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 الشكر والتقدير

, أما الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

 بعد: 

فبفضِل الله وبحمده انتهى هذا العمل املتواضع, وأنني أجد من الواجب عيّل أن أسند الفضل إىل     

أهله عرفاناً ووفاًء, وأن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ملرشيف الفاضل األستاذ الدكتور عبد الرحمن 

وسهل كل صعب يف طريقي , وكان  الهاشمي الذي أرشف عىل هذا العمل , ومل يبخل بجهد أو نصيحة ,

 مثاال للعامل النبيل املتواضع , فجزاه الله عني خري الجزاء .

جالء واألساتذة األفاضل رئيس لجنة املناقشة وأعضائها, وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إىل العلامء األ 

وافقة مي لتفضلهم باملاألستاذ الدكتور حاث عبود واألستاذ الدكتور طه الدليمي والدكتور نارص املخزو 

 عىل مناقشة هذه األطروحة , وإبداء املالحظات واالقرتاحات لتصحيح مسار البحث وإغنائه .

وال يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة, وأرس املدارس التي أسهمت بتهيئة الفرص 

 املناسبة إلجراء الدراسة بسهولة ويرس. 
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 اإلهداء

 والعطاء, إىل اللذين حّفني دعاؤهام, وسام يب طموحهام, والدي ووالديت. إىل نبع التفاين

إىل من عايشت معي ظروف الحياة حلوها ومرّها, ومدت يل يد العون كلام احتجتها رفيقة دريب أم 

 محمد.
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 املحبة الذي الينضب . إىل أخواين وأخوايت : معني

 إىل أبناء العربية ومحبيها, معلمني ومتعلمني.

 أهدي هذا الجهد املتواضع .
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 امللخص

إىل تعرف أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية ومهارات هدفت هذه الدراسة 

التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية. ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 اآلتية :

        لسابعما أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة الصف ا 1-

األسايس يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة بالنموذج 

 االعتيادي يف التدريس ؟.

هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس )منوذج مارزانو للتعلم,        والنموذج  – 2

 لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن ؟االعتيادي( يف تنمية املفاهيم النحوية 

ما أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع  -3

األسايس يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة بالنموذج 

 االعتيادي يف التدريس؟  .
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اك تفاعل بني الجنس واستخدام ) منوذج مارزانو للتعلم,والنموذج االعتيادي( يف تنمية هل هن -4

 مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن ؟ .

حسبت املتوسطات , واالنحرافات املعيارية لعالمات مجموعات الدراسة واستخدم تحليل التغاير    

الفروق بني املتوسطات الحسابية, لكال االختبارين , واستخدمت  للكشف عن ANCOVA) الثنايئ )

 املتوسطات الحسابية املعدلة للمقارنات البعدية , وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية :

بني متوسطي عالمات طلبة املجموعتني  a =(0,05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -1

سابع األسايس عىل اختبار تحصيل املفاهيم النحوية يعزى الضابطة, والتجريبية من طلبة الصف ال

 الستخدام منوذج التدريس) منوذج مارزانو للتعلم, والنموذج االعتيادي(.

بني متوسطي عالمات املجموعتني   a =(0,05عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى) -2

ني الجنس ملرحلة األساسية تعزى إىل التفاعل بالضابطة والتجريبية يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة ا

 واستخدام منوذج التدريس )منوذج مارزانو للتعلم ,والنموذج االعتيادي(.

بني متوسطي عالمات طلبة املجموعتني a = (0,05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -3

ىل التعبري الشفوي يعزى إالضابطة والتجريبية من طلبة الصف السابع األسايس يف تنمية مهارات 

 استخدام منوذج التدريس ) منوذج مارزانو للتعلم, والنموذج االعتيادي( .

بني متوسطي عالمات املجموعتني  a =( 0,05عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) -4

ىل التفاعل بني إ الضابطة والتجريبية يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية, تعزى

 الجنس واستخدام منوذج التدريس  )منوذج مارزانو للتعلم, والنموذج االعتيادي( .  
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Abstract 

  This study aimed at identifying the effect of using Marzano’s  

Learning  Model on the development of syntactic concepts and 

oral expression skill of the Basic stage students .To achieve 

this aim , the study attempted to answer the following 

questions : 

What is the effect of using Marzano’s Learning Model on the 

development of syntactic concept of the seventh grade 

Students in the public schools at the Directory of Taffilah in 

comparison with the traditional model? 
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Has interaction between sex and using the instructional model 

(Marzano’s learning Model and the traditional model) any 

effect on the development of syntactic concepts of the Basic 

Stage students in Jordan? 

What is the effect of using Marzano’s Learning Model on the 

development of oral expression skills of the seventh grade 

students the  public schools at the Directory of Taffilah 

compared with the traditional model?. 

Has interaction between sex and using the instructional model     

(Marzano’s Learning Model and the traditional model)any 

effect  on the  development of oral expression skills of the 

Basic Stage students in Jordan? 

  The means as well as, the standard  deviations of students 

grades have been calculated using the ANCOVA to detect the 

individual differences between the means for both tests .The 

modified averages for the comparisons have also been utilized 

. The study revealed that : 

1-There were no statistical significant differences at level ( a = 

0.05) between the means of the two groups ( experimental and 

control ) from the seventh basic grade on the  Syntactic test 

attributed to the  instructional model (Marzano’s Learning 

Model) . 

2- There were no   statistically significant differences   at level 

(a= 0.05) between the means of the two groups (experimental 

and control)  
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on the development of syntactic concepts the basic stage 

students attributed to interaction between sex and using the 

instructional model (Marzano Learning Model).  

3-   There were no statistically significant differences   at level 

(a = 0.05) between the means of the two the groups 

(experimental and control) from the seventh basic grade on 

the development of oral expression skills attributed to the  use 

of the instructional model (Marzano Learning Model).). 

4- There were no statistically significant differences   at level (a 

= 0.05 ) between the means of the two groups ( experimental 

and control )on the development of oral expression skills of 

the basic stage students attributed to interaction between sex 

and the instruction model ( Marzano's Learning Model) 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 املقدمة:

تعد القواعد النحوية محور األنظمة اللغوية وعامدها , ولها مكانة بارزة يف مراحل التعليم املختلفة,       

وسيلة لصون اللسان من الخطأ, وصحة النطق والكتابة وهي التي تضبط قوانني اللغة الصوتية, وهي 

وتراكيب الكلمة والجملة . ويدرَّس النحو خدمة لعملية االتصال اللغوي إرساالً واستقباالً , وكلام كانت 

 تحدث .الصياغة النحوية دقيقة, وصلت الفكرة للسامع والقارئ كام يريدها الكاتب أو امل

وقد حظي النحو بعناية علامء اللغة والرتبية قدمياً وحديثاً , ألنه الوسيلة الفضىل لتقويم القلم     

واللسان من االعوجاج والزلل , ويريب لدى متعلميه مجموعة من مهارات التفكري مثل: القدرة عىل 

( . 2001لقياس املنطقي )فضل الله ,التعليل , واالستنباط , ودقة املالحظة, واملوازنة, ودقة التفكري, وا

وهو مبفهومه الحديث ليس مقترصاً عىل ضبط أواخر الكلامت,وما يطرأ عليها من تغريات يف أحوالها 

املختلفة , وإمنا تجاوز هذا املفهوم إىل الرتاكيب اللغوية, ذلك ألن تغيري الحركات اإلعرابية والصيغ 

    (.  1997يد,واألبنية يؤدي إىل تغري يف املعنى  )الس

وعلم القواعد من علوم اللغة التي تتعلق باملبادئ األساسية لصياغة املفردات واشتقاق الجمل وبنائها,    

ونظمها يف موضوعات وفقرات, وتساعد هذه املبادئ عىل النطق الصحيح, والدقة يف أداء املعنى, وعىل 

 (. 2000األداء الجيد يف الكتابة ) يونس ,

( تكون مشوشة ال نظام لها, ومن هنا,  (Batstone,1994دون النحو كام يرى باتستون  واللغة      

فدراسة النحو تهدف إىل وضع إطار تنظيمي متناسق لألسس اللغوية التي تهيئ لنا استخدام اللغة وفق 

 نظام لغوي متفق عليه .

( (ERIC,1993 ي يف واشنطنوجاء يف تقرير عن النحو وتدريسه أعده مركز البحوث والتقويم الرتبو    

أنَّ مشكلة النحو تكمن يف األفكار غري الصحيحة املتعلقة باللغة , وأهمها أّن بعض األطفال  يكتسبون 

 قواعد اللغة طبيعيا من دون تعليم,
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ولكن كثريا منهم ممن يعانون صعوبات لغوية أكادميية ال يستطيعون ذلك . والحقيقة األخرى أّن بعض  

 وتحتاج إىل جزء كبري من الوقت, والتشجيع وإخبار املتعلم بصحة إجاباته أو خطئها.القواعد صعبة 

وتساعد القواعد النحوية يف تنمية القدرة عىل التفكري, إذ إنها تعتمد عىل التحليل واملوازنة,      

, والتدريب ةواالستنتاج والحكم واستبانة الصواب من الخطأ يف التعابري, وفهم الرتاكيب الغامضة واملعقد

عىل دقة التفكري , والقياس املنطقي , والقدرة عىل التعليل , ودقة املالحظة, وتنمي الذوق األديب, وذلك 

 ( .  2005عن طريق اسلوب التعبري األديب السليم املالئم للقاعدة النحوية )البجة, 

لهدف النظري الذي يرمي إىل ( أنَّ هناك هدفني رئيسني لتدريس النحو أولهام : ا2000ويذكر مجاور)    

تعليم تعميامت عامة شاملة عن اللغة, وثانيهام : الهدف الوظيفي الذي يرمي إىل مساعدة الطلبةعىل 

تطبيق تلك التعميامت والحقائق يف مواقف لغوية مختلفة لتنمية مهارات اللغة العربية األربع 

 تاج إىل التعليم الفعال .  :االستامع , والتحدث ,والقراءة , والكتابة , وكل ذلك يح

وهناك شكوى متكررة من املربني يف املدرسة العربية من ظاهرة الضعف اللغوي بعامة, ومن تدين     

مستوى الطلبة يف القواعد النحوية خاصة , وتعالت صيحات املعلمني والطلبة, وأولياء األمور من هذا 

علم, واملنهج املدريس , وطرائق التدريس الضعف الظاهر, فمنهم من وضع اللوم يف ذلك عىل امل

املستخدمة يف تناول موضوعات النحو والتعبري الشفوي . والنتيجة أّن الطلبة يحملون هذا الضعف من 

 ( . 2002صف آلخر , ثم تنعكس نتائجه عىل أدائهم يف مهارات اللغة العربية األخرى )عامر,

لالتهام والنقد كام تعرض النحو, فقد وصف بالصعوبة ومل يتعرض أّي فرع من فروع اللغة العربية     

والجفاف, وأنه السبب يف فشل تعليم اللغة العربية وتعلمها يف الوطن العريب, وظهرت محاوالت يف 

العرص الحديث إلصالح النحو العريب , منها ذات طابع محافظ, وأخرى ذات طابع تجديدي 

 ( .2004)الدليمي,

لتعليمي يف املدارس واملؤسسات التعليمية يالحظ أن مثة ضعفاً يف النحو, وأّن الكثري إنَّ املتتبع للواقع ا   

من الدراسات التي أجريت يف إطار تشخيص الخلل أظهرت ذلك الضعف:) املؤمتر الوطني األول للتطوير 

 ( , والطلبة يشكون من جفاف 2007؛الهاشمي والعزاوي,2000؛ طقاطق,1997؛السيد , 1987الرتبوي ,

 مساقات النحو, إذ يجرى تدريسه 
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من خالل أمثلة جامدة مصطنعة.وقد يعود هذا الضعف يف النحو لدى الطلبة بسبب عوامل عدة منها 

أن املعلمني يقترصون عىل اسرتاتيجيات يف التدريس ال تخرج يف الغالب عن الدور التقليدي للمعلم 

راءتهم ة ال يوظفون املهارات النحوية يف كتابتهم وقالذي يركز عىل املستويات الدنيا من التفكري , فالطلب

 وأحاديثهم يف مواقف الحياة املختلفة , وال يأخذ الطالب الدور الفاعل يف التطبيق . 

( أسباباً جعلت القواعد النحوية مشكلة من مشكالت تعليم اللغة العربية هي : 2000وأورد مجاور )    

ة , إذ يتسم النحو بالتجريد والتعليل والتعميم, مع وجود بون فقدان الدافع لتعلم النحو لدى الطلب

شاسع بني النحو وأساليب الحياة اليومية ؛ فهو يدرس يف قوالب وأمناط تبعد عن واقع املتعلم وحارضه , 

 والنظر إىل النحو كام فهمه األقدمون عىل أنه قواعد تعرف بها أواخر الكلامت إعرابا وبناء .

وبة القواعد النحوية املناهج املدرسية, فال تخضع لالطراد والثبوت املحكم, وال ومن أسباب صع    

تستند إىل مبدأ وظيفي يف تصنيف القواعد وفقا لقيمتها العلمية ونسبة شيوعها , وال تنبثق من نظرية 

إليها  امعروفة يف التبويب , فكتب النحو العريب املوضوعة مل تستوف الرشوط الرتبوية والنفسية التي دع

علامء الرتبية وعلم  النفس, إذ ال تعتمد سهولة القواعد النحوية وصعوبتها عىل القواعد نفسها , وإمنا 

تعتمد أيضا عىل طريقة التدريس , ومقدرة املعلم الذي يستطيع أن يجعل النحو مادة حية مألوفة 

 .  2004)للطالب ) الدليمي , 

 ملادة اللغة العربية, تدين مستوى تحصيل الطلبة يف النحو, وقد الحظ الباحث من خالل عمله معلامً     

وعدم قدرتهم عىل تنمية املفاهيم النحوية, وتوظيفها يف التعبري الشفوي والكتايب, وقد تجىل هذا 

الضعف يف كتاباتهم وقراءتهم للنصوص املختلفة, عىل الرغم من أن الطلبة لديهم معرفة بالقواعد 

 ة عىل استذكارها, ولكنهم ال ميتلكون القدرة عىل توظيفها. النحوية ولديهم القدر 

( إىل تدين مستوى 2003؛كريشان, 1990؛ إبداح, 1978وتؤكد دراسات علمية, منها دراسات ) عليان,

الطلبة يف القواعد النحوية  إذ تركزت مستوياتهم املعرفية يف مستويي املعرفة, والفهم, ومل ترق إىل 

 التفكري لقلة فرص التدريب, واملران التي متنح للطلبة. املستويات العليا من
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وقامت محاوالت تربوية كثرية لتيسري النحو, واختيار محتويات نحوية تعليمية للتغلب عىل شكاوى      

املتعلمني من صعوبة النحو , فقد جمع ) حفني ناصف ( قواعد اللغة , وحاول تصنيفها من خالفات 

ات النحوية , ورسد األمثلة , وتحليل الرشوح , واستخدام القاعدة والتدريب النحاة , ثم قدم التعريف

عليها . بينام منع ) إبراهيم مصطفى ( التأويل والتقدير يف الصيغ والعبارات, وحاول إلغاء نظرية 

العامل , وطالب أن تصنف كتب النحو املدرسية عىل أحوال الكلامت ال عىل قاعدة العوامل النحوية ومل 

 ( .   2005مر هذه املحاوالت إىل جانب غريها من املحاوالت واملؤمترات التي عقدت لهذه الغاية )عرص,تث

ويساعد تدريب املتعلم عىل استعامل املفاهيم النحوية والرتاكيب السليمة عىل استخدامها يف مجال     

 ية أو لغوية, وتعطيهالتعبري الشفوي السليم, وينمي القدرة لديه عىل التحدث من دون أخطاء نحو

فرصة جيدة للتدرب عىل التعبري ؛ ألنه عندما يسمع لغة ذات قواعد سليمة فإنه يحاكيها . ويف الجانب 

اآلخر فإنَّ التعبري الشفوي السليم ال يستغني بأية حال عن القواعد النحوية التي تجعل التعبري ذا 

راء التدرب عىل استعامل املفاهيم النحوية تراكيب سليمة , تحقق صحة األداء وسالمة العبارة من ج

 2002) .)جابر,

ويعد التعبري من أهم غايات اللغة, والهدف من تعلمها, فهو الذي يربز شخصية اإلنسان ومستوى     

ثقافته, وهو الذي يعكس مستوى الفهم والوضوح لديه, فالتعبري عملية عقلية ومهارة  معقدة الرتكيب  

اطره وما يجول يف نفسه من أحاسيس ومشاعر, ويحتاج التعبري الصحيح إىل تعكس فكر اإلنسان وخو 

اسلوب منظم وأداء جيد, ويتطلب تدريباً متنوعا ومامرسة متواصلة ليعكس الراحة النفسية التي 

 (.  2000ينشدها )مجاور,

مات لو إن جودة التعبري دليل عىل التمكن من مهارات كثرية تتصل بتنظيم األفكار, وعرض املع   

( أّن التعبري عىل 2005( . ويشري الدليمي والوائيل )2003واستخدام اللغة وتنسيق الشكل ) فضل الله , 

الصعيد املدريس نشاط لغوي مستمر , فهو ليس مقررا يف درس التعبري بل إنه ميتد إىل فروع مادة اللغة 

 ,كلها داخل الصف وخارجه, وكذلك ميتد إىل املواد الدراسية األخرى 
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فإن إجابة الطالب عن أسئلة يف القراءة فرصة ملامرسة التعبري, ويف رشح الطالب بيتاً من الشعر فيه  

( رضورة إعطاء املتعلمني فرصاً لنقل أفكارهم ,والتعبري Spada,1999تدريب عىل التعبري . ويرى سبادا )

 ة. كرث طبيعية وتلقائيعن تصوراتهم ومقاصدهم اللغوية, وعىل منحهم فرصاً يف التفاعل بطرائق أ

ويعد التعبري الشفوي, عامد املحادثة التي هي مفتاح التعلم يف مرحلة التعليم األساس لجميع    

املوضوعات واملواد الدراسية بال استثناء عىل الرغم من أنها تقصد لذاتها يف دروس املحادثة. لهذا أوىص 

 (.2000التعليمية األوىل )طعيمه ومناع, الباحثون برضورة االهتامم والعناية به يف املراحل 

وتأيت أهمية التعبري الشفوي من أنه األسلوب الطبيعي للتعامل يف الحياة ؛ فالناس يتحدثون أكرث مام     

( أنَّ ألوان النشاط اللغوي الشفوي أكرث شيوعاً يف املجتمع من ألوان 2005يكتبون, ويذكر الهاشمي)

 اهتامم املدرسة بالتعبري الشفوي أكرث من التحريري . ويؤكد فوناجي التعبري الكتايب , مام أدى إىل

(Fonagy,2001  . أّن التعبري عن املشاعر واألحاسيس جميعها يتم بالكلمة امللفوظة ) 

واتفقت آراء غالبية الرتبويني واملربني عىل رضورة تنمية قدرة الطالب عىل التعبري الشفوي والحديث    

من أبرز األغراض يف تعلم اللغة, فعىل الطالب تعلم الكالم واإلصغاء قبل أن يتعلم الصحيح الذي يعد 

كيف يقرأ ويكتب , ألنها الطريقة الناجعة التي تعمل عىل تهيئته للقراءة والكتابة 

 .1998)والتعبري)سمك,

ها والتمهيد نفسوعىل الرغم من األهمية الكبرية للتعبري الشفوي, ومكانته البالغة يف اإلملام باللغة   

لبقية مهارات اللغة, إال أّن هذا النوع من التعبري مل يلق االهتامم الكايف به يف املدارس بشكل عام, وشبه 

 مهمل يف مناهج اللغة العربية وال تخصص له حصص مستقلة 

عىل ( أنَّ الطلبة إن تحدث أحدهم بلغة سليمة ظهرت إمارات اإلعياء  2005ويذكر عاشور ومقدادي )   

لغته , وقد يتوقف فجأة  قبل أن يفرغ مام يريد أن يقوله من كالم , وإنَّ غالبية معلمي اللغة العربية 

يجهلون مهاراته, وطرائق تدريسه.لعله يلجأ إىل اللهجة العامية يطعم حديثه بها , أو يتمَّ ما عجز عن 

( يف نطق  Dumont,2001)إمتامه بها . ويتمثل الضعف يف التعبري الشفوي كام تذكر دومونت  

 الحروف, وفهم الكلامت , والرتادف يف األلفاظ , واإلملام  بقواعد اللغة , وتنظيم الكلامت يف جمل .
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 2000؛وعرص, 1988وهناك أسباب كثرية تجعل الطلبة يتعرثون يف تعبريهم الشفوي, وقد ذكر )مدكور,   

الطلبة التحدث يف موضوعات ال متت إىل واقعهم (  أسبابا عديدة , منها تكليف 2000؛ وطعيمة ومناع ,

بصلة وقلة املخزون اللغوي لديهم , وفقر حصيلتهم اللغوية من األلفاظ , إذ يخلط الطلبة بني لغة 

الشارع والبيت )اللهجة العامية( ولغة املدرسة الفصيحة مام يحدث إرباكاً لديهم, ويزيد من  عىل ذلك 

ا املعلمون يف تدريس التعبري, وعدم تشجيع الطلبة عىل االنطالق يف عقم طرائق التدريس التي ينتهجه

( إىل أّن الطلبة قد يعلمون قواعد استعامل  Larsen,2000الكالم والتعبري عن النفس. ويشري الرسن )

 اللغة, ولكنهم ال يتقنون اللغة عند تحدثهم بها .

