةي
ال عبير الشفو والك ابي ،وتمثل باألسخىة اآلتية:
 المدرسة (الباحثة) :س /اس خرجي األسماء المنروكة والمرصور والممدود م الجمل اآلتية:
 -1قال تعالم" :وانهم عندنا لم المصطفي االخيار) (ص.)47/
 -2جاء الساعيان إلم الخير.
 -3قال تعالم" :انا انشأنه انشا مء" (الواقعة.)35/
 طالبة :المرصور (المصطفم) ،والمنروص (الساعي) ،والممدود (انشاء).
ا.
 المدرسة (الباحثة) :احسن ِ
بجمل مفيد  ،واضبطها بالشكل:
 المدرسة (الباحثة) :س /2مثىي لما يأتي
ٍ
 -1مثنم مفرد منروص
 -2جم مذكر سالم مفرد مرصور
 طالبة :جاء المحاميان إلم المحكمة.
 طالبة ثانية :سى ْم ُ
ا عىم المرتضي .
 المدرسة (الباحثة) :احسنا ،كيف يمك توضيح تثنية االسم المرصور وجمع جمعا م مذكرام سالمام؟
 طالبة :بمخطط توضيحي تثنية االسم المرصور.
الفه ثالثة
ترد إلم اكىها
(واو)(ياء)

الفه رابعة فأكثر
ترىب ياء
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المرحلة التاسعة :التلخيص والغلق:
 المدرسةةة (الباحثةةة) :اطىةةب مة الطالبةةات اسة ن اج الراعةةد  ،فةةأقول ،واآلن عديداتةةي الطالبةةات ،مةةا
الذ تس ن ج م األمثىة الم ردمة كىها؟
 طالبة :االسم المنروص هو اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبىها.
ا.
 المدرسة (الباحثة) :احسن ِ
 طالبة ثانية :االسم المرصور هو اسم معرب آخره الف الزمة.
 طالبة ثالثة :االسم الممدود هو اسم معرب آخره همد قبىها الف زائد .
 المدرسة (الباحثة) :احسن  ،بارك هللا فيك .
ّ
بعةةد ذلةةك أوجةةد الراعةةد ألن االيجةةاز بجم ة ش ة ات الموضةةوع ويسةةهل عىةةيه حفظهةةا وتةةذكرها
وتطبيرها.

ثم اغىق الدرس باالس عانة بالطالبات م خالل مسابرة او لعبة (لعبة نشر الغسيل).
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الواجب البيتي:
أكىف الطالبات بحل ال ماري الخاكة بموضوع الدرس (المنروص ،والمرصور ،والممدود).

الملحق ()2
فقرات االختبار التحصيلي البعدي بصيغته النهائية
تعليمات االختبار التحصيلي البعدي
عديدتي الطالبة
اقرأ ال عىيمات اآلتية قبل ان تبدأ في االجابة:
منك.
ي ألف هذا االخ بار م ( )30سؤاالم م نوع االخ يار م م عدد والمطىوب ِ
 -1ك ابة البيانات اآلتية:
الشعبة:
الصف:
المدرسة:
االسم:
وذلك في ورقة االجابة المرفرة.
 -2قراء السؤال جيدام قبل األجابة وال ت رك سؤاالم م دون اجابة.
 -3ي كون كل سؤال في هذا االخ بار م عبار تىيها ارب اجابات م بينها اجابة كحيحة.
 -4اخ ار االجابة الصحيحة م بةي تىةك االجابةات بوضة اشةار ( )بةالمرب المناسةب فةي ورقةة
االجابة المرفرة ،وعدم وض االجابة ع السؤال المباشر ألن عمىية ال صحيح س كون عىم ورقة
االجابة فرط.
م
 -5يشار إلم األسخىة ب( )... ،4 ،3 ،2 ،1يشار إلم االجابة ب(أ ،ب ،ج ،د) عىما بأن زم االخ بار
(  40دقيرة).
مثال:
يجم كىمة (قىم):
ب -قالمات
أ-ل اقالم
د -قىمون
ج -قىيمات
السؤال أ ب ج د

ضعي دائر  حول الحرف الذ يمثل االجابة الصحيحة:
 -1إذا كان المفرد مخ وما م ب اء ال أنيث وجبَّ :
ب -زيادت ب اء اخرى.
أ -ابرائ عند االضافة.
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د -حذف عند الجم .

