
٢، العدد  ٧، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٩١  

أثر استخدام طریقتي  االستقراء والقیاس في تحصیل طالبات 
الصف األول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة واالحتفاظ 

بھا.(دراسة مقارنة)

م.م عائشة إدریس عبد الحمید الكالك
ساسیةاأل/ كلیة التربیة الموصلجامعة 

٢٥/١١/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٧/١٠/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یهدف البحث إلى مقارنة طریقتي االستقراء والقیاس فـي التحصـیل واالحتفـاظ بالمعلومـات 

لدى طالبات الصف األول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة .

-ووضعت الباحثة فرضیتان صفریتان هما:

لالتــــي درســــن بالطریقــــة داللـــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجـــات الطالبــــات االیوجـــد فــــرق ذو .١

االستقرائیة ومتوسط درجات الطالبات الالتي درسن بالطریقة القیاسیة في اختبار التحصیل.

ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات االحتفــــاظ للطالبــــات الالتــــي درســــن  .٢

قیاسـیة فـي بالطریقة االستقرائیة ومتوسط درجـات االحتفـاظ للطالبـات الالتـي درسـن بالطریقـة ال

اختبار االحتفاظ.

) طالبــة مــن شــعبة(ب) لتكــون ٣٠) طالبــة توزعــت بــین(٦٠وقــد تكونــت عینــة البحــث مــن(

)طالبة من شعبة(ج) لتكون المجموعة ٣٠المجموعة التجریبیة األولى وتدرس بالطریقة القیاسیة و(

التجریبیة الثانیة وتدرس بالطریقة االستقرائیة .

ًا تحصــیلیًا واعــدت الباحثــة اختبــار ٣٠/١٢/٢٠٠٦ولغایــة  ١/١٠/٢٠٠٦بــدأت التجربــة فــي

) فقرة من نوع االختیار من متعدد اتسـم بالصـدق والثبـات والشـمول واسـتخدمت ٢٨بلغ عدد فقراته(

نهایـــة  ي)،وأجــرت االختبــار فــ٠‚٨٥الباحثــة التجزئــة النصــفیة إلیجــاد ثباتــه وبلــغ معامــل الثبــات (

اختبار االحتفاظ لمعرفة مدى احتفاظ الطالبات بالمعلومـات أجرت ًا ) یوم٣١التجربة وبعد مرور (

النحویة.

وباســـتخدام الوســـائل اإلحصـــائیة: أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائیة بـــین 

متوســـطي تحصـــیل المجمـــوعتین ولمصـــلحة الطریقـــة االســـتقرائیة وأوصـــت الباحثـــة عـــدة توصـــیات 

من المقترحات.ًا واقترحت عدد
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The effect of using deductive and inductive methods in
learning for first stage student at the intermediate schools

of the Arabic Grammar and retaining it

Assistant lecturer. Aesha Adreis Abdulhamid
Mosul University / College of Basic Education

Abstract:
This study aims at comparing the deductive method with the

inductive method in learning and retaining the Arabic Grammar by the

first stage student at the intermediate schools in Mosul city. The

researcher has put two hypotheses:

1. There is no statistical difference in the total average between the first

subject group and the second subject group regarding to the total

average test.

2. There is no statistical difference in the total marks between students

who studied using the deductive method and students who studied

using the measuring method regarding the knowledge keeping test.

The experiment started in 1/ 10/2006 and ended in 1/ 1/2007. The

researcher has prepared a an achievement test containing (28) sections

that included various topics. The researcher made sure that the test was

inclusive and fair. Semi-partitional method has been used in this test. The

test was carried away at the end of the experiment, and after (21) days

another test was given to see if the students has still kept their

grammatical knowledge.

The results show that there is a statistical difference between the

total average of the two groups, in favor of the group that used the

deductive method. The researcher has recommended several

recommendations and suggestions.
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الفصل األول
أھمیة البحث والحاجة إلیھ:

إن اللغـــة مقیـــاس دقیـــق یعـــرف مـــن خاللـــه المســـتوى الـــذي وصـــلت إلیـــه األمـــة مـــن تطـــور

(الجعفـــــري عـــــن ذلـــــك فاللغـــــة هـــــي الداللـــــة عـــــن مـــــدى تحضـــــر األمـــــة ورقیهـــــافضـــــالً ،وارتقـــــاء

سـیلة التعبیـر واللغة في أي مجتمع هـي وعـاء ثقافتـه،فهي أداة التفكیر،وو  ).٧،ص١٩٩٠والعزاوي،

واالتصــال والتفاهم،ونقــل التــراث مــن جیــل إلــى جیــل،وفهم البیئــة والســیطرة علیهــا مــن خــالل تبــادل 

وللغــة عالقــة وطیــدة بــالمجتمع  ).٤٦،ص١٩٩٧المعــارف والنظریــات والخبرات(القضــاة وآخــرون ،

الــذي یتكلمهــا فهــي مظهــر مــن مظــاهر نشــاطه المختلفــة بــل هــي ضــرب مــن العــادات التــي ینفــرد

ـــــــــــذي یمیـــــــــــز أفـــــــــــراده مـــــــــــن غیـــــــــــرهم مـــــــــــن أبنـــــــــــاء المجتمـــــــــــع بهـــــــــــا،وتكون بمثابـــــــــــة الطـــــــــــابع ال

  ).٧،ص١٩٨٨البشري.(العزاوي،

وللغة العربیة فضل على لغات العالم جمیعها لما تمیزت بـه مـن صـفات قـل نظیرهـا وهـذا 

علــى لغــات األمــمعــالم مــن علمــاء اللغــة یشــهد علــى هــذا الفضــل بقولــه وجــدنا للغــة العربیــة فضــالً 

من اهللا تعالى وكرامـة إكـرامهم بهـا،ومن خصائصـها أنـه یوجـد فیهـا مـن اإلیجـاز ًا اختصاصًا جمیع

  ).٥،ص١٩٧٨في غیرها من اللغات.(السامرائي، دماال یوج

ویــرى كثیــر مــن التربــویین أن قواعــد اللغــة العربیــة مشــكلة قائمــة لــدى الطلبــة بــل والنــاس 

دى الطلبـة لـتعلم النحـو وكـذلك مـا یتسـم بـه هـذا العلـم ،ویعود سبب ذلك إلـى فقـدان الـدافع لـًا جمیع

علـى الطلبة،وكـذلك قصـر مفهـوم قواعـد النحـو عنـدهم ًا من تجرید وتعلیل وتعمیم مما یجعله صـعب

على معرفة حركات نهایة الكلمات،مع أن ارتبـاط األسـالیب وتـرابط الكلمـات وٕادراك العالقـات فیمـا 

ــــــى أو إدراك فكــــــرة مــــــن  ــــــق معن ــــــي مفهــــــوم هــــــذا فــــــاعالً ًا الممكــــــن أن یكــــــون جــــــزءبینهــــــا لتحقی ف

    ).٢١٤،ص٢٠٠٠العلم.(الشوملي،

ویعــد النحــو بالقیــاس إلــى فــروع اللغــة العربیــة األخــرى أهمهــا وأكثرهــا اعتمــادا علــى العقــل 

والتفكیر، فإذا ما قسـناه بهـا وجـدناه بالفعـل یرتكـز علـى قواعـد وأسـس ینطلـق منهـا الطالـب والمعلـم 

كــالم وفروعــه وبــدون ذلــك یبقــى المتعــاملون بــالنحو یتخبطــون فــي متاهاتــه دون إلــى بقیــة فنــون ال

الوصــول إلــى جزیئاتــه، وبهــذا یكــون النحــو أهــم الفــروع التــي یتلقاهــا الطلبــة فــي المــدارس ومختلــف 

مراحــل التعلــیم، إذ أنهــم یتمكنــون بــه مــن القــراءة الســلیمة والكتابــة الصــحیحة، وبأدواتــه یســتطیعون 

األداء القــویم، وتتكــون لــدیهم ریاضــة لغویــة ذهنیــة تعتمــد القیــاس منهجــا، والتحلیــل الحفــظ الســوي و 

ومادامـت قواعـد اللغـة العربیـة بهـذه األهمیـة  ).٨١، ص١٩٩٩. (اللبـدي، ًا أصوال، والتعلیل تحقیق

فعلیه یجب تدریسها وتعلیمها للحفاظ على سالمتها،بالقراءة السلیمة،والكتابة الفصیحة ویكـون ذلـك 

بمعالجة ضـعف تالمـذتها بشـتى الوسـائل،وأتباع أنجـح الطرائـق وابتكـار أفضـل األسـالیب التـي أوالً 

  ).٥،ص١٩٩٨تتماشى مع التربیة الحدیثة ومبادئ علم النفس.(التكریتي،
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ــذا فــإن تطبیــق النحــو علــى الكــالم یعــد تمرینــ فــي ًا فللقواعــد عالقــة وطیــدة بصــحة الفهم،ل

وســــالمته مــــن وجهــــة فكریــــة وهــــذا تــــدریب للفــــرد فــــي التحلیــــل تحلیــــل الكــــالم والتفكیــــر بمنطقیتــــه 

  ).٣١، ص١٩٧٩واستخالص المعاني الصحیحة.(الرحیم،

،ومدى االحتفــــاظ بثالثــــة ،مقــــدار مــــا اكتســــًا وان الــــتعلم الجیــــد یأخــــذ فــــي اعتبــــاره أمــــور 

ًا مهمـاً تطبیقه مما أحتفظ به،إذ أن تعلم المادة وتذكرها فیما بعـد یمـثالن محـور  نبه،ومقدار ما یمك

مــــــن محــــــاور التربیــــــة الحدیثــــــة ونقطــــــة أهتمــــــام كبیــــــرة یحــــــاول التعلــــــیم تحقیقهــــــا فــــــي كــــــل زمــــــان 

ونجاح التعلیم یرتبط إلى حد كبیر بنجاح الطریقة ألنها ركـن مـن  ).٢٥، ص١٩٩٠ومكان(العلي،

أركــان حســن التــدریس وباســتطاعتها أن تعــالج ضــعف الطــالب وصــعوبة الكتــاب المدرســي وغیــر 

   ).٣١،ص١٩٧٣ت التعلیم.(إبراهیم،ذلك من مشكال

مشكلة البحث : 
ولقــــد اختــــارت الباحثــــة الصـــــف األول المتوســــط لیكــــون مجـــــال هــــذه الدراســــة وذلـــــك الن 

الطالبات قد درسن هذه الموضوعات جمیعها عدا موضوع المعارف في المرحلة االبتدائیة وهذا ما 

ا. ولذلك رأت الباحثة أن تقیس مدى إلى احتفاظهن ولو ببعض المعلومات عند تدریسهن له يیؤد

احتفــاظ الطالبــات لمعلومــاتهن النحویــة مــن خــالل طــریقتین معتــادتین فــي التــدریس همــا االســتقراء 

الن و  ،أیهمــا أفضــل فــي تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة فــي المرحلــة المتوســطة الــىوالقیــاس للتعــرف 

غـــتهم أو كـــرههم لهـــا إذ أن لطریقـــة لطرائـــق التـــدریس عالقـــة مباشـــرة بمـــدى تعلـــق الطلبـــة بقواعـــد ل

التـــدریس عالقـــة مباشـــرة بتحصـــیل الطلبـــة فـــي قواعـــد اللغـــة فقـــد نالـــت طریقتـــا االســـتقراء والقیـــاس 

كبیـــرة ومتمیـــزة مـــن المختصـــین فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس،لكونها أقـــدم الطرائـــق ًا وجهـــودًا اهتمامـــ

ل فــي تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة التقلیدیــة و للمقارنــة بــین الطــریقتین وللتعــرف علــى ایهمــا أفضــ

ـــأتي  ـــین تحصـــیل الطریقتین،وی ـــى المقارنـــة ب االان هـــذه الجهـــود والبحـــوث والدراســـات اقتصـــرت عل

البحــث الحــالي مــن اجــل التوصــل إلــى أفضــل الطــریقتین فــي تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة ومــدى 

احتفاظهم بما یتعلمونه من قواعد .