طريق مرشوع التطوير الرتبوي نحو االقتصاد  عن ( 2003وأطلقت وزارة الرتبية والتعليم يف األردن )    

املعريف رؤيتها التي استهدفت إحداث تحول يف دور الطالب , ويف اسرتاتيجيات التعلم والتعليم 

,وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعالية . وقد أبرزت الرؤية املستقبلية رضورة تجديد 

دوار الجديدة للمعلم بوصفه القائد, واملبتكر, واملراقب, كفايات املعلم وأدواره, عن طريق تأكيد األ 

واملوجه, وامليرس للتعلم , واملامرس للتفكري الناقد واإلبداعي, ولديه القدرة والرغبة يف التعلم الذايت 

 الدائم والشامل, املتمتع مبجموعة من الكفايات والقدرات األكادميية العالية, والخصائص الوجدانية .

وء هذا الواقع أصبح لزاما َعىل املتخصصني والقامئني عىل مناهج اللغة العربية وأساليب ويف ض   

تدريسها البحث عن وسائل جديدة يف تدريس قواعد اللغة العربية والتعبري الشفوي للتقليل من هذا 

 الضعف, وهذا أيضا يحتم عىل املؤسسات التعليمية أن تعيد النظر يف أسس اختيار وتخطيط وبناء

املناهج وأساليب التعامل مع املعرفة, من حيث طرائق تدريسها, وأسلوب تعامل الطلبة واملعلمني 

 معها. 

ويرى الباحث انّه قد يكون الستخدام منوذج مارزانو بأبعاده الخمسة يف التدريس دور فاعل يف       

عن التعلم, واكتساب عالج هذا التدين, وتكون وفق الخطوات اآلتية :اتجاهات وإدراكات ايجابية 

املعرفة وتحقيق تكاملها, وتوسيع املعرفة وتنقيتها وصقلها, واستخدام املعرفة عىل نحو له معنى, 

 وتكوين عادات العقل املنتجة. 
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منا يف ضوء إطار  1992وهذا النموذج تعليمي اقرتحه مارزانو وبيكرنج وأريدوندو وبالكبورن عام     

ذ يقوم إ الشاملة يف مجال املعرفة والتعلم, وأطلق عليه أبعاد التعلم ,شامل اشتق من نتائج البحوث 

هذا النموذج بنقل محور االهتامم من التعلم املعتمد عىل املادة واملعلم إىل التعلم املعتمد عىل الطالب 

النشط املتفاعل وجعل املعلم مرشدا وموجها له, لذلك يركز منوذج مارزانو ألبعاد التعلم عىل طرح 

(.  وعملية التعلم يف هذا النموذج تركز عىل قدرة 2003شكالت, وجذب انتباه الطلبة لها )البعيل, امل

( أّن عىل معلم اللغة تركيز جهوده يف توفري  Villani ,1992الطالب يف التكيف والتفاعل. ويذكر فيالين )

 النشاطات ,واقرتاح املهام اللغوية الكافية.

إىل أنَّ التعلم يعّد مبثابة نشاط مستمر يقوم (.1998وأريدوندو وبالكبورن) ويشري مارزانو وبيكرنج     

ًً يف سبيل  به الطالب عندما يواجه مشكلة, أو مهمة متس حياته فتولد لديه طاقة ذاتية تجعله مثابراً

ات مالوصول إىل حل هذه املشكلة , وانجاز تلك املهمة,  كام يرى أّن الفرد يتوصل إىل املعارف , واملعلو 

ببناء منظومة معرفية تنظم وتفرس خرباته مع متغريات العامل من حوله. ويستطيع أن يستخدمه 

املعلمون ابتداًء من مرحلة رياض األطفال وحتى نهاية املرحلة الثانوية لتحسني جودة التدريس, والتعلم 

 إطار أبعاد التعلم, ويستند إىل خمسة أمناط للتفكري, أو ما يسمى يف أي مجال من مجاالت املحتوى

الخمسة سوف يساعد عىل وضع خطة للتعليم تدخل يف االعتبار جميع هذه الجوانب األساسية للتعلم, 

 ( هي: 2000وهذه األبعاد الخمسة  كام يذكرها مارزانو وبيكرنج , ومكتي)

 اتجاهات وادراكات ايجابية عن التعلم : -

ايجابية عن التعلم, فاإلحساس  طلبة اتجاهات وإدراكاتليك يحدث التعلم , ينبغي أن تتوافر لدى ال    

باإلرتياح يف حجرة الدراسة عىل سبيل املثال, مهم للتعلم, وإذا مل يعتقد الطالب أن حجرة الدراسة مكان 

 آمن ومرتب يحتمل أن يتعلم القليل فيها.
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 اكتساب املعرفة وتكاملها:  - 

تحقيق تكاملها مع ما يعرفونه من قبل واالحتفاظ بها مساعدة الطلبة عىل اكتساب معرفة جديدة و     

جانب مهم من جوانب التعليم , وحني يكون املحتوى جديداً, فإن تخطيط  املعلم التعليمي ينبغي أن 

يركز عىل االسرتاتيجيات التي تساعد الطلبة عىل وصل املعرفة الجديدة بطرائق لها معنى, ويجعلونها 

املدى, ومثال ذلك, أنَّ املعلم قد يساعد الطلبة عىل وصل املعلومات الجديدة جزءاً من ذاكرتهم الطويلة 

التي يتعلمونها مبا يعرفونه من قبل وذلك مبساعدتهم عىل خلق مامثلة أو متثيل للمعلومات الجديدة, 

 وقد يقرتح عليهم أن يضعوا مخططا ًيلخص املوضوع.

 توسيع املعرفة وصقلها وتنقيتها: -

ب املعرفة وتكاملها ليس غاية لعملية التعلم؛ فاملعلمون يوسعون وميدون معرفتهم إّن اكتسا    

ويصقلونها, ويضيفون إليها متييزات جديدة ويكونون روابط أبعد لها, وإنهم يحللون ما تعلموه من قبل 

 بعمق أكرب وبرصامة أكرث.

 استخدام املعرفة عىل نحوله معنى : - 

ون إنَّ معظم التعلم الفعال يحدث حيث يقدر الطلبة عىل استخدام يقول علامء النفس املعرفي    

املعرفة ألداء مهام لها معنى. ويطرح منوذج أبعاد التعلم خمسة أمناط من املهام تتطلب استخدام 

املعرفة واملعلومات التي اكتسبوها وأصبحت جزءاً من بنائهم املعريف  يف البعد الثاين, وصقلت وعمقت 

د الثالث, ويف البعد الرابع يستخدم الطلبة املعرفة استخداماً ذا معنى وهنا ينقل التعلم ووسعت يف البع

 إىل الحياة وهذه األمناط : 

 ) اتخاذ القرار, االستقصاء, البحث التجريبي, و حل املشكالت (.

  عادات العقل املنتجة :-  

باألداء األكادميي لدى الطلبة يف مراحل  تعّد العادات العقلية من املتغريات املهمة التي لها عالقة    

التعليم املختلفة, لذلك أكد العديد من الدراسات مع بداية القرن الحادي والعرشين أهمية تعليم 

 العادات العقلية  وتقويتها,
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جيعهم عىل من أجل تش ومناقشتها مع الطلبة, والتفكري فيها, و تقوميها, وتقديم التعزيز الالزم للطلبة 

 (.2007بها, حتى تصبح جزءا من ذاتهم ,وبنيتهم العقلية )قطامي , التمسك

وإّن استخدام عادات عقل منتجة, عادة يستخدمها املفكرون الناقدون املبدعون املنظمون لذواتهم,     

 .   ( Healy 1990 ,p.66 وتنمية عادات عقلية متكن األفراد من أن يتعلموا معتمدين عىل أنفسهم  )

ف الطلبة يف النحو ومهارات التعبري الشفوي, دفعت الباحث إىل استخدام أساليب تدريس ولعل ضع    

جديدة للتدريس باعتامد منوذج مارزانو للتعلم يف تدريس النحو والتعبري الشفوي, واستناداً إىل ما تقدم 

و النح شعر الباحث بأهمية دراسة هذا املوضوع, وذلك باستخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تدريس

والتعبري الشفوي مام قد يسهم يف تنمية املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي وحل مشكالت 

 الطلبة فيهام  .

 

 مشكلة الدراسة :  

الغرض من هذه الدراسة استقصاء أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية ,      

 املرحلة األساسية يف األردن. ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة

 أسئلة الدراسة :

 تجيب الدراسة الحالية عن األسئلة اآلتية : 

ما أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة الصف السابع األسايس يف  -1

يادي يف بالنموذج االعتاملدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة 

 التدريس ؟.

هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس ) منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(  2-

 يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن ؟ 
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ع الشفوي لدى طلبة الصف السابما أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية مهارات التعبري  -3  

األسايس يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة ً بالنموذج 

 االعتيادي يف التدريس ؟  .

هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس ) منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(  -4

 التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن ؟ . يف تنمية مهارات

 فرضيات الدراسة : 

بني متوسطي عالمات طلبة املجموعتني  a  =(0,05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -1

الضابطة والتجريبية من طلبة الصف السابع األسايس عىل اختبار تحصيل املفاهيم النحوية يعزى إىل 

 دام منوذج التدريس) منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(.استخ

بني متوسطي عالمات املجموعتني    a) =(0,05ال يوجد تفاعل ذو داللة إحصائية عند مستوى -2

الضابطة والتجريبية  يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة املرحلة األساسية تعزى إىل التفاعل بني 

 ذج التدريس )منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(.الجنس واستخدام منو 

بني متوسطي عالمات طلبة املجموعتني   a  =(0,05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -3

الضابطة والتجريبية من طلبة الصف السابع األسايس يف تنمية مهارات التعبري الشفوي, يعزى إىل 

 وذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(.استخدام منوذج التدريس ) من

بني متوسطي  عالمات املجموعتني   a =(0,05ال يوجد تفاعل ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -4

التجريبية والضابطة يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية, تعزى إىل التفاعل بني 

 وذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(.الجنس واستخدام منوذج التدريس  )من

 أهمية الدراسة : 

تكمن أهمية الدراسة الحالية التي تهدف إىل بيان أثر استخدام منوذج مارزانو  للتعلم يف تنمية   

 املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي لطلبة املرحلة األساسية يف أنها :
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ني عىل تطوير مناهج اللغة العربية ببعض املؤرشات التي يجب تزّود مؤلفي كتب القواعد والقامئ -  

 مراعاتها عند وضع املناهج.

تجعل معلم قواعد اللغة العربية, موجهاً, ومرشداً للمتعلم لتحقيق تعلم ذي معنى بأفضل الوسائل,  -

النحوية  مواألساليب مام يزيد فاعلية التعلم وتحسن تحصيل الطلبة يف مادة القواعد وتنمية املفاهي

 لديهم.

قد تفتح املجال أمام املهتمني بالبحث الرتبوي؛ إلجراء دراسات الحقة من أجل تنمية املفاهيم النحوية  -

ومهارات التعبري الشفوي لدى الطلبة, ومتكنهم من توظيف املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي 

 يف مواقف جديدة يف املراحل التعليمية املختلفة.

 تعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة :ال  

 منوذج مارزانو للتعلم :    

منوذج للتدريس وضعه مارزانو وآخرون, وظفه الباحث لتدريس املفاهيم النحوية ومهارات التعبري    

الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يتضمن عدة خطوات إجرائية متتابعة تركز عىل التفاعل بني خمسة 

ة يف : اتجاهات وإدراكات ايجابية عن التعلم, واكتساب املعرفة وتحقيق تكاملها, وتوسيع أبعاد متمثل

 املعرفة وصقلها, واستخدام املعرفة عىل نحو له معنى, وتكوين عادات العقل املنتجة .

 املفاهيم النحوية:

غريها ( والنواسخ و  يتضمن املفهوم النحوي املصطلحات النحوية ) املعرب واملبني, واملبتدأ والخرب     

والتعريفات الالزمة لكل مصطلح نحوي, وقيس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب يف اختبار خاص 

بذلك يف الصف السابع األسايس يف هذه املفاهيم النحوية املتضمنة موضوعات النحو املقررة يف كتاب 

 لغتنا العربية.
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 مهارات التعبري الشفوي: 

حلة األساسية يف الصف السابع األسايس عىل األداء اللغوي الشفوي, يف خمسة قدرة طالب املر       

مجاالت )األلفاظ والرتاكيب, واألصوات, واملضمون, واألمناط اللغوية, وشخصية املتحدث (, و قيست 

 بالدرجة املتحققة له يف اختبار خاص .

 محددات الدراسة:

 ت اآلتية:ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء املحددا 

عينة من طلبة الصف السابع األسايس يف مديرية تربية محافظة الطفيلة لواء الحسا, الفصل الثاين 1-

 ويعتمد تعميم النتائج عىل مدى متثيل أفراد الدراسة ملجتمع الدراسة..  2009/2008للعام الدرايس 

جها وتعميمها عىل مدى صدق األدوات املستخدمة يف الدراسة من إعداد الباحث, وتعتمد دقة نتائ 2-

 هذه األدوات وثباتها.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

تكون هذا الفصل من جزأين: األول اإلطار النظري, والثاين تناول الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع 

 الدراسة.

 اوالً: اإلطار النظري :

 منوذج مارزانو للتعلم :   

إنَّ أبعاد التعلم إطار تعليمي يعتمد عىل أفضل ما يتوافر نتيجة للبحوث العلمية عن التعلم وهي      

ملساعدة املعلمني عىل أن  Dimensions of Learning ) أساسية لتعلم ناجح ,وقد صمم أبعاد التعلم)

ة, ويجمع لم الطلبيخططوا املنهج التعلمي التعليمي عىل نحو أفضل باستخدام ما يعرف عن كيفية تع

هذا النموذج ما نرشته البحوث التعليمية والنفسية حول طرائق تعلم الطلبة يف بناء متكامل, باإلضافة 

إىل مدى واسع من االسرتاتيجيات جاءت عىل شكل حزمة مناسبة الستخدامها يف املدارس, ومنت هذه 

اد الربنامج تضع األسس لربنامج أسايس, فإن أبع الحزمة من مرشوع سابق هو أبعاد التفكري,وبشكل

 .                Thompson , 1999)  فاعل)

ومنوذج التعّلم يعد من النامذج الحديثة يف مجال التدريس الذي يعد مبثابة إطار تعليمي متكامل    

لتنظيم مخرجات التعلم ,اشتق من نتائج البحوث الشاملة يف مجال املعرفة, والعلم, ويستطيع أن 

ه املعلمون ابتداًء من مرحلة رياض األطفال وحتى املرحلة الجامعية؛ لتحسني جودة التدريس يستخدم

 (.1998يف أي مجال من مجاالت املحتوى  )مارزانو, وآخرون ,

( أنَّ النتائج التي أسفرت عنها األبحاث يف ميدان التعلم تؤكد أن تحديد أطر عرب 2004يذكر سليامن )    

وتشري املسلامت التي ينطلق منها منوذج  ؤدي إىل تقدم عملية التعلم وتحسنها,التخصصات املختلفة ي

 التعلم إىل إعطاء االتجاهات, واالدراكات االيجابية وزناً مهامً يف عملية التعلم ,
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كام يجب أن تقّدم بشكل رصيح . ومن زاوية أخرى فعملية التعلم يسهم فيها املعلم واملتعلم بنصيب 

حور التعلّم حول املعلم وحده أو حول املتعلم ال يحقق املرجو بالصورة الصحيحة , وينبغي كبري , وإنَّ مت

 أن يعطي كل طرف جانباً يدفع عملية التعلم لتحقيق أهدافها .

ويعتمد هذا النموذج ست مسلامت تربط بشكل واضح بني التعليم والتعلم , وأهمية توظيف نتائج    

ملية التعليمية , وعىل الرغم من تشابك العمليات وتفاعلها التي تحدث نظريات التعلم وأبحاثه يف الع

(. واملسلامت  Aremds,1991يف أثناء عملية التعلم إال أنه ميكن تحديد خمسة أبعاد من التعلم )

 يف دليل املعلم هي :  1998)وآخرون )األساسية الست التي أوردها مارزانو  

 نعرف عن كيفية حدوث التعلم.ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما  - 

خمسة أنواع               يتضمن التعلم ويتطلب نظاماً أو نسقا مركبا من العمليات املتفاعلة تضم    -  

 من أبعاد التعلم املختلفة.

كبرية ومتعددة          إنَّ ما يعرف عن التعلم يدل عىل أن التعليم الذي يركز عىل أساسيات منهجية   - 

 ت هو أفضل طريقة لتنمية التعلم.التخصصا

تدريساً  ينبغي أن يتضمن املنهج التعليمي للتعلم من رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية - 

  رصيحاً لالتجاهات واملدركات الرفيعة, والعادات العقلية التي تيرس التعلم. 

بدرجة أكرب, لم املع دهام موجه نحواملدخل الشامل للتعليم يضم عىل األقل منطني من التعليم: أح -  

 واآلخر أكرث توجًها نحو الطالب.

اسرتجاع  عىل ينبغي أن يركز التقويم عىل استخدام الطلبة للمعرفة ولالستدالل املركب أكرث منه - 

 املعلومات املنخفضة املستوى.

لبا سابقاً املعرفة تعد متط يستند منوذج مارزانو ألبعاد التعلم إىل الفلسفة البنائية, التي تؤكد أن     

يبني به الفرد خرباته وتفاعالته مع عنارص ومتغريات العامل من حوله, وأنه يصل إىل هذه املعرفة ببناء 

منظومة معرفية تنظم وتفرس خرباته مع متغريات حوله يدركها جهازه املعريف مبا يؤدي إىل تكوين معنى 

 ذايت ,
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كنه من ربط املعلومات الجديدة مبا لديه من جديد ويستمر ذلك مبرور املتعلم بخربات مت 

 (.2003)البعيل,

( إىل 2000عىل عدد من املبادئ, تشكل افرتاضاتها األساسية,التي يشري صربي  )وترتكز الفلسفة البنائية   

 عدد منها وهي:

 االفرتاض األول: 

 الفرتاض يشتمل عىل عدة نقاطوهذا ا , املعرفة وال يكتسبها بصورة سلبية من اآلخرين الفرد يبني 

 مهمة تتصل بعملية اكتساب املعرفة :

أنه يكون نشطاً وفعاالَ يف أثناء عملية التعلم, فاملعنى  الفرد يبني املعرفة الخاصة به بنفسه, أي -أ

 .يتشكل داخل عقل املتعلم نتيجة تفاعل حواسه مع العامل الخارجي

آخر كام هي, وعىل ذلك فإنه ال ميكن وضع األفكار يف  رد إىلاملفاهيم واألفكار واملبادئ تنتقل من ف-ب

 .يبنوا املعاين الخاصة بهم عقول الطلبة بل يجب أن

 االفرتاض الثاين:

التكيف مع تنظيم العامل التجريبي وليس اكتشاف الحقيقة املطلقة,   إنَّ وظيفة العملية املعرفية هي     

 ت الجديدة التي تواجه املتعلم  يف البيئة املحيطة به,حيثفاكتساب املعرفة يتم بالتكيف مع الخربا

للمتعلم متزنا  املتعلم أفكاره السابقة يف فهم الخربات الجديدة واستيعابها, ويظل البناء املعريف يستخدم

ما دامت الخربة تتفق مع توقعات املتعلم يف ضوء خرباته السابقة إذ يدمج الخربة الجديدة ضمن 

ما لديه يف البنية املعرفية والخربة  ة لديه, أو يقع يف حرية عند حدوث تناقض بنياملعرفة املوجود

 الجديدة مام يدفعه لتعديل البناء املعريف بحيث يستوعب الخربة الجديدة. 

