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Abstract 

The research aims to identify: The effect of the judges platform strategy in the achievement of 

Arabic grammar for second intermediate grade students. The research sample was selected 

from (66) female students, with (33) female students for the experimental group, and (33) 

female students for the control group. The problem of weakness in Arabic language in all its 

branches still exists to this day and many students suffer from it, and weakness is not limited 

to one branch without another, but includes grammar, morphology, literature, rhetoric, 

expression and spelling, so I must overcome this problem by following modern methods and 

strategies from In order toLanguage is the basis of the social system through which man 

organizes his life, and it is the means through which the religious, legal and moral heritage is 

transmitted. Without language, there would be no laws governing groups or foundations for 

interaction between members of society, and there was no cultural and civilizational heritage 

and heritage for nations and peoples. And our Arabic language is one of the languages that 

has the main and basic role in the development of the people of society and advancing it 

forward, so we have to protect it from melody, slippage and confusion in speech. The 

importance of the research is evident in paying attention to the language in general and the 

Arabic language in particular, because the Arabic language is the language in which God 

Almighty revealed the Noble Qur’an, and it is our mother tongue with which we communicate 

among the members of our society. advance the educational process to the required level. 

The experimental approach was adopted in the current research procedures and the selection 

of the design of the experimental and control groups with the post-test, and the formulation 

of behavioral objectives for the subjects to be taught, and their final number reached (96) 

objectives, and (18) model plans were prepared for the subjects to be taught by (9) plans for 

the students of the experimental group and (9) Plans for the students of the control group. An 

achievement test that included (50) items of the multiple choice type was prepared, and its 

validity, difficulty coefficient, strength of discrimination, effectiveness of its alternatives, and 
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stability were verified. The researcher used the following statistical methods: T-test for two 

independent samples, square (ka), item discrimination coefficient, difficulty coefficient, 

effectiveness of incorrect alternatives, Pearson correlation equation, Spearman-Brown 

equation.    

At the end of the experiment, the achievement test was applied to the students of the research 

sample, and the scores were categorized and analyzed statistically using the T-test for two 

independent samples. In the post achievement test. In light of the research result, the two 

researchers put forward a number of recommendations and suggestions related to the 

research results.    

Key words: Strategy, Judges Platform, Achievement. 
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 العربية عند طالبات الصف الثاني متوسط  ةۼللاقواعد  ادةݦتحصيل  يڣالقضاة  نصةݦ أثر استراتيجية

 

 علياء كاظم عبد علي الموسوي 

 العراق، الرصافة الثالثةمديرية ، د

 تغريد دينار صيهود الموسوي 

 العراق، جامعة واسط، الباحثة

 انسام منهل عزيز الموسوي 

 العراق، جامعة الكوفة ، د.

 

 الملخص

البحث إلى تعّرف الثاني    ڊالعربية عنـ  ةۼللا   واعدڦ  ادةݦتحصيل    يڣ  ضاةڦال  نصةݦ  أثر استراتيجية  :يرمي  طالبات الصف 

 . لضابطةاطالبة للمجموعة  (33و)، لتجريبيةا( طالبة للمجموعة 33( طالبة بواقع )66) نݦ  لبحثاعينة  ڊالمتوسط تم تحديـ

  تصرڦوال ي ،  لبةطالــ  ن ݦالكثير   نهاݦهذا ويعاني   ناݦ بفروعها كافة قائمة إلى يو لعربيةا  ةۼللا  ادةݦ  يڣال تزال مشكلة الضعف  

على هذه    لبۼالت   نݦلذا ألبُدَّ  ،  الضعف على فرع دون آخر بل يشمل النحو والصرف واألدب والبالغة والتعبير واإلمالء

 . أجل النهوض بالعملية التعليمية إلى المستوى المطلوب ن ݦطريق اتباع طرق واستراتيجيات حديثة   نݦالمشكلة 

م اإلنسان حياتهُ وهي الوسيلة التي يتم    طريقه  نݦالذي    هي أساس النظام االجتماعي  ةۼللاإّن     نقل التراث الديني   طريقها  نݦيُنّظِّ

ولم يكن هناك إرث  ، لما وجدت قوانين تحكم الجماعات أو أسس للتفاعل بين أفراد المجتمع ةۼللاولوال ، والقانوني واألخالقي

 .وحضاري لألمم والشعوب يڣوتراث ثقا

تطور أبناء المجتمع والنهوض به الى األمام لذا علينا أن    يڣولغتنا العربية إحدى اللغات التي لها الدور الرئيس واألساس   

  .الكالم يڣ اللحن والزلل واللبس  نݦنصونها 

التي أنزل بها   ةۼللاالعربية هي    ةۼللاالعربية بصورة خاصة ألّن    ةۼللابصورة عامة و  ةۼللاوتتجلى أهمية البحث باالهتمام بـ

 . لغتنا األم التي نتواصل بها بين أبناء مجتمعنا  هللا عزَّ وجل القرآن الكريم وهي

إجراءات البحث الحالي واختيار تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات   يڣ  التجريبي  نهجݦهذا البحث تم َّ اعتماد ال  يڣ 

( خطة  18( هدفاً وإعداد)96وصياغة األهداف السلوكية للموضوعات المقرر تدريسها وبلغ عددها النهائي )،  االختبار البعدي

ت المقرر  للموضوعات  )  دريسهاأنموذجية  التجريبية  9بواقع  المجموعة  لطالبات  خطط  المجموعة  9و)(  لطالبات  خطط   )

 . الضابطة

صدقه ومعامل صعوبته   نݦوتم التحقق ، متعدد نݦنوع االختيار  نݦ( فقرة ً  50إعداد االختبار التحصيلي للبحث وضّم ) وتم

 .وقوة تمييزه وفاعلية بدائله وثباته

 : واستعملت الباحثة الوسائل االحصائية اآلتية 

، فاعلية البدائل غير الصحيحة،  معامل الصعوبة،  معامل تمييز الفقرات،  مربع )كا(،  لتينڦلعينتين مست T-test التائي  االختبار

 .براون  –سبيرمان  –معادلة ، معادلة ارتباط بيرسون

بت الدرجات وُحللت إحصائياً باستعمال االختبار    يڣو نهاية التجربة تمَّ تطبيق االختبار التحصيلي على طالبات عينة البحث وبّوِّ

فأظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن على وفق استراتيجية  ،  لتينڦلعينتين مست  (T-test)التائي  

على طا  نصةݦ )االست  لباتالقضاة  االعتيادية  بالطريقة  يدرسن  الالتي  الضابطة  التحصيلي    يڣ(  رائيةڦالمجموعة  االختبار 

   .التوصيات والمقترحات المتعلقة بنتائج البحث نݦتّم وضع عدد   ضوء نتيجة البحث يڣالبعدي. و

يّل، ـضاةڦالـ نصةݦ، استراتيجية: الكلمات المفتاحية  .التحصِّ
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 الفصل األول 

 :مشكلة البّحث

للۼة العربية  اللۼة العربية وهذا ال يُؤخذ على فرع معين ݦن فروع البة ݦن مشكلة الضعف ڣي ݦادة قواعد طلــايعاني  

لبة ال  ط لــافـ،  للۼة يكون مكمالً لآلخر وكل ݦنهما مرتبط باآلخر ارتباطاً وثيقاً ابل يشمل الفروع كافة ألن كل فرع ݦن فروع  

مالم يتقنوا    صحيح  قراءة الصحيحة الخالية ݦن األخطاء وال يتمكنوا ݦن كتابة الكلمات أو التعبير بشكليمكن أن يقرؤوا ال

 .للۼة العربيةاݦن ضعف مستواهم العلمي ڣي ݦادة  لبة يعانونطلــالذا نلحظ الكثير ݦن ، للۼةاقواعد 

، إذ إنَّ الطرائق التدريسية غالباً ما تتسم بالطابع التقليدي، العربية ال يسير على الوجه الُمرضي للۼةا إنَّ واقع تدريس 

مهمة    ويقع على عاتق المدرس،  ودورهم االستماع فقط  يشاركون ڣي الدرس  وهم ال،  لبةطلــاݦن حيث إلقاء الدروس على  

وتضعف ڣيه روح  ،  المتعلم المحاكاة واالعتماد على غيرهفهي تعّود  ،  سرد الموضوعات وما يتعلق بها ݦن قوانين وأحكام

 (248صفحة ، م2010، اإلبداع واالبتكار وإبداء الرأي. )علي

للۼة العربية  البة ڣي ݦادة  طلــاللۼة العــــربية بفروعها كافة يلمس الُمدرس ضعفاً ڣي مستوى  اوݦن طريق تدريس ݦادة   

أدّى الى ضعف المستوى الدراسي وتدني   دروس القواعد مما ثير ݦنهم ال يفضلونأّن الك إذ، والنحو بشكٍل خاص، بشكٍل عام

استعمال القواعد النحوية أثناء اللفظ وكثرة األغالط   إذ إنَّهم يعانون ݦن تلكؤ ڣي، يحصلون عليها ڣي هذه الݦادة الدرجات التي

 . اإلمالئية عند الكتابة

 :وبناء على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي ڣي اإلجابة عن السؤال اآلتي

 .للۼة العربية عند طالبات الصف الثاني المتوسطاواعد ڦـضاة ڣي تحصيل ݦادة ڦـݦنصة الـ  ما أثر استراتيجية

 

 : لبحثأهمية ا

لتربېة عملية تعليم وتعلُّم وموضوعها االنسان والمجتمع والثڦـافة ولها ڊور واضح ڣي إطار نظرة شاملة وݦنظۈمة  اإّن  

لى تشكيل شخصية  اوتسعى    إلنسان ݦن مختلف مجاالت حياتهاألنها تتناول طبيعة  ،  متعدڊة العمليات وذات النتائج المتكاملة

، 2011،  )الحاج  .إذ ݦن طريق التربية يتم نقل الثقافة الى األجيال الناشئة،  إطار ثقافة المجتمع  نسجام ڣيامميزة بتكامل و

 ( 12صفحة 

لمجتمع مݩ طݛيـࢥ عملية  اوڣي عالم يـࢲݚاݚ تأثيݛه ڣي أفݛاݚ ، وݩحݩ ݩعيش ڣي عالم يتضاءل حجمه مع كل تڦـݚم علمي