  :  يخالل ما یأتویمكن النظر إلى أهمیة البحث من 

أهمیة القواعد بوصفها العمود الفقري للغة العربیة،ووسیلة یقصد بها فهم المعاني. .١

له عالقة وثیقة بسالمة اللغة وتدریسها .ًا أن هذا البحث یعالج موضوع.٢

العربیة أداة نطقنا وتفكیرنا ولسان قومیتنا. تما بقیًا یظل موضوع اللغة متجدد.٣

قواعـد  مكانیة ربـط الجانـب النظـري مـع الجانـب التطبیقـي فـي توظیـفتأتي أهمیة البحث في إ.٤

اللغة العربیة في   مواقف جدیدة.        
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ھدف البحث:
االستقراء والقیاس فـي االحتفـاظ بالمعلومـات  يیهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر طریقت

في مادة قواعد اللغة العربیة لطالبات الصف األول المتوسط .

:ثالبحفرضیات 
بین متوسط تحصیل الطالبات الالتي یدرسن بالطریقة ًا فروق دالة إحصائی دال توج.١

االستقرائیة ومتوسط تحصیل الطالبات الالتي یدرسن بالطریقة القیاسیة في اختبار التحصیل 

.

في متوسط درجات احتفاظ الطالبات الالتي درسن بالطریقة ًا حصائیافروق دالة  دال توج.٢

 ظیة ومتوسط درجات الطالبات الالتي درسن بالطریقة القیاسیة في اختبار االحتفااالستقرائ

بالمعلومات .  

حدود البحث:
أقتصر البحث الحالي على :

المدارس المتوسطة للبنات في مركز مدینة الموصل ..١

).٢٠٠٧-٢٠٠٦طالبات الصف األول المتوسط للعام الدراسي (.٢

أنـــواع المعـــارف:وهي:أ)العلم ب)الضــــمیر  -١بیـــة وهـــي:موضـــوعات كتـــاب قواعـــد اللغـــة العر .٣

-٣المبتدأ والخبـر-٢ج)أسماء اإلشارة د)االسم الموصول هـ)المعرف بأل و)المعرف باإلضافة

طلبة الصف األول المتوسـط مـن  ىأن وأخواتها والمقرر عل -٥كان وأخواتها  -٤أنواع الخبر

).٢٠٠٥) لسنة (١٦وزارة التربیة (ط

).٢٠٠٧-٢٠٠٦األول من السنة الدراسیة (لفصل الدراسي ا.٤

تحدید المصطلحات :
باالستبقاء :اً االحتفاظ یعرف أیض-١
:Webster))(1976عرفـــه - االحتفـــاظ بالمعلومـــات واســـتمراریة "بأنـــه أمكانیـــة الفـــرد فـــي)

، 1938p،1976اســــتخدامها بعــــد تعرضــــه للخبــــرات ألجــــل االســــترجاع اواعــــادة الــــتعلم" .(

Webester.(

ـــه:١٩٧٩(وعرفـــه (عاقـــل)- ـــتعلم "األثـــر المتبقـــي مـــن الخبـــرة الماضـــیة والمكـــون ألســـاس )بأن ال

  ).٩٨،ص١٩٧٩والتذكر وٕاتقان المهارات".(عاقل،
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ه مـن معلومـات "احتفاظ الفرد بما مر به من خبرات وبما حصل) بأنه:١٩٨٨ویعرفه (ناصر)(-

  ).٨٢،ص١٩٨٨وكسبه من عادات   ومهارات".(ناصر،

ـــ- ـــدار المعلومـــا هـــو: ف اإلجرائـــي التعری ـــدى طالبـــات الصـــف األول المتوســـط  تمق المحتفظـــة ل

(عینة البحث)التي درست مدة التجربة في مادة قواعـد اللغـة العربیـة فـي الموضـوعات الخاصـة 

بالفصل الدراسي األول من الكتاب المقرر مقدرة بدرجات االختبار والذي یعاد تطبیقـه بعـد اقـل 

ن إجـــراء االختبــار األول دون تعــریض الطالبـــات ألیــة خبـــرة فــي موضـــوع مــن ثالثــة أســـابیع مــ

البحث بین االختبار التحصیلي واختبار االحتفاظ.

. الطریقة االستقرائیة :٢
" بأنها الطریقة التي تعتمـد علـى التفكیـر أو التعلیـل مـن خـالل تقـدیم ):Good)(1973عرفها( -

عامـــــــــة". جعلـــــــــه یتوصـــــــــل إلـــــــــى القاعـــــــــدة التمـــــــــن األمثلـــــــــة الكافیـــــــــة للمـــــــــتعلم بحیـــــــــث ًا عـــــــــدد

)p298،1973،good.(

"هـــــي طریـــــق للوصـــــول إلـــــى األحكـــــام العامـــــة بوســـــاطة ):١٩٩٩عرفها(الـــــدلیمي والـــــدلیمي)(-

قوانین العلمیـة المالحظة والمشاهدة وبه نصل إلى القضایا الكلیة التي تسمى في العلوم باسم ال

  ).٦٨،ص١٩٩٩الطبیعیة".(الدلیمي والدلیمي، نأو القوانی

أما التعریـف اإلجرائـي للطریقـة االسـتقرائیة فـي هـذا البحـث فهـو: "إیـراد عـدد التعریف االجرائي:-

من األمثلة أمام الطالبات لتوضیح الدرس النحوي ثم التوصل منها إلى القاعدة النحویة".

الطریقة القیاسیة :.٣
)عرفهــا ( - Good)(1973: تنتهــي بالمبــادئ العامــة والشــاملة و " بأنهــا الطریقــة التــي تبــدأ

p.168 ،1973،good.(بتطبیق هذه المبادئ على مسائل خاصة".(

"أن یقدم المدرس األسس العامة والقواعد والقوانین جـاهزة ):١٩٩٩عرفها(الدلیمي والدلیمي)(-

اعــد" قــوانین والقو تصــدق علیهــا تلــك ال يإلــى الطلبــة لتطبــق علــى األمثلــة والحقــائق الجزئیــة التــ

  ).٨٦،ص١٩٩٩(الدلیمي والدلیمي،

الطریقة التي یقوم المدرس فیها بإعطاء قاعدة الدرس ثم إعطـاء أمثلـة هي  التعریف اإلجرائي: -

حول قاعدة الدرس مطالبا الطالب بأمثلة على تلك القاعدة.
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التحصیل: .٤
ًا مقـدر سـي أو سـواه "مسـتوى یتوصـل إلیـه المـتعلم فـي تعلمـه المدر ) بأنـه :١٩٨٨عرفه عاقل (-

  ).١٣،ص١٩٨٨بوساطة المدرس أو بوساطة االختبارات المقننة".(عاقل،

علیـــه طالبـــات عینـــة البحـــث مـــن درجـــات فـــي االختبـــار لمـــا تحصـــ هـــو التعریـــف اإلجرائـــي :-

التحصیلي لقواعد اللغة العربیة.

. القواعد: ٥
).٦،ص١٩٨٥راءة".(سعید،وق"فن تصحیح كالم العربي كتابة ) بأنها:١٩٨٥عرفها سعید(-

الموضوعات النحویة التي درستها طالبات الصـف األول المتوسـط فـي هو :التعریف اإلجرائي -

) .٢٠٠٧-٢٠٠٦الفصل األول من السنة الدراسیة (

خلفیة نظریة ودراسات سابقة:
مفھوم االستقراء والقیاس:

فــي طرائــق تــدریس القواعــد المعتمــدة فــي الكتــب المؤلفــة لهــذه الغایــة یجــد أنهــا أن النــاظر

القیاســــیة تخــــرج عــــن طــــریقتین اثنتــــین همــــا : الطریقــــة مهمــــا تنوعــــت أســــالیبها ووســــائلها أنهــــا ال

تبــدأ هــذه الطریقــة بمالحظــة األمثلــة والشــواهد ):االســتقرائیة (االســتنباطیة(االســتنتاجیة) والطریقــة 

القاعـــدة النحویـــة التـــي تجمـــع بینهـــا ویمكـــن القـــول أن هـــذه الطریقـــة فـــي م اســـتخالصالمختلفـــة،ث

، حینمـا قعـدوا النحـو وضـبطوا أحكامـهاالستدالل والتفكیر هي التي لجأ ألیها علمـاء اللغـة القـدامى 

وخرجـوا مـن وذلك عندما نظروا في النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة والشواهد الشعریة والنثریـة 

م االستقرائي هـذا بـالقوانین النحویـة التـي رصـدوها بالمالحظـة والمشـاهدة والتحلیـل والتركیـب والمقارنـة بحثه

؛ ثــم أثبتوهــا فــي مؤلفــاتهم اللغویــة ، وهــي الطریقــة ذاتهــا التــي مكنــت الفراهیــدي مــن وضــع علــم العــروض 

ل االسـتقرائي الـذي یقـوم علـى فـي االسـتدالًا الذي شهر بأسمه . وال تنسى أن العلماء المسـلمین كـانوا رواد

المالحظــة والتجربــة والقیــاس ، وبخاصــة فــي العلــوم التجریبیــة والعلــوم الملحقــة بهــا كالكیمیــاء والریاضــیات 

  ).١٨٧، ص ١٩٩١(معروف ، والفلك وغیرها .

االستقراء:.١
للوصــول إلــى األحكــام العامـــة بوســاطة المالحظــة والمشــاهدة وبــه نصــل إلـــى  قهــو طریــ

الكلیة التي تسمى في العلوم باسم القوانین العلمیة أو القوانین الطبیعیة.القضایا

ولدت طریقة االسـتقراء التـي تسـمى االسـتنباطیة فـي ألمانیـا فـي أواخـر النصـف األول مـن 

،ثم انتشرت في تهر بار  كالقرن التاسع عشر،وقد اقترنت هذه الطریقة بالفیلسوف األلماني فرد ری
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حتــى مســتهل القــرن العشــرین .(الــدلیمي ًا وعملیــًا مســیطرة علــى التربیــة فكریــأمریكــا وأوربا،وظلــت

  ).٦٨، ص١٩٩٩وحسین،

ولعلها أفضل طریقة لتدریس النحو ،إذ هي تتالءم مع أكثـر موضـوعاته.وهي تعنـى بفكـرة 

  ).٢١٣،ص١٩٧٢تداعي المعاني.(الهاشمي،

ماء العربیة القدامى حینما قعدوا والحقیقة أن الطریقة االستقرائیة (االستنباطیة)لجأ إلیها عل

النحـــو وضـــبطوا أحكامـــه،وذلك عنـــدما نظـــروا فـــي النصـــوص القرآنیـــة واألحادیـــث النبویـــة والشـــواهد 

الشــعریة والنثریــة،وخرجوا مــن بحــثهم االســتقرائي هــذا بــالقوانین النحویــة التــي رصــدوها بالمالحظــة 

أن العلمــــاء  ىؤلفــــاتهم اللغویــــة.وال ننســــوالمشــــاهدة والتحلیــــل والتركیــــب والمقارنــــة،ثم أثبتوهــــا فــــي م

فــــــــي االســــــــتدالل االســــــــتقرائي الــــــــذي یقــــــــوم علــــــــى المالحظــــــــة والتجربــــــــة ًا المســــــــلمین كــــــــانوا رواد

ومن مزایا هذه الطریقة هي: ).٦٩،ص١٩٩١والقیاس.(الدلیمي وحسین،

أنها تساعد على بقـاء المعلومـات فـي الـذاكرة مـدة أطـول مـن المعلومـات التـي تكتسـب بـالقراءة.١

أو اإلصغاء الن الطالب توصل إلیها بنفسه وبمساعدة معلمه.

وربطهــا بالمعلومــات ًا منطقیــًا أنهــا تقــوم علــى تنظــیم المعلومــات الجدیــدة وترتیــب حقائقهــا ترتیبــ.٢

القدیمة فیبنى على ذلك وضوح معناها وسهولة تذكرها وحفظها.

شویق قبل عرض المادة.للتالمیذ ألنها تركز على عنصر التًا أنها تجعل التعلیم محبب.٣

حتى یصلوا إلى القاعدة.قلیالً تستثیر في الطلبة ملكة التفكیر،وتأخذ بأیدیهم قلیالً .٤

لفهم القاعدة،وتلك هي الطریقة الطبیعیة في ًا تتخذ األسالیب الفصیحة والتراكیب اللغویة أساس.٥

تعلم اللغة ألنها تمزج القواعد باألسالیب. 