 االفرتاض الثالث:

أساس لبناء التعلم ذي املعنى ,فالخربة هي املحور األساس ملعرفة  املعرفة القبلية للمتعلم رشط    

 فاملعنى املتكون لدى املتعلم يتأثر بخرباته السابقة  الفرد؛ لذا

  



 

16 

 

فيه هذا املعنى, فالطالب يستخدم معلوماته ومعارفه يف بناء املعرفة  كام يتأثر بالسياق الذي يكتسب

 بها, واملعلم ال يستطيع أن يدرس املعرفة ويتوقع استيعابها بوساطة طلبته, ولكن الجديدة  التي يقتنع

 .واالستيعاب يوفق بينها وبني معارف طلبته السابقة لتحدث عملية الفهميجب أن 

 االفرتاض الرابع:

 االجتامعي مع اآلخرين, فالفرد ال يغني معرفته النمو املفاهيمي ينتج بالتفاوض   

 عن العامل املحيط بأنشطته الذاتية ولكن املعرفة يتم بناؤها بالتفاوض االجتامعي مع اآلخرين يف بيئة

يف ضوء ما  تعاونية , فمن خالل مناقشة الفرد ملا توصل إليه من معاٍن مع اآلخرين وتتعدل هذه املعاين

 يسفر عنه التفاوض بينه وبينهم.

و بالنظرة البنائية يرى الباحث تحّول الرتكيز يف العوامل التي تؤثر يف تعلم الطالب من العوامل     

ملنهاج ( إىل العوامل الداخلية )مثل الدافعية وااليجابية , والقدرة الخارجية ) مثل املدرسة , املعلم , ا

عىل معالجة املعلومات , والتفكري(. أي أن الرتكيز أصبح عىل ما يجري داخل عقل الطالب عند تعرضه 

ملوقف تعليمي, لذلك سعى املنظرون الرتبويون إىل تطبيق هذه األفكار يف التعليم , وتوليف بيئات 

 ب واملنظور البنايئ.تعلم تتناس

وأبعاد التعلم إطار عمل تعليمي يستند إىل أفضل ما يعرفه الباحثون واملربون عن التعلم, بوصفه     

نتاجا لخمسة أمناط من التفكري تعرب عن كيفية عمل العقل خالل التعلم بهدف تغيري إجراءات التخطيط 

 , وتصميم املنهج , والتقويم واألبعاد الخمسة هي :

 عد األول : االتجاهات اإليجابية نحو التعلم :الب

إذا مل تتوافر لدى الطلبة اتجاهات إدراكات موجبة فإن فرصتهم قليلة يف التعلم برباعة وقد ال      

 يحدث تعلم عىل اإلطالق , فليك يحدث التعلم ينبغي أن تتوافر لدى الطلبة اتجاهات وإدراكات معينة 
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لصف واالعتقاد بأنها مكان آمن ومرتب ونظيف وكأن يكون لديه اتجاهات كاإلحساس باالرتياح يف بيئة ا

 ( . 2000موجبة عن مهام الصف وأعامله تجعله يبذل جهداً كبرياً يف القيام بها )مارزانو , وآخرون , 

 وملراعاة هذا البعد البد من :

تعلم , واألجهزة امليرسة لل تهيئة غرفة الصف فيزيقيا وجعلها مريحة ومبهجة وتزويدها باملواد واألدوات

واستخدام املواد والوسائل التعليمية املتنوعة  , وتتطلب هذه العملية قيام املعلم بزيارة غرفة الصف 

قبل تنفيذ الدرس إلنجاز مهام كثرية , منها ضبط الضوء , والحرارة , وإحضار الوسائل التعليمية  التي 

 ( .2003ا )زيتون , سيستعني بها يف الرشح والتأكد من صالحيته

نظام ترتيب املقاعد وغرفة الصف, بحيث يتوافر لكل طالب مكان كاٍف ميكنه من الحركة حول منطقة  -

املقعد , والعمل دون تشتيت انتباهه مبشتتات قريبة منه. إنَّ ترتيب غرفة الصف له تأثري عىل تعلم 

ابة تؤدي ح إىل اتجاهات موجبة ودرجات أفضل , ويصب الطلبة وسلوكهم , فالبيئة الحسنة التنظيم والجذَّ

املتعلمون أكرث استعداداً للتعلم وأكرث مثابرًة يف املناقشة, والتوجه نحو املهمة أو العمل عن طريق إدراك 

الطلبة,وأن هناك أهداف تعلم محددة عليهم متابعتها , وأنهم مسؤولون عن بلوغ تلك األهداف , وأن 

 (.2003نحو تلك األهداف , حتى يف أثناء الوقت الحر  )جابر,ميضوا معظم الوقت يف العمل 

وباختصار ينبغي ترتيب البيئة الفيزياقية بطريقة تتيح للطلبة أن يتأكدوا أنهم يف أمن وأمان, وأنه     

ميكن لهم أن يندمجوا يف األنشطة التعليمية التي تجري دون زحام أو تعرض ملا يشتت انتباههم 

 (.  Weinstein &  Mignano , 1992ويعطلهم ) 

استثارة املعلم لطالبه بالتهيئة : وتتحقق الوظائف األساسية للتهيئة ومنها جذب انتباه الطلبة إىل  -   

الدرس الجديد , وإزالة ما علق بأذهان الطلبة من الدروس التي سبقت درس القواعد, ربط املوضوع 

دروسها مرتابطة كل درس الحق يبنى عىل ما سبقه ,  السابق باملوضوع الجديد , إذ إّن القواعد تكون 

وحفز الطالب باتجاه الدرس الجديد, أي إيجاد دافعية قوية لديه ملا سيعرض عليه ) الدليمي, 

 (.                   2003والوائيل
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ويرى الباحث ,أنه يف هذا البعد يتم الوقوف عىل تعلم الطلبة السابق وجذب انتباهم نحو      

ضوع, وتحفيزهم له بطرح أسئلة تجعل الطلبة يفكرون , أو بطرح موقف عميل أو مشكلة تثري املو 

تفكريهم وتجعلهم يجهدون بالبحث عن حل لها ومساعدة الطلبة عىل الشعور باملقبولية, ومحاولة 

تكوين عالقة مع كل طالب يف الصف: وهذه يف األساس عبارة عن االتصال والتواصل واالرتباط مع كل 

 طالب عن طريق أفعال صغرية ولكنها مهمة.

 البعد الثاين:اكتساب املعرفة وتكاملها: 

مساعدة الطلبة عىل اكتساب معرفة جديدة , وتحقيق تكاملها مع ما يعرفونه من قبل, واالحتفاظ        

رفة عبها جانب مهم من جوانب التعلم, وحني يكون املحتوى جديدا فينبغي أن يوجه الطلبة يف وصل امل

الجديدة مبا يعرفونه من قبل , وتنظيم تلك املعلومات أو تشكيلها, ثم عندئذ جعلها جزءاً من الذاكرة 

 (.1998طويلة املدى)مارزانو , وآخرون,

خاصة فيام يتعلق مبا   Ausubelويف هذا البعد ميكن اإلفادة هنا من األفكار التي تناولها "اوزبل"    

التي تساعد عىل دمج املعلومات الجديدة للفرد بالخربات التعليمية " يسمى " املنظامت املتقدمة "

 (.Patrick, 1992  البنية املعرفية للفرد "لتصبح جزءاً ال يتجزأ منه وبالتايل يكون التعلم ذا معنى)

إن الطريقة التي يكوِّن بها األفراد املفاهيم, ويربطون بينها يف انساق مفاهيمية وتصورية, هي      

ريقة التي بها يتعلمون عن العامل الذي يعيشون فيه , والنتيجة هي معرفة القضايا أو املعرفة الط

التقريرية التي تضم الحقائق , واملفاهيم, والقضايا ؛ فاملعرفة نوعان : تقريرية وهي التي يفكر فيها 

 وات منها لة من الخطالفرد يف مفهوم أو قضية , وإجرائية: وهي التي تتطلب أداء عملية بامليض يف سلس

 ربط املعرفة القدمية مبعرفة جديدة .  -

 استخدام فرتة توقف مقدارها ثالث دقائق, ليلخصوا ما خربوه,و مييزوا جوانب تثري اهتاممهم. -

استخدام التعلّم التعاوين للبحث والتقّّص عن املعلومات الجديدة, وذلك بتقسيم الطلبة إىل  - 

 (.2004ف كل مجموعة من خمسة طالب غري متجانسني تحصيلياً )سليامن, مجموعات تعاونية , تتأل
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 البعد الثالث:تعميق املعرفة وصقلها:

إنَّ التعلم ال يتوقف عند اكتساب املعرفة وتحقيق تكاملها ؛ ألن املتعلمني يوسعون معرفتهم       

 حللون ما تعلموه بعمق أكربويصقلونها بالقيام بتمييزات جديدة , ويكونون روابط أبعد لها .إنهم ي

ورصامة أعظم , ويندمج املتعلمون يف أثناء توسيع معرفتهم باألنشطة اآلتية: املقارنة , والتصنيف , 

 (.2000والقيام باستقراءات , وتحليل األخطاء, والتوصل إىل تجريدات وتطبيقها   )مارزانو , وآخرون , 

لدرس وطرح تساؤالت مثرية لتفكري الطلبة وحثهم عىل وهنا يتم إجراء نشاط له عالقة مبوضوع ا     

إعادة صياغة املعلومات بشكل مناسب وتصنيفها, واستنتاج النتائج املهمة منها وإقامة الدليل عىل 

صحتها ,إذ يتم توجيه أسئلة متنوعة, وبخاصة املفتوحة التي تثري التفكري وتنمي املعرفة, وإعطاء الطالب 

 وربط املفاهيم الجديدة باملفاهيم السابقة .الوقت الكايف لإلجابة 

( عىل أن التوسع يساعد الفرد عىل  Lioyd ,1990( و لويد) Mayer ,1980ويتفق كل من ماير )    

تخزين املعلومات يف الذاكرة بعد انتقالها من الذاكرة قصرية املدى إىل الذاكرة طويلة املدى, وربطها 

اعد عىل اسرتجاع املعلومات املطلوبة من الذاكرة وتوظيفها يف باملعلومات املوجودة لديه, كام يس

استنباط ما ال يستطيع الفرد تذكره , ومن ثم يعد التوسع مهارة يجب تعلمها ملساعدة الفرد عىل فهم 

 ما يقرؤه , وإدراك العالقة التي تربط بني أجزاء املعرفة املختلفة. 

 معنى: البعد الرابع: استخدام املعرفة استخداما ذا

إنَّ أكرث أنواع التعلّم فاعلية حني تستخدم املعرفة للقيام مبهام لها معنى , وإنَّ اكتساب املعرفة ليس 

املعرفة يف حد ذاتها بل البد من استخدامها بصورة ذات معنى عند قيام الطالب مبهام حياته, وهذا ينقل 

ليك  اته اليومية ؛ ولذا فإن تخطيط التعليمالتعلم إىل الحياة من أسئلة تحاول ربط ماتعلمه الطالب بحي

يتيح للطلبة فرصة استخدام املعرفة استخداماً ذا معنى أحد أهم القرارات التي يستطيع أن يتخذها 

 املعلم .

باالستخدام ذي  الطالب بعض املهام التي ميكن من خاللها أن يقوم 1998)وقد اقرتح مارزانو وآخرون )

 املعنى للمعرفة:
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القرار:  وهي العملية التي يتم بها التوصل إىل قرار حاسم قائم عىل أدلة منطقية, مبساعدة اتخاذ  -

 الطلبة عىل تنمية اتخاذ القرار الذي يتضمن إجابة أسئلة مثل:

 ما األفضل ............؟ / مااألسوأ ..........؟ . - 

 ما أنسب حل .............؟ . -

 البحث وحل املشكالت :

الطلبة عىل استخدام املعرفة استخداماً ذا معنى عن طريق البحث وحّل املشكالت, لذلك  مساعدة    

البد من طرح أسئلة تحاول ربط ماتعلمه الطالب بحياته اليومية مثل : ما أفضل الطرق لذلك 

لذي أريد أن ..............؟ ماذا يحدث لو أنَّ .........؟ كيف تتغلب عىل العقبات التي   .............؟ ما ا

أصل إليه .........؟ لذلك يكون دور املعلم مساعدة الطلبة عىل تطبيق ما تعلموه بأنفسهم , وتوجيههم 

 ( . 2000إىل املواقف الحياتية التي يستطيعون بها تطبيق ما تعلموه )مارزانو وآخرون , 

 البحث التجريبي:

ساسية كاملالحظة, والتحليل, والتنبؤ, اختبار وهو العملية التي تركز عىل مامرسة عمليات العلم األ    

 صحة النتائج وهذا يتطلب اإلجابة عن عدة أسئلة مثل:

 ماذا تالحظ أمامك..............؟

 بَم تفرس نتائج التجربة ...........؟ -

 البعد الخامس: عادات العقل املنتجة:  

واستخدامها بشكل ذي معنى إال أن عىل الرغم من أهمية اكتساب الطلبة للمعرفة وتعميقها,      

اكتسابهم للعادات العقلية يعد هدفاً مهام لعملية التعلم , فهي تساعدهم عىل تعلم أية خربة يف 

املستقبل , لذلك البد من تهيئة املواقف واملشكالت واألنشطة التعليمية التي تتطلب من الطلبة مامرسة 

مات الجديدة, و توجيه الطالب للقيام بأنشطة ترتبط مهارات التفكري املختلفة للحصول عىل املعلو 

بإعداد مقاالت , وإلقاء أحاديث إذاعية تتصل بالقواعد النحوية التي درسوها, وهذه الخطوة تهتم 

 عادات إنتاج اللغة بتنمية 
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 م, وتدعو أساليب الرتبية الحديثة إىل أن تكون العادات العقلية , هدفاً رئيساً يف جميع مراحل التعلي

( أن العادات العقلية الضعيفة تؤدي عادة 2000بداية من التعليم األسايس, حيث يرى مارزانو وآخرون)

( إىل Costa,2001يشري كوستا )  إىل تعلم ضعيف بغض النظر عن املستوى يف املهارة أو القدرة, كام و

 تعليمية؛ فالعاداتأن إهامل استخدام عادات العقل يسبب الكثري من القصور يف نتائج العملية ال

العقلية ليست امتالك املعلومات بل هي معرفة كيفية العمل عليها, واستخدامها أيضا, فهي منط من 

السلوكات الذكية يقود املتعلم إىل إنتاج املعرفة, وليس استذكارها أو إعادة إنتاجها عىل منط سابق , وقد 

 ابها للطلبة أهمها : (عدة عادات عقلية ينبغي إكس(Marzano,1992حدد مارزانو

 تنظيم الذات : -أ       

وذلك عن طريق وعي الطالب برضورة عملية التفكري يف أثناء الفهم واإلفهام واإلنتاج والقدرة عىل       

االستفادة من التغذية الراجعة, والقيام بذلك باهتامم املعلم  أو تقدميه يد العون ألحد طالبه وكذلك 

قدمه يف الصف, واستخدام الطالب أمثلة من حياته الخاصة أو حياة اآلخرين, عندما يضع خطة ملا سي

وميكن أن يظهر ذلك معتمداً عىل أسلوب التفكري بصوت مرتفع يف أثناء الحل أو التعامل مع موقف من 

املواقف كأن يقول املعلم "دعنا نرى " .........  لحل هذه املشكلة البد من عمل خطة " أو يقول "  يا 

اذا يا ترى م –رى ما املعلومات أو املادة العلمية التي احتاجها ؟ يظهر أن األمور ال تسري كام ينبغي ت

 فعلت خطأ 

 طأ الذي وقعت فيه يف هذه الجزئية ؟خأو ما ال

 التفكري الناقد: -ب

عينة إنَّ عادة التفكري الناقد تجعل السلوك يتميز بأنه أكرث منطقية وأكرث حساسية للمواقف امل    

 ولألفراد اآلخرين. وميكن تحديد أهم عادات التفكري الناقد فيام يأيت:

تهيئة املواقف واملشكالت واألنشطة التعليمية التي تتطلب من الطلبة مامرسة مهارات التفكري  -

 املختلفة للحصول عىل املعلومات الجديدة.
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 خرين ويتطلب منك: تشجيع الطلبة عىل أن يكونوا أكرث حساسية ملشاعر ومعارف اآل  -

 أن تكون واسع العقل متفتحاً. - 

 وأن تكون واضحاً وباحثاً عن الوضوح. -

 وأن تتخذ موقفا حني يسوغ املوقف ذلك . -

 أن تكون دقيقاً وباحثاً عن الدقة. -

 ( .1998) مارزانو وآخرون ,                        

 التفكري االبتكاري :  -ج

عدة أدوات تدريسية ينبغي عىل املعلم مراعاتها إلكساب الطلبة (  2000خرون ) وقد حدد مارزانو وآ    

 مهارات التفكري االبتكاري :

 تشجيع الطلبة عىل االندماج بعمق يف أعامل ليس لها حلول جاهزة أو إجابات رسيعة. -

 تشجيع الطلبة عىل التغلب عىل اإلحساس بنقص املعلومات, وإّن عليهم أن يوسعوها. -

 تشجيع الطلبة عىل الخروج عن املألوف .   -

 تشجيع الطلبة عىل تبادل اآلراء وطرح أفكارهم حول الفكرة أو القضية املطروحة. -

 تقدير آراء الطلبة واحرتامها ومراعاة شعورهم. - 

 تشجيع الطلبة عىل املناقشة املستمرة يف أثناء الحصص .  -

 كيف ميكن الجمع بني مختلف أبعاد التعلم :
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إنَّ تنمية االتجاهات االيجابية نحو التعلّم وتنمية عادات العقل املنتجة , ميكن عّدها إطارا مرجعيا ,      

وأهدافا تعليمية تسعى أّي وحدة دراسية إىل تحقيقها , وذلك يف أّي محتوى درايس, ويف أّي مستوى 

و يئة التي يحدث فيها بنيته عىل نحتعليمي. وإنَّ هذين البعدين هام القاعدة والخلفية, أو الوسط والب

فريد ومتميز , و دور االنفعاالت واملشاعر يف تنظيم املحتوى املعريف للعقل , ودور الشعور والالشعور يف 

عمليات التعلم , قابلية التعلم للنمو داخل العقل , أهمية االنتباه يف مواقف التعلم , والقدرة عىل 

لتعلم ووضوح معنى ملا تم تعلمه , وعىل أساليب ربط التعلم السابق االحتفاظ باالنتباه طوال مواقف ا

 بالتعلم الجديد ونظام  من التغذية الراجعة ليك يحدث التعلم .

ومنوذج أبعاد التعلم هو ترجمة أمينة وصادقة ملعالجة هذه األمور ورفع كفاية العقل البرشي , مبا      

بوصفه تدريبا يساعد عىل بناء خاليا األعصاب حيث أكدت ينطوي عليه من معالجة للتفكري املتشعب ؛ 

الدراسات أن التشعب يف التفكري يساعد عىل حدوث اتصاالت جديدة بني الخاليا العصبية , تسمح 

للتفكري بأن يسري عرب مسارات جديدة مل يكن يسلكها من قبل , وعىل نحو يساعد عىل إتاحة إمكانية 

زيد من إعامل الذهن , ومبا يقود العقل للعمل بإمكانية أفضل , جديدة للعقل , تسهم يف إحداث م

 وعىل نحو أرسع وبكفاية أعىل من ذي قبل 

 ( . 2003) البعيل , 

ويفرتض منوذج مارزانو ألبعاد التعلم أن جميع أشكال التعلم , تحدث يف إطار من االتجاهات      

ر ما أن تنمي التعلم أو تكفه, وكذلك فإن التعلم يتأثواإلدركات اإليجابية عن التعلم )البعد األول( التي إ

مبدى استخدام املتعلم لعادات العقل املنتجة ) البعد الخامس ( وهذان البعدان يعمالن يف تناغم مع 

اكتساب املعرفة وتكاملها ) البعد الثاين( بحيث يوسعها وينقيها )البعد الثالث ( ويستخدمها استخداما 

ابع ( .وإن  هذه األبعاد الخمسة التعمل يف عزلة ,ولكنها تعمل معا  كام هو موضح ذا معنى ) البعد الر 

 .   ) 1998( )مارزانو وآخرون , 1يف الشكل)
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 ( منوذج مارزانو ألبعاد التعلم 1شكل )                             

 فكار الرتبوية منها :ولقد بني منوذج مارزانو عىل كثري من النظريات واأل        

عن التعلم الهرمي , التي تهتم بتنظيم املحتوى التعليمي يف شكل هرمي,  ( (Gagnaأفكار جانيه  -

التي تؤكد أن تعلم مفاهيم معينة البد  Learning Prerequisites وأهمية املتطلبات السابقة للتعلم

 Johnson & Foa)     املفاهيم أن يسبقه اكتساب حقائق ومفاهيم أخرى تساعد عىل تعلم هذه 

,1989 . ) 

( عن نظرية "عرض املكون " التي تؤكد رضورة تلخيص األفكار التي يشتمل  Merrillأفكار مريل  )-

عليها الدرس الواحد , باإلضافة إىل توضيح العالقة التي تربط بني أجزاء املعرفة يف الدرس الواحد , 

 (. 2005ملعرفة يف املوضوعات املتعددة )األدغم ,وكذلك العالقة التي تربط بني أجزاء ا

(التي تؤكد رضورة تنظيم املفاهيم   ( Web Leaning( حول التعلم الشبيك   (Normanأفكار نورمان -

التي يتضمنها املحتوى التعليمي يف صورة شبكة مفاهيمية توضح العالقة التي تربط املفاهيم الفرعية 

 (.  Reigeluth ,1991املتضمنة فيه )

  

دام المعرفة استخدامًا ذا معنىاستخ  

وتنقيتهاتوسيع المعرفة   

 اكتساب المعرفة

 وتكاملها
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 :      النحويةاملفاهيم   

( تعريفات املفهوم يف مجموعتني رئيستني: األوىل التعريفات 2003تعريف املفهوم  : صنف نشوايت )      

املنطقية , وهي تلك التي تعرف املفهوم عىل أنه مجموعة من الخصائص أو السامت املشرتكة التي متيز 

موز عن غريها من املجموعات , والثانية التعريفات النفسية , مجموعة من األشياء أو الحوادث أو الر 

 وهي التي تعرف املفهوم عىل أنه فكرة أو صورة ذهنية يكونها الفرد عن أشياء .