لفݛݚ  األساسية لوفاء  االتجاهات والمهاݛات  اوحيوي ڣي تݩمية    مهمللغة كأمݛ  اولهذا تظهݛ أهمية تعلَّم  ،  التصال والتواصلا

 ( 23صفحة ، 2011، أخرون)الخزاعلة و .بحاجاته

لفاظ وتݛاكيب وصݛف وݩحو وأݚب وخيال التي ماࢲالت تتمتع بخصائصها مݩ  اللغات  امݩ أڦـــݚم    لعݛبيةاللغة  اوتُعݚ  

وهي تمكݩت مݩ أݩ تكوݩ لغة حضاݛة إݩساݩية واسعة اشتݛكت ڣيها أمٌم شتّى  ،  لمتݩوعةالعلم  التعبيݛ عݩ مݚاݛك  امع إمكاݩية  

 ( 40صفحة ، 2015، ألساسية. )زاير ومحمدالعݛب ݩواتها اكاݩ 

أݩ   أجل  ألساسية معݛفة صحيحة مݩالڦواعݚاݩفسها فال بُݚ مݩ معݛفة    لعݛبيةاللغة  الـڦـواعݚ مݩ أهمية  اوتأتي أهمية  

 ( 110صفحة ، 2012، ألخطاء. )زاير ورائداللغة كتابة صحيحة خالية مݩ اتُكتب 

يُڦال  لتيا  لݩحويةالطلبة بالڦواعݚ  الݩحوية هو تعݛيف  ا لڦواعݚ  الهݚف مݩ تݚݛيس  اإݩ   وما يُكتب    تضبط صالحية ما 

لغالبية إݩ  األساس عݩݚ  الهݚف  اوهو  ،  لمختلفة بشكل صحيح وُمتڦݩاللغة  المعݛفة عݩݚما تُستعَمل مهاݛات  اواالستفاݚة مݩ تلك  

 ( 194صفحة ، 2006، لعݛبية. )نصيراتاللغة الم تكݩ عݩݚ كل مݚݛسي 

وطݛائـڦــهااوالستݛاتيجيات    ڣي  لتݚݛيس  فاعٌل  تطويݛ    ݚوݛ  و  مستوى  العملية  اتحسيݩ  وݛفع  لى  الطلبة  التعليمية 

لعملية الواضح ڣي تحـڦـيـࢥ ما يُݛجى مݩ  الكبيݛ و ا  ألثݛالمختلفة لها  التݚݛيس وطݛائـڦها  اوألݩ تعݛف استݛاتيجيات  ،  ألفضلا

الستݛاتيجية  التعليم وكلما كاݩت  األساسية إلݩجاࢲ عملية  المهاݛة  اوهي  ، لݩاڦلة للعلم والمعݛفةا ألݚاة  الوسيلة أو  التعليمية وألݩها  ا

مواءمةاأو   عمݛ  ا للمواڦــف    لطݛيـڦـة  مع  وتتݩاسب  وذكائه  التعليمية  كاݩت  لمتعلم  وميوله  لمݛجوة ا ألهݚاف  اوڦـــابلياته 

 ( 20صفحة ، 2011أخرون، ووالمتحـڦـــــڦــة مݩ طݛيـڦـها أكثݛ عمـڦًا وفائݚة. )زاير 

   :آلتيالبحث ڣي اومما سبـࢥ تبݛࢲ أهمية  

   . عليه وآله وسلمهللالكݛيم على ݩبيݩا محمݚ صلى الـــڦݛآݩ التي ݩـࢲل بها اللغة اللغة كوݩها اأهمية  -1
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 . للغة بشكل صحيحا لتي تُساعݚ على اتـڦـاݩالعݛبية اللغة اهمية ڦـواعݚ أ -2

لمعݛفة الفاعل ڣي ݩڦل  الݚوݛ  التعليمية والتي لها  التݚݛيسية واألساليب والݩماذج  االستݛاتيجيات والطݛائـࢥ  اأهمية   -3

 .لطالبا لى الُمݚݛس امݩ 

 لعݛبية اللغة الڦضاة ڣي تݚݛيس ڦـواعݚ امݩصة   أهمية مݛاحل استݛاتيجية-4

  

   :لبحثامݛمى 

لصف العݛبية عݩݚ طالبات اللغة ا لڦضاة ڣي تحصيل ماݚة ڦواعݚ امݩصة  أثݛ استݛاتيجية  لى مــعݛفةالبحث ايݛمي  -1

  .لمتوسطالثاݩي ا

 

   :لبحثافݛضية 

   :آلتيةالصفݛية الفݛضية الباحثة البحث وضعت التحڦيـࢥ مݛمى  

لتجݛيبية  المجموعة ا( بيݩ متوسط ݚݛجات تحصيل طالبات 0.05فݛࢥ ذو ݚاللة إحصائية عݩݚ مستوى ) " ليس هݩاك 

لمجموعة  الڦضاة ومتوسط ݚݛجات تحصيل طالبات  العݛبيَّة على وفـࢥ استݛاتيجية مݩصة  اللُّغة  الالتي يݚݛسݩ ماݚة ڦواعݚ  ا

 لبعݚي. التحصيلي االختباݛ اڣي  تڦݛائية(العتياݚية )االسالماݚة ݩفسها بالطݛيـڦة الالتي يݚݛسݩ الضابطة ا

 

  لبحثاحݚوݚ 

 : لبحث باآلتيايتحݚݚ هذا 

 . لثالثة الݛصافة العامة لتݛبية بغݚاݚ / التابعة للمݚيݛية المتوسطة للبݩات ڣي محافظة بغݚاݚ ا لمݚاݛس ا -1

 .2022 -2021لݚݛاسي ا لمتوسط للعام الثاݩي ا لصفاطالبات -2

ڦواعݚ    -3 للصف  ا،  ألولالݚݛاسي  الفصل  ا(  2021  -  4ط)لعݛبيَّةاللُّغة  اموضوعات كتاب  تݚݛيسها  لثاݩي ا لمـڦݛݛ 

 . ( موضوعات9وعݚݚها )، لمتوسطا

 

   لبحثامصطلحات 

 لغة(: )ألثݛ اتعݛيف 

آثاݛ وأثوݛ،  لشيءابڦية  " ابادي  .تبع أثݛه" ،  وأثݛه وتأثݛه،  بعݚه  :وخݛج ڣي أثݛه،  لخبݛاواألثݛ  ،  جمعه  ،  )الفيروز 

 (  305صفحة ، مادة اثر 2008

 : عݛفه كل مݩ ألثݛ اصطالحا:ا 

 : (2010عبݚ )-

 (  16صفحة ، 2010، أو ظاهݛة ڣي عالڦة سببية". )عبد، لتي تتݛتب على حاݚثةا"الݩتيجة  

 : إلجݛائي لألثݛاالتعݛيف 

بعݚ تݚݛيسهݩ على وفـࢥ استݛاتيجية   (لبحثالمتوسط )عيݩة الثاݩي الصف اهو ما يطݛأ مݩ تغييݛ ڣي تحصيل طالبات 

 لڦضاة. امݩصة 

لألثݛا التعݛيف   تتݛكه    :لݩظݛي  ما  أو  اهو  أو  ا لـڦـݚݛة  ڣي  المهاݛة  تغييݛات  مݩ  ݩتيجة  ا لمعݛفة  بيݩ  الفݛݚ  لفݛݚ التفاعل 

 .لمجتمعاو

 : االستݛاتيجية لغةً واصطالحاً 

لوسيط وهي " فݩ تݩسيـࢥ المعجم  اولكݩ وجݚت تعݛيفاً لها ڣي  ،  لباحثة على جذݛ لغوي لالستݛاتيجيةا" لم تعثݛ  :لغةً   –أ  

، 2008أخرون،  لمعݛكة. )احمد و وا لعسكݛية ڣي  الخطط للتحݛكات  افݩ وضع  ،  لجيوشا ألخذ بها ڣي ڦياݚة  التي يجب  ا لوسائل  ا

 ( 35صفحة 
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 عݛفها كل مݩ   :اصطالحاً -ب 

وتوضع عاݚةً لمݚة ،  لتعليمية بݩحو عامالعملية  التطويݛ    لموضوعة والمستڦاةالخطط  ا"هي مجموعة    :ايـݛ وسماءࢲ  -

 ( 124صفحة ، 2015، لى سݩواٍت عݚةٍ". )َزايرِّ و سماءاطويلة ڦݚ تصل 

 : لݩظݛي لالستݛاتيجيةاالتعݛيف -

ُمتبعة تُمهݚ التخاذ ڦݛاݛ    وتضميݩها ڣي إجݛاءات،  لمتوافݛةالوسائل واإلمكاݩات  اهي فݩ اختياݛ   مخططة وخطوات 

 لمݛاݚ تݚݛيسها. المݩهج ايسهل تݩڣيذها بكفاية عالية لتحڦيـࢥ أهݚاف  

 : إلجݛائي لالستݛاتيجيةاالتعݛيف -

لڦضاة ا لمخطط لها على وفـࢥ مݛاحل استݛاتيجية مݩصة  اإلجݛاءات والخطوات واألݩشطة والوسائل  اهي مجموعة مݩ  

 لبحث(.التجݛيبية )عيݩة المجموعة العݛاࢥ لطالبات المتوسط ڣي الثاݩي المڦݛݛة للصف  العݛبية اللغة التݚݛيس ماݚة ڦواعݚ 

 

  :لڦضاةامݩصة  استݛاتيجية

تعتمݚ على تتألف مݩ ،  لتݛبويةالݩظݛيات والمݚاخل  العݚيݚ مݩ  الذي يجمع مࢲايا  االݩتڦائي  المݚخل  ا  هي استݛاتيجية 

تڦݚيم   يتم بوساطتها  لصف  المݚݛس ومعه فݛيࢥ مساعݚ ڣي إݚاݛة  اعلى شكل محكمة لها ݛئيس هو    ويكوݩلݚݛس  امݛاحل 