فـي التـدریس لكونهـا محـددة وواضـحة لـدى المدرسـین وان السـیر فـي اً أنها أكثر الطرائق شیوع.٦

مراحلهـــا یناســـب قـــدرات التالمیـــذ ویعـــودهم دقـــة الترتیـــب والمالحظـــة، ویـــزودهم بعـــادات خلقیـــة 

(الـــــــدلیمي مهمـــــــة كالصـــــــبر والمثـــــــابرة علـــــــى العمـــــــل واالعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــنفس والثقـــــــة بهـــــــا.

).٧١-٧٠،ص١٩٩٩وحسین،

ة :عیوب الطریقة االستقرائی

وجود األفكار فیه. ةلم یوضح هربارت حقیقة العقل وال كیفی.١

هي وطریقة العقل في إدراك الحقائق . قطریقة هربارت ال تتف.٢

مــن الناحیــة التربویــة نجــد أن هــذه الطریقــة تؤكــد التربیــة االدراكیــة فــي دروس كســب المعرفــة .٣

وتهمل التربیة الوجدانیة في دروس التذوق ودرس كسب المهارة.

تفكیر المتعلم الذي ینبغي أن یكون محور العملیة التعلیمیة.لتمث ال.٤
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لهم بـان قواعـد اللغـة لیسـت منعزلـة عـن اللغـة ًا أن األمثلة التي تقدم للمتعلمین لم تعط انطباع.٥

ذاتها،فاألمثلة تتسم بالجفاف وعدم االرتباط بواقع المتعلمین.

  ).٧٣- ٧١،ص١٩٩٩(الدلیمي وحسین،

ستقرائیة:خطوات الطریقة اال

التمهیــد والمقدمـــة :هـــي عملیــة تحلیلیـــة لمـــا فــي عقـــول الطلبـــة مــن معلومـــات ســـابقة،لها صـــلة .١

ًا یتناســب والــدرس الجدیــد لتكــون أساســًا بالــدرس الجدیــد یتعــرف إلیهــا المــدرس،ثم یرتبهــا ترتیبــ

له،وتكون مع بعضها وحدة علمیة.

،علـــى أن تكـــون منوعــــة عـــرض الموضـــوع: هـــي عملیـــة جمـــع الحقــــائق الجزئیـــة مـــن الطالب.٢

،كما یجب أن یكون اختیارها ییسر إدراك القاعدة للطلبة.وشكالً ًا موضوع

الــربط والموازنــة: علــى المــدرس أن یعنى،باالشــتراك مــع الطالب،بــالربط والموازنــة بــین األمثلــة .٣

المنظمــــة علــــى الســــبورة ،وٕادراك العالقــــات بــــین األمثلــــة،ثم یتجــــه العقــــل إلــــى افتــــراض تعمــــیم 

دة.وقد تدمج هذه المرحلة بالتي قبلها.وقاع

ًا التعمـــیم واســـتقراء القاعـــدة:هي میـــل العقـــل إلـــى أن ینتـــزع مـــن العالقـــات بـــین األمثلـــة أحكامـــ.٤

مــع فرضـیة،ثم یحــاول أن یصــوغ الحكــم علــى شــكل تعریــف أو قاعــدة،وعلى المــدرس أن یســهم 

یحمل طالبه على ذلك.طالبه في استنتاج القاعدة وفي صیاغتها،ویستعین بعناصر التشویق ل

التطبیـــق: هـــو الخطـــوة األخیـــرة التـــي یمـــتحن فیهـــا الطـــالب بمســـاعدة مدرســـهم صـــحة التعمـــیم .٥

).٢١٧ -٢١٤،ص١٩٧٢.(الهاشمي،ًا والقاعدة المفترضة سابق


القیاس:.٢
الفكر من الحكم على كلي إلى الحكم على جزئي أو جزئیـات داخلـة تحـت هـذا لهو انتقا

طریقــة القیاســیة عنــد تطبیــق هــذا النــوع مــن االســتدالل فــي التعلم.وهــي فــي الكلــي. ونحصــل علــى ال

الواقــع صــورة موســعة لخطــوة التطبیــق مــن الطریقــة االســتقرائیة،وفي القیاســیة إمــا أن یقــدم المــدرس 

األســس العامــة والقواعــد والقــوانین جــاهزة إلــى الطلبــة لتطبــق علــى األمثلــة والحقــائق الجزئیــة التــي 

القــوانین والقواعــد،أو انــه یفســر ویشــرح لهــم القواعــد والحقــائق التــي ســبق وألقیــت تصـدق علیهــا تلــك 

  ).٨٦، ص١٩٩٩علیهم.(الدلیمي وحسین،

وهي التي یتم بها انتقال الفكر من الحكم على كلي إلى الحكم على جزئیاته.نبتدئها بذكر 

، ١٩٧٢ ،هاشــمي(ال القاعــدة أو الحقیقــة العامــة أو التعریــف،ثم نوضــحها ونبــرهن علــى صــحتها.

  ).٢٢٨ص

وان هذه الطریقة لم تكن حدیثـة العهـد،فهي أقـدم طریقـة اسـتخدمت فـي تعلـیم قواعـد النحـو 

تســتخدم فــي بعــض مــدارس الــدول العربیــة وكانــت كتــب النحــو المدرســیة القدیمــة لالعربي،ومــا تــزا
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بیــة،وكتاب كلهــا تســیر بحســب هــذه الطریقــة مثــل كتــاب النحــو الــوافي، وكتــاب جــامع الــدروس العر 

).٨٧،ص١٩٩٩(الدلیمي وحسین،قواعد اللغة العربیة لتالمیذ المدارس الثانویة.

مزایا هذه الطریقة :

كالطریقة االستقرائیة.طویالً ًا وقت قأنها سریعة ال تستغر .١

ًا كبیـر ًا فیها المـدرس أو المعلـم جهـدلیرغب فیها معظم المعلمین والمدرسین ألنها سهلة ال یبذ.٢

الحقائق.في اكتشاف 

سبیلها الوحید الحفظ فهو الذي یعین على تذكیرها..٣

أنها تساعد المعلم أو المدرس على أن یسـتوفي موضـوعات المـنهج وینتهـي مـن الموضـوعات .٤

المقررة.

).٨٨،ص١٩٩٩تصلح للتدریس في المرحلة الثانویة والدراسة الجامعیة.(الدلیمي وحسین، .٥

عیوب الطریقة القیاسیة:

ي منهــا هــو حفــظ القاعــدة واســتظهارها مــع عــدم االهتمــام بتنمیــة القــدرة علــى الغــرض األساســ.١

تطبیقها.

ینصرف التلمیذ عن الدرس والمدرس عند استخدام هـذه الطریقـة الن مشـاركته بـالفكر ماًا كثیر .٢

والرأي ضعیفة.

دأ تتنافى هي وما تنادي به قوانین التعلیم من حیث البدء بالسهل والتدرج إلى الصعب،فهي تبـ.٣

تبدأ بتقدیم القاعدة أو القانون أو التعمیم وتنتهي باألمثلة وهذا یشكل  أيبالكل وتنتهي بالجزء 

صعوبة في استیعابها وتمثلها.

فــي ًا ینســى التالمیــذ هــذه القواعــد بعــد حفظهــا،الن حفظهــم لهــا الیقتــرن بــالفهم ولــم یبــذلوا جهــد.٤

استنباطها والوصول إلیها .

).٩٠-٨٩،ص١٩٩٩لتعلیم الصغار.(الدلیمي وحسین، حإن هذه الطریقة ال تصل.٥

خطوات الطریقة القیاسیة:

التمهید والمقدمة:وذلك لغرض تكوین الدافع إلى تلقي الدرس الجدید وتحدید الغایة منه..١

عــرض القاعدة:(تحیــد المشــكلة)، بــأن یضــع المــدرس أمــامهم الحقیقــة العامــة أو القاعــدة المــراد .٢

منهم.ومحدودة،ویشعرهم بمشكلة فیها،تتحداهم وتستلزم حالً شرحها،على أن تكون واضحة 
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التعمیم وتفصیل القاعـدة: بعـد تعـرف الطـالب إلـى القاعـدة وشـعورهم بالمشـكلة،یطلب المـدرس .٣

،لغــرض تثبیــت القاعــدة وتوضــیحها ًا صــحیحًا مــن التالمیــذ أمثلــة تنطبــق علیهــا القاعــدة انطباقــ

في عقولهم.

).٢٣٠-٢٢٩،ص١٩٧٢كثیرة حول الموضوع .(الهاشمي،التطبیق:بإعطاء أمثلة جدیدة.٤

الدراسات السابقة
تناولت الباحثـة فـي هـذا الفصـل الدراسـات التـي اسـتخدمت طریقتـي االسـتقراء والقیـاس فـي 

تحصیل الطلبة في قواعد اللغة العربیة في مراحل دراسیة مختلفة وكاآلتي:

أوال. الدراسات العربیة:
:)١٩٨٠. دراسة الدلیمي(١

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر الطریقـة االسـتقرائیة والقیاسـیة والـنص فـي تحصـیل الطـالب 

فـــي قواعـــد اللغـــة العربیـــة،واختار الباحـــث بطریقـــة عشـــوائیة متوســـطة الفجـــر للبنـــین مـــن بـــین أربـــع 

متوســطات فـــي منطقتــي االعظمیـــة والكاظمیـــة،وكانت تحتــوي علـــى عشـــر شــعب لطـــالب الصـــف 

بالطریقــــة ًا )طالبــــ١١٢درس( ،ًا )طالبــــ٣٢٦) صــــفوف تضــــم (٩ر الباحــــث (األول المتوســــط،فأختا

.وكانـت (الـنص))طـالب بالطریقـة المعدلـة١٠٥) طالب بالطریقـة القیاسـیة و(١٠٩االستقرائیة و(

) أســـابیع .دّرس الباحـــث نفســـه ثـــالث شـــعب،األولى بالطریقـــة االســـتقرائیة والثانیـــة ٩مـــدة التجربـــة (

ة بطریقة النص،وعهد إلى مدرسین اثنین تدریس بقیة الشـعب.إذ درس كـل بالطریقة القیاسیة والثالث

ًا ،متســمًا موضــوعیًا تحصــیلیًا واحــد منهمــا ثــالث شــعب .وفــي نهایــة التجربــة أعــد الباحــث أختبــار 

بالصــــدق والثبات،وتوصــــل الباحــــث انــــه الفــــرق ذا داللــــة إحصــــائیة فــــي التحصــــیل بــــین الطرائــــق 

ـــــــــد مســـــــــتوى( ـــــــــد ٠‚٠٥التدریســـــــــیة عن ـــــــــة داللـــــــــة ) وق ـــــــــل التبـــــــــاین لمعرف اســـــــــتخدم الباحـــــــــث تحلی

).٦،ص١٩٨٠الفروق.(الدلیمي،

):١٩٨١. دراسة السلطاني(٢
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر الطریقــة االســتقرائیة والقیاســیة فــي تحصــیل الطالبــات فــي 

قواعـد اللغــة العربیة.حــدد الباحــث المـدارس المتوســطة للطالبــات التــي تتـألف مــن شــعبتین فمــا فــوق

فكان عددها أحدى عشرة مدرسة موزعة في مناطق مختلفة في مركز مدینة الموصل،وجد الباحث 

،(متوســطة ســیناء ومتوسـطة البعــث ومتوســطة الكفــاح)ثـالث متوســطات فیهــا شــعب كثیـرة وهــي:

متوســطة البعــث للبنــات مــن بــین المتوســطات الــثالث وهــي تضــم ثمــاني ًا اختــار الباحــث عشــوائی
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ها مدرســتان متكافئتـان مـن حیـث اإلعــداد المهنـي والتحصـیل العلمـي والجــامعي شـعب تقـوم بتدریسـ

وسنوات الخدمة.