( إّن املفاهيم تبنى عادة من تصورات تحصل باستخدام الحواس الخمس ومن 1984ويقول سعادة )      

لخيايل , وعملية تشكيل املفهوم لدى الفرد تتم عادة أثناء الذكريات والتخيالت , ومن نتاج الفكر ا

تعامله مع املثريات التي يواجهها, واملواقف أو الخربات التي مير بها, فتتكون لديه صورة ذهنية عنها بناء 

عىل إدراكه للصفة,أو ملجموعة الصفات املشرتكة بينهام وتتخذ هذه الصورة الذهنية اسام أو رمزاً خاصا 

 الداللة عىل املفهوم إال أن تشكيل املفهوم, وتعلمه ال يتوقف عند حد معني؛وإمنا ينمو ويزداد يفيد يف

 عمقا واتساعا كلام منا الطلبة وازدادت معرفتهم وخربتهم  .

 مفهوم النحو:    

النحو يف اللغة هو القصد, كام جاء يف لسان العرب ," ويقال نحوت نحوه أي قصدت قصده نحاه     

 (.  559, ص .1986 وانتحاء ونحو العربية منه" . )ابن منظور ,   ينحوه

 (.1987ومن معانيه األخرى الطريق, والجهة, واملثل, واملقدار والنوع  )أنيس وآخرون,

 إما معناه يف االصطالح فقد تعددت تعريفاته:    

ب   وغريه كالجمع (: "انتحاء سمت كالم العرب يف تعرّفه من إعرا35, ص .1986فيقول ابن جني ) 

والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب, ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق بها, 

 وإن مل يكن منهم" 

يف معجمه بأنه أمناط القواعد التي تساعد  2004 ) ( املذكور يف رواشده )  Goodوقد عرفه جود )

 حديث والكتابة .الطالب مساعدة فاعلة يف تحسني قدرته عىل ال
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( : " هو العلم املستخرج باملقاييس من استقراء كالم العرب املوصلة 19, ص 1998ويقول االشموين )   

 إىل معرفة أحكام أجزائها التي ائتلفت منها " .  

والنحو هو العلم املختص بوضع ضوابط االستخدام وبحثه وتعليمه واالستعامل اللغوي الصحيح     

 (.1986ردات, وصيغها وأبنية الجمل, وتراكيبها )سمك, ألبنية املف

وعرّف النحو بصورة مبسطة :" بأنه إتّباع قواعد اللغة العربية مبراعاة رضورتها صوناً لأللسنة عن    

 (. 25, ص 1992الخطأ , منعا لالضطراب التعبريي واإللتباس املعنوي " ) عالمة,

التعريفات, إال أّن هناك تشابها بينها وهو أنه علم تعرف به ويرى الباحث أنه عىل الرغم من تعدد     

 أواخر الكلامت العربية من اإلعراب والبناء,ويختص برتكيب الجملة وبنائها .

 الهدف من تدريس النحو :

إن تدريس النحو ليس غاية مقصودة يف ذاتها ولكنه وسيلة تعني املتعلم عىل صون لسانه من الخطأ ,     

اين النحوية بدقة إىل السامع , كام تعينه عىل التعبري الصحيح ونقل األفكار دون اضطراب أو فتنتقل املع

 ( .1983غموض فيحصل التفاهم والتواصل بني األفراد بشكل سليم ويتحقق الهدف ) الهاشمي ,

لذوق اويساعد تدريس النحو يف تعويد الطلبة دقة املالحظة, واملوازنة والحكم , وتكون يف نفوسهم     

األديب؛ ألن من وظيفته تحليل األلفاظ, والعبارات ,واألساليب ,والتمييز بني صوابها وخطئها ,ومراعاة 

 (.2000العالقات بني الرتاكيب, ومعانيها والبحث فيام طرأ عليها من تغيري ) شحاته ,

تي ترمي إىل تعليم ( لتدريس النحو هدفان رئيسان أولهام : األهداف النظرية ال 2000ويقول مجاور )   

تعميامت عامة شاملة عن اللغة ؛ ألن هذه التعميامت تعّد ضوابط ميكن أن يستخدمها اإلنسان يف 

مواقف مامثلة إذا ما توافرت فيها مقومات انتقال أثر التدريب , وتعليم تلك التعميامت أمر رضوري 

لبة يف تطبيق تلك التعميامت, وأسايس. وثانيهام : األهداف الوظيفية التي ترمي إىل مساعدة الط

 والحقائق يف مواقف لغوية مختلفة لتنمية القراءة والكتابة والتحدث واالستامع. 
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ويرى الباحث أنَّ الهدف من تدريس النحو هو تقويم اللسان مشافهة وكتابة , وهذا يعني العمل      

دور  طريقة صحيحة وسليمة تبنيعىل تنمية قدرة الطلبة عىل االستامع والتحدث والقراءة والكتابة ب

الحركات اإلعرابية عىل الكلامت املكتوبة واملنطوقة, وعليه تقع عىل املعلمني واملؤسسات الرتبوية 

 تكثيف الجهود ووضع الطرائق املناسبة, بهدف تيسري تدريس النحو.

 أسباب ضعف الطلبة يف النحو :

 األسباب التي تؤدي إىل ضعف الطلبة يف النحو: 

 سباب ترجع إىل مادة النحو نفسها:أ - 

إن اعتامد النحو عىل معايري عقلية مجردة مثل التحليل واملوازنة واالستنباط يف بناء الجمل       

والرتاكيب املختلفة, وكرثة األوجه اإلعرابية املختلفة, والتعاريف املتعددة, والشواهد,والنوادر,والشواذ 

 ( .1996 من الطلبة عن الوصول إليها )عبد القادر, مام يتطلب جهودا فكرية قد يعجز كثري

 أسباب ترجع إىل املعلم: -

يعد املعلم ركناً أساسياً يف العملية التعليمية, فإذا تم التحقق من إعداد املعلم الصالح املنتمي      

لصعوبات الرسالة التعليم أمكن التغلب عىل الكثري من املشكالت التعليمية والرتبوية.ورمبا من أكرث 

التي تواجه تدريس النحو يف الوطن العريب,وإّن معلم اللغة العربية يف املوقف التعليمي ال يلزم نفسه 

التحدث بالفصحى مام يفقد الطلبة االقتداء به يف استخدام اللغة استخداما سليامً , وال يعتمد أساليب 

 ( .1982يف التدريس يكون محورها الطالب  )غلوم,

 إىل املتعلم: أسباب ترجع -

يحتاج النحو إىل نضج عقيل ميكن الطالب من التعليل املنطقي والتحليل   1990)يقول عطا )       

الفلسفي للغة, واملالحظة, واملوازنة, وهذا اليتاح للطالب يف مراحل دراسته األوىل, وحتى وهو يف 

ي تزيد من صعوبتها دراستها يف املراحل املتوسطة يجد مشقة فيام يدرسه من قواعد , ومن األمور الت

مناذج بعيدة الصلة عن حياة الطلبة, وثنائية اللغة بني البيت واملدرسة, وعدم إحساس الطلبة لجدوى ما 

 تعلمه من دروس النحو.
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 أسباب تعود إىل طرائق التدريس: -

جذبه نحو تعلم و إنَّ لطريقة التدريس أهمية بالغة يف املوقف التعليمي فهي تعمل عىل تشويق امل      

املادة وقبوله لها , ثم فهمهام واستيعابهام ملوضوعاتها , وإذا كان لتمكن املعلم من مادته أثر كبري يف 

تحقيق األهداف املنشودة؛ فإّن لطريقة التدريس أثراً كبرياً يف نجاح العملية التعليمية, وتحقيق األهداف 

خلص ال يدرس مبادته فحسب , وإمنا يدرس بطريقته املرسومة لهذه املادة ؛ ألن املعلم الناجح امل

وأسلوبه وما يلقيه عىل طالبه من معلومات ومعارف وأساليب وأفكار تثري دافعيتهم نحو التعلم )السيد 

,1988 .) 

إّن طريقة التدريس التي يستخدمها املعلم وسيلة لنقل املعرفة واملهارات والقيم واالتجاهات ,     

ا أو إيجابا بطرائق التدريس وما تعتمده من إجراءات , فطريقة التدريس املناسبة, ويتأثر الطالب سلب

هي تلك التي يستطيع املعلم بوساطتها تحقيق األهداف املقصودة باسلوب مشوق للطالب يدفعه 

 للتفاعل مع تلك الطريقة دون ملل أو  نفور, ومن طرائق تدريس النحو : 

رائق التدريس استخداما, ويقوم التعليم فيها عىل أساس عرض الطريقة القياسية: هي من أقدم ط-

القاعدة وحفظها, ثم تأيت األمثلة بعد ذلك لتوضيحها, أي تسري من الكل إىل الجزء, ويبدأ املعلم فيها 

بعرض القاعدة النحوية, ثم يقدم الشواهد النحوية واألمثلة لتوضيحها, وتعزيزها وترسيخها يف أذهان 

 .(2007تطبيقات عليها من خالل أمثلة مشابهة وحاالت مامثلة ) أبو الضبعات , الطلبة, وإجراء

( بأنها طريقة مناسبة أكرث من غريها يف تحصيل 2005ومتتاز هذه الطريقة كام يقول البجة )    

املعلومات إضافة إىل أنها اقتصادية يف الوقت , رسيعة يف نقل املعلومات إىل الطلبة , مع إمكانية 

 امها يف صفوف كبرية العدد وفوق ذلك فهي وسيلة لضبط أذهان الطلبة وإصغائهم .استخد

جوانب الضعف يف هذه الطريقة تبعث يف الطالب امليل إىل الحفظ وتغلق أبواب االبتكار يف األداء     

لف األنها تقوم عىل املحكاة والتقليد , ويشعر الطالب بصعوبة يف فهم القاعدة يف صورتها العامة, وتخ

األسلوب الطبيعي يف اكتساب املعرفة عن طريق القواعد دون استنتاجها ؛ ألنها تقدم الصعب عىل 

 (. 2005السهل, حيث تقدم القاعدة والتعريف عىل األمثلة والتطبيقات )عطا ,
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 الطريقة االستقرائية: تقوم هذه الطريقة يف التدريس عىل النمط العقيل, وترتيب الخطوات فيها ترتيبا  

تصاعديا فكريا؛ إذ تبدأ بدراسة الجزئيات ومالحظة نتائجها واملوازنة بينها وتعرف أوجه الشبه واالختالف 

بينها . وبعد ذلك يتم استخالص القاعدة, ويليه تدريب عليها وقيل إّن هذه الطريقة تصلح للمرحلة 

إىل  العقل ينتقل فيها من الخاصاألساسية, أي املرحلة التي يبدأ فيها تعليم قواعد اللغة العربية؛ ألن 

العام ويقول أصحاب هذه الطريقة أنها تسري مع الطالب سريا طبيعيا فالجزئيات أي الجمل واألمثلة 

 (.2003أهم من التعميامت ) الدليمي والوائيل , 

لطريقة ايالحظ الباحث أن طريقتي القياس واالستقراء تتطلبان مهارة يف التفكري , إذ يتجه التفكري يف     

القياسية من الكل إىل الجزء باستخدام القاعدة العامة يف استخدام الجزئيات وإثباتها , ويتجه التفكري يف 

الطريقة االستقرائية من الجزء إىل الكل بتجميع جزئيات ووقائع أو أدلة من حاالت للتوصل إىل نتيجة 

 عامة . 

س النحو من خالل عرض نص متكامل يشتمل عىل طريقة النص األديب :  وتقوم هذه الطريقة عىل تدري-

األساليب املتصلة بالدرس, ويتبع املعلم فيه تحديد األهداف السلوكية واللغوية املراد تحقيقها , تجهيز 

الوسيلة املناسبة التي تعرب عن النص , وقراءة النص قراءة جيدة من قبل الطلبة, ورشحه من خالل 

رة إىل ما يحتويه النص من قواعد نحوية؛ فيستنبط الطلبة القاعدة مناقشة أفكاره الرئيسة , واإلشا

 ( .2007بأنفسهم ويأتون بأمثلة مشابهة يف جمل مفيدة ) أبو الضبعات,

تقوم هذه الطريقة يف جوهرها عند تدريس القواعد عىل مناقشة الطلبة, واملعلم  الطريقة االئتالفية :-

لتي تجمع بني الطريقة القياسية , والطريقة االستقرائية , واستثامر هذه املناقشة, وهي الطريقة ا

وطريقة النص وتبدأ بطرح أمثلة شائعة تعرض فيها القواعد بصورة مبارشة, ومناقشتها مع الطلبة ؛ فإذا 

فرغ من استقراء األمثلة, ومناقشتها انتقل إىل القواعد فقررت عىل الطريقة القياسية وتدعم كل قاعدة 

األمثلة ؛ فإذا تم االنتقال إىل التامرين تم التدرج فيها مع األمثلة إىل النص الكامل  نحوية بعدد من

 (.2004إلتاحة الفرصة أمام الطالب الكتشاف القاعدة النحوية )موىس , 
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( تعتمد عىل دروس التعبري, أو القراءة والنصوص؛ 2002طريقة حل املشكالت: هي عند أبو الهيجاء ) -

ه النصوص واملوضوعات نقطة البدء إلثارة املشكلة التي تدور حول ظاهرة أو قاعدة إذ يتخذ املعلم هذ

, ثم يلفت نظرهم إىل أن هذه الظاهرة ستكون دراسة موضوع النحو املقرر , ثم يكلفهم بجمع  يةنحو

 أمثلة مرتبطة باملوضوع ومناقشتهم بهذه األمثلة ومن ثم يتم استنباط القاعدة .

( أن هذه الطريقة تقوم عىل نشاط املعلم ,واملتعلم عىل حد 2003ر الفتالوي )طريقة النشاط: تذك 

سواء, فهي تقوم عىل مبدأ إثارة مشكلة ما حول درس من الدروس وتدور حوله مناقشات, وحوار مع 

املتعلمني, وتثار أجوبة يف ضوء ذلك وإنَّ خطوات هذه الطريقة متر طبيعياعرباإلحساس باملشكلة 

 لبحث عن أدلة وبيانات حولها, وافرتاض الفروض لحلها .وتحديدها وا

 التعبري الشفوي:

للتعبري أهمية كبرية بني فروع اللغة العربية , فهو غاية وغريه وسيلة؛ فالتعبري يحظى باهتامم عدد     

 كبري من العلامء ؛ إذ عقدت الندوات, واملؤمترات التي دعت إىل االهتامم بدرس التعبري , فهو وسيلة

االتصال مع اآلخرين وكونه أحد جانبي عملية التفاهم, وإّن العجز فيه يؤدي إىل اإلخفاق واالضطراب 

 وفقدان الثقة بالنفس ويرتتب عىل ذلك بشكل عام التأخر يف النمو االجتامعي والفكري والعلمي .

نه أهم وسائل " يشكل التعبري جزءاً حيويا من حياة الناس ؛ أل 21)ص   2005ويقول الهاشمي )     

االتصال وأكرثها, وهو عامل جمع بني الناس وارتباطهم؛ فهو وسيلة اإلفهام وهو أحد جانبي عملية 

التفاهم , وبه يتمكن الفرد من التعبري عن نفسه , ومن نقل أفكاره ومن تحصيل املعرفة , فهو أداة 

 وك " .يم السائدة التي توجه السلالتعبري والتعلم, وبه يتزود الفرد مبقاييس الضبط االجتامعي, والق

(" أن التعبري عمليات ذهنية أدائية غاية يف الصعوبة والتعقيد , فهو يقوم 223ص1999ويرى نرص )    

عىل الخلق واالبتكار ,أو تتحول من خالله األفكار واملعاين والصور الذهنية املجردة لدى الكاتب إىل رموز 

يف جملته عمليات بنائية تراكمية سواء ما تعلق منها بالشكل ,أو  خطية يف صورة من صور التعبري , وهو

 ما تعلق منها باملضمون" . 
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 مفهوم التعبري:

رب الرؤيا تحت مادة عرب :ع التعبري يف اللغة يشري إىل أنه مبعنى التفسري , كام جاء يف لسان العرب ,    

 . 1986 ))ابن منظور,يعربها عرباً , مبعنى فرسها 

, أنه: "القدرة عىل التعبري عن املشاعر اإلنسانية واملواقف االجتامعية 15) , ص (2007دكورويذكر م

والسياسية واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية , مع سالمة النطق وحسن اإللقاء " . 

ومعانيه  ( بأنه إفصاح املرء بالحديث عن أحاسيسه الداخلية ومشاعره وأفكاره,2000ويذكر البجة )

 بعبارات سليمة تتوافق مع مستويات الطلبة املختلفة .

( بأنه العمل املدريس املنهجي الذي يسريعىل وفق خطة متكاملة 2003ويعرفه الدليمي والوائيل )  

للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنه من ترجمة أفكاره, ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته 

 غة سليمة عىل وفق نسق فكري سليم .الحياتية شفاهة وكتابة, بل

(" بأنه إفصاح املتحدث بلسانه عام يف النفس من  25, ص 2007يف حني يعرفه الهاشمي والعزاوي )     

( أنه إبراز األفكار واألحاسيس من خالل  Houghton,2006املشاعر واألفكار واملعاين". ويرى هوتون ) 

 األلفاظ .

ات السابقة يستخلص الباحث مفهوم التعبري الشفوي بأنه أداة اإلنسان ومن خالل استعراض التعريف    

ومشاعر, وينقل ما يدور يف ذهنه وحسه إىل اآلخرين يف االتصال بغريه معربًا عام يريد من أفكار 

 مشافهة.

 أهمية تدريس التعبري:

ن فرص الطالب يف نقل إنَّ التعبري الشفوي عىل درجة عالية من األهمية ,وإّن النجاح فيه يزيد م     

آرائه, وأفكاره وأحاسيسه إىل غريه, وإقناع معلميه بأنه قد متكن من اكتساب املعلومات وفهم املادة , 

ويزيد من فرص تعلمه؛ وذلك أن اللغة أداة أساسية من أدوات التعليم, واستعامل الطالب لها يعد أمرا 

 (.2006جوهريا يف مجاالت التعلم) زايد والسعدي, 
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( إّن (2007    ويعد التعبري الشفوي عامد املحادثة التي هي مفتاح التعلم ويقول الهاشمي والعزاوي     

التعبري الشفوي هو الدعامة األوىل للنشاط اإلنساين ومن دونه ال حياة , ووسيلته الكلمة التي هي رس 

بيد وجودا ,الكلمة تحيل الحب العميق , ووراء البغض العريق , الكلمة تشعل حروبا وتهدم رصوحا وت

 الصحراء جنات وارفة الظالل .

( أنَّ التعبري الشفوي الفرشة, أو التمهيد للتعبري الكتايب , وقد أجمعت آراء املربني 2005ويذكر البجة)  

عىل أن إمناء قدرات الطلبة عىل الحديث, والتعبري الشفوي الجيد الصحيح , من أهم األغراض يف تعلم 

ن مظاهر الرقي اللغوي والتقدم الثقايف قدرة املتعلمني عىل التعبري عن أغراضهم , والتحدث اللغة . إّن م

عن مقاصدهم بعبارات بليغة خالية من األخطاء التي تتسم بالوضوح والجامل والقوة . وترى ولفوك 

(Woolfolk,1998 أّن  التعبري الشفوي ملوضوع ما أكرث اختصاراً للوقت من التعبري الكتا  )لموضوع يب ل

 نفسه. 