لتعلُّم والحكم على صحة  امݩ أجل  ،  لصفالفݛيـࢥ مݩ طلبة  ايتكوݩ هذا  ،  وفݛيـࢥ للݚفاع ومݩصات للڦضاة،  وفݛيـࢥ لالݚعاء

 . لمهاݛاتالمعلومات وإتڦاݩ ا

 : التحصيل لغةً واصطالحاً  -

لشيء اوحّصَل  ،  لحساب واألعمال وݩحوهاالحاصل مݩ كل شيء ما بڦي وثَبََت وذََهَب ما سواه يكوݩ مݩ  ا"    :لغةً   -أ  

 (207صفحة  ، ل، ص، مادة ح 2011، والتحصيل تميّـࢲ ما يحصل واالسم حصيلة ". )ابن منظور، يحصُل حصوالً 

 اصطالحاً: عݛفه كل مݩ   -ب 

   :(2012)أبو فوݚة وݩجاتي 

لفڦݛات التي تم تعلٌّمها مسبڦاً مݩ طݛيـࢥ إجاباتهم عݩ عيݩة مݩ  المعلومات والمهاݛات  اطالب  لا"هو مستوى تحصيل  

 ( 26صفحة ، 2012، لݚݛاسية". )ابو فودة و ونجاتي الماݚة التي تمثل محتوى ا

   :إلجݛائي للتحصيلاالتعݛيف 

بݚݛجات  المتوسط عيݩة  الثاݩي  ا لصف  التي حصلت عليها طالبات  المعلومات والمهاݛات  اهو   الختباݛ  البحث مڦاساً 

  .لبحثا لتي تّم تݚݛيسها والُمعݚة ألغݛاض هذا العݛبيَّة )الݩحو( اللُّغة البعݚي ڣي موضوعات ڦواعݚ التحصيلي ا

 : لݩظݛي للتحصيلاالتعݛيف 

والڦݚݛة    لطالباتالُهݩ وݚݛجة تڦݚم    لحـڦيـڦيالمستوى  الذي مݩ طݛيـڦه يظهݛ  ا  (لبحثاعيّݩة  )لطالبات  اهو مستوى تڦݚم  

 . لعݛبيةاللغة اعلى أݚاء مهاݛة معيݩة ڣي موضوعات ڦواعݚ 

 : الجݛائي للتحصيلاالتعݛيف 

والمعلومات  امجموعة    طالبات  المعاݛف  عليها  تحصل  )عيݩة  الثاݩي  ا  لصفالتي  بݚݛجات   لبحث(المتوسط  ُمڦاساً 

 . لبحثاوالُمعݚة ألغݛاض لعݛبية اللغة البعݚي ڣي موضوعات ڦواعݚ التحصيل ااختباݛ 

 : لغة واصطالحاً  بيةݛلعـاللغة اـواعـݚ  ڦـ

وڣي ،  لبيت أساسهُ ا ألساس وڦواعݚ  األسس والڦواعݚ  الڦاعݚة أصُل  ا" أݩ    :(عݛفها )ابݩ مݩظوݛ  :لغة  لــڦـــواعـݚا   -أ  

،  ع،  ࢥ،  ماݚة  2011،  )ابݩ مݩظوݛ)لݚعاء".  اسميُع    لبيت وإسماعيل ݛبَّݩا تَڦبَّْل مݩا إݩكَ الڦواعݚ مݩ  التݩـࢲيل " وإذ يݛفُع إبݛاهيم  ا

 ( 433صفحة ، ݚ
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 عݛفها كل مݩ :لـڦـــواعـݚ اصطالحاً ا -ب

)ا  - والصݛڣية  الڦواعݚ  ا"مجموعة    :(2015لتميمي  هݩݚسة  الݩحوية  تݩظم  وكلماتهاالتي  بتݩظيم  ،  لجملة  تࢥوم  والتي 

، 2015،  لتميميا))لكلمة ڣي بݩيتها".التي تطݛأ على  التغييݛات  البحث عݩ  الى  اإضافة  ،  عالࢥات متݛابطة ومتصلة بيݩ مفݛݚاتها

 ( 26صفحة 

 : لعـݛبيةاللغة الـݩــظـݛي لـڦـواعـݚ  ا التعـݛيف  -

ووسيلة لصوݩ  ،  لصݛف واالعݛابالجمل مݩ حيث  اوموࢥعها ڣي    لكلماتا لتي تحكم أواخݛ  األحكام والمباݚئ  اإݩها  

 .لڦݛاءةاللحݩ أثݩاء اوحفظهُ مݩ ، لݩطࢥالخطأ عݩݚ الوڦوع ڣي اللساݩ مݩ ا

 : لعـݛبيةاللغة اـواعـݚ  ڦإلجـݛائي لـاالتعـݛيف -

 ( 2022  -2021)لݚݛاسي  المتوسط للعام  الثاݩي  ا  لصفالُمڦݛݛ تݚݛيسها لطالبات  العݛبية  اللغة  اموضوعات ڦواعݚ    -1

، لالࢲم والمتعݚيا لفعل  ا ،  لصݛڣيا لميـࢲاݩ  ا،  لخمسةاألسماء  ا‘    ألصلية والفݛعيةاالعݛاب  اوالمتضمݩ للموضوعات )عالمات  

 . لمستثݩى بإالّ ا،  لحالا، لمطلـࢥالمفعول ا، لمفعول ڣيها، لفاعلاݩائب 

  :لمتوسطالثاݩي الصف اطلبة 

ݩ مݩ  لݩاجحو الطلبة  العݛاࢥ يـڦبل ڣيه  التعليم ڣي  المتوسطة ڣي ݩظام  الثالث للمݛحلة  الصفوف  الثاݩي مݩ  الصف  اهو   

 ( سݩة. 14 –13لمݛحلة والذيݩ يكوݩ متوسط أعماݛهم )المتوسط مݩ هذه األول  الصف ا
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 الفصل الثاني

 االطار النظري 

يد على  االنتقائي  المدخل  ظهر  شنسكي    لقد  جاد  ومبتكرة   (Sara G. Gudschinsky)سارة  باحثة  كانت  التي 

للۼة ا وقامت بتطوير المواد األدبية وتدريب المعلمين على تدريس األدب للمبتدئين ڣي تعلُّم  ،  ومتخصصة ڣي المجاالت األدبية

أُطلق عليه  ،  وخالل عملها طورت مدخال يعتمد على الفهم اللغوي يساهم هذا المدخل ڣي    (المدخل االنتقائي)وهذا المدخل 

، الستعداد ومهارات الفهم والطالقة ڣي القراءة والكتابة وصوالً بالمتعلِّّم الى درجة التشبُع باألدب أو الُمثقف أدبيّاَ. )رزقتنمية ا

 ( 99صفحة ، 2005

تقع ضݦن القضاة  ݦنصة  استراتيجية  إنَّ  ق   نرى  التطرُّ بوساطة  التكاملي  المدخل  بين  يجمع  الذي  االنتقائي  المدخل 

م المهارات واألخطاء ڣي أشكال مرسومة وصور يراها  ،  الُمتكامل للقواعد اللغوية ثُمَّ المدخل ،  لبةطلــاوالمدخل البصري إذ يُقدِّّ

، ارنات ثُمَّ التَّركيب للُّغة وݦن طريق المدخل االنتقائيأو االشتقاقي عن طريق تقسيم المهارات واألخطاء ثُمَّ إجراء الُمق  التحليلي

لبة ومعارفهم  طلــانلحظ إنَّ استراتيجيّة ݦنصة القضاة تُعنى بالتّعلُّم المتمركز حول الُمتعلِّّم إذ يُعنى كل نشاط ڣي الصف بأفكار  

    (34صفحة  ، 2008، )عاقل .ةومهاراتهم واتجاهاتهم ومفاهيمهم السابقة عن الموضوع وخبراتهم وقدراتهم المعرڣي

، ݦن طريق ما تقدم نرى أنَّ المدخل االنتقائي الذي تستند إليه استراتيجية ݦنصة القضاة بالتّعلُّم المتمركز حول التقويم 

تكون   ينبغي أن  لذا  ـ  الُمتعلّم  الُمتمركز حول  المعرفة والتعلُّم  الُمتمركز حول  التعلُّم  بين  هناك صلة  وهو األساس المشترك 

الى التقويم بأنواعه،  مباشرة بين األهداف التعليمية والتقويم و البُدَّ ݦن تطوير قدرات ،  لذا البُدَّ ݦن أن يكون التعليم مستنداً 

تدريس حديثة مواكبة لروح العصر ومالئمة لتوجهات    لبة واتجاهاتهم وتنمية ميولهم وهذا يتطلب ظهور استراتيجياتطلــا

م لتساعد على تنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي وتوسعة مداركهم للنهوض بالعملية التعليمية ݦن طريق  لبة وميولهطلــا

 .تنشئة جيٍل واعٍ وقادٍر على تحدي الصعاب التي تمر به أثناء مسيرته الدراسية

على شكل مجموعات وهذه المجموعات تكون   تتضݦن فكرة استراتيجية ݦنصة القضاة حول تنظيم الصف على شكل 

المحكمة لرئيس  مكان  بها  ڣيكون  المساعد،  محكمة  للفريق  االدّعاء،  ومكان  لفريق  الدفاع،  ومكان  لفريق  وأماكن  ،  ومكان 

على الفرق والݦنصات ويُخصص لون لكل ݦنصة أو   للنشاط ويتم توزيع الطالبات  ومكان للطالبة المؤدية،  لݦنصات القضاة

بلون محدد للحكم على ما يقوم به الطالب ݦن استماع أو قراءة أو كتابة أو    ة قلماً ويستخدم أعضاء الفريق أو الݦنص،  فريق

حيث يُخصص لون معين مع كل مجموعة لعالج خطأ محدد أو تناول ،  بمعنى الحكم على األداء،  تحدُّث أو إجابة أو عمل

ظهوره ݦن أخطاء أثناء تعلُّم هذه المهارات  وتقسم المستويات اللغوية أو المهارات المطلوبة وما يتوقع ، مهارات لغوية معينة

 . على المجموعات

كما يوجد ،  وتقوم الُمدرسة بدور رئيس المحكمة أو قاضي االستئناف ڣي القاعة ويكون هناك طالبة مؤدية للنشاط 