ًا (أ،ج) فكانت من نصـیب المدرسـة األولـى وأختـار عشـوائیشعبتيًا أختار الباحث عشوائی

) طالبـــة ١٤٤شـــعبتي(و،ز) فكانـــت مـــن نصـــیب المدرســـة الثانیة،وبهـــذا أصـــبح عـــدد أفـــراد العینـــة(

فـاألولى تـدرس قامـت المدرسـتان بالتـدریس،ًا متساویة على الشعب المـذكورة سـابقموزعات بطریقة 

بالطریقة القیاسیة والمدرسة الثانیة تدرس بالطریقة االستقرائیة بعد أن تم االتفاق على خطة موحدة 

لطریقتهـا وبصـورة مفصلة.اسـتمرت ًا وفقـًا في التدریس وحل التمرینات تعدها كـل واحـدة منهمـا سـلف

ـــات خاللهـــا الموضـــوعات المقـــررة فـــي الكتـــاب المدرســـي،وقد التج ربـــة تســـعة أسابیع،درســـت الطالب

ًا تحصـیلیًا استخدمت المدرستان الوسائل التعلیمیـة أنفسـها .وفـي نهایـة التجربـة اعـد الباحـث اختبـار 

بالصدق ًا في الموضوعات النحویة التي درستها الطالبات خالل مدة التجربة.وكان االختبار متسم

ذ عرضــه علــى لجنــة مــن المحكمــین لبیــان مــدى صــالحیته،وتمیز تصــحیح االختبــار بالثبات،وقــد إ

جرى التصحیح قي مـدتین بفاصـل زمنـي أمـده اسـبوعان.أظهرت نتـائج البحـث انـه الفـرق ذا داللـة 

)،وقـــد أســـتخدم الباحـــث معامـــل ارتبـــاط بیرســـون ٠‚٠٠٠١إحصـــائیة بـــین الطـــریقتین عنـــد مســـتوى(

ات فـي التصـحیح،كما اسـتخدم االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین لمعرفـة الفـرق لمعرفة معامل الثبـ

  ).٢٦٤-٢٤٣،ص١٩٨٦بین الوسطین الحسابین للعینتین.(السلطاني،

):١٩٨٤دراسة العزاوي(.٣
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر بعض الطرائـق التدریسیة(االسـتقرائیة والقیاسـیة والـنص) فـي 

دادیة في قواعد اللغة العربیة والمقارنة بینها.تحصیل طالب المرحلة اإلع

)فـي مدینـة ٨٤- ٨٣اقتصرت الدراسة على طالب الصف الرابع اإلعدادي للعام الدراسي(

إعدادیة الفرسان للبنین ، واختار ثالث شعب مـن شـعبها ًا الرصافة،اختار الباحث عشوائی–بغداد 

درسـت )،١٠٢( بلـغ مجمـوع طـالب العینـةوقـد  ح) ، ز ،الثمان بصـورة عشـوائیة ،وهـي شعبة(هــ

،ودرســت شــعبة(ز) بالطریقــة القیاســیة ًا )طالبــ٣٤شعبة(هـــ)بالطریقة االســتقرائیة وكــان عــدد طالبهــا(

ًا ) طالبــ٣٤،ودرســت شــعبة(ج)بطریقة الــنص وكــان عــدد طالبهــا(ًا ) طالبــ٣٤وكــان عــدد طالبهــا (

مجموعــات الــثالث فــي العمــر الزمنــي ،بعــد أن اســتبعد الطــالب الراســبین وقــد كافــأ الباحــث بــین ال

ودرجــة قواعــد اللغــة العربیــة فــي ،(البكالوریــا)ودرجــة اللغــة العربیــة فــي الصــف الثالــث المتوســط

)،ودرجة االختبار القبلي . استمر إجراء التجربة سبعة أسابیع ٨٤-٨٣الشهر األول للعام الدراسي(

ًا تحصـیلیًا ث،وفي نهایـة التجربـة اعـد اختبـار وقام الباحث نفسه بتدریس المجموعات التجریبیة الثال

اســتخدم الباحــث الوســائل  )فقــرة.٣٠بالصــدق والثبــات والموضــوعیة والشــمول ویتكــون مــن(ًا متســم

اإلحصائیة اآلتیة:
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معامل ارتباط بیرسون إلیجاد الثبات..١

تحلیل التباین لمعرفة داللة الفروق بین المجموعات التجریبیة الثالث..٢

T-test.)ئي(االختبار التا.٣

  :يأظهرت نتائج البحث ما یأت

تفــوق المجموعــة التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة علــى المجمــوعتین األخــریین عنــد مســتوى .١

) .٠. ‚ ١معنویة(

فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط تحصــیل المجموعــة القیاســیة ومتوســط تحصــیل  دال یوجــ.٢

  ).٥،ص١٩٨٤،(العزاوي ).٠‚٠١( مجموعة النص عند مستوى معنویة

):١٩٨٥دراسة الجعفري والعزاوي(  .٤
:أتيیسعى البحث إلى ما

التعــرف الــى اثــر الطریقــة القیاســیة فــي تحصــیل تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي قواعــد .١

اللغة العربیة.

التعرف الى أثر الطریقة االسـتقرائیة فـي تحصـیل تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي قواعـد .٢

یة.اللغة العرب

التعرف الى أثر طریقة الـنص فـي تحصـیل تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي قواعـد اللغـة .٣

العربیة.

للطرائـق ًا المقارنة بـین تحصـیل تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي قواعـد اللغـة العربیـة وفقـ.٤

.ًا التعلیمیة المذكورة آنف

الرصـافة –مدینـة بغـداد وتحددت عینة البحـث مـن تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي

مـن موضـوعات كتـاب قواعـد اللغـة العربیـة ًا ) .واختـار الباحـث عـدد١٩٨٦-١٩٨٥للعام الدراسـي(

) وهـــــذه ١٩٨٥المقـــــرر علـــــى تالمیـــــذ الصـــــف الخـــــامس االبتـــــدائي /وزارة التربیة،الطبعـــــة الثامنـــــة (

م المعــرب واالســم الموضــوعات هي:(الفعــل الالزم،والفعــل المتعــدي،والفعل الصــحیح والمعتل،واالســ

بالموضــوعیة والصــدق ًا متســمًا تحصــیلیًا المبني،ونــوع األفعــال،والمفعول بــه). اعــد الباحثــان اختبــار 

واسـتمرت سـبعة أسـابیع وتـم تطبیـق االختبـار ٤/١١/١٩٨٥) فقرة .بدأت التجربة في ٣٠من(ًا مؤلف

االختبـار ، و ل التبـاین تحلی.استخدم الباحثان الوسیلتین اإلحصائیتین اآلتیتین:٢٣/١٢/١٩٨٥في 

  :يأظهرت النتائج ما یأتقد و .  التائي

تفــوق تالمیـــذ المجموعـــة الثانیــة الـــذین تعلمـــوا قواعــد اللغـــة العربیـــة بالطریقــة االســـتقرائیة علـــى .١

أقرانهم تالمیذ المجموعة األولى الذین تعلموا القواعد بالطریقة القیاسیة .
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وا قواعــد اللغــة العربیــة بطریقــة الــنص علــى تالمیــذ تفــوق تالمیــذ المجموعــة الثالثــة الــذین تعلمــ.٢

المجموعة األولى الذین تعلموا قواعد اللغة العربیة بالطریقة القیاسیة .

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل تالمیذ المجموعة الثانیة الذین تعلموا .٣

المجموعـة الثالثـة الـذین تعلمـوا قواعد اللغة العربیة بالطریقة االستقرائیة وبین متوسـط تحصـیل 

بطریقة النص.

):١٩٨٧(دراسة الخماسي .٥
هدفت الدراسة إلى مقارنة طریقتي االستقراء والقیاس في تحصیل تالمیـذ الصـف الخـامس 

االبتدائي في قواعد اللغة العربیة .

ـــار الباحـــث مدرســـتین ابتـــدائیتین مـــن ســـبع مـــدارس ابتدائیـــة مختلطـــة فكانـــت مدرســـة  اخت

نیسـان) تتكـون مـن ٧عروبة وتتكـون مـن أربـع شـعب للصـف الخـامس االبتـدائي والمدرسـة الثانیـة(ال

ثـــــالث شـــــعب للصـــــف الخـــــامس االبتـــــدائي.ثم اختیـــــرت شـــــعبة واحـــــدة مـــــن كـــــل مدرســـــة وبصـــــورة 

ــــة( ــــغ مجمــــوع العین ــــذ٥٨عشــــوائیة،وبهذا بل ــــك وزع الباحــــث الطــــریقتین التدریســــیتینًا )،تلمی بعــــد ذل

)أسابیع.٧واستمرت التجربة(ًا )على الشعبتین عشوائیةی(االستقرائیة والقیاس

في الموضوعات التي درستها عینة البحث،یتصف بالصـدق ًا تحصیلیًا اعد الباحث اختبار 

-والثبات.استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

لعینتین مستقلتین للمقارنة بین تحصیل مجموعتي البحث .t-test)االختبار التائي(.١

براون لتصحیح الثبات.–ادلة بیرسون مع.٢

وخلص البحث إلى نتائج منها:

الطریقــــة االســــتقرائیة أفضــــل مــــن القیاســــیة فــــي تــــدریس قواعــــد اللغــــة العربیــــة لتالمیــــذ الصــــف .١

الخامس االبتدائي وذلك لتفوق تالمیذها في التحصیل على تالمیذ الطریقة القیاسیة.

كـــــــــل مـــــــــن الطـــــــــریقتین االســـــــــتقرائیة تفــــــــوق اإلنـــــــــاث علـــــــــى الـــــــــذكور فـــــــــي حالــــــــة اســـــــــتخدام.٢

د).-،ص (ب١٩٨٧والقیاسیة.(الخماسي،

):١٩٨٨دراسة الطالب(  -٦
هدفت الدراسة إلى اختبار اثر كل من الطـریقتین القیاسـیة واالسـتقرائیة فـي تحصـیل طلبـة 

الصف األول الثانوي في مادة قواعد اللغة العربیة ومدى التفاعل بین الجنس وطریقة التدریس.وقد 

تضمنت تقصي اثر كل من طریقة التدریس والجنس في تحصـیل طلبـة الصـف األول الثـانوي فـي 

) قســمت العینــة إلــى مجمــوعتین تجریبیــة درســت ١٤٦قواعــد اللغــة العربیــة .وبلــغ مجمــوع العربیــة(

بالطریقة القیاسیة،وضـابطة درسـت بالطریقـة االسـتقرائیة قبـل البـدء بتنفیـذ هـذه الدراسـة قـام الباحـث 
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اء اختبار قبلي على مجموعتي الدراسة هدفه التعـرف إلـى مـدى تكـافؤ مجمـوعتي الدراسـة فـي بإجر 

علــــى ًا بعــــدیًا ) أســــابیع ثــــم أجــــرى الباحــــث اختبــــار ٤مــــادة قواعــــد اللغــــة العربیة.واســــتمرت التجربــــة(

(القیاسیة واالستقرائیة) فـي تحصـیل الطلبـة مجموعتي الدراسة للتعرف على أثر كل من الطریقتین

لتحلیـــل واســـتخراج نتـــائج هـــذا االختبـــار.أظهرت النتـــائج  )٢×٢( تخدم الباحـــث تحلیـــل التبـــاینوأســـ

ًا للجـنس فـي التحصـیل.وأخیر .‚.) ٥عنـد مسـتوى داللـة(ًا تحلیل التباین عدم وجود أثـر دال إحصـائی

للتفاعــل بــین .‚.) ٥عنــد مســتوى داللــة(ًا أظهــرت نتــائج تحلیــل التبــاین عــدم وجــود أثــر دال إحصــائی

جنس وطریقة التدریس.ال

  ).٦،ص١٩٨٨(الطالب،

):١٩٩٠دراسة العلي (.٧
هدفت الدراسة إلى معرفة :

أثــر طریقتــي االســتقراء والقیــاس فــي تحصــیل طــالب الصــف الثــاني المتوســط فــي قواعــد اللغــة .١

العربیة.