ومن هذا املنطلق , أشار معظم الرتبويني إىل رضورة االهتامم بالتعبري الشفوي , وايالئه العناية    

(  أنَّ التعبري Anderson ,1999يرى أندرسون  ) إذميثل الجانب الوظيفي من اللغة, القصوى ؛ألنه

واجهة املواقف , ويقود إىل الثقة الشفوي يستمطر األفكار , ويخرجها بكلامت منظمة ويسعف يف م

 بالنفس , والتعزيز الذايت . 

وهو أحد صور االتصال اللغوي االجتامعي , وهو وسيلة التفاهم بني البرش ويتم استخدامه من كل    

الناس بغض النظر عن مستواهم التعليمي والثقايف واالجتامعي ولكن باختالف مستوياته . وهذا يؤكد 

لذي الغنى عنه , فقد يكون الشخص أميا يجهل القراءة والكتابة ولكنه بالطبع ال دوره االجتامعي ا

( أنَّ أهمية التعبري الشفوي تتمثل يف أنه الغاية 1999(.ويرى أبو مغيل )2003يجهل التعبري )مرغني , 

 من دراسة اللغة وهو أداة للتعلم والتعليم.  

 أصول التعبري الشفوي وضوابطه: 

األصول والضوابط للتعبري الشفوي ذكرها                                                   )  هناك مجموعة من

 منها:( 2005؛ الهاشمي ,  1988صمييل ,

 الربط بني التعبري وحياة الطالب خارج املدرسة. -
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 فسح املجال أمام الطالب للتعبري عن نفسه بحرية وصدق .  -

 والتعبري عنها بطالقة .تشجيعه عىل مجابهة املواقف  -

 استعامل اللغة الفصحى السليمة يف املحادثة واملناقشة وطرح األسئلة. -

 االبتعاد عن اللهجة العامية قدر اإلمكان والحرص عىل لفظ الكلامت لفظا صحيحا .  -

 لفظا الطلبة    عدم قبول اإلجابات الجامعية من الطلبة ليتمكن املعلم من معاينة صحة إجابات -

 وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. , ومعنى

 واقع تدريس التعبري الشفوي:

من املتعارف عليه لدى غالبية املعلمني, أن حصة التعبري الشفوي هي فرتة راحة لهم, فاملعلم يكون     

منهك القوى, محمالً بهموم اليوم الدرايس وقد استنفذ مجهوده وطاقته وليس مبقدوره تقديم عطاء 

( راحة للمعلم , ويستغلها معلم آخر 2006د ,وهنا تأيت حصة التعبري الشفوي كام يذكر الصويريك )جدي

يف تصحيح الدفاتر أو الواجبات أو أوراق االختبارات . أما إذا رغب املعلم يف استقالل حصة التعبري 

ة الطلب الشفوي للموضوع نفسه, فإنه يقوم بتدوين عنوان الدرس, ورأس املوضوع ويتحدث فيه

 ليستمعوا , ثم يطلب منهم مبارشة الكتابة يف املوضوع . 

( أنَّ التعبري الشفوي يزال ميارس بشكل تقليدي , واإلبداع فيه معدوم, فالطلبة 2005ويرى الشعالن )     

( من أنَّ 2003سلبيون محجمون عن التعبري  يغلب عليهم الخجل . وهذا ما أشار إليه فضل الله ) 

حصة التعبري ميارسون االستامع والكتابة والقراءة دون الكالم. يزاد عىل ذلك أنَّ دروس التعبري  الطلبة يف

الشفوي يف معظمها حاليا تركز عىل التعبري اإلبداعي وتهمل التعبري الشفوي الوظيفي , فضال عن أن كثريا 

تخلو من األهداف من املعلمني يجهلون مهارات الكالم الفرعية مام جعل أهداف الدروس لديهم 

 املهارية الواضحة .  
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ويرى الباحث أنَّ واقع تدريس التعبري الشفوي يف املدارس يعد واقعا مؤملا, يربز فيه حرمان الطالب    

من أبسط حقوقه املتمثلة يف التعبري عن آرائه وهمومه ومشاكله,وأن ذلك يؤدي إىل التدين الظاهر يف 

لشفوي والتواصل مام  يشكل مشكلة البد من التصدي لها ومعالجتها  مستوى تحصيل الطلبة يف التعبري ا

. 

 أسباب ضعف الطلبة يف التعبري الشفوي وعالجه:

( أنَّ هناك أسباباً 2007؛ الهاشمي والعزاوي, 2005؛الدليمي والوائيل, 2005يرى كل من ) البجة,    

 عديدة لضعف الطلبة يف التعبري الشفوي منها:

بالتحدث يف موضوعات المتت إىل واقعهم بصلة أو يجهلونها, وقلة املخزون اللغوي  تكليف الطلبة  -

لديهم وفقر حصيلتهم يف األلفاظ واملفردات ؛ ولذا فاملعلمون مطالبون بأن يرثوا الجانب اللغوي عن 

 طريق إرشاد الطلبة إىل املراجع التي تتعلق باملوضوع مام يعني ازدياد ثقافتهم . 

التدريس التي ينتهجها املعلمون يف تدريس التعبري ولذا يلزمهم أن يسلكوا طرائق تدريس عقم طرائق  -

مجدية, وأن يقدموا لطلبتهم أنشطة تعبريية متثل واقع حياتهم ومتس أحاسيسهم ومشاعرهم وبخاصة 

 املوضوعات التي تتعلق باملناسبات واملواقف االجتامعية. 

وية بني لغة الحياة اليومية؛ وهي لغة التخاطب يف البيت والشارع االزدواج اللغوي أو الثنائية اللغ -

 والسوق وبني لغة الثقافة واملعرفة, وهذه الثنائية تعد عقبة يف تعليم اللغة وتعلمها.

 ضعف معرفة بعض املعلمني مبهارات التعبري الشفوي الالزمة لكل مرحلة تعليمية. -

زمالئه من مدريس املواد األخرى يف اللغة العربية, فال  ومام يزيد هموم معلم اللغة العربية ضعف -

 يقدر بعض منهم عىل استعامل العربية السليمة يف تدريسه.  

غياب اهتامم بعض املعلمني بالتعبري الشفوي, وعدم وضوح الهدف من تدريسه لدى البعض اآلخر  -

يكون  السليمة, واالهتامم باإللقاءمنهم, فال يدرب بعضهم طلبته التدريب الكايف عىل املحادثة باللغة 

 معدوما داخل الصف, أو ميارس بأسلوب تقليدي ال إبداع فيه .
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 وإن هناك طرائق يستطيع املعلمون من خاللها أن ينهضوا بتعبري الطلبة منها:

ربط حصص التعبري ودروسه بفروع اللغة األخرى, وباملواد املختلفة وبخاصة القصص والقراءة  -

 والتاريخ.

 

تشجيع الطلبة عىل االطالع والقراءة وحفظ أكرب قدر ممكن القطع النرثية والشعرية الجميلة , إضافة  -

 إىل حفظ مقدار مناسب من القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة . 

إفساح املجال للطلبة الختيار املوضوعات التي تروق لهم , مام يثري دافعيتهم , ويحفزهم عىل التعبري 

 شفوي , وتهيئة املناسبات الطبيعية املشجعة عىل التعبري .ال

 كرثة التدريب عىل التحدث, وإزالة الخوف, والرتدد من نفوس الطلبة ما أمكن.  -

 االبتعاد عن استخدام العامية يف التدريس, وإلزام املعلمني بالحديث مع طلبتهم بالفصحى. -

 من تحويل النص العادي إىل نص حواري.  اإلكثار من املواقف التمثيلية , وما تفرضه -

 رضورة تعرف الطلبة إىل أبعاد موضوع التعبري الشفوي . -

العناية مبكتبات املدارس , وتشجيع املتعلمني واملعلمني عىل اإلفادة منها , وتوفري الكتب املناسبة  -

 ملستوى الطلبة .

لشفوي هم يف تدريس العربية عامة والتعبري االتدريب املستمر والكايف ملعلمي اللغة العربية, وتحبيب -

 خاصة ,حتى ال ينتقل عجزهم وجفاؤهم للعربية إىل الطلبة .

 (2007؛ الهاشمي والعزاوي, 2005)الدليمي والوائيل,                                     

 مجاالت التعبري الشفوي: 
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 أوالً: القصة:

عىل إجادة التعبري, وسالمته ولذلك تحتل هذه الطريقة  تعد القصة من أنجع الطرائق للتدريب     

مكانة مرموقة يف برامج التعليم, ومن خالل ميل الطلبة إىل القصة ميكن أن يستثمر تأثريها يف 

انفعاالتهم, واهتاممهم بأحداثها يف تربية نفوسهم عىل العادات الحسنة واألخالق الفاضلة , فيزّود 

ت األخالقية والدينية والجغرافية والتاريخية وما سواه, فيهيئوا لهم املعرفة الطلبة عن طريقها باملعلوما

 (.2005واملتعة يف آٍن معاً )البجة,

 ثانيا:التعبري الشفوي عن طريق الرسم: 

أنًّ الطفل يبدي ميال إىل الرسم منذ سنيه األوىل ويستغل هذا امليل يف أن يرتك  2005 )يذكر عطا ) 

 ري , ويف اإلفصاح عن أفكاره وعواطفه وعفوياته املنطلقة . الطالب حرا يف التعب

 ثالثا : املحادثة واملناقشة: 

حيث تعد املحادثة واملناقشة من أدوات التفكري التي تساعد يف إظهار الحقائق وتبادل وجهات النظر     

, وهام من يف موضوع ما,وتختلف املناقشة عن املناظرة يف كون املناقشة تكون ذات أهداف محددة

املجاالت الخصبة لتنمية القدرة عىل التعبري الشفوي, وعىل املعلم أن يدرب طلبته عىل املحادثة, 

 (.1997واملناقشة وفق أسس تحقق األهداف املنشودة)السيد,

و يوجد صور أخرى كثرية للتعبري الشفوي منها الحديث عن الحياة الخاصة والعامة, و لعب الدور  

والندوات العلمية, واملناظرات, وإعطاء التعليامت واإلرشادات, والخطب, وعرض  وتقمص الشخصيات,

 التقارير, ويختار املعلم من بني هذا التنوع يف الصور للتعبري الشفوي ما يناسب املرحلة التي يدرسها.

 مهارات التعبري الشفوي:  

ه حاذقا فهو ماهر )ابن منظور املهارة يف اللغة تعني مهر اليشء, وبه مهارة: أي أحكمه وصار ب   

(املهارة يف املعجم الرتبوي: بأنها األداء الذي يقوم  2007( املذكور يف درويش )Good(. ويعرف )1986,

 به الفرد بسهولة ودقة سواء, أكان ذلك األداء جسميا أم عقليا.
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ته وما هو مطلوب ( بأنها الطريقة التي يصوغ بها الفرد أفكاره, وأحاسيسه وحاجا1986وعرفها سمك ) 

منه بأسلوب صحيح يف الشكل واملضمون .واملهارة يف التعبري الشفوي تعني الرباعة يف إيصال املعنى, 

( أنه ينبغي عىل املتحدث أن يعي كيف يقول , وليس فقد ما ينبغي  Larsen,2000حيث يرى الرسني )

 أن يقول . 

باعتامد خربة ومامرسة وتعلم , يتم بالرسعة والدقة  واملهارة : هي عبارة عن األداء الناتج لفعل ما ,   

والسهولة , مع االقتصاد يف الوقت والجهد املبذول يف أداء العمل أو تنفيذ أمر محدد يصل إىل درجة 

 ( .2006إتقان معقولة ) الصويريك , 

ه الزمني , عمر تتعدد مهارات التعبري الشفوي , كام تتنوع تبعا لعوامل متعددة منها جنس املتحدث, و    

ومستواه التعليمي , وخرباته الثقافية , ورصيده اللغوي وقرب املوضوع املتحدث فيه أو بعده عن مجال 

 (.2005تخصصه ودافعية املتكلم )عطا , 

( أنَّ املهارة أمر تراكمي يبدأ مبهارات صغرية , ثم يبنى عليها مهارات أكرب وهناك  (1996ويرى عبيد    

رات املهارة أمر تراكمي يبدأ مبها -لتنمية مهارات التعبري الشفوي ومن هذه االعتبارات:  اعتبارات الزمة 

صغرية , ثم يبنى عليها مهارات أكرب, ويتطلب اكتساب املهارات شيئني :املعرفة النظرية: وهي أن يكون 

هارة ميل: أن أي ماملتعلم عىل دراية باألسس النظرية التي يقوم من خاللها النجاح يف األداء. تدريب ع

تنوعة م لغوية ال ميكن إتقان أدائها إال إذا ما تدرب املتعلم عليها تدريبا مستمرا حتى يكتسب مهارات

وبصورة طبيعية وأن يكون التدريب مستمرا؛ ألن التدريب يولد اإلتقان وتوفر الرغبة ,واالهتامم بإبداء 

وة ي تؤدي إىل النجاح يف األداء , وأن يتزود الطلبة برث املهارة لدى املتعلم , واملعرفة باألسس النظرية الت

لغوية ميرسة إلتقان املهارة وأن يكون التقويم شامال املهارات املراد التدريب عليها واملهارات التي سبق 

 التدريب عليها. 

 (:2005؛ عطا,1998 ومن مهارات التعبري الشفوي )سمك, 
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 ار األمثلة املناسبة لتأكيد رأي ,أو دعم وجهة نظر.القدرة عىل التامس أفضل األدلة, واختي-1

مهارة اإللقاء الجيد وذلك مبا تتصف به من تجسيد للمعاين, وترجمة للمواقف وتحكم يف تنغيم  -2

 الكالم, وترتيب لألفكار.

ام داستقطاب املستمع, والتأثري فيه مبا ال يرتك له مجاال بالعزوف عنه أو امللل منه ويتأىت ذلك باستخ -3

 حسن العرض, وقوة األداء والثقة فيام يقول واالقتناع به. 

 نطق الحروف من مخارجها األصلية ووضوحها عند املستمع و ترتيب األفكار وتواصلها يف الحديث . -4

إنَّ اكتساب الطالب ملهارات التعبري الشفوي أمر رضوري؛ ألنه كثرياً ما يتعرض ملواقف تتطلب إجادة و    

رات, مثالً كاالنخراط يف مناقشات مع أساتذته وزمالئه, والتعلم من جامعات املناقشة والتعبري لتلك املها

الجيد عن النفس وغريها, وهذه مواقف مجملة يندرج تحت كل منها عدد من املهارات الخاصة بالتعبري 

 الشفوي, ولتحديد املهارات الخاصة بالتعبري الشفوي .

املهارات األساسية للتعبري الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس ويف ضوء ذلك تم استخالص      

بالرجوع إىل مصادر متنوعة تشمل الدراسات العلمية والبحوث الرتبوية وأساليب تعليم اللغة العربية, 

(وقد شملت خمسة 2006الصويريك ,؛ 2005؛ الهاشمي , 1997الكلباين, واملناهج والكتب املدرسية)

 الشفوي هي:  مجاالت يف التعبري 

 أوال:مجال األلفاظ والرتاكيب :

األلفاظ أو الكلامت هي عبارة عن مجموعة من الحروف ائتلفت لتدل عىل معنى, وهي أصغر وحدة     

بنائية يف املوضوع , ومنها تتكون الجمل والعبارات , لذلك يجب عىل املتكلم وضع الكلمة يف مكانها 

 وإال غمضت الفكرة واتسم الحديث بالقصور . الصحيح حتى تدل عىل املعنى املقصود
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 ثانيا : مجال املضمون :

ويقصد باملضمون املوضوع املعني الذي يعرب فيه املتكلم عن أفكاره, وآرائه ومطالبه ومشاعره      

باسلوب لغته الخاصة ,واملضمون هو الوعاء الحاوي للنص , بل هو الفكرة السابقة لأللفاظ من حيث 

ذهن ؛ ألن اللفظ هو الذي يربز املعاين وجودة الفكرة التي تتجىل بوضوحها ودقتها وجودها يف ال

 وسالمتها فهي أساس جودة التعبري , وهذا يعكس العالقة التالزمية بني التفكري والتعبري .

 ثالثا : مجال األصوات : 

رة عىل استخدام ويتمثل يف إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ,ووضوح الصوت وجهارته, و القد  

الوصل والوقف , فاستخدام الوصل والوقف يساعد عىل بيان ارتباط الجمل بعضها ببعض وبداية كل 

معنى ونهايته, وللوقف أثر كبري يف النفس ,واملواءمة بني رسعة املتحدث وانتباه املستمعني,عىل املتحدث 

خدام ضوع ,وكذلك القدرة عىل استأن يضع يف حسبانه مسبقا مستوى املستمعني, ومدى معرفتهم باملو 

التنغيم وتنويعه ليناسب املعنى , فللتنغيم دور أساس يف الحديث الشفوي لتوضيح املعنى, فإظهار 

 التعجب أو االنفعال أو االستفهام يتم بالتنغيم, وأحيانا يخضع تنغيم الكالم للموقف أو السياق

 رابعا: مجال األمناط اللغوية :  

ل مراعاة املتحدث لسالمة اللغة ,من حيث الصحة اللغوية وفق قواعد النحو املقررة, ويقصد بهذا املجا

ومنها:خلو الحديث من األخطاء النحوية البارزة ,وهذا يتمثل يف وضع الكلمة يف موضعها الصحيح من 

وأسامء  رالجملة, ومراعاة موقعها اإلعرايب وفق قواعد النحو املقررة يف اللغة العربية ,واستخدام الضامئ

اإلشارة املناسبة ,وانتقاء األزمنة املناسبة لألفعال , فعىل املتحدث إدراك زمن الحدث يف املايض أو 

تخدام وهو يناقش املوضوع,وكذلك استخدام أمناط الحارض أو املستقبل من دون االضطراب يف هذا االس

 لغوية سليمة, واملواءمة بني األفكار والعبارات.
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 ية املتحدث :خامسا : مجال شخص

ويقصد بهذا املجال املالمح واالنطباعات التي تبدو عىل وجه املتحدث أثناء تعبريه الشفوي ومنها :  

الجرأة والثقة بالنفس, ويتمثل ذلك يف قدرة املتحدث عىل مواجهة اآلخرين, فينطلق بثقة من دون 

 نَّ حديثه ال يقل شأنا ورفعة عنتردد, وثقة بقدرته عىل تغطية املوضوع ونيل رضا معلمه وزمالئه, وأَ 

حديث زمالئه, واملناقشة وإبداء الرأي, وتجنب الحركات العشوائية, واتخاذ الوضع املناسب يف أثناء 

 الحديث, وصدق االنفعال وحرارة العاطفة .

 وسائل تنمية مهارات التعبري الشفوي:

؛ الصويريك  2000كام يذكرها ) شحاته , هناك وسائل واعتبارات الزمة لتنمية مهارات التعبري الشفوي   

 ( ومنها :2006,

أن يخطط املعلم لتنمية املهارة , فيعرف من أين يبدأ ؟ وما األداء املطلوب منه ؟ وما الخربات  -

 املنتظمة واملتتابعة التي يجب أن يوفرها لطالبه ؟

املتشابهة     لها, وهي املواقف أن يوفر املعلم املواقف الحيوية التي ميكن مامرسة املهارات من خال -

 التي سيواجهها الطلبة خارج املدرسة.

أن يتدرج املتعلم يف اكتساب املهارة ؛ ألن املهارة تكتسب تدريجياً سواء أكانت مهارة حركية ,أم عقلية  -

 وعليه أن يقف من حيث أن يبدأ طالبه , ثم يتدرج بهم عىل أساس حاجاتهم وقدراتهم .

 لم طلبته عىل املهارة؛ ألن التدريب رشط أساس يف منوها.أن يدرب املع -

أن يراعي املعلم استعداد الطلبة لتعلم املهارة, ويتوقف ذلك عىل نضج الطالب جسميا وعقليا,  -

 ومستوى التعليم , وبساطتها أو تركيبها للنمو اللغوي .

بق التدريب عليها حتى ال تهمل أن يكون التقويم شامال للمهارات املراد التدريب عليها, أو التي س-

 هذه املهارات األخرية, حني ينرصف التدريب إىل املهارات املراد تعلمها. 
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 العالقة بني منوذج مارزانو للتعلم والنحو والتعبري الشفوي  :

هناك عالقة قوية بني النحو والتعبري الشفوي, فالنحو من الوسائل املعينة عىل التعبري الشفوي ,وإنَّ     

مجالها فرصة جيدة للتدريب عىل هذا النوع من التعبري؛ ألن الطالب عندما يسمع لغة سليمة, فإنه 

يحاكيها ,ويجب عىل املعلم ربط التعبري الشفوي بالقواعد النحوية؛ ألن التعبري الشفوي يعد مجاالً رحباً 

وية األوىل فوي هو املهارة اللغلتطبيق القواعد النحوية التي تعلمها الطالب يف درس القواعد .التعبري الش

املرحلة لغة عامية  التي يتعامل بها الطالب منذ مراحل منوه األوىل قبل املدرسة ,وتكون اللغة يف هذه

التعبري الشفوي مصاحباً لإلنسان  هي لغة البيت والرفاق, ومع دخول املدرسة يبدأ تعليمه املنظم ويظل

 (. 2005عىل التعبري الكتايب )األدغم ,  بري الشفوي أسبقحتى نهاية حياته, وبالتايل, فإنَّ التع

لعل من املهم االهتامم بتدريس الرتاكيب النحوية , ومحاولة معالجة موضوعاتها بشتى الطرائق؛    

لصعوبة هذه املادة من جهة , وألهميتها من جهة أخرى ولتنمية القدرة اللغوية  وتكوين اتجاهات 

 ايجابية نحوها .