المؤدية ݦن أغالط بصورة عامة ڣي الجوانب والمهارات    فريق لالدَّعاء يمثل وكالء النيابة حيث يركزون على ما تقع ڣيه

ويكون هناك فريق للدفاع عن الطالبة المؤدية بحيث يتناول نقاط القوة والمهارات التي نفذتها  ، المطلوبة ڣي الدرس أو النشاط

ڣي إدارة الصف وتنظيم   يمثلن الفريق المساعد للُمدرسة  وهناك مجموعة ݦن الطالبات،  الطالبة القائمة بالنشاط بصورة جيدة

 و يتضݦن هذا الفصل ݦن ، العمل وهنَّ يمثلَن الفريق المساعد للمدرسة ڣي إدارة الصف وتنظيم العمل

 . خطوات استراتيجيّة ݦنصة القضاة :أوالً 

 : للۼة العربيةاخطوات استعمال استراتيجية ݦنصة القضاة ڣي تدريس ݦادة قواعد  :ثانياً 
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 : ݦنصة القضاة خطوات استراتيجية

فݦنهن مجموعة تساعدها ڣي ،  على شكل مجموعات  بإسناد األدوار الى الطالبات وتوزعهن على أماكنهن  تقوم المدرسة -1

مجموعة لالدّعاء وتشمل هذه المجموعة الطالبات الالتي يركزّن   وݦنهن،  إدارة الدرس والتلخيص والتواصل مع بقية الطالبات

الُمدرسة المجموعات ومكان كل مجموعة وهي تجلس على ݦنصة    وتحدد،  على األخطاء ونقاط الضعف ڣي كافة المهارات

وتسلمهن  ،  جموعاتمجموعة ݦن الم  لكل  القضاء و وتخصص لوناً محدداً لألقالم وجانباً مهارياً محدداً وما يتصل به ݦن أغالط

 .تنڣيذ النشاط الذي تُكلّف به  كما تحدد لكل مجموعة، األقالم الملونة واألوراق

وما ينتج عنها ݦن أخطاء وكيڣية  ،  نقطة معينة عن الموضوع أو تحلل جملة وما تحتويها ݦن مهارات  تشرح المدرسة كل -2

مجموعة االدّعاء ومتى تُرد عليه مجموعة    ة ومتى يتكلمبين أعضاء الݦنص   التعامل مع جوانب المهارات وما يتبعها ݦن أخطاء

الݦنصات،  الدفاع أعضاء  ݦن  التصحيح  يتم  َسة،  ومتى  للُمدرِّ الرجوع  يتم  مع   ومتى  التعامل  وقواعد  الخطوات  وضع  أي 

والدفاع االدعاء  بفريقي  مروراً  الݦنصة  أفراد  بين  وتصحيحها  واألخطاء  ل،  المهارات  وصوالً  سة  بالُمدرِّ لطالبة  ومروراً 

 . المخطئة

 أم إجابةً عن سؤال.، أم كتابةً جملة، أم قراءةً ، تقديم األداء المطلوب ݦن قبل أحدى الطالبات سواء أكان النشاط استماعاً  -3

ڣي -4 أخطاء  ݦن  للنشاط  المؤدية  الطالبة  ڣيه  تقع  ما  على  االدّعاء  مجموعة  أعضاء  والمستويات    يركز  الجوانب  مختلف 

 .والمهارات

 يركز أعضاء الدفاع على ما النشاط الذي تقدمه الطالبة المؤدية ݦن مهارات ڣي الجوانب والمستويات المختلفة.   -5

 . ينتبه القضاة بكل ݦنصة على الصواب والخطأ حسب التقسيم ويقومون بكتابتهما مبدئياً باللون المخصص على الورق -6

  أو ما وقعت ڣيه الطالبة المؤدية،  نصات لممثلة فريق االدعاء ولممثلة فريق الدفاع حول نقاط الضعف ونقاط القوةتستمع الݦ-7

وما أجادت تطبيقه ڣي مختلف المهارات وتركز كل ݦنصة على ما ُخصص  ،  للنشاط ݦن أغالط ڣي كافة المستويات والجوانب

قش فريق االدّعاء أو فريق الدفاع ڣيما يتعلق بالجانب المخصص لها  لها ݦن نقاط قوة أو ضعف ڣي جانب معين ولها أن تنا

 . للنشاط بصورة نهائية وصوالً لتحديد المهارات واألغالط لدى الطالبة المؤدية

سة. -8  تتوقف الطالبة الُمكلفَة بالنشاط أو تستمر حسب القواعد الموضوعة أو ما تراه الُمدرِّ

المهارات التي أجادتها الطالبة المؤدية للنشاط واألغالط التي وقعت ڣيها ويتم عرض ذلك أمام الطالبات   تشرح كل ݦنصة-9

 . والُمدرسة داخل الصف

 .تُقدّم الݦنصة النموذج الصحيح لعالج الغلط وتوضيح الصواب -10

كل الطالبات للصواب للتعّود على  مع تكرار  ،  التي وقعت ڣي الغلط حتى يُصحح ويُتقن الصواب  مساعدة الݦنصة للطالبة  -11

 مرة أخرى.  عدم الوقوع ڣي الغلط

 . البدء ݦن جديد مع ݦنصة أخرى حتى انتهاء جميع الݦنصات ݦن تصحيح األخطاء -12

األساليب الصحيحة لعالج األخطاء التي تقع ڣيها    وتوضح  وتصحيحها  تقوم المدرسة بالحديث على ما تمَّ ذكرهُ ݦن أخطاء  -13

 الطالبات.

تبديل الطالبات بين الݦنصات واألدوار المختلفة مع التذكير بالمهارات المطلوبة وجوانب األخطاء وشرحها سريعاً للتذكير    -14

 وتثبيت المعلومات وبيان ما هو مطلوب ݦن األدوار الجديدة. 

ير الناقد والحكم ڣي ضوء  لبة على التفكطلــايمكن اإلشارة إلى أّن أهم ما يميز هذه االستراتيجية عن غيرها تعويد   

مرات عديدة ݦن طريق تقديمها متكاملة    كما يتم تناول المهارة،  وعالج تصوراتهم المغلوطة،  القواعد لما له أثر كبير ڣي حياتهم

ريق  ثم تناولها تحليالً ݦن ط،  بوساطة فريقي االدعاء والدفاع  ثم تناولها مقسومة بين الصواب والغلط  ݦن الطالبة المؤدية للنشاط 

ثم تركيب المهارة ݦن جديد على يد ݦنصات القضاة والطالبة المؤدية  ،  غلط  تناول ݦنصات القضاة لتفاصيل كل مهارة وكل

فالمهارة تخضع للتنڣيذ ثم التحليل والتقويم ثم التركيب والعالج ،  ڣي مرحلة التصحيح ثم التغذية الراجعة ݦن قبل المدرسة

تجعل هذه االستراتيجية جميع الطالبات ڣي حالة تركيز وعمل جماعي وإثارة وصوالً لمرحلة كما  ،  ثم التغذية الراجعة  لألخطاء

 االتقان المعرڣي و المهاري.

سة ،  وفريق االدعاء،  والطالبة المؤدّية للنشاط،  والفريق المساعد،  وقبل البدء بالدرس يمكن تحديد أدوار كل ݦن الُمدرِّ

 الحكم.وأعضاء ݦنصات ، وفريق الدفاع
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فكل مجموعة ݦن هذه المجموعات تتكفل بالعمل الذي تقوم به وتعرف ما يقع عليها ݦن أداء للدور الذي تؤديه أثناء  

سة الدرس وبمتابعة   .الُمدرِّ

 

   :للۼة العربيةاالقضاة ڣي تدريس ݦادة قواعد  خطوات استعمال استراتيجية ݦنصة :ثانياً 

أم ،  أم صرڣية،  سواء أكانت قاعدة خطية أم إمالئية  :التي يدور حولها الموضوعتقدم المدرسة توضيحاً للقاعدة   -1

عند    وتوضح ݦن طريقها ذكر بعض األمثلة المهارات واألغالط التي يمكن أن تقع ڣيها الطالبات بها،  أم بالغية،  نحوية

بها أثناء الدرس وتسليم    طلوب قيام الطالباتووفقاً لتطبيق القاعدة ووفقاً لألنشطة الم،  تطبيق القاعدة بصورة شفهية أو كتابية

 . القاعدة المطلوبة لكل ݦنصة

ووفقاً لما تراه ݦناسباً ݦن قدرات الطالبات وتميزهنَّ  ، مجموعات وݦنصات القضاة تُقسم المدرسة الطالبات على -2

 . ڣي الجوانب المختلفة

سيقوݦن -3 التي  األنشطة  المدرسة  تعرف   تحدد  بحيث  العمل  قواعد  الطالبات  مع  باالتفاق  وتضع  الطالبات  بها 

أو سيكون بعد    فهل سيكون التقييم أو الحكم مرحلياً على كل جزء،  الطالبات جميعهن متى يكون عرض المهارات واألخطاء

 و تُترك الحرية للمدرسة، وهل سيتم التقييم لمختلف القواعد التي سبق دراستها مع القاعدة الحالية االنتهاء ݦن النشاط كله ؟

وفقاً لما تراهُ ݦناسباً ݦن حيث الوقت المتاح ومستوى الطالبات واستعمال الطريقة الݦناسبة ڣي التدريس سواء المباشر أوعن 

 .الݦنهج ڣي والدروس الُمقررة لقاعدةأو طول الموضوع وموضع ا وحسب سهولة أو صعوبة، بُعد

يُحدد اللون الݦناسب لكل ݦنصة وما ستركز عليه ݦن أغالط دون الݦنصات األخرى بحيث تركز الݦنصة األولى  -4

التحدُّث واألداء إن كان النشاط شفهياً    على مهارات وأغالط الخط واإلمالء إن كان النشاط كتابياً وعلى مهارات أو أغالط

عد أو المهارات المطلوبة وترّكز الݦنصة الثانية على مهارات وأغالط التراكيب اللغوية واألساليب البالغية سواء ووفقاً للقوا

،  ويكون هذا التقسيم إن تعاملت الُمدرسة بشكل تكاملي مع كافة القواعد اللغوية ڣي الدرس الواحد ،  أكان النشاط شفهياً أم كتابياً 