أثر طریقتي االستقراء والقیاس في انتقال اثر التعلم من القواعد إلى المطالعة..٢

قتي االستقراء والقیاس في االحتفاظ بالمعلومات في مادة قواعد اللغة العربیة.اثر طری.٣

اقتصـر البحـث علـى عینـة مـن طـالب الصـف الثـاني المتوسـط فـي مركـز مدینـة الموصـل 

مــن النــاجحین فقط،وتــدریس الموضــوعات الســتة األولــى مــن كتــاب القواعــد المقــرر للصــف الثــاني 

ـــة والكفـــاح بصـــورة قصـــدیة إلجـــراء اخت .١٩٨٨المتوســـط الطبعـــة األولـــى  یـــرت متوســـطتا النعمانی

البحـــث ثـــم وزع الباحـــث طـــالب المدرســـتین بصـــورة عشـــوائیة علـــى شـــعب المدرســـة واختـــار اقـــرب 

درســت علــى ًا ) طالبــ٣٥شــعبتین للتكــافؤ وكانــت شــعبة (أ) مــن متوســطة النعمانیــة وعــدد طالبهــا (

درست على ًا ) طالب٣٦كفاح وعدد طالبها (أساس الطریقة االستقرائیة، وشعبة(ب) من متوسطة ال

بعـد اسـتبعاد الراسـبین مـن كـال ًا ) طالبـ٦٢أساس الطریقة القیاسیة بهذا بلـغ مجمـوع عینـة البحـث (

تم تحقیق التكـافؤ بـین مجمـوعتي البحـث فـي متغیـرات العمـر الزمني،المسـتوى التعلیمـي الشعبتین.

لمتوسـط ،تحصـیلهم فـي الموضـوعات السـتة التـي لألبوین ، درجة اللغة العربیة في الصف األول ا

ـــار التحصـــیلي  ـــه االختب ـــوم الـــذي طبـــق فی ـــة البحـــث وطبـــق فـــي الی بعـــده مباشـــرة.  أيدرســـتها عین

  :ي) في تحلیل نتائج بحثه وأظهرت ما یأتt-testواستخدم الباحث االختبار التائي(

طریقـــة القیاســـیة بـــین متوســـط تحصـــیل الطـــالب الـــذین درســـوا بالًا وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائی.١

ولصالح الطریقة االستقرائیة.

بین متوسط الدرجات المعبرة عن انتقال أثر التعلم من القواعد ًا عدم وجود فروق دالة إحصائی.٢

إلى المطالعة بین الطریقتین التدریسیتین.  
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فــي متوســط درجــات اختبــار االحتفــاظ بالمعلومــات بــین الطــریقتین ًا وجــود فــروق دالــة إحصــائی.٣

یسیتین ولصالح الطریقة االستقرائیة.التدر 

فـــي متوســـط درجـــات االحتفـــاظ بالمعلومـــات بـــین االختبـــار ًا عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائی.٤

التحصیلي واختبار االحتفاظ في الطریقة االستقرائیة.

فـــي متوســـط درجـــات االحتفـــاظ بالمعلومـــات بـــین االختبـــار ًا عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائی.٥

التحصیلي واختبار االحتفاظ في الطریقة القیاسیة.وأوصى الباحث بعدد من التوصیات واقترح 

).١٢-٩،ص(١٩٩٠عدة مقترحات. (العلي،

الدراسات األجنبیة :
:١٩٧٠دراسة رازوت (.١ (

التعــرف علــى أي مــن الطــریقتین ) وهــدفت إلــى ١٩٧٠أجریــت الدراســة فــي نیویــورك عــام(

القیاســیة أم االســتقرائیة تــؤدي إلــى متوســط درجــات أعلــى ذات داللــة إحصــائیة فیمــا یخــص الفهــم 

وانتقـال اثـر الــتعلم فـي التراكیـب اللغویــة فـي امتحـانین یجــري احـدهما بعـد التــدریس مباشـرة واآلخــر 

ة والجـــنس والطریقـــة المتبعـــة. بعـــد أســـبوعین،وهل ثمـــة تفاعـــل أو تـــداخل مراحـــل مثـــل قابلیـــة الطلبـــ

ـــین) فـــي ًا طالبـــ )١٦٥اشـــتملت عینـــة الدراســـة علـــى ( فـــي المرحلـــة المتوســـطة فـــي مدینـــة(فوكس ل

نیویـــورك مـــن كـــال الجنسین،قســـموا بصـــورة عشـــوائیة إلـــى ثـــالث مجـــامیع درســـت األولـــى بالطریقـــة 

تي تم اختبارها هي:القیاسیة والثانیة بالطریقة االستقرائیة والثالثة ضابطة.وفرضیات البحث ال

فــــروق ذات داللــــة إحصـــائیة فــــي متوســــط درجـــات الطلبــــة مــــن حیـــث الفهــــم وانتقــــال  دال توجـــ.١

المعلومات بالنسبة للذین یدرسون بالطریقة القیاسیة والذین یدرسون بالطریقة االستقرائیة عندما 

یمتحنون بعد التدریس مباشرة.

الطلبــة مــن حیــث الفهــم وانتقــال اثــر فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي متوســط درجــات دال توجــ.٢

المعلومات بالنسبة للذین یدرسون بالطریقة القیاسیة والذین یدرسون بالطریقة االستقرائیة عندما 

بعد اسبوعین.ًا یؤدون امتحان

تداخل بین الطریقة والجـنس والقابلیـة مـن حیـث متوسـط الفهـم وانتقـال اثـر المعلومـات  دال یوج.٣

بذات المعلومات بعد اسبوعین .ًا امتحانلدى الطلبة بعد أدائهم

) فقرة من نوع االختیار من متعدد ٣٥اعد الباحث اختبارین موضوعیین األول یتكون من(

)فقـرة ومـن نـوع االختیـار مـن متعدد.تضـمن ٣٠لقیاس الفهم،واختبـار النتقـال اثـر الـتعلم تكـون مـن(

ب مـن الطـالب تطبیـق التراكیـب التـي لجمـل لـیس لهـا معنـى مفككـة وطلـاالختبار الثاني اسـتعماالً 

درسوها لتكوین جمل ذات معنى.وأظهرت نتائج التحلیل للتباین مایلي:
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إن الطریقــة االســتقرائیة تتفــوق علــى القیاســیة فــي تــدریس المفــاهیم الصــرفیة والنحویــة للغــة 

أمـا بالنســبة وكـذلك تفـوق الطریقــة االسـتقرائیة فــي مجـال انتقــال اثـر الـتعلم علــى الطریقـة القیاســیة.

لتــأثیر عوامــل أخــرى كــالجنس والقــدرة العقلیــة فقــد دلــت النتــائج علــى إن الطریقــة االســتقرائیة ربمــا 

,Rizzuto).(تكون أكثر فعالیة مع الطالبات مما هو علیـه الحـال مـع الطـالب. 1970, p269-

273

:١٩٧٠دراسة توماس(.٢ (
)، وهــــدفت إلــــى معرفــــة أي مــــن ١٩٧٠أجریــــت هــــذه الدراســــة فــــي جامعــــة بنســــلفانیا عــــام(

الطریقتین االستقرائیة أو القیاسیة تسـاعد طـالب الكلیـة فـي قسـم اللغـة اإلنكلیزیـة فـي السـنة األولـى 

للوصول إلى مستوى التمكن بشكل جید في المجاالت آالتیة:

القواعــــد والمفــــردات والقــــراءة واالســــتیعاب ومــــدى التقــــدم العــــام فــــي اإلنشــــاء وهــــدفت إلــــى 

من الطریقتین أكثر فعالیة في هذه المجاالت.اكتشاف أي

مــوزعین علــى صــفین مجموعــة تــدرس بالطریقــة ًا )طالبــ٤٦واشــتملت عینــة الدراســة علــى(

) وسـیلة إحصـائیة tاالستقرائیة والثانیة بالطریقة القیاسیة لمـدة فصـل واحد.واسـتخدم الباحث(اختبـار

.وأسفرت النتائج عن أن:

االســتقرائیة حصــلوا علــى درجــات أعلــى فــي مجــال المفــردات الطــالب الــذین درســوا بالطریقــة.١

والقراءة واالستیعاب من الذین درسوا بالطریقة القیاسیة.

الطالب الذین درسوا بالطریقة القیاسیة حصـلوا علـى وسـط حسـابي أعلـى فیمـا یتعلـق بالقواعـد .٢

من الطالب الذین درسوا بالطریقة االستقرائیة.

أعلـــى فـــي مجـــال القابلیـــات ًا حســـابیًا لطریقـــة االســـتقرائیة وســـطحقـــق الطـــالب الـــذین درســـوا با.٣

اإلنشائیة من الطریقة القیاسیة.

إلـــــــــــــى أي مـــــــــــــن الطـــــــــــــریقتین أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن األخـــــــــــــرى. روهـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة ال تشـــــــــــــی

)Thomas,1970,p.2268.(

مؤشرات من الدراسات السابقة
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في األمور اآلتیة :

الدراســـات الســـابقة تجریبیـــة قائمـــة علـــى طـــریقتین أو مـــن الطرائـــق المســـتخدمة فـــي  األهـــداف: .١

ـــدلیمي  تـــدریس قواعـــد اللغـــة العربیـــة همـــا لمعرفـــة أثـــر تلـــك الطرائـــق فـــي التحصـــیل كدراســـة ال

والســـلطاني والطالـــب والعـــزاوي و(الجعفـــري والعـــزاوي) والخماســـي .بینمـــا دراســـة العلـــي أجریـــت 

ي االستقراء والقیاس في التحصیل واالحتفاظ لـدى الطلبـة وانتقـال اثـر الـتعلم لمعرفة اثر طریقت

وكذلك دراسة رازوت لمعرفة مدى الفهم وانتقال اثر التعلم في التراكیب اللغویة،ودراسة توماس 
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هدفت إلى معرفة اثر طریقتي االستقراء والقیـاس للوصـول بـالطالب إلـى مسـتوى الـتمكن .وقـد 

الیة مع دراسة العلي إلى حد كبیر.اتفقت الدراسة الح

ـــة: .٢ الدراســـات الســـابقة جمیعهـــا أجریـــت فـــي مجـــال قواعـــد اللغـــة العربیـــة بینمـــا الدراســـتان اللغ

األجنبیتان أجریتـا فـي مجـال اللغـة االنكلیزیة.وقـد اتفقـت الدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات العربیـة 

جمیعها في هذه الناحیة.

الدراسات السابقة على مراحل دراسـیة مختلفـة منهـا االبتدائیـة مثـل أجریت المرحلة الدراسیة:. ٣

دراســــة (الجعفــــري والعــــزاوي) ودراســــة الخماســــي،ومنها علــــى المرحلــــة اإلعدادیــــة مثــــل دراســــة 

العــــزاوي والطالــــب ومنهــــا علــــى المرحلــــة الجامعیــــة مثــــل دراســــة توماس.ومنهــــا علــــى المرحلــــة 

علي ورازوت.واجـري البحـث الحـالي علـى المرحلـة المتوسطة مثل دراسة السلطاني والعزاوي وال

المتوسطة فتطابق مع هذه الفئة األخیرة من الدراسات.

إجراءات البحث ومنھجیتھ:
التصمیم التجریبي :

 ).٢٥٦، ص١٩٩٠هــو مخطــط وبرنــامج عمــل لكیفیــة تنفیــذ التجربــة.(داؤد وعبــد الــرحمن،

عرف بتصمیم المجموعات المتكافئة الذي یستخدم وقد استخدمت الباحثة التصمیم التجریبي الذي ی

  ) .٣٦٤،ص١٩٨٥، ن(فان دالیالقیاس البعدي.

ــــدریس المجموعــــة التجریبیــــة األ ــــة القیاســــیة فــــي  ت ــــى واســــتخدمت إذ اســــتخدمت الطریق ول

حــداهما ضــابطة لألخرى.كمــا أالطریقــة االســتقرائیة فــي تــدریس المجموعــة التجریبیــة الثانیــة وتكــون 

                            :)١في الجدول (

  )١( الجدول

التصمیم التجریبي للبحث

االختبار بعد مدة زمنیةاالختبارالمتغیر المستقلالمجموعة

االحتفاظالبعديطریقة القیاس١ت

االحتفاظالبعديطریقة االستقراء٢ت
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مجتمع البحث:
النهاریـة المتوسـطة للبنـات تمثل مجتمع البحث بالصف األول المتوسـط ولجمیـع المـدارس 

) مدرسة. ٢٣في مركز محافظة نینوى في(

عینة البحث:
مقصودة وذلـك  ةفي حي النجار بصور  تاختارت الباحثة متوسطة خولة بنت االزور للبنا

لألسباب اآلتیة:

أكثـر الختیـار عینـة ًا وجود أكثر من شعبة للصف األول في المدرسة مما یعطي للباحثة فرص. ١

البحث.