هنا يجب تأكيد أهمية تنمية املفاهيم النحوية والتعبري الشفوي ورضورة تعلم الطلبة ومن     

واكتسابهم لها , ويجب تطوير املواد واالسرتاتيجيات املناسبة لتدريسها, فاملفاهيم تشكل القاعدة 

 األساس للتعلم األكرث تقدماً .

ر عىل القيام بدور إيجايب, يف عمليتي التعليم ( إىل أن إعداد املتعلم, القاد (2003يف ذلك يشري البعيل    

والتعلم, يتطلب من علامء الرتبية, والباحثني يف مجال املناهج وطرائق التدريس, والبحث عن 

اسرتاتيجيات تدريس, تساعد املتعلم عىل بناء معنى ملا يتعلمه, وتنمي ثقته يف قدرته عىل حل 

ينتظر أن يقدم له املعلم الحلول الجاهزة, للمشكالت املشكالت, فيعتمد عىل نفسه يف التعلم, وال 

قائال إنني  2004 )( املذكور يف رواشد )Rogersالعلمية التي تواجهه. ومن هذا املنطلق يؤكد روجرز )

أعلم أنه ليس باستطاعتي تعليم شخص أي يشء, ولكنني أستطيع فقط أن أهيئ له البيئة التي تناسب 

 قدرته عىل التعلم.  
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أن الواقع الرتبوي هو الذي يحدد مدى النجاح والتقدم يف تعلم املفاهيم واكتسابها, رى الباحث وي    

ومن هنا تربز أهمية استخدام اسرتاتيجيات تدريس فعلية للمعلم بوصفه وجهاً ومنفذاً للعملية 

بة الذين تزيد لالتعليمية بصورتها الواقعية, وإّن إتباع منوذج تدريس واحد يبعث عىل امللل يف نفوس الط

قدراتهم عىل متوسط قدرات الصف؛ ألن ما يقدمه املعلم ال يستثري اهتاممهم أويتحدى قدراتهم, ويف 

الوقت نفسه يشعر فريق من الطلبة بعجزهم عن متابعة الدراسة,وحاجاتهم إىل عناية خاصة تتفق 

 وقدراتهم املحدودة.

 ت اللغة املختلفة, ومتد الطلبة بالقدرة عىل اكتشافوترتبط القواعد النحوية ارتباطا وثيقا مبهارا    

لنحو ال يدرَّس االخطأ يف املقروء,أو املكتوب أو املسموع. وللنحو عالقة متينة وجلية بالتعبري الشفوي, ف

عىل أنه هدف يف حد ذاته , وإمنا هو وسيلة لتقويم اللسان من الزلل واالعوجاج, والنحو هو الذي 

ات السياقية بني الكلامت والجمل, وإنَّ التعبري الشفوي هو الهدف أو الغاية التي يختص  بدراسة العالق

يرمي إليها النحو , فال ميكن أن يوجد النحو إال إذا وجد الكالم نفسه ,والدليل عىل ذلك أن العرب 

قواعد ل األوائل يف شبه الجزيرة العربية كانوا يتحدثون ويتواصلون ويتبادلون أفكارهم , دون وجود علم

النحو , ولكن بعد أن اتسعت رقعة اإلسالم واختلط العرب باألعاجم  كان من الرضوري إيجاد علم له 

قواعده ينظم كالم الناس حتى التختلط  املعاين وتضيع الفائدة , ولذلك يعد التعبري عىل أنه حصيلة ما 

 (. 1999لفرد يف حياته   )منري ,يكتسبه الفرد من معارف ومهارات يف اللغة , وهو يعد مقياسا لتقدم ا

ولتنمية املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي السليم وتطوير اسرتاتيجيات تدريسية, فإنه البد     

من االعتامد عىل نتائج البحوث العلمية الحديثة , ومنها منوذج أبعاد التعلم الذي يعد مثرة من مثرات 

رفة والتعلم يف إطار فكري ؛ لتحسني نوعية التدريس , وجودة نتائج بحوث شاملة , أجريت عىل املع

التعلم يف مراحل التعليم جميعها من رياض األطفال وحتى املرحلة الجامعية, ولقد شارك أكرث من 

تسعني من املربني يف البحوث التي أجريت عىل أبعاد التعلم, وكذلك لتطوير املنهج , كام عملوا ملدة 

امج الرئيس ليصبح أداة قيمة إلعادة تنظيم املنهج التعليمي والتعليم والتقويم, عامني ليشكلوا الربن

والهدف النهايئ للنموذج أن يصبح الطلبة متعلمني قادرين عىل تطوير أنفسهم وقدراتهم عىل نحو 

 (. 1999)مارزانو , وآخرون , يجعلهم قادرين عىل االستمرار يف التعلم خالل حياتهم 
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اسرتاتيجيات التدريس ركن أساس من أركان العملية الرتبوية التي يسعى املعلم عن  إنَّ استخدام    

طريقها إىل تحقيق األهداف الرتبوية املنشودة , وال بد من أن يعرض املحتوى بالطرق املناسبة والفاعلة , 

جاهات تونظراً لال وهنا يفرض عىل معلم النحو اختيار طرائق تدريس مناسبة لطبيعة محتوى املادة , 

السلبية نحو مادة النحو وضعف الطلبة يف التعبري الشفوي فإن تطبيق منوذج مارزانو للتعلم واستخدامه 

قد يسهم يف تكوين اتجاهات ايجابية, وتحسني املستوى التعليمي للطلبة يف النحو والتعبري الشفوي 

دام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم من أّن استخ ( 2003( وأبو بكر ) 2003وهذا ما يؤكده كل من البعيل ) 

يسهم يف تحسني مستوى الطلبة التعليمي وزيادة الدافعية لديهم, وتنمية اتجاهاتهم وادراكاتهم نحو 

 املادة التعليمية .

 خطوات تدريس النحو وفق منوذج التعلم ملارزانو :

 تحديد األهداف التعليمية املراد تحقيقها.  -

 لبيئة الصفية املناسبة للموقف التعليمي . يعمل املعلم عىل توفري ا -

 تنظيم إجراءات التنفيذ عىل نحو يساعد يف حدوث التعلم وفقاً للنموذج عىل النحو اآليت: -

 استثارة انتباه الطلبة والحفاظ عىل هذا االنتباه بالتهيئة الالزمة للدرس . -

 آرائهم وأسئلتهم   واستفساراتهم إشعار الطلبة بأنهم متقبلون من بعضهم بعضا عن طريق احرتام -

 مهام بدت غريبة وشاذة, وكذلك تقبل اإلجابات حتى وإن كانت خطأ.

 إشعار الطلبة بأن الصف مكان آمن ومرتب ونظيف وجيد التهوئة واإلضاءة . -

 ةاهتامم املعلم بتقديم املادة العلمية بعرض األمثلة الدقيقة, ووظيفتها والتأكيد املستمر عىل أهمي - 

 دراسة القواعد بعامة والدرس الذي يقدمه بخاصة.

 تقسيم الطلبة إىل مجموعات صغرية متعاونة غري متجانسة . -

استدعاء الخربات السابقة لرفع حالة االستعداد العقيل للدخول إىل  الدرس الجديد بطرح األسئلة التي  -

ملعارف وتحقيق تكامل املعارف تسهم يف تنمية مهارات التفكري الذي يساعد بدوره عىل اكتساب ا

 السابقة مع املعارف الجديدة.
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 تشجيع الطلبة عىل املناقشة والحوار للتوصل إىل الحلول املناسبة, واحرتام الرأي والرأي اآلخر. -

 تطبيق التعلم يف مواقف جديدة أي تطبيق القواعد النحوية بنامذج , وربطها بحياة الطلبة.  -

 ج مارزانو للتعلم.درس تطبيقي  وفق منوذ 

 عنوان الدرس: األفعال الخمسة 

 الزمن: حصتان

 األهداف: 

 عزيزي الطالب, يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:

 تعرَِّف األفعال الخمسة . -

 تعرب األفعال الخمسة إعرابا تاما. -

 توظِّف األفعال الخمسة يف جمل مفيدة . -

 لخمسة من غريها .متيز األفعال ا -

 :الوسائل واملواد املقرتحة

 )  الكتاب املدريس , و السبورة ,و لوحة الحائط, ومراجع النحو , النحو الوايف , رشح ابن عقيل (.   

 اإلجراءات :)مخطط سري الدرس (

 وتسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:

 البعد األول : االتجاهات اإليجابية نحو التعلم :

علم: يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة, ثم يالحظ سلوكهم ويتحقق من انتباههم ومن جلوسهم يف امل

أماكنهم بشكل منظم ويطرح أسئلة خفيفة ورسيعة الستدعاء خربات الطلبة السابقة مثال:  عرّف الحال 

 ؟ وكتابة الجملة اآلتية عىل السبورة )قرأ محمد القصيدة واقفاً ( 
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لحال وصاحبها يف هذه الجملة ؟ وضع خطاَ تحت الحال وخطني تحت صاحب وطرح أسئلة مثل:عني ا

 الحال.

 احرتام إجابات الطلبة وتعزيزها.

 ءتها.عملهم ( والطلب من أحد الطلبة قرا يتقنون كتابة الجملة التالية عىل السبورة )العاملون املخلصون

 لكلمة املوضوع تحتها خط؟املعلم: عزيزي الطالب بعد قراءتك لهذه الجملة, ماذا تالحظ ل 

 يتلقى املعلم اإلجابة من الطلبة .  

 أعزايئ الطلبة درسنا اليوم يكون عن األفعال الخمسة, ويكتب العنوان بخط واضح عىل السبورة.  

املعلم: يعزز املعلم اإلجابة ويقول نعم, إنها فعل مضارع اتصلت به واو الجامعة ولهذا البعد الثاين: 

 وتكاملها: اكتساب املعرفة

 ( طالب يف كل مجموعة, وحدد لكل مجموعة كاتبا ومقررا . 2-1املعلم: يقسم الطلبة إىل مجموعات ) 

 .41املعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس ص

 ويالحظ الكلامت التي تحتها خط  مثل : يلجؤون , يفضلون , وتحافظان , وتستحقني , وتستحقني.

لم:إلقاء أسئلة متكن الطلبة من تحليل الجمل والربط بينها مثل: ما الذي اتصل بالفعل املضارع ؟ املع

 أحد الطلبة يجيب:هي أفعال مضارعة اتصلت بها واو الجامعة, وألف االثنني,و واو ياء املخاطبة. 

ويف هذه املرحلة يؤكد املعلم اكتساب وتكامل املعرفة من حيث التأكيد عىل املفاهيم املرتبطة بدرس   

ومن خالل تعبري الطالب بلغته  األفعال الخمسة ,وكيف يصيغ الطالب األفعال الخمسة من األوزان

 الخاصة  .

  

ون خاطبة وتكاألفعال الخمسة:أفعال مضارعة اتصلت بها واو الجامعة, أو ألف االثنني, أو ياء امل

 األفعال الخمسة عىل وزن: يفعلون, وتفعلون ,ويفعالن , وتفعالن, وتفعلني وترفع بثبوت النون .   
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 البعد الثالث: تعميق املعرفة وصقلها:   

الطالب : يتعرف عىل امليزان أوزان األفعال الخمسة وتفعلني يفعلون , وتفعلون ,ويفعالن, وتفعالن   ( 

 وكيفية وزن هذه األفعال.

وجهات نظرهم والتوصل إىل الحل حيث تعطي كل مجموعة أفكارها ثم يصحح املعلم أهم األخطاء يف 

 من خالل استخدام السبورة إجابة احد الطالب. 

 املعلم: يسأل كيف منيز بني األفعال الخمسة واألفعال األخرى . 

 من يعطي مثاال عىل فعل مضارع متصل بواو الجامعة ؟ يرتك الطلبة للتفكري كل يف مجموعته. 

 يجيب الطالب ) املقرر( :يدرسون , يكتبون .

 البعد الرابع: استخدام املعرفة استخداما ذا معنى:

 املعلم:يطلب من الطلبة توظيف األفعال الخمسة يف سياقات حياتية وإعرابية مختلفة. 

 .يساندون املظلومالطالب: القضاة العادلون 

 العامالن يتقنان عملهام . 

 البعد الخامس :عادات العقل املنتجة :

سئلة السابقة ويطلب من الطلبة عدم إعطاء إجابات مبارشة عزز اإلجابة املعلم: يناقش الطلبة يف األ

 الصحيحة وشارك الطلبة بصوت مرتفع.

يطلب من الطلبة أن يكونوا دقيقني يف حل هذه األسئلة ويفتح املجال ملناقشة النتائج وطرح األسئلة 

 التي تدور يف أذهانهم. 
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 التقويم:

دد ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة لألفعال الخمسة من يطلب املعلم: من كل طالب أن يح -

 الحياة العامة.

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)األفعال الخمسة (. -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1األسئلة رقم ) 41يطلب املعلم حل متارين الكتاب املدريس ص -

 كيد تحضري الدرس الجديد .الحصة القادمة , مع تأ

 ثانياً:الدراسات السابقة ذات الصلة

 –يعرض الباحث عدداً من الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية, يف حني مل يعرث الباحث     

عىل دراسات عربية وأجنبية  تناولت استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف  –رغم ما بذله من جهد 

 ري الشفوي,ويعرضها ضمن محورين : س التعبيتدر

 أوال:الدراسات التي تناولت منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس املفاهيم اللغوية :

( دراسة هدفت إىل قياس أثر استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تحصيل 2003أجرى أبو بكر )     

ًً 84تهم نحوها .وتكونت عينة الدراسة من )طالب املرحلة الثانوية بسلطنة عامن للبالغة واتجا ( طالباً

( طالبا درست الوحدة 42)من طالب الصف الثاين ثانوي , قسموا إىل مجموعتني تجريبية تكونت من

(طالبا درست الوحدة املقرتحة  (42املقرتحة يف ضوء منوذج مارزانو األبعاد التعلم , وضابطة تكونت من 

النتائج عىل فاعلية منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف زيادة التحصيل  وفقا للنموذج االعتيادي. ودلت

وفاعليته يف زيادة منو االتجاه نحو مادة البالغة . وأوصت الدراسة بتوجيه االهتامم نحو استخدام منوذج 

 مارزانو ألبعاد التعلم يف العملية التعليمية .
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تخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس ( دراسة هدفت إىل قياس أثر اس2003وأجرى األدغم )   

النحو عىل التحصيل, واالتجاه ,وتحسني األداء اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عامن 

ًً من طالب الصف األول الثانوي , قسموا إىل مجموعتني 58للبالغة . تكونت عينة الدراسة من ) ( طالباً

ت الوحدة املقرتحة يف ضوء منوذج مارزانو األبعاد التعلم ,وضابطة ( طالبا درس19)تجريبية تكونت من

( طالبا درست الوحدة املقرتحة وفقا للنموذج االعتيادي. وقد دلت النتائج عىل فاعلية (19تكونت من

منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف زيادة التحصيل وفاعليته يف زيادة منو االتجاه نحو مادة النحو. وقد 

 راسة بتوجيه االهتامم نحو استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف العملية التعليمية .أوصت الد

( قياس أثر التدريب عىل منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف 2004ن ) وكان الهدف من دراسة سليام    

ة الرابعة فرقاألداء التدرييس للطالب املعلم بشعبة اللغة العربية . تكونت عينة الدراسة من طالب ال

( طالباً, واستخدم الباحث بطاقات املالحظة 11بكلية الرتبية بدمياط شعبة اللغة العربية وعددهم )

ملالحظة أداء عينة الدراسة لقياس أثر التدريب عىل منوذج مارزانو ألبعاد التعلم. ودلت النتائج عىل 

والبعدي يف األداء التدرييس الذي   وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي أداء مجموعة الدراسة القبيل

يعكس األبعاد الثالثة األوىل من منوذج أبعاد التعلم والتي دربوا عليها , والفرق لصالح التطبيق البعدي 

 يف كل من األبعاد الثالثة .  

 الدراسات التي تناولت منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس املواد غري اللغوية. ثانيا:

دراسة عىل منوذج أبعاد التعلم ملارزانو, كان الهدف منها فحص  Tarleton),1992رلتون )أجرى تا   

برامج واسرتاتيجيات وتوسيعها  ملساعدة املعلمني يف  ) والية كولورادو( عىل تحديد السلوكات 

 نيالتدريسية التي تحفز أنواعاً متعددة من التفكري عند الطلبة,حيث شكلت فرق من املعلمني املتطوع

بهدف تعلم أبعاد التعلم, وتطبيق اسرتاتيجيات من خالل هذا النموذج  يف الغرفة الصفية . وقد متت 

هذه الدراسة عىل مرحلتني , األوىل مساعدة املعلمني عىل تغيري سلوكاتهم , والثانية قياس أثر تنفيذ 

أرشطة  ذج من التقييم شملتأبعاد التعلم عىل تفكري وانجاز الطلبة . وقد تحقق ذلك باستخدام عدة منا

ائج مع نتائج تالفيديو, واالستبيانات, واختبارات القدرة عىل التذكر واالختبارات املعيارية, وقورنت الن

 املجموعة الضابطة, فأشارت إىل وجود فرق دال إحصائيا لصالح املجموعة التجريبية.
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ام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف إىل تعرف أثر استخد(  Dugari,1994وهدفت دراسة دوجاري )     

تدريس مفاهيم  العلوم العامة املؤهل للجامعة , تم استخدام هذا النموذج يف تدريس وحدتني 

( 60دراسيتني ملدة أربعة أسابيع , ثم استقصاء أثره يف تحسني التحصيل , وتكونت عينة الدراسة من)

( طالباً, درست  30وتجريبية تكونت كل منهام من ) طالباً وطالبة قسموا عشوائياً إىل مجموعتني ضابطة

املجموعتان املادة نفسها ولكن طلبة املجموعة الضابطة درسوا باستخدام النموذج االعتيادي, ودرس 

طلبة املجموعة التجريبية باستخدام اسرتاتيجيات منوذج مارزانو ألبعاد التعلم ,وتوصلت نتائج الدراسة 

بني متوسطي طلبة املجموعتني يف التحصيل, لصالح طلبة املجموعة  إىل وجود فرق دال إحصائيا

 التجريبية.

( بدراسة هدفت إىل قياس فاعلية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف 2003قام البعيل )     

تدريس العلوم يف التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى طلبة الصف الثاين اإلعدادي . وتكونت 

( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاين  اإلعدادي يف مدرسة بالل بن رباح 159راسة من )عينة الد

( طالبا وطالبة 81اإلعدادية)محافظة القليوبية , وتم تقسيمهم إىل مجموعتني تجريبية تكونت من )

( طالبا وطالبة درست باستخدام 78درست وفق منوذج مارزانو األبعاد التعلم , وضابطة تكونت من )

النموذج االعتيادي:وأظهرت هذه الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي عالمات 

 املجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصييل لصالح طلبة املجموعة التجريبية.    

 م( بدراسة هدفت إىل استقصاء أثر إسرتاتيجية مبنية عىل  منوذج أبعاد التعل2007وقام سالمات )   

ملارزانو يف التحصيل للمفاهيم الفيزيائية, ومهارات التفكري الناقد واالتجاهات نحو مادة الفيزياء.بلغ 

(طالبا من طالب الصف العارش األسايس يف مدرسة حسني فريز األساسية للبنني 60عدد أفراد الدراسة )

جريبية ىل مجموعتني :إحداهام تالتابعة ملدير الرتبية والتعليم ملنطقة السلط , وقسمت عينة الدراسة إ

(طالبا درست وفق اإلسرتاتيجية املستندة إىل منوذج أبعاد التعلم ملارزانو, ومجموعة 30,وعددها )

( طالبا , درست وفق النموذج االعتيادي , وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق جوهري 30ضابطة عددها)

ة تجريبية عىل اختباري املفاهيم الفيزيائيبني متوسطي عالمات طالب مجموعتي الدراسة الضابطة وال

 والتفكري الناقد لصالح طالب املجموعة التجريبية  .
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 التعقيب عىل الدراسات السابقة :

يالحظ  من استعراض الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث, املتعلقة باستخدام  منوذج مارزانو  -  

 ىل ما ييل :ألبعاد التعلم, أن هذه الدراسات توصلت إ

 إّن استخدام  منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يؤدي إىل تغيري سلوكات املعلمني ومامرساتهم التدريسية .  -

 زيادة التحصيل يف املواد التدريسية وتحسن يف عمليات التعلم . - 

 تطوير مهارات الطلبة وتنميتها وتحسن يف اتجاهات الطلبة .  -

سات العربية واألجنبية بشكل عام بتطبيق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم عىل اهتامم الباحثني يف الدرا -

 مختلف املراحل الدراسية .