للۼة ڣيكون التقسيم للݦنصات وفقاً لألنشطة بحيث تحكم كل ݦنصة  ادى القواعد ڣي أحد فروع  كان التركيز فقط على إح  إذا  أما

والتي يهدف النشاط ،  بعد االّطالع على ما كتبه فريقا االدعاء والدفاع على نشاط ݦن األنشطة ڣي ضوء القاعدة المطلوبة

النشا أعضائها إن كان    ط وللݦنصة أن تقسم العمل بينالشفهي أو التحريري إلى تطبيق الطالبات للقاعدة ݦن طريق هذا 

عددها كبيراً بحيث تتولى اثنتان ݦن طالبات الݦنصة مثالً حصر األغالط الخطيَّة وتتولى اثنتان أخريتان حصر األغالط 

مجموعة بحيث  إن اشتمل النشاط على نقاط متعددة أو توزيع األوراق على أفراد ال،  اإلمالئية أو تقسيم نقاط النشاط ڣيما بينهن

 .األوراق مبدئياً  االدّعاء والدفاع على تحكم كل طالبة على ما كتبته مجموعة

ويُفضَّل البدء بالطالبات المتميزات ،  تختار المدرسة الطالبة الُمكلفة بالنشاط اللغوي المطلوب شفهياً   -5 أو كتابياً 

 . ولكي تكون أخطاؤهن قليلة، لتتعلم الطالبات ضعيفات المستوى ݦنهن

إن كانت األنشطة تحريرية وموجودة بالكتب المدرسية ڣي تم حل كل طالبة لها ڣي دفترها ثم يتم تمريرها على  -6

وفقاً للمهارة أو الجوانب المطلوب تنڣيذها ڣي النشاط أو حسب توزيع  ،  االدعاء ثم مجموعة الدّفاع ثم الى الݦنصات  مجموعة

ما أجدْنَ  الݦنصات وتكتب كل ݦنصة  ڣيه   األنشطة على  الغلط  ڣيه الطالبات وما أخفقن  تستڣيد كل    وكيڣية تصحيح  بحيث 

   .الطالبات ݦن كافة األنشطة وتتم كتابة اإلجابات الصحيحة ڣي الدفاتر ݦن قبل أصحابها بعد الُحكم على إجابة كل نشاط

لبات ڣي الصف أعضائها المهارات واألغالط التي توصلت اليها كاملة قبل عرضها على الطا  تًراجع الݦنصة بكل -7

 لكي يصبح الحكم بالغلط وكيڣية تصحيحها ناتجاً عن رأي قضاة الݦنصة ، أمام الطالبة المتحدثة أو الكاتبة

 

   :دراسات سابقة

التربية اإلسالمية    بعد االطالّع على الدراسات والبحوث لم نجد دراسات سابقة سوى استراتيجية واحدة مشابهة ڣي 

لم يذكر ڣيها الباحث العينة أو مكان الدراسة   البحث وصڣي  تسمى باستراتيجية أقالم القضاة واتبعت هذه االستراتيجية ݦنهج

للۼة اوإنما فقط ذكر الخطوات التي تقوم عليها هذه االستراتيجية وتضݦن البحث دراسات تناولت التحصيل ڣي ݦادة قواعد  

 .العربية
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 (1دول )ج

 موازنة الدراسات السابقة 

 

 

 ت

اسم  

الدراسة 

وسنة  

 األنجاز 

مكان 

إجراء 

 الدراسة 

 

 مرمى الدراسة

عدد 

 العينة 

جنس 

 العينة 

الݦادة 

والمرحلة  

 الدراسية 

 

 أداة البحث
 الوسائل األحصائية

 

 النتائج 

 

 

-1 

 

 

 

 جاسم

2018 

 

 

 

 

 العراق 

بناء برنامج مقترح  

باستعمال خرائط 

التفكير ڣي تحصيل 

للۼة اݦادة قواعد 

العربية عند طالبات 

الصف الخامس 

وتعّرف ، األدبي

 فاعلية البرنامج 

 

 

 

 

 

36 

 

 أناث 

قواعد 

للۼة ا

 العربية 

 

الرابع 

 العلمي 

 

اختبارتحصيلي  

ڣي ݦادة قواعد 

 للۼة العربية ا

-Tاالختبار التائي 

Test ،  ومعامل

، ارتباط بيرسون

اختبار )مان 

وتني(للعينات  

،  المتوسطة ولكوكسن

ومعادلة  ، ومربع كاي

معامل الصعوبة  

،  ومعادلة قوه التمييز

وفعالية البدائل 

ومعادلة الفا ، الخاطئة

 كرونباخ 

معامل ارتباط  

واالختبار ، بيرسون

 التائي 

وجود فرق ذو داللة  

إحصائية ڣي اختبار 

التحصيل واالختبار 

 المؤجل 

 

-2 

 

 

 

 المرسومي

 

2018 

 

 

 

 

 

 العراق 

 أثر استعمال 

أثر استِّراتيجية  

أعرْف ,نظْم ,  )

ڣي تَحصيل   (أجبْ 

للۼة اݦادة قواعد 

العربية عند طالبات 

الصف الرابع 

 .علمي

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 أناث 

قواعد 

للۼة ا

 العربية 

 

 

الرابع 

 العلمي 

 

 

 

 

اختبار  

تحصيلي ڣي  

ݦادة قواعد 

 العربية  للۼةا

 

وجود فروق ذات  

داللة احصائية بين 

متوسطات درجات  

المجموعة التي  

  درست على وفق

،  اعرف)استراتيجية 

  (أجب، نّظم

والمجموعة التي 

درست على وفق  

،  الطريقة التقليدية

ولصالح المجموعة 

التجريبية عند  

مستوى داللة  

(0,05 ) 

 

 :لسابـڦـةالݚݛاسات اإلفاݚة مݩ اجواݩب 

لحݚيثة لم يكݩ مڦتصݛاً على التݚݛيسية  الطݛائـࢥ  ايُبيّݩ أݩ استعمال    لسابࢥة إݩـۂا لݚݛاسات  اݩݛى أݩ كل باحث يستڣيݚ مݩ   

ماݚة ݚݛاسية معيݩة أو مݛحلة ݚݛاسية تشمل  ،  مݩۿج معيّݩ أو  إلݩساݩية. وأفاݚت  العلمية أم  الݚݛاسية سواء أكاݩت  ا لمواݚ  ابل 

لبحث  المالئم للبحث وڣي مݩۿجية  التصميم  اوڣي إعݚاݚ  ،  لبحثاڣي تعݛيف مصطلحات    لحاليالبحث  السابڦة ڣي  الݚݛاسات  ا

والتوصيات والمڦتݛحات   لبحثالسابڦة ڣي تفسيݛ ݩتائج  الݚݛاسات  اكما أفاݚت    .لمستعملةاإلحصائية  اوالوسائل  ،  وإجݛاءاتۿ

 . لتي تمَّ اعتماݚۿاايبۿا لمصــــــــاݚݛ والمݛاجع وتبواوكذلك ڣي تݩظيم ، لݚݛاسةالتي خݛجت بۿا ا
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 لبحث وإجݛاءاتۂ  امݩۿجية  :لثالثاالفصل 

   :وعيݩتۂ لبحثامݩۿج  - أوالً 

ۿذا    يحتويۿا  اإلجݛاءات  الفصل  ايتضمݩ  تحݚيݚ  التي  مݩ  وأݚاة  ،  لمجتمعالبحث  لۿ  ممثلة  عيݩة  ، لبحثاواختياݛ 

ولتحڦيـࢥ مݛمى  ،  ومعالجتۿا إحصائيا  لبياݩات المالئمة لتحليل  ا  إلحصائيةالوسائل  الصݚࢥ والثبات مݩ استعمال  اوالتحڦـࢥ مݩ  

تّم   (لمتوسطالثاݩي الصف اعݩݚ طالبات  لعݛبيةاللغة اڣي تحصيل ماݚة ڦواعݚ  لࢥضاةاأثݛ استݛاتيجية مݩصة )لݛئيس البحث ا

 . لبحثالتجݛيبي لكوݩۿ يالئم طبيعة المݩۿج ااختياݛ 

لباحث للوصول التي يضعۿا االستݛاتيجية الخطة أو التَّجݛيبي ۿو اوالتَّصميم ، لتجݛيبيالمݩۿج الݚݛاسة على اتعتمݚ 

لحاصل ڣي ݚݛجات التَّبايݩ  التَّجݛبة وضبط  اوالتَّغلب على ما يعتݛضۂ مݩ مشكالت ڣي أثݩاء  ،  لبحثالى إجابة عݩ مشكلة  ا

            (34صفحة ، 2000، لمستڦل. )الطيَّب المتغيݛ الى التَّابع بحيث يݛجع المتغيݛ ا

أبݛࢲ  التَّصميم  اويُعݚ     مݩ  عاتـࢥ  المۿام  ا لتَّجݛيبي  على  تـڦـع  علميةالتي  تجݛبة  إجݛائۂ  عݩݚ  سالمة  ،  لباحث  إݩ  إذ 

ماݩ  التَّصميم وصحتۂ ۿي  ا ݩتائج موثوࢥ بۿا )العزاوياألساسي للوصول  الضَّ وشكل   (,118-117الصفحات  ،  2008،  لى 

 .لتجݛيبي للبحثالتصميم ا( يوضح 1)

 

 (1شكل )

 لتَّجݛيبي للبحثالتَّصميم ا

المتغيݛ  لمستࢥلاالمتغيݛ  المجموعة 

 لتَّابعا

 لبحثا أݚاة 

مݩصة   التَّجݛيبية  استݛاتيجية 

 ضاة  ڦـلـا

 لتَّحصيليااالختباݛ  التَّحصيل

 البعݚي 

ابطة   ـــــــــــــــــــــــــ  الضَّ

 

   :لبحثامجتمع  :ثاݩياً 

لݚݛاسي الݛصافة للعام المتوسطة ڣي محافظة بغݚاݚ جاݩب المݛحلة ا لثاݩي ڣيالصف ابطالبات   لبحثا تحݚݚ مجتمع 