 إدارةتعـــاون إدارة المدرســـة مـــع الباحثـــة وهـــذا أمـــر ضـــروري لنجـــاح التجربة.وبعـــد االتفـــاق مـــع  .٢

 االمدرسة ومدرسة المادة اختارت الباحثة بصورة عشوائیة شعبتین من شعبها همـا (ب،ج) عینتـ

) طالبـة مـن ٤٠) طالبة من مجمـوع (٣٠البحث بعد استبعاد الراسبات من الشعبتین واختارت (

) طالبـــة مـــن ٣٠(ب) لتـــدرس بالطریقـــة القیاســـیة وتكـــون المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى و(شـــعبة 

)طالبـــة مــن شـــعبة(ج) وتـــدرس بالطریقــة االســـتقرائیة ولتكــون المجموعـــة التجریبیـــة ٣٥مجمــوع (

ــــة ( ــــة النهائی ــــت العین ــــة.وأوكلت أمــــر ٦٠الثانیــــة وتكــــون احــــداهما ضــــابطة لألخرى،فكان ) طالب

ادة الرتباط الباحثة بعملها في الجامعـة، وحتـى التشـك الطالبـات بـأمر تدریسهما إلى مدرسة الم

التجربـــة فتصـــبح عملیـــة التـــدریس طبیعیـــة وبالتســـاوي مـــع بـــاقي الشـــعب فـــي المدرســـة.غیر أن 

الباحثة كانت تزور المدرسة بین آونة واخرى لالطمئنان على سیر التجربة بالشكل المطلوب.

تكافؤ المجموعتین:
بجمــع المعلومــات التــي ســوف یجــري التكــافؤ فیهــا بــین مجمــوعتي البحــث قامــت الباحثــة 

) العمـــــر الزمنـــــي ١مــــأخوذة مـــــن البطاقـــــة المدرســـــیة وســـــجالت المدرسة،وتضـــــمنت المعلومـــــات : 

) تحصــیل الطالبــات فــي مــادة اللغــة العربیــة فــي الصــف ٣) المســتوى التعلیمــي للوالــدین٢للطالبــات

یأتي:)المعدل العام.وكما٤السادس االبتدائي


العمر الزمني للطالبات:)١

أظهــرت نتــائج اســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

) وهـــذا یعنـــي تكـــافؤ ٠و٠٥إحصـــائیة بـــین متوســـطي أعمـــار الطالبـــات للمجمـــوعتین عنـــد مســـتوى(

  ): ٢في جدول() كما ١و٩٦٠مجموعتي البحث في هذا المتغیر الن القیمة التائیة الجدولیة هي(
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  )٢الجدول (

للعمر الزمني لطالبات المجموعتین ينتائج االختبار التائ

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠١٥٠.٩٣٣٣١.٧١٧٥٣ب) القیاسیة
١.٥٥٨  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

غیر دال 

احصائیة ٣٠١٤٧.٦٣٣٣٧.٦٥٤٠٩ستقرائیةج) اال

دل العام للصف السادس االبتدائي:) المع٢

قارنـــت الباحثـــة المعـــدالت العامـــة للصـــف الســـادس االبتـــدائي لطالبـــات مجمـــوعتي البحـــث 

درجــات المعــدل  يفــي متوســطًا باســتخدام االختبــار التــائي وتبــین عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائی

) وهــذا ٠و٠٥الســادس االبتــدائي بــین المجمــوعتین عنــد مســتوى(العــام لجمیــع الــدروس فــي الصــف 

  ).                              ٣یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر،كما في جدول(

  )٢الجدول (

لدرجات المعدل العام للصف السادس االبتدائي للمجموعتین ينتائج االختبار التائ

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠٧٧.٢٣٣٣٧.٠٦٤٦٤ب) القیاسیة
٠.٢٠٨  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

غیر دال 

احصائیة ٣٠٧٧.٦٣٣٣٧.٧٩٦٩٢ج) االستقرائیة

معدل اللغة العربیة :) ٣

عدم وجود فروق ذات داللة أظهرت نتائج استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین 

إحصائیة بین متوسطي تحصیل طالبات عینتي البحث في مادة اللغة العربیة للصف السادس 

  ).            ٤وبذلك فالمجموعتان متكافئتان في هذا المتغیر كما في جدول() ٠و٠٥(االبتدائي عند مستوى 
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  )٤الجدول (

ة اللغة العربیة للصف السادس االبتدائينتائج االختبار التائي لتحصیل الطالبات في ماد

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠٧٨.٥٠٠٠٩.٩٠٥٥٩ب) القیاسیة
٠.٧٨٤  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

غیر دال 

احصائیة ٣٠٧٦.٠٦٦٧١٣.٨١٣٨٧ج) االستقرائیة

وى التعلیمي آلباء الطالبات:المست )٤

لعینتـین مسـتقلتین تبـین عـدم وجـود فـروق  يبعد مقارنة الدرجات وباستخدام االختبـار التـائ

) فـــي المســـتوى التعلیمـــي آلبـــاء الطالبات،وهـــذا یعنـــي تكـــافؤ ٠و٠٥ذات داللـــة إحصـــائیة بمســـتوى(

  ) .       ٥جدول(الفي  كمافي هذا المتغیر نالمجموعتی

  )٥( الجدول

تائج االختبار التائي للمستوى التعلیمي آلباء طالبات المجموعتینن

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠١٠.٣٠٠٤.٥١١٦٧ب) القیاسیة
٠.١٣٧  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

غیر دال 

احصائیة ٣٠١٠.٤٦٦٧٤.٨٧٥٩٣ج) االستقرائیة

المستوى التعلیمي ألمهات الطالبات:  )٥

لعینتـین مسـتقلتین تبـین عـدم وجـود فـروق  يبعد مقارنة الدرجات وباستخدام االختبـار التـائ

) فــي المسـتوى التعلیمـي ألمهــات الطالبات،وهـذا یعنـي تكــافؤ ٠و٠٥ذات داللـة إحصـائیة بمسـتوى(

  ). ٦في هذا المتغیركمافي جدول( نالمجموعتی

  )٦الجدول (

نتائج االختبار التائي للمستوي التعلیمي ألمهات الطالبات

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠٧.٥٣٣٣٣.٦٣٦٤ب) القیاسیة
١.٦٧٦  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

غیر دال 

احصائیة ٣٠٨.٩٦٦٧٢.٩٥٣٤ج) االستقرائیة



عائشة إدریس عبد الحمید 

١١٢

أداة البحث:
-اختارت الباحثة الموضوعات النحویة اآلتیة لتدریسها على مجموعتي البحث وهي:. ١

(هــــــ) أنـــــواع المعـــــارف:وهي:(أ)العلم (ب)الضـــــمیر (ج)أســـــماء اإلشـــــارة (د)االســـــم الموصـــــول

المعرف باإلضافة.ل (و)االمعرف ب

.المبتدأ والخبر

.أنواع الخبر

.كان وأخواتها

وأخواتها. أن

تدریســیة للموضــوعات التــي تــم تدریســها خــالل مــدة التجربــة فــي ضــوء ًا أعــدت الباحثــة خططــ .٢

محتوى الكتاب المقرر واألهداف السلوكیة،وعرضت الخطة النموذجیة الخاصة بموضوع العلم 

على مجموعة محكمین في اللغة العربیة والعلوم التربویة والنفسیة وطرائق التدریس وعدد  مـن 

مدرسات اللغة العربیة في المدارس المتوسطة وذلك إلبداء آرائهم حول هذه الخطة،وفي ضوء 

  ).   ٥، ٤ذلك فقد أجریت بعض التعدیالت علیها وأصبحت جاهزة للتنفیذ،كما في الملحقین(

ســـلوكیة خاصـــة بموضـــوعات التجربـــة للمســـتویات الثالثـــة األولـــى فـــي ًا اشـــتقت الباحثـــة أهـــداف. ٣

ًا )هـدف٤٠رفي لتصنیف بلوم(التذكر،الفهم،التطبیق)،وقد بلغ مجموع هـذه األهـداف(المجال المع

،وعرضت هذه األهداف على مجموعة من المحكمین واجري علیها بعض التعدیل في ًا سلوكی

  ).   ١الصیاغة ثم صاغت فقرات االختبار التحصیلي في ضوء هذه األهداف.ملحق(

 تن نــــوع االختیـــار مــــن متعـــدد ألنــــه مـــن أكثــــر االختبــــارامـــًا تحصــــیلیًا أعـــدت الباحثــــة اختبـــار . ٤

فــي مجــال التقــویم وألمكانیــة اســتخدامه فــي التقــویم ألي نــوع مــن أنــواع الموضــوعیة أســتعماالً 

) فقرة من نوع االختیار من متعدد بثالثة اختیارات.٣١المعرفة لدى الطلبة یتكون من(

صدق االختبار : 
باحثة الصدق الظاهري وصدق المحتوى وذلـك بعـرض لتحقیق صدق االختبار أعتمدت ال

،لمعرفة أرائهم في مدى )*(أختبار القواعد مع موضوعاته في الكتاب على مجموعة من المحكمین

تمثیـــل فقـــرات االختبـــار لمضـــمون المـــادة الدراسیة،وســـالمة صـــیاغتها اللغویـــة ومالءمتهـــا لمســـتوى 

د.موفق حیاوي/ جامعة الموصل /كلیة التربیة . -١*
فتحي/ جامعة الموصل /كلیة التربیة .لد. خزع-٢
د.أحالم أدیب / جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة .-٣
د. ساھرة محمود/ جامعة الموصل /كلیة التربیة األساسیة. -٤
موصل/كلیة التربیة األساسیة.د.ھدى طاھر/ جامعة ال -٥
د. سیف إسماعیل / جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة  -٦
م.م زینة طھ/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة األساسیة.-٧
الست نور العاني/متوسطة خولة بنت االزور.-٨
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فــــــــــــتم حـــــــــــــذف فقــــــــــــرتین همـــــــــــــالـــــــــــــذلك ًا الطالبات،وقــــــــــــد أجریـــــــــــــت بعــــــــــــض التعـــــــــــــدیالت وفقــــــــــــ

  ).٢) فقرة،ملحق(٢٩) وبذلك أصبح االختبار مكون من (١٠، ٨(

ثبات االختبار :
قامــــت الباحثــــة بأختیــــار متوســــطة الشــــیماء للبنــــات وهــــي قریبــــة مــــن مدرســــة خولــــة بنــــت 

االزورلتطبیق االختبارالتحصـیلي فیهـا وذلـك لمعرفـة ثبـات فقراتـه علـى أن تكـون هـذه المتوسـطة قـد 

ن دراســة الموضــوعات الســتة األولــى مــن كتــاب القواعــد المقــرر للصــف األول المتوســط انتهــت مــ

مـــن غیـــر الراســـبات ًا فكانـــت شـــعبة(ج)،واختارت عشـــوائیًا وأختـــارت الباحثـــة إحـــدى شـــعبها عشـــوائی

) وتبــــــین أن متوســــــط الــــــزمن ٢٥/١٢/٢٠٠٦بتــــــأریخ ( ن) طالبــــــة،ثم طبــــــق االختبــــــار علــــــیه٣٠(

) دقیقـة مقارنـة بتسـجیل زمـن انتهـاء أول طالبـة وأخـر طالبـة إذ ٢٠ن(المستغرق إلكمال اإلجابة كا

) دقــائق وســلمت أخــر طالبــة بعــد نصــف ســاعة فكــان المتوســط ١٠ســلمت أول طالبــة الورقــة بعــد (

) دقیقة.٢٠(والزمني إلكمال اإلجابة على فقرات االختبار ه

ار مــرة واحــدة علــى وقــد اســتخدمت الباحثــة طریقــة التجزئــة النصــفیة بتطبیــق فقــرات االختبــ

، ١٩٩٨ ،(أبــو جــادو للوقــت.ًا العینــة وذلــك ألنهــا تبعــد عوامــل التــذكر واأللفــة لالختبــار واختصــار 

 ).٢٧٩،ص١٩٩٩(عـودة،.وهـو معامـل ثبـات عـال، %)٨٥وقد بلغ معامل الثبات( ).٣١٩ص

وبعـــد تصـــحیح إجابـــات الطلبـــة جزئـــت فقـــرات االختبـــار وقســـمت علـــى قســـمین األول ذو التسلســـل

وبـــذلك ت علـــى وفـــق هـــذا األســـلوب باســـتخدام الفـــردي والثـــاني ذو التسلســـل الزوجي،وحســـب الثبـــا

للتطبیق ًا وجاهز ًا أصبح االختبار معد

تصحیح االختبار: 
صــــححت الباحثــــة االختبــــار بإعطــــاء درجــــة واحــــدة لإلجابــــة الصــــحیحة وصــــفر لإلجابــــة 

الخاطئة والمتروكة اوالتي علیها أكثر من عالمة.