لقد أفادت الدراسات السابقة الباحث يف إعداد اإلطار النظري للدراسة الحالية, وتحديد املفاهيم     

 إعداد ومن اإلجراءات املتبعة يف النحوية , ومهارات التعبري الشفوي لتنميتها  لطلبة املرحلة األساسية ,

االختبارات ؛ إلعداد اختباري املفاهيم النحوية والتعبري الشفوي, واإلفادة من طريقة اختيار العينة 

واملنهجية التي عرضت فيها, زيادة عىل اإلفادة من األساليب اإلحصائية املستخدمة يف األدب النظري 

خدمها, والنتائج التي توصلت إليها, للوقوف عىل موقع الدراسة واملعالجات اإلحصائية واألدوات التي است

 منها .

ومتتاز هذه الدراسة عن غريها يف استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية املفاهيم النحوية     

ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية, وهي بذلك تختلف عن الدراسات السابقة, بأنها 

مع بني دراسة املفاهيم النحوية والتعبري الشفوي باستخدام منوذج مارزانو للتعلم, وإنها اعتمدت تج

األبعاد الخمسة للنموذج وهي اتجاهات وإدراكات إجابية عن التعلم ,واكتساب املعرفة, وتحقيق 

ات العقل عادتكاملها, وتوسيع املعرفة وتحقيق تكاملها, واستخدام املعرفة عىل نحو له معنى,وتكوين 

 املنتجة .
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وبرأي الباحث أن هذه الدراسة جاءت لتكمل جوانب مل تتناولها الدراسات السابقة, وبهذا يكون قد     

 أفاد مام سبق, وأضاف إليه أفكارا قد تكون جديدة يف مجال تدريس املفاهيم النحوية والتعبري الشفوي.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

الفصل أفراد الدراسة , وطريقة إعداد أدواتها وكيفية التحقق من صدقها وثباتها ووصفاً يتناول هذا    

 إلجراءات الدراسة لإلجابة عن أسئلتها , والتحقق من فرضياتها .

 أفراد الدراسة 

طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األسايس 147)اختار الباحث قصدياً عينة الدراسة املكونة من)    

تني من مدارس مديرية تربية محافظة الطفيلة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم, هام مدرسة من مدرس

الفوسفات األساسية للبنني,ومدرسة الحسا الثانوية للبنات , وذلك لتوافر شعبتني من شعب الصف 

ة ومعلمتها يالسابع األسايس يف املدرستني اللتني اختريت منهام تلك العينة , ولتعاون معلم اللغة العرب

فيهام لتطبيق الدراسة , مام سهل عىل الباحث متابعة إجراءات تطبيق هذه الدراسة . وتم توزيع هذه 

العينة عىل أربع شعب ٍ؛ منها شعبتان من شعب الصف السابع األسايس يف مدرسة الحسا الثانوية 

د وزعت سية للبنني . وقللبنات , وشعبتان من شعب الصف السابع األسايس يف مدرسة الفوسفات األسا

 هذه الشعب عشوائيا عىل مجموعتي الدراسة, كاآليت :

( طالباً وطالبًة بواقع 74املجموعة التجريبية: ودرست باستخدام منوذج مارزانو للتعلم , تكونت من )

 ( طالبة .36( طالبا و)38)

( طالبا 37طالبًة بواقع )( طالباً و 73املجموعة الضابطة: ودرست بالنموذج االعتيادي, و تكونت من )

  ( طالبة.36و)
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 (1الجدول )

 توزيع أفراد الدراسة عىل املجموعات تبعاً ملتغري الجنس ومنوذج التدريس .

 املجموعة طالبة طالب املجموعة

 74 36 38 تجريبية

 73 36 37 ضابطة

 147 72 75 املجموع

 

 أدوات الدراسة 

 :استخدمت يف هذه الدراسة األدوات اآلتية 

 اختبار املفاهيم النحوية

أعد الباحث اختباراً يف املوضوعات النحوية املقررة لطلبة الصف السابع األسايس ) املضاف إليه ,     

والنعت والحال ,و الصفة املشبهة باسم الفاعل , واسم التفضيل ( بهدف الوصول إىل أداة موضوعية 

ع اكتساب املفاهيم النحوية ,لدى طلبة الصف الساب لقياس فاعلية التدريس باستخدام منوذج مارزانو يف

,وكان االختبار من نوع االختيار من 2008/2009األسايس للفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 

( فقرة يف صيغته األولية ,وسبق ذلك مراجعة األدب الرتبوي 35متعدد ببدائل أربعة, وتكون من )

 ة , وقد اتبعت اإلجراءات اآلتية يف إعداد االختبار :والدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراس

 مراجعة األهداف العامة والخاصة لتدريس مادة النحو يف مرحلة التعليم األسايس . -

)املضاف إليه,            تحديد عنارص املحتوى ملوضوعات النحو التي اشتملت عىل املوضوعات اآلتية:  -

 الفاعل, اسم التفضيل (. النعت, الحال, الصفة املشبهة باسم
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 تحليل محتوى موضوعات النحو السابقة. -

صياغة األهداف السلوكية املتعلقة بكل جزء من املحتوى , وتحديد األوزان النسبية باعتامد:  -

املستويات الدنيا ) املعرفة , الفهم , االستيعاب ( واملستويات املعرفيةالعليا ) تطبيق, تحليل , تركيب , 

 من تصنيف بلوم للمعرفة . تقويم ( 

إعداد فقرات اختبار النحو وفق جدول املواصفات . وبعد تحديد األهمية والوزن النسبي لكل موضوع  -

( فقرة يف صيغته النهائية متثل 40من املوضوعات , ولكل مستوى من املستويات املعرفية متت صياغة )

ة عالمة واحدة وكان املجموع النهايئ لعالمات األهداف التعليمية املراد قياسها , وقد خصص لكل فقر 

 ( مواصفات اختبار النحو يف صورته النهائية. 2( درجة, ويبني الجدول )40االختبار )

 ( 2الجدول )                                             

 جدول مواصفات اختبار املفاهيم النحوية
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 توزيع فقرات االختبار وفقاً ملستويات بلوم

 مهارات عليا التطبيق فهم تذكر    

العد % العدد    

 د

العد %

 د

 % العدد %

 2   5 12,5 2 املضاف إليه

 

  5 1 2,5 1 2,5 1 2,5 

 2,5 1 5 2 7.5 3 7.5   3 9 22,5 4 النعت

 5 2 7,5 3 7,5 3 7,5 3   11 27,5 4 الحال

 2.5 1 5 2 2,5 1 5  2 6 15 2 الصفة املشبهة 

  



 

55 

 

 2,5 1 7,5 3 5 2 7,5  3 9 22,5 2 اسم التفضيل

 15 6 27,5 11 25 10 32.5 13 40 %100 14 املجموع النهايئ

 

 

 صدق اختبار املفاهيم النحوية

عدد من املحكمني املتخصصني يف مناهج  للتحقق من صدق اختبار املفاهيم النحوية , عرض عىل     

اللغة العربية , وأساليب تدريسها  من أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات األردنية, وعىل عدد من 

( إلبداء مالحظاتهم حول شمول 1محكامً يف امللحق )15)مرشيف ومدريس اللغة العربية, وعددهم )

ية, والدقة يف اختيار البدائل , وسالمة اللغة , وصدق االختبار ملحتوى املادة الدراسية, ومدى املوضوع

 االختبار لقياس ما وضع لقياسه. 

ودرس الباحث مالحظات املحكمني ومقرتحاتهم , وأجريت التعديالت الالزمة عىل فقرات االختبار , إذ    

) فقرات : وأضيفت خمس 20,29  ( واستبدلت  الفقرتان ) 35,  27, 12,  9 , 3تم تعديل للفقرات )  

ضاعف  والفقرة  يف جملة "   -ضعاف د -ضعيف  ج -أضعف   ب -اسم التفضيل من الفعل ضعف أ

 الفضة, والفقرة أكمل-الذهب  د-مثناً   ج -أغىل   ب -الذهب أغىل مثناً من الفضة"املفضل عليه هو:    أ

جميلتني,  -جميلتان     د -ج  جميالت    -جميل   ب –الجملة اآلتية "تفتحت زهرتان ............." : أ 

عطشان  -عاطش    د-عطىش    ج -ب -أعطش -والفقرة الصفة املشبهة عىل وزن "فعالن "هي:  أ

الضيف    -,والفقرة امأل الفراغ يف الجملة اآلتية باختيار املضاف إليه املناسب: حديقة ..........نظيفة أ

( فقرة, وبنسبة اتفاق بني  40صيغته النهائية إىل ) حتى وصل يف العلم. -السيارة   د-املنزل    ج -ب

 ( .3( أو أكرث للفقرة الواحدة  , امللحق )0,80مقدارها )املحكمني 
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 معامالت الصعوبة والتمييز الختبار املفاهيم النحوية 

حسبت درجات الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار املفاهيم النحوية, بتطبيقه عىل عينة     

( طالبا وطالبة من مدرستي الحسا األساسية للبنني ومدرسة الفوسفات 30استطالعية مكونة من ) 

 ( يبني ذلك.2الثانوية للبنات وامللحق )

. أما معامالت التمييز 0,28-0.78)معامالت الصعوبة لفقرات اختبار املفاهيم النحوية بني )  وتراوحت 

ه , وهذا يدل عىل أن أسئلة االختبار ذات قوة متييز مناسبة ( لالختبار نفس029-0,80) فقد تراوحت بني

. 

 ثبات اختبار املفاهيم النحوية 

لحساب معامل ثبات اختبار املفاهيم النحوية , طبق عىل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة, 

 الفوسفات( طالبا وطالبة من مدرستي الحسا األساسية للبنني ,  ومدرسة 30تكونت هذه العينة من )

( للتحقق من KR-20األساسية للبنات, وحسب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون ) 

 ( وهو معامل مناسب ألغراض الدراسة . 0.78االتساق الداخيل لفقرات االختبار وقد بلغ ) 

 بناء قامئة مهارات التعبري الشفوي :  -

الزمة لطلبة الصف السابع األسايس, اعتامداً عىل الدراسات جرى تحديد مهارات التعبري الشفوي ال     

(,  2003( واملعيار الذي أعده الهاشمي )2007؛ درويش ,  2007؛ الطورة ,  2006السابقة: )الصويريك ,  

( 2000( , ومجاور) (2005واألدب النظري املطروح يف كتب اللغة العربية وأساليب تدريسها : البجة 

( فضال عن منهاج اللغة العربية املطّور للصف السابع 2003(, وفضل الله )2000,وطعيمه ومناع )

وقد شملت خمسة مجاالت يف األسايس يف األردن , وتكون يف صيغته النهائية من) عرشين( مهارة ,

 التعبري الشفوي هي : 

 أوال:مجال األلفاظ والرتاكيب :  

  اختيار األلفاظ املناسبة التي تعرب عن املعنى. -
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 تنويع األلفاظ وعدم تكرارها بصورة متقاربة.   -

 تجنب استخدام األلفاظ العامية . -

 استخدام أدوات الربط املناسبة بني الجمل -  

 ثانيا : مجال املضمون : 

 التمهيد للموضوع متهيداً مناسبا. -

 تسلسل األفكار وترابطها.  -

 االنتقال من فكرة إىل أخرى بسالسة . -

 د من القران والحديث الرشيف  .االستشها -

 ثالثا :مجال األصوات :

 إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة . -

 القدرة عىل استخدام التنغيم وتنويعه ليناسب املعنى. -

 وضوح الصوت وجهارته. -  

 حسن الوقف واالبتداء. -   

 رابعا: مجال األمناط اللغوية :

 ارزة.خلو الحديث من األخطاء النحوية الب -

 استخدام الضامئر وأسامء اإلشارة املناسبة. -

 انتقاء األزمنة املناسبة لألفعال. -

 املواءمة بني األفكار والعبارات. -

 خامسا : مجال شخصية املتحدث : 
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 تنويع الحركات واإلشارات البدنية  املعربة عن املعنى. -  

 اتخاذ الوضع املناسب أثناء الحديث. -      

 جرأة والثقة بالنفس.ال -      

 املناقشة وإبداء الرأي. -  

 صدق قامئة املهارات 

عرض الباحث قامئة مهارات التعبري الشفوي عىل متخصصني يف مناهج اللغة العربية ,وأساليب     

تدريسها من أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات األردنية وعىل عدد من مرشيف, ومدريس اللغة العربية, 

( الذين تكرموا بتحكيم املهارات , وإبداء آرائهم 1محكامً كام هو مبني يف امللحق )  (15)بلغ عددهم

 %80إلخراج القامئة عىل الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه . وقد اختريت املهارات التي أجمع ما نسبته 

 فام فوق من املحكمني عىل كونها مالمئة لطلبة الصف السابع األسايس. 

مالحظات املحكمني ومقرتحاتهم, وأجريت التعديالت الالزمة عىل مهارات االختبار,إذ  ودرس الباحث   

حذفت خمس مهارات هي:) املواءمة بني األفكار واملوضوعات ووضوح الصوت و وضوح األفكار و 

( 20استخدام أمناط لغوية سليمة وصدق االنفعال وحرارة العاطفة ( حتى تكّون يف صيغته النهائية من )

 رة.مها

 إعداد معيار التصحيح  واختيار سلم التقدير 

اعتمد الباحث املهارات التي اتفق عليها املحكمون من متخصّص املناهج وأعضاء هيئة التدريس ,      

ومرشفني ومعلمني عىل مالءمتها  لطلبة الصف السابع األسايس ,  لتكون بنوداً ملعيار التصحيح وعددها 

رت الخاميس اآليت: مرتفعة جداً )خمس درجات( , ومرتفعة ) أربع درجات( مهارة , واتخذ ليك 20))

,ومتوسطة )ثالث رجات( وضعيفة ) درجتان (, وضعيفة جداً ) درجة(, وغري موجودة ) صفر درجة 

 (ليصبح املجموع النهايئ مئة درجة . 
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 اختبار مهارات التعبري الشفوي

دراسة عىل التعبري الشفوي وذلك بعد االطالع عىل األدب أعد الباحث اختباراً لقياس قدرة عينة ال    

؛ 2004؛الطورة,  2003النظري , ودراسات سابقة حول مهارات التعبري الشفوي, ومنها ) الهاشمي , 

( حيث تكون االختبار من  سبع فقرات بصيغ مختلفة , تبعاً لتنوع 2007؛ درويش,2004الصويريك ,

 عتمد الباحث الخطوات اآلتية إلعداد االختبار: املهارات املنوي الكشف عنها .وا

تحديد الهدف من االختبار:  وقد متثل يف الكشف عن درجة امتالك عينة الدراسة من طلبة الصف 

 السابع األسايس ملهارات التعبري الشفوي.

 االطالع عىل األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبهارات التعبري الشفوي. 

محتوى االختبار: حيث تم بناء فقرات االختبار وصياغتها للكشف عن املهارات التي اعتمدت تحديد  

 لهذه املرحلة والتي بلغ عددها )سبع( فقرات.

 صدق اختبار التعبري الشفوي 

 من املحكمني املتخصصني يفبعد إعداد فقرات االختبار يف صورتها األولية تّم عرضها عىل مجموعة   

عربية ,وأساليب تدريسها , من أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات األردنية وعىل عدد مناهج اللغة ال

وذلك لبيان آرائهم يف االختبار من  (1( محكامً امللحق )15من مرشيف, ومدريس اللغة العربية, وعددهم )

 حيث:

 مالءمة فقرات االختبار ملستوى طلبة الصف السابع األسايس .

 ا أعدت من أجله من أهداف.مناسبة فقرات االختبار مل

 مناسبتها.    فام فوق من املحكمني عىل    % 80وقد اعتمد الباحث الفقرات التي أجمع عليها  

 ثبات اختبار مهارات التعبري الشفوي
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للتحقق من ثبات اختبار التعبري الشفوي, طبق االختبار عىل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة     

( طالبا وطالبة من مدرستي الحسا األساسية للبنني,ومدرسة الفوسفات 30عينة من ), تكونت هذه ال

( للتحقق من KR-20وحسب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون )  األساسية للبنات

 ( وهو معامل مناسب ألغراض الدراسة.0.80االتساق الداخيل لفقرات االختبار وقد بلغ ) 

 ودليل املعلم :  املادة التعليمية

لتطبيق هذه الدراسة اختريت املوضوعات الخمسة اآلتية من كتاب لغتنا العربية للصف السابع      

 األسايس للفصل الدرايس الثاين,) املضاف إليه , النعت , الحال ,الصفة املشبهة,اسم التفضيل (

هداف التعليمية لكل درس , وعدد ونظمت املادة التعليمية وفق منوذج مارزانو للتعلم , فحددت األ     

الحصص الالزمة ثم وضعت خطة التنفيذ . وتطلب تدريس املوضوعات السابقة وفق منوذج مارزانو 

 للتعلم إعداد دليل املعلم وتنظيم ورشات عمل تدريبية أعدت لتدريب املعلمني .

 دليل املعلم يف النحو وفق منوذج مارزانو للتعلم : 

املعلم لتدريس املفاهيم النحوية االطالع عىل األدب النظري املتعلق بنموذج  تطلب إعداد دليل    

مارزانو للتعلم ,وعىل املوضوعات النحوية املراد تدريسها وفق هذا النموذج لطلبة الصف السابع 

 األسايس , وحددت األهداف العامة والخاصة لتدريس املفاهيم النحوية. وقد احتوى الدليل عىل :

 ألهداف التعليمية السلوكية لكل درس من الدروس الخمسة . تحديد ا -

مقدمة توضح هدف الدليل , واملقصود بنموذج مارزانو, و املفاهيم النحوية , وإرشادات استخدام  -

 الدليل .

 خطوات تدريس النحو وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم . -

ة: أهداف الدرس, واملحتوى التعليمي, خطة التدريس, وتشمل خطة كل درس من الدروس املقرر  -

 والوسائل واملواد املقرتحة ,واالسرتاتيجيات , واألنشطة التعليمية وأساليب التقويم.
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ورشة العمل التي أعدت لتدريب املعلمني عىل منوذج مارزانو ألبعاد التعلم, وبعض النرشات الرتبوية  -

 القصرية لتوضيح بعض املفاهيم .

 إجراءات الدراسة 

 ميكن توضيح اإلجراءات التي اتبعت يف تنفيذ هذه الدراسة ضمن املجاالت اإلجرائية التنفيذية اآلتية:

 أخذ املوافقات الرسمية الالزمة لتسهيل إجراءات الدراسة. -

االجتامع مبديري املدرستني اللتني طبقت فيهام الدراسة, لبيان غرض الدراسة, وأهدافها, وتسهيل  -

 تطبيقها.

 راض أدبيات الدراسة التي تتمثل يف اإلطار النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبجال الدراسة .استع -

تدريب املعلم واملعلمة اللذين كلفا بتدريس مادة النحو وفق منوذج مارزانو للتعلم, لتوضيح الهدف  -

ملفاهيم النحوية من الدراسة , وخطوات تنفيذها وكيفية استخدام دليل املعلم , وإجراء اختباري ا

 والتعبري الشفوي .

 إعداد دليل للمعلم وخطط لتدريس النحو وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم .  -

 اختيار أفراد الدراسة واختيار مجموعتني ضابطة وتجريبية من شعب املدرستني عشوائيا.   -

 إعداد أدايت الدراسة)اختبار تحصييل يف املفاهيم النحوية , واختبار التعبري الشفوي( . -

ن معىل مجموعة وللتثبت من صدقهام ومدى قدرتهام عىل تحقيق األهداف املنشودة , تم عرضهام     

 املحكمني املتخصصني يف مناهج اللغة العربية ,وأساليب تدريسها , من أعضاء هيئة التدريس يف

إلبداء  (1الجامعات األردنية وعىل عدد من مرشيف ومدريس اللغة العربية, كام هو مبني يف امللحق )

 مارزانو للتعلم . مالحظاتهم حول تنظيم املادة التعليمية وبناء الخطط التدريسية وفق منوذج

بواقع حصتني  2009/2008استغرق تنفيذ الدراسة سبعة أسابيع من الفصل الثاين يف العام الدرايس  -

 اسبوعيا.
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( طالبا 30تطبيق اختباري املفاهيم النحوية والتعبري الشفوي عىل عينة استطالعية تكونت من ) -

 وطالبة, للتحقق من ثبات األداتني, وتحديد الزمن الالزم لإلجابة.