ج -يىي ُ عند االفراد.
 -2قال الشاعر:
م
أبا كبرّأ ،ونَحْ ُ ل ُ بنَيِ ُ
وكان لنا ابو َح ْس عى ّم
تعرب (بَني ُ ) في البيا الشعر السابق:
ب -حال.
أ -كفة.
د -تمييد.
ج -خبر.
 -3كىمة (بَالبل) عىم زنة:
ب -فَ ِعائل.
أ -فَ َعائل.
ُ
د -ف ِعائل.
ج -فَعْائل.
 -4ا الكىمات اآلتية همدت ُ مديد لى أنيث منرىبة واوا:م
ب -انشاء.
أ -حسناء.
د -اسراء.
ج -سماء.
ُ
 -5كىمة (قىسيات) :
ب -اسم أعجمي.
أ -كفة االسم المؤنث.
د -نكر مؤنث بال اء.
ج -مصفر ما ال يعرل.
 -6قال الشاعر:
جاو ْز ُ
وماذا تبرم ال ّش َع َراء َمبنّم
َوقَ ْد َ
ت َح َّد األرْ بَعي ِ
يعرب ما تح ُ خط:
ب -مفعول مطىق.
أ -مضاف إلي .
د -عطف.
ج -بدل.
(قةاض) اسةم مجةرور
قةاض ال يظىة ُم عنةده أحةد) كىمةة
 -7في الجمىة اآلتية (سةىم المظىةوم شةكواه إلةم
ٍ
ٍ
حذفا يائ ُ عند:
ب -االضافة.
أ -ال نوي .
د -الجر.
ج -ال شديد.
 -8كىمة (بنّاء) همدت منرىبة ع :
ب -الياء.
أ -االلف.
د -الواو.
ج -النون.
 -9قال الشاعر :فإذا األرض والبحار سواء في خالف كالهما غادران
تعرب كىمة (كالهما):
ب -مب دأ مرفوع.
أ -خبر مرفوع.
د -مضاف إلي مجرور.
ج -توكيد معنو .
 -10قال حكيم (يا بني جةال العىمةاء بركب يةك ،وانصةا الةيهم بأذنيةك) الكىم ةان (ركب يةك ،واذنيةك)
حُذفا النون المكسور م آخرهما ألنهما مضاف ان إلم:
ب -االسم الظاهر.
أ -الضمير الياء.
د -الضمير الكاف.
ج -االسم المردر.
 -11االسم المنروص اسم معرب آخره ياء الزمة:
ب -مضموم ما بعدها.
أ -مف و ما بعدها.
د -الضمير الكاف.
ج -مكسور ما قبىها.
َ
 -12الفعل األكىي لكىمة (قرّاء):
قرأ.
أ -قرّأ.
بَ -
د -قرُأ.
قرأ.
جِ -
 -13أ الجمل اآلتية فيها جم مذكر سالم:
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ب -هؤالء مدرسو المدرسة.
أ -هذا مدرس المدرسة.
د -هذان مدرسا المدرس ِة.
ج -تىك مدارس المدرسة.
 -14يعامل جم ال كسير معامىة االسم المفرد في االعراب:
ب -نصبام.
أ -رفعام.
د -كل ما ذكر اعاله.
ج -جرام.
رض ومةا بينهمةا رب المشةارب) تعةرب كىمةة
 -15قال تعالم( :ان الهكم لواحد ربُ السةماوات واال
ِ
(الصافات )1،
(السماوات):
ب -تمييد.
أ -كفة.
د -حال.
ج -مضاف الي .
 -16بجم كىمة (خىير ):
ب -خىرة.
أ -خالئق.
د -خالب.
ج -خىيرة.
 -17ا الكىمات اآلتية قىبا الف ُ ياء عند ال ثنية:
ب -قصيران -قصيري .
أ -حديثان -حديثي .
د -مس شفيان -مس شفي .
ج -كبيران -كبيري .
 -18تثنم كىمة (عصا):
ب -عصوان -عصوي .
أ -عصايان -عصواي .
د -عصّوان -عصّوي .
ج -عصيان -عصوي .
 -19ا الكىمات اآلتية اسم منروص:
ب -شجاعان.
أ -محاميان.
د -بيضاوان.
ج -ذكريان.
 -20لجم االسم الممدود جم مؤنث سالم وتعامل همدت ُ معامىة:
ب -المثنم.
أ -األسماء الخمسة.
د -المذكر السالم.
ج -المىحق بالمثنم.
 -21ا الكىمات اآلتية همدت أكىية:
ب -رفاء.
أ -كحراء.
د -سمراء.
ج -بناء.
 -22تجم كىمة (مس ثنم):
ب -مس ثخيات.
ت.
أ -مس ثخوا ِ
د -مس ثناءات.
جُ -م ْس ثخون.
 -23تثنم كىمة (بيداء):
ب -بيداءان -بيداءي .
أ -بيداوان -بيدوي .
د -بيدون -بيدوي .
ج -بيداوان -بيداوي .
 -24تعربان (كال ،وكى ا) اعراب االسم المرصور إذا اضيفا إلم االسماء:
ب -الظاهر .
أ -المنونة.
د -الممدود .
ج -المنروكة.
 -25نوع جم كىمة (أسْباب):
ب -مؤنث.
أ -قىة.
د -مذكر.
ج -كثر .
َ
ُ
ْ
 -26قال تعالم" :إ َّما يبى َغ َّ ِعندَكَ ال ِكبَ َر أ َحدهُما أو ِكالهُ َما" (االسراء )23/يعرب الضمير (هما) فةي
كالهما في محل:
ب -رف ضمير.
أ -نصب مفعول ب .
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د -نصب حال.
ج -جر مضاف إلي .
 -27عند تثنية االسم المنروص ترّد االلف إلم اكىها إن كانا:
ب -خامسة.
أ -رابعة.
د -ثانية.
ج -ثالثة.
 -28تجم كىمة (نجالء):
ب -نجالوات.
أ -نجالت.
د -نجالوات.
ج -نجاليات.
 -29تجم كىمة (كساء) جم :
ب -تكسير.
أ -مذكر سالم.
د -لفظي ال خطي.
ج -مؤنث سالم.
 -30تجم كىمة (جداء):
ب -جداوات -جدوون.
أ -جداءات -جدواون.
د -جداءات -جداوات.
ج -جداوات -جدؤن.
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