لیل اإلحصائي لفقرات االختبار:التح
شــمل التحلیــل اإلحصــائي لفقــرات االختبــار للعینــة االســتطالعیة حســاب معامــل الصــعوبة 

وقوة التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار.وبعد ترتیـب الـدرجات علـى شـكل مجمـوعتین علیـا ودنیـا 

كلتیهمـا  نللمجمـوعتیأحتسب عدد اإلجابات الصحیحة والخاطئة عن كل فقرة من فقـرات االختبـار

وقبلت الفقرات التي تتوفر فیها الشروط آالتیة: 

  ).  ٨٤،ص١٩٩٩،وآخرونو.).(الروسان ٨٠ -و.٣٠معامل سهولتها تقع بین(.١

  ).٨٠،ص١٩٨١و.).(الزوبعي وآخرون،٢٥قوة تمییزها أعلى من(.٢
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نهـا ) أل١٠وقد انطبق هذین الشرطین من الشروط علـى الفقـرات،وتم إلغـاء اوحـذف الفقـرة(

) ٢٨الطالبــات لســؤالهن عنها،وبــذلك أصــبح االختبــار مكــون مــن ( ىلــم تكــن واضــحة ومفهومــة لــد

  فقرة.

مدة التجربة : 
تمــت الســیطرة علــى هــذا المتغیــر وذلــك بإخضــاع عینــة البحــث فــي كــال المجمــوعتین لمــدة 

وع وذلك بواقع حصتین في األسـب ٣٠/١٢/٢٠٠٦ولغایة  ١/١٠/٢٠٠٦من  تزمنیة واحدة إذ بدأ

لكل شعبة. وقد قامت الباحثة بتدریس المجموعتین بنفسها وذلك للسیطرة على تطبیق التجربة بكل 

تفاصیلها بشكل دقیق .

تطبیق االختبار: 
اتفقت الباحثة مع مدرسة المادة وعینة البحث على موعد االختبار قبـل أسـبوع مـن أجرائـه 

مت الطالبـات بكتابـة االسـم والصـف والشـعبة من االختبار وبعدد عینة البحث،وقد قاًا وأعدت نسخ

والمدرسة في المكان المخصص بأعلى ورقة اإلجابة.

)،وبعـــــد ٧/١/٢٠٠٧التحصـــــیلي األول الـــــدرس األول مـــــن یـــــوم األحـــــد (طبـــــق االختبـــــار

تــم  يعینــة البحــث تــم تصــحیح اإلجابــات وبالطریقــة نفســها التــ علــى االنتهــاء مــن تطبیــق االختبــار

العینــة االســتطالعیة،وأعید االختبــار التحصــیلي الثــاني علــى المجمــوعتین تصــحیح االختبــار علــى

االول ،لمعرفة مدى استبقاء المعلومات النحویة.من موعد أجراء االختبارًا ) یوم٣١بعد مرور (

الوسائل اإلحصائیة:
استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائیة آالتیة :

ین لغرض تكافؤ مجموعتي البحث.) لعینتین مستقلتt-testاالختبار التائي(.١
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  )٢٦٠،ص١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس،

معادلــــــة معامــــــل الصــــــعوبة لمعرفــــــة معــــــامالت الصــــــعوبة لكــــــل فقــــــرة مــــــن فقــــــرات االختبــــــار .٢

جابــــات الصــــحیحة فــــي :عدد اإلجابــــات الصــــحیحة فــــي المجموعــــة العلیا+عــــدد اإلالتحصــــیلي

).٢٩٠،ص١٩٩٨عدد الطلبة في المجموعتین العلیا والدنیا(عودة،\المجموعة الدنیا
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ـــة تمییـــز الفقـــرة لحســـاب القـــوة التمییزیـــة لفقـــرات االختبـــار:.٣ م هبتاجـــإعـــدد الطلبـــة الـــذین معادل

عـدد \عـدد الطلبـة الـذین إجابـاتهم صـحیحة فـي المجموعـة الدنیا-صحیحة في المجموعة العلیـا

  ).  ٢٨٨، ص١٩٨٨من المجموعتین(عودة، أيلطلبة في ا

معامل ارتباط بیرسون لقیاس الثبات:.٤
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)              ١٧٣،ص١٩٧٨(سمث،

عرض النتائج وتفسیرھا:
ـــائج البحـــث وتفســـیرها باختبـــار فرضـــیات البحـــث باســـتخدام ًا یتنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــ لنت

-االختبار التائي ذي النهایتین لعینتین مستقلتین وكما یأتي:

 ٥فـرق ذو داللـة أحصـائیة بمسـتوى ( داالولى  وهي انه ال یوجـالصفریةللتحقق من الفرضیة .١

) فــي تحصــیل الطالبــات الالتــي درســن بالطریقــة االســتقرائیة وتحصــیل الطالبــات الالتــي  ٠و٠

درســن بالطریقــة القیاســیة مــن خــالل اختبــار التحصــیل .واختبــرت الباحثــة معنویــة الفــروق بــین 

بحــث باســتخدام االختبــار التــائي ذي النهــایتین لعینتــین التحصــیل الكلــي لطالبــات مجمــوعتي ال

) وهـي أعلـى مـن ٥)كمایتضـح مـن الجـدول(٦و٥٤٩مستقلتین،وبلغت القیمة التائیة المحسوبة(

تــــرفض الفرضــــیة  ك) ولصـــالح الطریقــــة االســــتقرائیة وبـــذل ٢و٠٠٢١القیمـــة الجدولیــــة البالغــــة(

).٧الصفریة األولى.كما في جدول(

  )٧الجدول (

الختبار التحصیلي (األول)نتائج ا

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠١١.٧٠٠٠٤.١١١٨٠ب) القیاسیة
٦.٥٤٩  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

دالة 

اً إحصائی ٣٠١٨.٨٦٦٧٤.٣٦٠٧٤ج) االستقرائیة

الطریقــــة االســــتقرائیة تتضــــمن قیــــام الطالــــب بمهــــارات أو ویفســــر ذلــــك إلــــى أن إجــــراءات 

خطوات معینـة متسلسـلة مـن خـالل جمـع أجـزاء المـادة وتركیبهـا ومـن ثـم اسـتنباط القاعـدة وتطبیـق 
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أمثلـــة علـــى القاعـــدة المســـتنبطة،في حـــین یقـــوم الطالـــب فـــي الطریقـــة القیاســـیة بقیـــاس أمثلـــة علـــى 

القاعدة التي أعطیت له في بدایة الدرس.

 ٥ذو داللـة إحصـائیة بمسـتوى ( فـرق دوهـي انـه ال یوجـالثانیةلتحقق من الفرضیة الصفریةلو .٢

الالتـــي ) فـــي احتفـــاظ الطالبـــات الالتـــي درســـن بالطریقـــة االســـتقرائیة واحتفـــاظ  الطالبـــات٠و٠

فـي ًا فـروق دالـة إحصـائی ددرسن بالطریقة القیاسیة إذ أظهرت نتائج االختبـار الثـاني انـه  توجـ

جات االحتفاظ بالمعلومات في ولصالح  الطریقة االستقرائیة.إذ بلغـت القیمـة التائیـة متوسط در 

) وبــــذلك تــــرفض ٢و٠٠٢١() وهــــي أعلــــى مــــن القیمـــة الجدولیــــة البالغــــة ٥و٦٦٠المحســـوبة (

     ) .٨كما في الجدول(الفرضیة الصفریة الثانیة 

  )٨الجدول(

نتائج االختبار الثاني( لالحتفاظ)

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٠١٣.٦٦٦٧٥.١١٤٧٧ب) القیاسیة
٥.٦٦٠  

٢.٠٠٢١  

)٥٨) (٠.٠٥(

دالة 

اً إحصائی ٣٠١٩.٥٠٠٠٢.٣٨٨٩ج) االستقرائیة

طالـــب بنفســـه قـــد القـــانون العـــام التـــي یســـتنتجها ال او ةویعـــزى ذلـــك إلـــى أن القاعـــدة العامـــ

ًا االحتفــاظ بالمعلومــات یعتمــد أساســ نیحــتفظ بهــا مــدة أطــول مــن التــي تعطــى لــه بشــكل جــاهز ال

على فهم والمعلومات واكتسابها ومن ثم استیعابها بشكل كامل.وقد اتفقت هذه النتیجة مع كل مـن 

دراسة العزاوي و(الجعفري والعزاوي)والخماسي والعلي وتوماس.                 
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات 
االستنتاجات :.١

  :يفي ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث یمكن استنتاج ما یأت

بــالنظر إلــى تفــوق تحصــیل طالبــات المجموعــة األولــى التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة 

قیاســیة فــان الباحثــة فــي اختبــار علــى تحصــیل طالبــات المجموعــة الثانیــة التــي درســت بالطریقــة ال

:يالتحصیل استنتجت ما یأت

أن الطریقــة االســتقرائیة أفضــل مــن الطریقــة القیاســیة فــي تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة لطالبــات .١

الصف األول المتوسط.

أن الطریقة االستقرائیة في التدریس كانت أكثر قدرة في احتفاظ الطالبات  بالمعلومـات مقارنـة .٢

لقیاسیة . بالطریقة ا


التوصیات:.٢
اآلتیة :توصي الباحثة في ضوء نتائج هذا البحث بالتوصیات 

التأكیـــد علـــى الطریقـــة االســـتقرائیة وعـــدها طریقـــة فعالـــة فـــي تـــدریس قواعـــد اللغـــة العربیـــة فـــي .١

المرحلة المتوسطة.

تربیــة أو عنــد التأكیـد علــى الطریقــة االســتقرائیة أثنــاء أعــداد مدرسـي اللغــة العربیــة فــي كلیــات ال.٢

التحاقهم بدورات تدریبیة أثناء الممارسة المیدانیة.

اســـتخدام المـــنهج االســـتقرائي فـــي عـــرض موضـــوعات الكتـــاب المدرســـي للقواعـــد فـــي المرحلـــة .٣

المتوسطة.  

المقترحات :.٣
تقترح الباحثة أجراء الدراسات اآلتیة:

بیة للصف األول المتوسط.دراسة مماثلة في موضوعات أخرى من كتاب قواعد اللغة العر .١

دراسة تجریبیة ألثر طرائق تدریسیة أخرى في تحصیل الطلبة واالحتفاظ بالمعلومات في مـادة .٢

اللغة العربیة. 

دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في صفوف أخرى من المرحلة المتوسطة. .٣



عائشة إدریس عبد الحمید 

١١٨

رالمصاد
:المصادر العربیة:أوالً 

،دار ١٠):"الموجــــــه الفنــــــي لمدرســــــي اللغــــــة العربیــــــة"،ط١٩٧٣وآخــــــرون( مإبراهیم،عبــــــد العلــــــی.١

المعارف،القاهرة.

ـــي صـــالح(.٢ ـــو جادو،محمـــد عل ،دار المســـیرة ١التنشـــئة االجتماعیـــة"،ط ة): "ســـیكولوجی١٩٩٨أب

األردن. –للنشر والتوزیع والطباعة،عمان 

):"اإلحصاء الوصفي واالستداللي في ١٩٧٧یق واثناسیوس،زكریا زكي(البیاتي،عبد الجبار توف.٣

التربیة وعلم النفس"،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة البصرة.

):((أثــر تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة باســتخدام الرســوم البیانیــة فــي التحصــیل ١٩٩٨التكریتــي(.٤

ابــــن رشــــد)جامعة بغداد.رســــالة واســــتبقاء المعلومــــات وتجنــــب الخطــــأ النحوي))،كلیــــة التربیــــة (

أطروحة دكتوراه غیر منشورة .