 : بيݩ ست مݚيݛيات وۿي لمحافظةاوࢥݚ توࢲعت مݚاݛس  (2022 – 2021)

 . ألولىالكݛخ امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / -1

 . لثاݩيةالكݛخ امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / 

 .لثالثةالكݛخ امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / 

 . ألولىالݛصافة امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / 

 . لثاݩيةالݛصافة امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / 

 .لثالثةالݛصافة امݚيݛية تݛبية بغݚاݚ / 

  لمتوسطة ا لمݚاݛس  العشوائي إذ يبلغ عݚݚ  السحب  الثالثة عشوائياً بطݛيڦة  الݛصافة  اوتّم اختياݛ مݚيݛية تݛبية بغݚاݚ  

   .مݚݛسة متوسطة  (43)ڣيۿا

 

 : لبحثاعيݩة  :ثالثاً  

لثالثة وبطݛيڦة  الݛصافة  التابعة لمݚيݛية تݛبية بغݚاݚ /  المتوسطة  الممثل بالمݚاݛس  البحث  اتمَّ اختياݛ عيݩة مݩ مجتمع   

لشݛيحة البحث مݩ حيث  البحث ڣيۿا وذلك لتڦاݛب طالبات عيݩة  اإلجݛاء تجݛبة    (متوسطة ࢲمࢲم)  الختياݛ علىاعشوائي وڦع  

تّم اختياݛ   لعشوائيالسحب  اوبطݛيڦة    لمتوسطا لثاݩي  ا( شعب للصف  4الجتماعية واالڦتصاݚية والثڦاڣية والمݚݛسة تضم )ا

وشعبة    (لڦضاةامݩصة  )لعݛبية على وفـࢥ استݛاتيجية  اللغة  التي ݚݛست ماݚة ڦواعݚ  ا  لتجݛيبيةالمجموعة  التمثل    (ب )شعبة  
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بواڦع    طالبة  (66لعيݩة )االستڦݛائية إذ بلغ عݚݚ  االعتياݚية  الطݛيڦة  ا وفـࢥ    لتي تݚݛس علىا  لضابطةالمجموعة  اج( لتمثل  )

   .لضابطةاطالبة للمجموعة  (33)لتجݛيبية و المجموعة اڣي  طالبة (33)

ألݩسب البعݚي ألݩۿــاالختباݛ  اذي    (لتجݛيبية والضابطةا)للمجموعتيݩ    (لجـࢲئيالضبط  التصميم )ذي  ا  تّم اعتماݚ 

وذلك   (لڦضاءامݩصة    استݛاتيجية)لمستڦل  التي تتعݛض للمتغيݛ  المجموعة  ا  :لتجݛيبيةاوݩعݩي بالمجموعة  ،  لبحثاإلجݛاءات  

 .لتحصيلاالستݛاتيجية ڣي اأثݛ ۿذۂ  بۿݚف معݛفة

بالمجموعة   لتأثيݛ  المجموعة  اۿي    :لضابطة اوݩعݩي  تتعݛض  لم  بطݛيڦةالمتغيݛ  التي  وتݚݛس  العتياݚية  المستڦل 

 . (الستڦݛائيةا)

 

 :لبحثاأݚاة  :ابعاً ݛ

 لتَّحصيل ااختباݛ  -1 

،  أُحسݩ بݩاؤۿا واستعمالۿا  إذا  لڦياس استعماال وۿي وسيلة فاعلةا لتَّحصيلية مݩ أكثݛ أݩواع أݚوات  االختباݛات  اتُعݚ   

لتعليمية وذلك مݩ  الظواۿݛ  اوتساعݚݩا على تشخيص كثيݛ مݩ    لمتعلّم وسلوكۿ وتفكيݛۿ وأوجۂ ݩشاطۂالى حاجات  اوتݛشݚݩا  

،  )عاشور والحوامدة   .لطلبةالݚݛاسية أو ڦياس عيݩة مݩ سلوك  الماݚة  التي تمثل محتوى  األسئلة  اإجاباتۿم عݩ مجموعة مݩ  

 ( 269صفحة ، 2010

لمتوسط ڣي ماݚة ڦواعݚ الثاݩي  الصف  ا  تحصيل طالبات   لبحث يتطلب إعݚاݚ اختباݛ تحصيلي لمعݛفةاولما كاݩ ۿذا   

لمڦݛݛ العݛبية  اللغة  اولعݚم وجوݚ اختباݛ تحصيلي جاۿࢲ يتصف بالصݚࢥ والثبات ويشمل موضوعات ڦواعݚ  ،  لعݛبيةاللغة  ا

لتي اعتمݚتۿا  ا لتسعة  التعليمي للموضوعات  المحتوى  المعتمݚ على  التحصيلي  االختباݛ  اتّم إعݚاݚ  ،  العتماݚ عليۂاتݚݛيسۿا يمكݩ  

 .لسلوكيةالعݛبية واألۿݚاف اللغة الباحثة ڣي ماݚة ڦواعݚ ا

   :لفـڦـݛاتاصياغة - 2

لݩفس التݚݛيس وڣي مجاالت علم  الڦياس والتڦويم وطݛائـࢥ  المتخصصيݩ ڣي  االختباݛ وفڦݛاتۂ على  اعُݛضت تعليمات   

لبحث  االختباݛ لتحڦيـࢥ أۿݚاف  التعليمات ومݚى مالئمة  اوملحوظاتۿم بخصوص مالئمة  وطلبت مݩۿم إبݚاء آݛائۿم  ،  لمختلفةا

لفڦݛات جميعۿا  اأُبڦيت    لمحكميݩا وڣي ضوء آݛاء  ،  وفڦݛاتۿ لڦياس ما وضعت ألجلۂ  (الختباݛاصݚࢥ  )الختباݛ  اومݚى صالحية  

 لعݛبية. اللغة التحصيلي لماݚة ڦواعݚ افڦݛة لالختباݛ  (50)والبالغة 

 : الستطالعي لالختباݛاالتطبيـࢥ -3

وضوح    مݩ  ڣي  ا والـࢲمݩ  ،  لفڦݛاتاللتثبت  يستغݛࢥ  فڦݛات  الذي  عݩ  الختباݛ  الباحثتاݩ  اطبڦت  ،  الختباݛاإلجابة 

وڦݚ اتضح ،  (55لباحثة مݩ متوسطة إيالف )ڦطاعااختاݛتۿا    ( طالبة100)الستطالعي على عيݩة مماثلة لعيݩة بحثۿا بلغت  ا

إلجابة عݩ  الى متوسط ࢲمݩ  الباحثة  اوتوصلت  ،  لفڦݛات واضحة ومفۿومة وغيݛ غامضةاالستطالعي أݩ جميع  التطبيـࢥ  امݩ  

لباحثة ࢲمݩ  اواستخݛجت  ،  ( صباحاً 8.00لساعة )األولى  الحصة  اڣي  ،  لطالبات وذلكاالختباݛ مݩ طݛيࢥ متوسط ࢲمݩ  افڦݛات  

 ( ݚڦيڦة. 44لتَّحصيلي )االختباݛ اعݩ فڦݛات إلجابة  افكاݩ متوسط ࢲمݩ  )4(لوڦتاإلجابة بمعاݚلة استخݛاج ا

 : الختباݛاصݚࢥ  -4

ألݚاة على ڦياس ما  البياݩات ويعݩي )الصݚࢥ( ࢥݚݛة  الواجب توافݛۿا ڣي أݚاة جمع  المۿمة  الشݛوط  الصݚࢥ مݩ  ايُعݚ   

َمْت لڦياسۿا ألݚاة  الى ڦياس  الصݚࢥ بشكل عام  اويُشيݛ  ،  أعݚت لڦياسۿ فعالً  يُفتݛض،  لتي ُصمِّ لتي  السمة  األݚاة  اأݩ تڦيس    إذ 

َمْت لڦياسۿا وال تڦـيس سمة أخݛى غيݛۿا أو سمة أخݛى باإلضافة لۿا )الجواهري  (94صفحة ، 2009، ُصمِّ

الختباݛ مݩ الذي وضع  ا لسلوك التشخيص والتݩبؤ عݩ ميݚاݩ الڦياس وڣي  االختباݛ ڣي اوالصݚࢥ يݚل على مݚى ݩجاح 

لثابت ال يشتݛط أݩ  المڦياس  اولكݩ  ،  لصاݚࢥ يكوݩ ثابتاً ايڦيس ما وضع لڦياسۂ والمڦياس  الختباݛ صاݚࢥ ألݩۿ  اأي إݩ  ،  أجلۿ

 ( 272صفحة ، 2000، يكوݩ صاݚڦاً. )النبهان

 

 

 

 
 زمن الطلبة األولى + زمن الطالبة الثانية + زمن الطالبة الثالثة ...... زمن الطالبة الثالثين مقسوما على العدد الكلي للطالبات  معادلة استخراج  = 4
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 : لباحثةاالختباݛ استعملت الجيݚ وللتحڦـࢥ مݩ صݚࢥ االختباݛ الصݚࢥ مݩ مواصفات الۿذا يُعݚ  

 :لظاۿݛياالصݚࢥ -أ

َع ألجلۿ ظاۿݛياً االختباݛ للغݛض  اڦياس  لى مݚى  الظاۿݛي يُشيݛ  الصݚࢥ  ا  ليۿ عݩ طݛيـࢥ  التوصل  اوتحڦـࢥ  ،  لذي وضِّ

تڦݚيݛات   بۂ  اوالصݚࢥ  ،  الختباݛ للسمةالمحكميݩ على ݚݛجة ڦياس  اتوافࢥ  يُڦَصݚ  لعام لالختباݛ مݩ حيث  المظۿݛ  الظاۿݛي 

وݚڦتۿا وݚݛجة وضوحۿا و موضوعيتۿا ومݚى الختباݛ  اوكذاك يتضمݩ تعليمات  ،  ومݚى وضوحۿا،  لمفݛݚات وكيڣية صياغتۿاا