):"دراســة مقارنــة ألثــر بعــض ١٩٩٠حســن علــي فرحــان(اســماعیل والعــزاوي،مــاهرالجعفــري،.٥

ــــة  ــــوم التربوی ــــة العل ــــة فــــي تحصــــیل تالمیــــذ الصــــف الخــــامس االبتدائي"،مجل الطرائــــق التعلیمی

). ٢٢-٧،بغداد،ص(١٦والنفسیة،ع

):((دراســة مقارنــة ألثــر طریقتــي االســتقراء والقیــاس ١٩٨٧صــالح(الخماســي،عبد علــي حســین.٦

جامعـة –في تحصیل تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي قواعـد اللغـة العربیة،كلیـة التربیـة 

بغداد.رسالة ماجستیر غیر منشورة.

):"منــــاهج البحــــث التربــــوي"،دار الحكمــــة ١٩٩٠الرحمن،أنــــور حســــین( دداؤد،عزیــــز حنــــا وعبــــ.٧

لنشر،بغداد.للطباعة وا

):((دراسـة مقارنــة ألثـر بعــض الطـرق التدریســیة فـي تحصــیل ١٩٨٠الدلیمي،طـه علـي حســین(.٨

جامعة بغداد،(رسالة ماجستیر غیر منشورة). -الطالب في قواعد اللغة العربیة،كلیة التربیة

،):"طرائـق تـدریس اللغـة العربیـة"١٩٩٩كامل محمود نجم،وطه علي حسین الدلیمي(الدلیمي،.٩

جامعة بغداد.    -لكتب للطباعة والنشر،كلیة التربیة(ابن رشد) دار ا

،مطبعة جمیل،بغداد. ١):"أصول تدریس اللغة العربیة"، ط١٩٧٩الرحیم،أحمد حسن(.١٠

):"مبـــادئ القیـــاس والتقـــویم وتطبیقاتـــه التربویة"،جمعیـــة ١٩٩٢(نالروسان،ســـلیم ســـالمة وآخـــرو .١١

عمال المطابع التعاونیة،عمان،األردن.

):"منــــاهج البحــــث فــــي التربیة"،مطبعــــة جامعــــة بغــــداد،١٩٨١(وآخــــرونلي،عبــــد الجلیــــالزوبع.١٢

العراق.

،دار العلم للمالیین،بیروت.٢):"فقه اللغة المقارن"ط١٩٧٨السامرائي،إبراهیم(.١٣
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ابـراهیم الـدكتورترجمـة:):"الدلیل إلى اإلحصاء في التربیة وعلـم الـنفس"،١٩٧٨سمث،ملتون(.١٤

  اهرة.الق دار المعارف،عمیرة،

،دار العلم،الكویت . ١):"في إصالح النحو العربي"،ط١٩٨٥سعید،عبد الوارث مبروك(.١٥

):((أثر بعض الطـرق التدریسـیة فـي تحصـیل الطالبـات بقواعـد ١٩٨٦السلطاني،عدنان محمد(.١٦

-٢٤٣( ص ،مطبعــة وزارة التربیة،بغــداد،٧مجلــة العلــوم التربویــة والنفســیة،عاللغــة العربیــة))،

٢٦٤ .(  

):"أثـــر برنـــامج تـــدریبي لمعلمـــي اللغـــة العربیـــة علـــى تحصـــیل طالبهـــم ٢٠٠٠،علي(الشـــوملي.١٧

). ٢٤٧-٢١٣،الكویت،ص(٥٥،ع١٤لقواعدها النحویة"،المجلة التربویة،مج

):((أثـــر كـــل مـــن الطـــریقتین القیاســـیة واالســـتقرائیة فـــي تحصـــیل طلبـــة ١٩٨٩الطالـــب ،احمـــد(.١٨

ردن،ملخصــات رســائل الماجســتیر فــي الصــف األول الثــانوي فــي قواعــد اللغــة العربیــة فــي األ

  ).١٢١-١١٩مركز البحث والتطویر التربوي ،جامعة الیرموك،ص(،٦مجالتربیة ،

بیروت. -،دار العلم للمالیین١):"معجم علم النفس"،ط١٩٧١فاخر(عاقل،.١٩

،دار العلم للمالیین،بیروت.٣"معجم علم النفس"،ط:)١٩٧٩فاخر(عاقل،.٢٠

لبنان.-م النفسیة"،دار الرائد العربي،بیروت):"معجم العلو ١٩٨٨فاخر(عاقل،.٢١

):((أثـــر بعـــض الطرائـــق التدریســـیة فـــي تحصـــیل طـــالب  ١٩٨٤العزاوي،حســـن علـــي فرحـــان (.٢٢

جامعة بغداد ،رسالة ماجستیر غیـر –المرحلة اإلعدادیة في قواعد اللغة العربیة))،كلیة التربیة 

منشورة.

غـــة العربیـــة رؤیـــة جدیـــدة"  مطبعـــة وزارة ): "مـــن قضـــایا تعلـــیم الل١٩٨٨العزاوي،نعمـــة رحـــیم( .٢٣

بغداد. –التربیة 

االســـتقراء والقیـــاس فـــي انتقـــال أثـــر الـــتعلم  ي):"أثـــر طریقتـــ١٩٩٠العلي،إبـــراهیم محمـــد حســـین(.٢٤

واالحتفــاظ بالمعلومــات فــي تــدریس قواعــد اللغــة العربیــة" كلیــة التربیة،جامعــة الموصل،رســالة 

ماجستیر غیر منشورة.

) : "أساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي التربیـــة ١٩٨٧ملكـــاوي،فتحي حســـن(احمـــد ســـلیمان و عودة،.٢٥

جامعة الیرموك،األردن. ةالتربیوالعلوم اإلنسانیة"مكتبة المنار للنشر والتوزیع،دار

) :"القیـــاس والتقـــویم فـــي العملیـــة التدریســـیة"جامعة ١٩٩٣خلیـــل یوســـف(عودة،أحمـــد ســـلیمان و .٢٦

الیرموك،األردن.

ــــــة             ):"١٩٩٨عودة،أحمــــــد ســــــلیمان(.٢٧ ــــــة التدریســــــیة"،دار األمل،كلی ــــــي العملی ــــــویم ف ــــــاس والتق القی

العلوم،جامعة الیرموك.

،ترجمـة محمـد ٣):"مناهج البحث في التربیة وعلم النفس"،ط١٩٨٥فان دالین،دیوبولد وآخرون(.٢٨

نبیل نوفل وآخرون،مكتبة االنجلو المصریة،القاهرة.
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تعــوق الطلبـــة عـــن اســـتخدام اللغـــة العربیـــة ):"المشـــكالت التـــي١٩٩٧(نالقضــاة ،قاســـم وآخـــرو .٢٩

  ). ٥٣-٤٦(،األردن،ص١)،ع٣٨في مدارس المملكة"مجلة رسالة المعلم،مج( ةالفصیح

الطالــــب،): ((المتعلمــــون وقواعــــد النحو))،مجلـــة المعلــــم/١٩٩٩اللبدي،محمـــد ســــمیر نجیـــب(.٣٠

.٨١األردن،ص)،٤-٣ع(

الكویت.  –دار النفائس ):"خصائص العربیة وطرائق التدریس"، ١٩٩١معروف ،نایف(.٣١

األردن. –،الجامعة األردنیة،عمان ١):"أسس التربیة"ط١٩٨٨ناصر،إبراهیم(.٣٢

):(( الموجــــــــه العملــــــــي لمــــــــدرس اللغــــــــة العربیة))،مطبعــــــــة ١٩٧٢الهاشــــــــمي ،عابــــــــد توفیــــــــق(.٣٣

اإلرشاد،بغداد.

.،جمهوریة العراق١٢):"قواعد اللغة العربیة للصف األول المتوسط،ط٢٠٠٥وزارة التربیة (.٣٤

-: المصادر األجنبیة :اً ثانی
35. GOOD,C.V(1973):(Dictionary of education ), 3rd ed. ,New York,

McGraw-Hill.

36. Webster’s(1976),(Third New International Dictionary of G. and C .

English Language U.S.A,Merriane co. Chicago) V. 1 and 3.

37. Rizzoto,Malcolm (1979). F. (Experimental comparison of Deductive

methods of teaching concepts of Language structure.The journal of

Educational research) .Vol 63. No.3, p.98-105.

38. Thomas. Earl W (1970); (Acompasison of inductive and Deductive

teaching methods in college freshman remedial English .Dissertation

abstracts) .Vol 31,No. 5.
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  )٢ملحق (ال

االختبار التحصیلي

عزیزتي الطالبة : 

لكــل فقــرة ثــالث إجابــات یرجــى هــذا االختبــار یتضــمن فقــرات مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد 

-وضع دائرة حول الحرف الذي یمثل اإلجابة الصحیحة على ورقة اإلجابة لدیك:

)).عبد اهللا-الرفاء،ج-نفطویه،ب -((أ :ًا مزجیًا اسم علم مركب تركیب.١

أبو موسى)).-النحاس،ج-سمرقند،ب-الكنیة : ((أ.٢

)).ًا أسنادی -جًا ضافیأ -،بًا مزجی-:((أًا علم الدین: اسم علم مركب تركیب.٣

)).ًا إضافی-،جًا مزجی-،بًا اسنادی -:((أًا بعلبك: اسم علم مركب تركیب.٤

)).ًا إضافی-،جًا مزجی-،بًا اسنادی-:((أًا جاد الحق مركب تركیب.٥

للجزم)).-للنصب،ج-للرفع،ب -((أ:أنت:ضمیر منفصل.٦

للجزم)).-للنصب ،ج-للرفع ،ب-إیاه:ضمیر منفصل: ((أ.٧

نحن)).-هو،ج-أنا،ب-في((اكتب الواجب)): ضمیر مستتر تقدیره:((أالفاعل .٨

المتوسط البعد)).-القریب،ج-البعید،ب-هناك: اسم إشارة للمكان:((أ.٩

المتوسط البعد)).-القریب،ج-البعید،ب-ذاك:اسم إشارة للمفرد:((أ.١٠

مرفوع)).-منصوب،ج-مبني، ب-هذه دار واسعة: تعرب(هذه)أسم إشارة:((أ.١١

لجماعــة -،جنلجماعــة الــذكور القــریبی-لجماعــة اإلنــاث البعیــدین،ب-ســم إشــارة ((أا:هــؤالء.١٢

الذكور البعیدین)).

حرف جر)).-اسم إشارة،ج-اسم موصول،ب-من:((أ.١٣

اللتان)).-التي،ج-،بيالالت-اسم موصول للمفردة المؤنثة:((أ.١٤

ر)).للجمع المذك-للمثنى المؤنث،ج-للمثنى المذكر،ب-اللتان:اسم موصول:((أ.١٥

الذي)).-الذین،ج-الالتي،ب-اسم موصول للجمع المذكر:((أ.١٦

معرف باإلضافة)).-معرف بال،ج-اسم علم،ب-المدرسة واسعة:اسم معرفة ألنه:((أ.١٧

جملـــة -نكـــرة ج-علــم،ب-مــدیر المدرســـة مجــد.عرفت كلمـــة مـــدیرالنها أضــیفت إلـــى اســـم:((أ.١٨

فعلیة)).

منصوب)).-مرفوع،ج-مجرور،ب-المبتدأ : اسم((أ.١٩

جملـة -،جرشـبه جملـة جـار ومجـرو -شبه جملـة ظرفیـة،ب-لعصفور فوق الشجرة.الخبر:((أا.٢٠

فعلیة)).
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مجرور)).-مرفوع،ج-منصوب،ب -:((أًا الخبر دائم.٢١

خبر)).-مبتدأ ثان،ج-مبتدأ أول،ب-القمر نوره ساطع.تعرب كلمة(نوره):((أ.٢٢

مجزوم)).-منصوب،ج-مرفوع،ب-((أ:خبر كان.٢٣

-المســـاء،ج-الصـــباح،ب-علـــى حـــدوث معنـــى الجملـــة فـــي:((أالفعل((أمســـى)) نـــاقص یـــدل.٢٤

اللیل)).

((فعل ناقص یفید بیان المدة.٢٥ مافتئ)).-مابرح،ج-مادام،ب -أ:

مجزوم)).-منصوب،ج-مرفوع،ب-خبر(إن) : ((أ.٢٦

الترجي)).-التمني، ج-االستدراك،ب-لعل:حرف مشبه بالفعل یفید:((أ.٢٧

االستدراك)).-التمني،ج-،بالتشبیه-كأن: حرف مشبه بالفعل یفید: ((أ.٢٨