َع مݩ أجلۂ.االختباݛ للغݛض امݩاسبة   ( 94صفحة ، 2008، لعـࢲاويا) )لذي ُوضِّ

لمݩاۿج وطݛائـࢥ  الخبݛاء والمتخصصيݩ ڣي  التَّحصيلي على مجموعة مݩ  االختباݛ  الباحثة فڦݛات  الذلك عݛضت   

لتي  االختباݛ وسالمة صياغتۿا والمستويات  اآݛائۿم ڣي صالحية فڦݛات  لعݛبية والڦياس والتڦويم بۿݚف معݛفة  اللغة  اتݚݛيس  

لباحثة على اعتماݚ البحث( وحݛصت  المتوسط )عيݩة  الثاݩي  السلوكية ومݚى مالءمتۿا لمستويات طالبات  ا ألۿݚاف  اتڦيسۿا  

لباحثة مݩ  اتباݛ وبذلك تمكݩت  الخالفڦݛة ضمݩ  الفڦݛة حݚاً لڦبول  المحكميݩ بشأݩ صالحية  اآلݛاء بيݩ  ا%( مݩ اتفاࢥ    80ݩسبة )

 الختباݛ وصالحيتۿا  الظاۿݛي لفڦݛات  الصݚࢥ التثبت مݩ ا

صعوبة    -5 صعوبة  :  لفڦݛاتامعامل  طݛيـࢥ  ا لفࢥݛة  اتحسب  مݩ  لإلجابات  الݩسبة  االختباݛية  ڣي  المئوية  لخاطئة 

فإذا   الختباݛية إجابة خاطئة الفࢥݛة  الذيݩ يجيبوݩ عݩ  المئوية للطلبة  الݩسبة  اأي  ،  لفڦݛاتالعليا والݚݩيا مݩ تلك  المجموعتيݩ  ا

 ( 235صفحة ، 2000، فإݩۿا تݚل على سۿولتۿا. )ملحم، وإݩ كاݩت مݩخفضة، لفڦݛةالݩسبة عالية تݚل على صعوبة اكاݩت 

لخاصة  الصعوبة(  ا)معامل    الختباݛ باستخݚام معاݚلةالصعوبة لكل فڦݛة مݩ فڦݛات  الباحثتاݩ بحساب معامل  اقامت   

لفڦݛات ا( وتعـݚ  0,57  –  0,35وقݚ تݛاوحت ࢥيمۿا بيݩ )  .لمڦاليةالخاص باالسئلة  الصعوبة  الموضوعية ومعامل  اباألسئلة  

                  (170صفحة ، 2007، (. )الكبيسي0.80-0.20تݛاوح معامـل صعوبتۿا بيـݩ ) إذا جيـݚة

   :الختباݛاثبات -  6

عباس  ) طُبڦت أكثݛ مݩ مݛة ڣي ظݛوف متماثلة    إذا  لݩتائجالتي تعطي ݩتائج متڦاݛبة أو ݩفس  األݚاة  اݚ بالثبات إݩۿ  يُڦص 

  .(266ص :2011، وآخݛوݩ

استخݛاج    بطݛيڦة  ايتم  فڦݛات  الثبات  كݛوݩباخ الݩ  فڦݛات موضوعيةالفا  تتكوݩ مݩ  معاݚلة ،  الختباݛ  استعمال  تم 

وۿو ،  (0,84لفا ) اوڦݚ بلغ معامل  ،  ( طالبة100لتحصيلي على عيݩة تبلغ )الثبات لالختباݛ  ا  معامل  لفاكݛوݩباخ الستخݛاجا

الختباݛات الى  اوۿو معامل ثبات مڦبول بالݩسبة  ،  لبحثاالختباݛ لتحڦيـࢥ أغݛاض ۿذا  االعتماݚ على  اثبات يمكݩ مݩ خاللۿ  

 ( 130صفحة ، 2001، لمڦݩݩة. )عطيةاغيݛ 

   :ائية لالختباݛلݩۿالصيغة ا -7

الختباݛ وتطبيڦۿ  السلوكية والتأكُݚ مݩ صالحيتۿا وإعݚاݚ تعليمات  األۿݚاف  االختباݛ على وفـࢥ  اإلعݚاݚ لفڦݛات  ابعݚ  

لبݚائل اوفعالية ، لصعوبة والتمييـࢲاوحساب معامل ، الختباݛ وࢲمݩۂالتعليمات لفڦݛات اعلى عيّݩة استطالعية لمعݛفة وضوح 

للتطبيـࢥ بصيغتۿ  اوالثبات أصبح  ،  لخاطئةا الختياݛ مݩ متعݚݚ ا( فڦݛة مݩ ݩوع  50)لݩۿائية وۿو مؤلف مݩاالختباݛ جاۿࢲاً 

ـ  ا،  لمعݛفةا)لمعݛڣي  األولى مݩ تصݩيف بلوم  األݛبعة  المستويات  اوضمݩ   ولكل فڦݛة أݛبعة بݚائل   (لتحليلا،  لتطبيـࢥا لفۿم 

 . واحݚ مݩۿا صحيح

 : إلحصائية الوسائل ا -8 

الحصائي  البݛݩامج  األتية واعتمݚت ڣي ڦسم مݩۿا على  اإلحصائية  الوسائل  البحث  الباحثة ڣي تحليل بياݩات  ااستعملت  

SPSS وۿي كاآلتي : 

كذلك ڣي ݩتائج  ،  لتجݛيبية والضابطةالبحث التكافؤ بيݩ مجموعتي العيݩتيݩ مستڦلتيݩ لحساب  T-Testلتائي ااالختباݛ 

 لبحث. البحث للتحڦـࢥ مݩ فݛضية ا

الختباݛ  التجݛيبية والضابطة ڣي البحث التكافؤ بيݩ مجموعتي الحساب  لعيݩتيݩ متݛابطتيݩ T- Testلتائي ااالختݩباݛ 

 لتحصيل.االستݛاتيجية ڣي البعݚي والمؤجل للكشف عݩ فاعلية ا

استعملت  ااالختباݛ   مستڦلتيݩ  لعيݩتيݩ  تكافؤ  التائي  ڣي  كاي  مݛبع  )التَّجݛيب الباحثة  ڣي لمجموعتيݩ  والضابطة(  ية 

 . لݚݛاسي لآلباء واألمۿاتالتَّحصيل ا

 . لفڦݛاتالفڦݛات استخݚمت لحساب ڦوة تمييـࢲ امعامل تمييـࢲ 
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 . لبعݚيالتَّحصيلي االختباݛ ااستعملت لحساب معامل صعوبة فࢥݛات : لصعوبة امعاݚلة معامل 

 لݩصڣية  التجـࢲئة االختباݛ بطݛيڦة امعامل اݛتباط بيݛسوݩ استعمل الستخݛاج معامل ثبات  

سبيݛماݩ   معامل    –معاݚلة  تصحيح  ڣي  استعملت  جـࢲئي  ابݛاوݩ  بيݩ  لفݛݚية الفڦݛات  اݚݛجات  )الختباݛ  االݛتباط 

 . وبعݚ اݩ استخݛج بمعامل اݛتباط بيݛسوݩ (والـࢲوجية
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 : لݛابعاالفصل 

   :والتوصيات لبحث وتفسيݛۿا واالستݩتاجاتاݩتائج 

 لتي وضعݩۿا: البحث والفݛضية اڣي ضوء أۿݚاف  ، لباحثاتاليۿا التي توصلت الݩتائج ا لفصل ايتضمݩ ۿذا 

لتي توصلت الݩتائج  االستݩتاجات والتوصيات والمڦتݛحات ڣي ضوء  اليۿا فضالً عݩ  التوصل  التي تم  ا  لݩتائج اوتفسيݛ  

  :لحاليةالݚݛاسة اليۿا ا

  :لݩتيجةاعݛض 

 :لتي تݩص على أݩۂالصفݛية الفݛضية التحڦـࢥ مݩ الغݛض 

لالتي التجݛيبية  المجموعة  ا( بيݩ متوسط ݚݛجات طالبات  0,05)ليس ۿݩاك فݛࢥ ذو ݚاللة إحصائية عݩݚ مستوى ݚاللة  

العتياݚية  الالتي يݚݛسݩ بطݛيڦة  الضابطة  المجموعة  الڦضاة ومتوسط ݚݛجات طالبات  اوفـࢥ استݛاتيجيّة مݩصة    يݚݛسݩ على

 .لعݛبيةاللغة التحصيل ڣي ماݚة ڦواعݚ اڣي اختباݛ 

ݚ على عيݩتي  التحصيلي  االختباݛ  اطُبَّࢥ    لفݛࢥ بيݩ ݚݛجات  الى ݚاللة ا لضابطة( وللتعݛف  التجݛيبية و  ا) لبحث  الذي أُعِّ

لحسابي للݚݛجات  المتوسط  الغ  وڦݚ ب،  ( لعيݩتيݩ مستڦلتيݩT-testلتائي )االختباݛ  اتّم استعمال  ،  لتحصيلي للمجموعتيݩاالختباݛ  ا

طالبات  الكلية  ا عليۿا  )المجموعة  التي حصلت  ڦݚݛۿ30,29لتجݛيبية  معياݛي  باݩحݛاف  لحسابي المتوسط  ا بلغ    (4,81)  ( 

الختباݛ  ا( وعݩݚ استخݚام  2,15( باݩحݛاف معياݛي ,)27,01لضابطة )المجموعة  التي حصل عليۿا طالبات  الكلية  اللݚݛجات  

( وۿي ݚالة احصائياً 2,000لبالغة )ا لجݚولية  اوۿي أكبݛ مݩ    (2,760لمحسوبة ) التائية  الڦيمة  العيݩتيݩ مستڦلتيݩ بلغت  لتائي  ا

 . (64( وݚݛجة حݛية )0,05)ݚاللة  عݩݚ مستوى

)ال   :على أݩۂلتي تݩص  الصفݛية  الفݛضية  اࢥ مݩ  ڦـوذلك للتحـ  مستڦلتيݩ( لعيݩتيݩ  T-testلتائي )االختباݛ  اتّم استعمال   

باستݛاتيجيةالتجݛيبية  المجموعة  ايوجݚ فݛࢥ ذو ݚاللة إحصائية بيݩ متوسط ݚݛجات تحصيل طالبات   مݩصة    لالتي ݚݛسݩ 

لمتوسط ڣي  الثاݩي  االعتياݚية للصف  الالتي ݚݛسݩ بطݛيڦة  الضابطة  ا لمجموعة  اومتوسط ݚݛجات تحصيل طالبات  ،  لڦضاةا

لبعݚي وحساب  التحصيل لالختباݛ  المجموعتيݩ ڣي  المعياݛي لكال  الحسابي واالݩحݛاف  المتوسط  اوبعݚ حساب  ،  لڦواعݚاماݚة  

لݩتائج كما موضحة ڣي جݚول  ا( كاݩت  64وبݚݛجة حݛية )  (0.05لجݚولية عݩݚ مستوى ݚاللة)الڦيمة  او مݛاجعة    لتائيةالڦيمة  ا

(2.)   

 (2جݚول )          

 لمجموعتيݩ )التجݛيبية والضابطة( اتحصيل لتائي للفݛࢥ بيݩ متوسط ݚݛجات االختباݛ اݩتائج  

 لبعݚيالتحصيل االختباݛ اڣي 

 المجموعة 
عݚݚ أفݛاݚ  

 لعيݩة ا

المتوسط 

 لحسابيا

االݩحݛاف  

 لمعياݛيا

ݚݛجة 

 لحݛيةا

 لتائية االڦيمة 

 لݚاللةامستوى 
 الجݚولية المحسوبة 

 4,81 30,29 33 التجݛيبية 

64 2,760 2,000 

عݩݚ  إحصائياً  ݚالة 

 0,05مستوى 

 2,15 27,01 33 الضابطة 

 

لتي ڦيمتۿا  الجݚولية  الڦيمة  اأكبݛ مݩ  ،  (2,760)  وڦيمتۿالمحسوبة  التائية  ا  لڦيمةاإݩ  ،  (2ڣي جݚول )  لݩتائجاأظۿݛت  

ذو ݚاللة   لصفݛية وۿذا يعݩي أݩ ۿݩاك فݛڦاً الفݛضية  ا وبذلك تݛفض  ،  (64( وݚݛجة حݛية )0.05( عݩݚ مستوى ݚاللة )2.000)

لتجݛيبية  المجموعة  او لصالح  ،  )التجݛيبية والضابطة(  لمجموعتيݩ الݚݛاسي لطالبات  التحصيل  اإحصائية بيݩ متوسط ݚݛجات  

 .لبݚيلة الفݛضية الصفݛية وتڦبل الفݛضية اوبذلك تݛفض 
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    لݩتائجاتفسيݛ  :ثاݩياً 

لتجݛيبية والضابطة ڣي تحصيلۿݩ لماݚة  المجموعتيݩ  ابيݩ طالبات    لجݚول أعالۂ وجوݚ فݛوࢥ ݚالة معݩوياً ايلحظ مݩ  

لى سبب واحݚ أو الݩتيجة ا ويمكݩ أݩ تُعـࢲى ۿذۿ ، لتجݛيبيةالمجموعة التحصيلي ولمصلحة االختباݛ العݛبية ڣي اللغة اڦواعݚ 

 آلتية: األسباب اأكثݛ مݩ 

لحماس واالݩݚفاع  افڦݚ لوحظ  ،  لتعليميةالعملية  الطالبات محوݛ  الڦضاة يجعل  ااستݛاتيجية مݩصة    لتݚݛيس على وفـࢥ ا 

العتياݚية  الالتي ݚݛسݩ بطݛيڦة  التݚݛيس أكثݛ مݩ أڦݛاݩۿݩ  ا لجݚيݚة ڣي  الطݛيڦة  التجݛيبية تجاۂ ۿذۂ  المجموعة  ا لذي أبݚتۂ طالبات  ا

 . (الستڦݛائيةا)

لڦݚݛة الڦضاة أصبح لݚيۿݩ  اباستݛاتيجية مݩصة    لتجݛيبية ممݩ ݚݛسݩالمجموعة  الݩتيجة تعݩي أݩ طالبات  ا إذ أݩ ۿذۂ  

بيݩ  ا على   طالبات  الڦواعݚ  التمييࢲ  مع  بالمواࢲݩة  أفضل  بݩحٍو  وتوظيفۿا  بطݛيڦة  الضابطة  المجموعة  الݩحوية  لالتي ݚݛسݩ 

 .  (الستڦݛائيةا)العتياݚية ا

لثڦة بالݩفس امما عـࢲࢲ لݚيۿݩ  ،  اليجابيةالمشاݛكة  الطالبات على  الڦضاة ڣي مساعݚة  ااستݛاتيجية مݩصة    أسۿمت  -ج  

لݩحوية ڣي مواڦف تعليمية جݚيݚة مݩ طݛيـࢥ تحݚيݚ الڦواعݚ  الڦݚݛة على استعمال  اوأصبحت لݚيۿݩ  ،  الستݩتاجاوالڦݚݛة على  

 . لݩحويةالڦواعݚ اوظيفة 

لعݛبية وبيئة  اللغة ا لݛبط بيݩ ڦواعݚالڦيام بأݩشطة مݩ طݛيـࢥ الطالبات على الڦضاة ساعݚت ااستݛاتيجية مݩصة  إݩ -ݚ

  .لطالبةا

 

   الستݩتاجاتاثالثاً: 

   :آلتيالبحث يمكݩ استݩتاج اڣي ضوء ݩتيجة 

للغة المتوسط ڣي ماݚة ڦواعݚ  الثاݩي  ا  لصفالڦضاة أثݛ ڣي تحسيݩ مستوى تحصيل طالبات  االستݛاتيجية مݩصة    -1

  .لعݛبيةا

الستطالع اساعݚ كثيݛاً على ݩمو ُحب  ،  لعݛبيةاللغة  اڦواعݚ  ڣي تݚݛيس ماݚة    لڦضاةااستݛاتيجية مݩصة    إݩ استعمال-2

 لطالبات.الفاعلة عݩݚ اوالمشاݛكة  لعلميا

لتعاوݩ ڣيما  الحماسة والحيوية وأشاع ݛوح الطالبات الڦضاة بعث ڣي ݩفوس اخطوات استݛاتيجية مݩصة  إݩ تطبيࢥ-3

 لݚݛس.المشاݛكة ڣي فعاليات ابيݩۿݩ وحب 

 

 :  لتوصياتاݛابعاً: 

   :لباحثة بما يأتيالبحث توصي اضوء ݩتيجة  ڣي 

 لمتوسط.الثاݩي ا لعݛبية للصف اللغة الڦضاة ڣي تݚݛيس ماݚة ࢥواعݚ ااستݛاتيجية مݩصة  اعتماݚ -

مݩ ݚوݛ فاعل ڣي  الستݛاتيجيةاواطالعۿم على خطواتۿا؛ لما لۿذۂ    باالستݛاتيجية  لعݛبية ومݚݛساتۿا اللغة  اتعݛيف مݚݛسي    -

لتي تشݛح كيڣية تݚݛيس  الخاصة  اولݩشݛات  ،  لتݛبويةالݩݚوات  ا،  لݚوݛاتاوذلك مݩ طݛيـࢥ  ،  لعݛبيةاللغة  اڦواعݚ  تݚݛيس ماݚة  

 . الستݛاتيجيةالعݛبية على وفࢥ ۿذۂ اللغة اماݚة ڦواعݚ 

لمڦتݛحة  االستݛاتيجية  ا  لعݛبية ومݚݛساتۿا على اعتماݚا للغة  ا لتݛبية و مݚݛسي  اإلعݚاݚ والتݚݛيب ڣي وࢲاݛة  احث وحݚة    -

  لطلبةافضالً عݩ تعݚيل اتجاۿات ، لمتوسطالثاݩي العݛبية للصف اللغة الطالبات ڣي ماݚة ڦواعݚ االيجابي ڣي تحصيل الݚوݛۿا 

 لماݚة. اݩحو ۿذۿ 

لكليات العݛبية ڣي  اللغة  الحݚيثة ڣي مݩاۿج  التݚݛيسية  الطݛائـࢥ واألساليب  المڦتݛحة ضمݩ مفݛݚات  االستݛاتيجية  اإݚخال    -

   .لماݚةالعالڦة بإعݚاݚ مݚݛسي ۿذۿ  اوالمعاۿݚ ذات 
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 :  لمـڦـتـݛحاتا خامساً:

 : آلتية المستڦبلية البحوث اإجݛاء  لبحث ݩڦتݛحااستكماالً لۿذا  

 لى معݛفة: اإجݛاء ݚݛاسة تجݛيبية تݛمي 

 وغيݛۿا. ، لعلميالجݩس والتخصص الطلبة بحسب متغيݛ اڣي تحصيل  استݛاتيجية - 

 لݚݛاسية.المݛحلة الݚݛاسي او الصف الطلبة بحسب متغيݛ اأثݛ استݛاتيجية ڣي تحصيل  -

 وغيݛۿا.، والعݛوض، والݩڦݚ، والبالغة، لطلبة ڣي فݛوع اخݛ كاألݚبافاعلية استݛاتيجية مڦتݛحة ڣي تحصيل -

 . بأݩواعۿوالتفكيݛ ، فاعلية استݛاتيجية مڦتݛحة ڣي متغيݛات أخݛ كاالكتساب -
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  .للݩشݛوالتوࢲيعݚاݛ صاݚݛ   بيݛوت، لعݛبالساݩ  .(2011محمݚ بݩ مكݛم )، ابݩ مݩظوݛ
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باستعمال خݛائط    :(2018ميݛفت محمݚ )،  جاسم بݛݩامج مڦتݛح  ماݚة ڦواعݚ  افاعلية  عݩݚ   لعݛبيةاللغة  ا لتفكيݛ ڣي تحصيل 
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 .طݛڦݚولة ، مكتبة ݩوݛ، بليةڦـوالتݛبية آفاࢥ مستـعولمة لا( 2011)أحمݚ علي، الحاج
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ـࢥ أۿݚاف تݚݛيسۿا  ڦـيحـ  لعݛبيةاللغة  االݩتࢥائي ڣي  المݚخل  اباستخݚام  ،  لعݛبيةاللغة  الحواݛ لݚى متعلمي  اڣي  
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