 أسبوعياً .طوال الفصل الدرايس الثاين بواقع حصتني  2009/2/10بدء تدريس املادة التعليمية بتاريخ  -

متابعة تنفيذ التجربة من الباحث, بحضور بعض الحصص للتحقق من تنفيذ الخطة الدراسية, وتقديم  -

 املساعدة واملالحظات التي تتضمن حسن التطبيق للمجموعات التجريبية والضابطة.

الدراسة  تتطبيق االختبار البعدي للمفاهيم النحوية واالختبار البعدي للتعبري الشفوي عىل مجموعا -

 بعد االنتهاء من تطبيقهام وتصحيح أوراق اإلجابة ورصد النتائج .  27, 28 /2009/5يومي  

إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة بإدخال نتائج اختباري املفاهيم النحوية ) القبيل والبعدي ( والتعبري  -

ض نتائج الدراسة ,ومناقشتها وعر  SPSSالشفوي )القبيل والبعدي (, يف الحاسوب باستخدام برنامج 

  وتفسريها وتقديم التوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.

 تصميم الدراسة: - 

تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية التي تتمثل يف اختيار مجموعتني إحداهام تجريبية   

 واألخرى ضابطة, وميكن التعبري عن تصميم الدراسة كاآليت: 

     EG  :   O1        O2       X        O3        O4  

    CG  :    O1        O2       -          O3       O4   

                                                           

      :  حيث إنَّ

   EG:  املجموعة التجريبية 

CG     املجموعة الضابطة : 

 : X   رزانو للتعلم.منوذج ما باستخدام املعالجة   

 النموذج االعتيادي  يف التدريس.    -
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  : O1 الطلبة املدريس السابق يف اللغة العربية.   تحصيل 

  :O2  . االختبار القبيل يف التعبري الشفوي من إعداد الباحث 

  O3 . االختبار البعدي للمفاهيم النحوية من إعداد الباحث : 

  O4الشفوي من إعداد الباحث. : االختبار البعدي يف التعبري 

 متغريات الدراسة:  

 املتغري املستقل:

 منوذج التدريس وله ومستويان:

 النموذج االعتيادي يف التدريس . -منوذج مارزانو يف التدريس.            -   

 املتغري املعدل : 

 إناث -           ذكور        -الجنس وله مستويان:                 

  التابع:املتغري  

 تنمية مهارات التعبري الشفوي. -           تنمية املفاهيم النحوية. -

 املعالجة اإلحصائية:  

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية اآلتية:   

 املتوسطات الحسابية, واالنحرافات املعيارية. -

 لطلبة يف املجموعتني .لنتائج ا ANCOVA) تحليل التغاير الثنايئ ) -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

لم ثر استخدام منوذج مارزانو للتعيتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة, لتعرف أ        

يف تنمية املفاهيم النحوية, ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع األسايس يف املدارس 

 ,ديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة, مقارنة بالنموذج االعتيادي يف التدريسالحكومية التابعة مل

 وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة, والتحقق من فرضياتها. وفيام يأيت نتائج الدراسة بناء عىل أسئلتها: 

 : اآلتينيوذلك من خالل اإلجابة عن السؤالني :تنمية املفاهيم النحويةأوال : النتائج املتعلقة ب 

ثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة الصف السابع األسايس أ ما   - 

يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة بالنموذج االعتيادي يف 

 التدريس ؟.

تدريس) منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي( يف هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج ال-

 تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة الصف السابع األسايس يف األردن؟.

لإلجابة عن هذين السؤالني حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد الدراسة      

نموذج )منوذج مارزانو للتعلم والريي : منوذج  التدريس البعدي, وفقا ملتغاملفاهيم النحوية عىل اختبار 

 , والجنس )ذكور, وإناث( , والجدول اآليت يبني ذلك.االعتيادي( 
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 (3الجدول )

لبعدي ااملفاهيم النحوية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار 

 التدريس والجنس وعالماتهم القبلية تبعا ملتغريي منوذج 

 العدد الجنس منوذج التدريس

 االختبار البعدي االختبار القبيل

 املتوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري

 منوذج مارزانو للتعلم

 13.177 68.68 15.92 44.03 38 ذكور

 16.595 75.08 17.66 58.28 36 إناث

 15.179 71.80 18.15 50.96 74 املجموع

 النموذج االعتيادي

 13.008 64.27 14.73 39.51 37 ذكور

 16.967 70.28 15.32 59.72 36 إناث

 15.287 67.23 18.06 49.48 73 املجموع

 13.193 66.51 15.41 41.80 75 ذكور املجموع

 16.838 72.68 16.43 59.00 72 إناث

 15.352 69.53 18.06 50.22 147 املجموع

 

عدي, الباملفاهيم النحوية ( أّن املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار 3يالحظ من الجدول )  

( ,وهو أعىل من املتوسط الحسايب ألداء 71.80قد بلغ ) مارزانو للتعلمالذين درسوا باستخدام منوذج 

(. كام بلغ املتوسط الحسايب 67.23غ)إفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام النموذج االعتيادي والذي بل

 ( وهو أعىل من املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة من الذكور الذي 72.68لإلناث)
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( تم α =1.12(.وملعرفة ما إذا كانت املتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )66.51لغ)ب

وذج التدريس والتفاعل بينها وبني الجنس (, ألثر منANCOVAاملصاحب )  الثنايئإجراء تحليل التباين 

 و الجدول اآليت يبني نتائج التحليل.

 (4الجدول )

(  ألداء  أفراد الدراسة عىل اختبار املفاهيم النحوية ANCOVAنتائج تحليل التباين الثنايئ املصاحب )

 البعدي تبعا ملتغريي منوذج التدريس والجنس والتفاعل بينهام

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة اإلحصايئ

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 0.000 184.194 18199.235 1 18199.235 االختبار القبيل

 0.034 4.605 454.953 1 454.953 منوذج التدريس

 0.002 10.277 1015.412 1 1015.412 الجنس

 0.164 1.957 193.364 1 193.364 الجنس× منوذج التدريس 

   98.805 142 14030.245 الخطأ 

    146 34410.612 املجموع 

    

و مبستوى داللة (4.605)أن قيمة ) ف ( بالنسبـة لنموذج التدريس بلغت  4)يظهر من الجـدول )  

( مام يدل عىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي أداء مجموعتي الدراسة عىل 0.034يساوي )

, وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية األوىل التي تنص عىل: أنه ال يوجد هيم النحوية البعدياختبار املفا

تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة الصف السابع ( يف α =0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 .منوذج مارزانو للتعلمتعزى إىل استخدام األسايس 
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ف ( بالنسبـة للتفاعل بني منوذج التدريس والجنس بلغت ( أيضا أن قيمة ) 5ويتضح من الجدول )   

(, مام يدل عىل عدم وجود أثر للتفاعل بني منوذج التدريس 0.164, ومبستوى داللة يساوي )( 1.957)

والجنس, وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية الثانية التي تنص:عىل أنه    ال يوجد تفاعل ذو داللة 

( بني متوسطي عالمات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف تنمية α  =1.12إحصائية عند مستوى )

املفاهيم النحوية لدى طلبة املرحلة األساسية تعزى إىل التفاعل بني الجنس, واستخدام منوذج 

(. واستخراجت املتوسطات الحسابية املعدلة, منوذج مارزانو للتعلم  والنموذج االعتياديالتدريس)

 الفروق اإلحصائية دالة, والتي تظهر يف الجدول اآليت: ملعرفة لصالح من كانت

املتوسطات الحسابية واألخطاء املعيارية املعدلة ألداء مجموعات الدراسة عىل اختبار     (5الجدول )

 تبعا ملتغريي منوذج التدريس والجنساملفاهيم النحوية 

 املتوسط الحسايب العدد الجنس النموذج
 الخطأ

 املعياري 

 مارزانو للتعلممنوذج 

 1.65 73.07 38 ذكور

 1.71 69.38 36 إناث

 1.16 71.23 74 املجموع

 النموذج االعتيادي

 

 1.73 71.85 37 ذكور

 1.73 63.55 36 إناث

 1.16 67.70 73 املجموع

 املجموع

 1.23 72.46 75 ذكور

 1.26 66.47 72 إناث

 0.82 69.47 147 املجموع
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ام باستخد( أّن املتوسط الحسايب املعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت 5ل )يالحظ من الجدو    

( يف حني بلغ املتوسط الحسايب للمجموعة الضابطة التي تعلمت 71.23بلغ )منوذج مارزانو للتعلم 

وهذا يدل عىل أّن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت ( 67.70بالنموذج االعتيادي )

 . املفاهيم النحويةيف اختبار ام منوذج مارزانو للتعلم باستخد

 :وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني :تنمية مهارات التعبري الشفويثانياً: النتائج املتعلقة ب

ثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع أ ما  -  

دارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة, بالنموذج األسايس يف امل

 االعتيادي يف التدريس؟.

هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس) منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي(  -

 األردن؟.يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع األسايس يف 

لإلجابة عن هذين السؤالني حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد الدراسة      

تعلم , )منوذج مارزانو للالبعدي, وفقا ملتغريي : منوذج  التدريس:  مهارات التعبري الشفويعىل اختبار 

  يبني ذلك, والجنس)ذكور,وإناث( , والجدول اآليتوالنموذج االعتيادي( 

 ((6الجدول 

 ويمهارات التعبري الشفاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار 

 البعدي وعالماتهم القبلية تبعا ملتغريي منوذج التدريس والجنس .

 العدد الجنس منوذج التدريس

 االختبار البعدي االختبار القبيل

 املتوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري

 املتوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري
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 منوذج مارزانو للتعلم

 16.35 71.11 16.37 52.82 38 ذكور

 15.03 74.64 17.54 60.08 36 إناث

 15.72 72.82 17.23 56.35 74 املجموع

 النموذج االعتيادي

 15.58 67.24 15.73 51.76 37 ذكور

 16.31 66.28 15.21 57.61 36 إناث

 15.84 66.77 15.65 54.64 73 املجموع

 15.99 69.20 15.96 52.29 75 ذكور املجموع

 16.13 70.46 16.35 58.85 72 إناث

 16.02 69.82 16.43 55.50 147 املجموع

    

 مهارات التعبري الشفوي( أن املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار 6يالحظ من الجدول ) 

( وهو أعىل من املتوسط الحسايب 72.82قد بلغ )مارزانو للتعلم بعدي, الذين درسوا باستخدام منوذج ال

(. كام بلغ املتوسط 66.77ألداء إفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام النموذج االعتيادي الذي بلغ)

اإلناث الذي  ( وهو أعىل من املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة من70.46الحسايب للذكور )

( α  =1.12(. وملعرفة ما إذا كانت املتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )69.20بلغ)

(, ألثر منوذج التدريس والتفاعل بينها وبني الجنس. ANCOVAاملصاحب )  الثنايئأجري تحليل التباين 

 والجدول اآليت يبني نتائج التحليل.
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 (7الجدول )

(  ألداء  أفراد الدراسة عىل اختبار مهارات التعبري ANCOVAاين الثنايئ املصاحب )نتائج تحليل التب

 الشفوي البعدي تبعا ملتغريي منوذج التدريس والجنس والتفاعل بينهام

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة اإلحصايئ

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 0.535 0.386 97.3 1 97.3 االختبار القبيل

 0.023 5.274 1327.947 1 1327.947 منوذج التدريس

 0.723 0.127 31.863 1 31.863 الجنس

 0.399 0.715 179.905 1 179.905 الجنس× منوذج التدريس 

   251.779 142 35752.617 الخطأ 

    146 37446.041 املجموع 

    

و مبستوى داللة  (5.274)لنموذج التدريس بلغت  أّن قيمة) ف( بالنسبة 7)يظهر من الجـدول )  

( مام يدل عىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطات أداء مجموعتي الدراسة 0.023يساوي )

 , وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص عىل:اختبار مهارات التعبري الشفوي البعديعىل 

( بني متوسطي عالمات طلبة املجموعتني α =0.05ند مستوى )أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ع

عزى إىل تتنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع األسايس الضابطة والتجريبية يف 

 .منوذج التدريس )منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتيادي (استخدام 
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ـة للتفاعل بني منوذج التدريس والجنس بلغت ( أيضا أّن قيمة ) ف ( بالنسب7ويتضح من الجدول )   

(, مام يدل عىل عدم وجود أثر للتفاعل بني منوذج التدريس 0.399, و مبستوى داللة يساوي )( 0.715)

والجنس, وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية الرابعة التي: تنص عىل أنه ال يوجد تفاعل ذو داللة 

سطي عالمات املجموعتني الضابط والتجريبية يف تنمية ( بني متوα  =1.12إحصائية عند مستوى )

لدى طلبة املرحلة األساسية, تعزى للتفاعل بني الجنس واستخدام منوذج  مهارات التعبري الشفوي

(. واستخرجت املتوسطات الحسابية املعدلة, ملعرفة منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتياديالتدريس)

 ائية دالة, التي تظهر يف الجدول اآليت: لصالح من كانت الفروق اإلحص

املتوسطات الحسابية واألخطاء املعيارية املعدلة ألداء مجموعات الدراسة عىل اختبار .......(8الجدول )

 تبعا ملتغريي منوذج التدريس والجنس مهارات التعبري الشفوي

 الخطأ املعياري املتوسط الحسايب العدد الجنس النموذج

 ممنوذج مارزانو للتعل

 2.58 71.24 38 ذكور

 2.67 74.41 36 إناث

 1.85 72.82 74 املجموع

 النموذج االعتيادي

 

 2.63 67.43 37 ذكور

 2.65 66.17 36 إناث

 1.86 66.80 73 املجموع

 املجموع

 1.85 69.34 75 ذكور

 1.89 70.29 72 إناث

 1.31 69.81 147 املجموع
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ام باستخدأّن املتوسط الحسايب املعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت  ( 8يالحظ من الجدول )  

(, يف حني بلغ املتوسط الحسايب للمجموعة الضابطة التي تعلمت 72.82بلغ ) منوذج مارزانو للتعلم

وهذا يدل عىل أن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت (, 66.80بالنموذج االعتيادي )

 مهارات التعبري الشفوييف اختبار وذج مارزانو للتعلم باستخدام من
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية       

تائج, ن العديد من النوالتعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن . وقد أسفرت الدراسة ع

 التي ستتم مناقشتها يف هذا الفصل, إضافة إىل أهم التوصيات.

وقد أظهرت نتائج السؤال األول الذي ينص عىل: ما أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية     

 ةيباملفاهيم النحوية لدى طلبة الصف السابع األسايس يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرت 

 والتعليم ملنطقة الطفيلة مقارنة بالنموذج االعتيادي يف التدريس ؟.

أّن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسطي عالمات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية    

والضابطة عىل اختبار املفاهيم النحوية ,وقد كان التفوق يف تنمية املفاهيم النحوية لصالح أفراد 

ين درسوا باستخدام منوذج مارزانو للتعلم , إذ بلغ املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة عىل الدراسة الذ

( , مقارنة بنظرائهم الذين درسوا بالنموذج االعتيادي الذي بلغ 71.80البعدي )املفاهيم النحوية اختبار 

(67.23 .) 

اءات التدريسية التي تم اتباعها مع اإلجر  وهذا يدلل عىل فاعلية هذا النموذج يف التدريس من خالل    

طلبة املجموعة التجريبية, وفق منوذج أبعاد التعلم ملارزانو, كانت تهتم بتقديم املفاهيم, واملعلومات, 

واألفكار يف بداية كل درس من الدروس عىل شكل أسئلة متنوعة تساعد عىل إدراك الخصائص والعالقات 

لومات وتحليلها, وتصنيفها, وتحديد أوجه التشابه واالختالف بينها املشرتكة بني املعارف واألفكار واملع

ومقارنتها باملعلومات واألفكار التي ميتلكها املتعلم يف بنيته املعرفية وإّن األنشطة التي تم تقدميها 

للطلبة وشاركوا يف تنفيذها, كانت تتضمن عدداً من األسئلة املثرية للتفكري, وتتطلب منهم إعادة صياغة 

املفاهيم لإلجابة عن األسئلة التي تطرحها األنشطة, بهدف الوصول إىل نتائج صحيحة لهذه األنشطة , 

وتفسريها, مام أدى إىل مساعدة الطلبة عىل اكتشاف معارف, و معلومات جديدة, تم ربطها بالخربات 

 السابقة للمتعلم األمر الذي أسهم يف تنمية املفاهيم النحوية .
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ريس بنموذج أبعاد التعلم ملارزانو يؤكد فاعلية املتعلم داخل املوقف التعليمي من خالل إّن التد     

املشاركة يف األنشطة, والتعاون يف التفكري, املثابرة عىل الوصول إىل حلول لألنشطة, وهذه السلوكات كام 

 وكانت تسهم يف تنمية واستيعاب املفاهيم النحوية 

نمية العادات العقلية واستيعابها , أما الطريقة املتبعة يف املدرسة التي التي تؤثر بصورة إيجابية يف ت 

تبنتها املجموعة الضابطة فكانت تهتم بتقديم كم كبري من املعلومات الجاهزة من دون توضيح ما بينها 

من ترابط أو كيفية توظيفها يف املواقف التعليمية األخرى, كام وأنها تؤكد حفظ املعلومات التي 

نها موضوعات التعلم من دون القيام مبامرسة عادات العقل واسرتجاعها كاملثابرة أو استخدام تتضم

 املعلومات السابقة, والتساؤل و التفكري التباديل وهو ما أدى إىل تفوق املجموعة التجريبية .

 2003,  ؛  البعيل Dugari,1994وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات , كدراسة )   

( إذ إّن نتائج هذه الدراسات اتفقت مع نتائج هذه الدراسة يف أّن استخدام هذا النموذج 2003؛أبوبكر,

 .  تحسني التحصيل الدرايس يؤدي إىل 

فيام يتعلق بنتائج السؤال الثاين الذي ينص : هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس و   

نموذج االعتيادي( يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طلبة املرحلة األساسية يف ) منوذج مارزانو للتعلم وال

 األردن ؟ .

فبالنظر إىل نتائج الدراسة , يتضح عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني أداء أفراد الدراسة الذين  

ادي موذج االعتيدرسوا باستخدام منوذج مارزانو للتعلم وأداء أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام الن

عىل اختبار املفاهيم النحوية تعزى إىل التفاعل بني منوذج التدريس وجنس الطالب . وقد يعزى ذلك إىل 

عدم تأثر جنس الطلبة كونهم ذكورا أو إناثاً بالطريقة التي يستخدمها معلم أو معلمة اللغة العربية يف 

 تدريس املفاهيم النحوية.

 دالة بني الذكور واإلناث يف اكتساب املفاهيم النحوية إىل اآليت:  وقد يعود عدم وجود فروق     

انتامء أفراد الدراسة إىل مرحلة عمرية , ومستوى صفي واحد هو الصف السابع األسايس ويدرسون -

 املقررات الدراسية نفسها يف بيئات تعليمية متشابهة .
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بية للذكور واإلناث عىل حد سواء يف تعلم الفرص املتساوية التي يعطيها معلم ومعلمة اللغة العر  -

 املفاهيم النحوية. 

 تشابه الذكور واإلناث يف ظروفهم االجتامعية واالقتصادية والثقافية . -

اهتامم طلبة عينة الدراسة ) الذكور واإلناث ( عىل حد سواء مبادة اللغة العربية بشكل عام ومادة   -

 النحو بشكل خاص . 

نهاج اللغة العربية يف املرحلة األساسية يوفر فرصاً تعليمية متساوية لطلبة هذه إن أهداف تدريس م -

 املرحلة.  

 لذا فمن الطبيعي أن قدراتهم يف اكتساب املفاهيم النحوية جاءت متامثلة وجاءت النتائج متشابهة  .

مية مهارات تعلم يف تنثر استخدام منوذج مارزانو للأ ما وفيام يتعلق بنتائج السؤال الثالث الذي ينص :   

التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع األسايس يف املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم 

 ملنطقة الطفيلة مقارنة بالنموذج االعتيادي يف التدريس ؟

طي توسفقد بينت نتائج الدراسة املتعلقة بهذا السؤال أّن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني م 

 عالمات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عىل اختبار مهارات التعبري الشفوي.

وقد كان التفوق يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لصالح أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام منوذج   

ي رات التعبري الشفو مهامارزانو للتعلم , إذ بلغ املتوسط الحسايب ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار 

 (.     66.77( مقارنة بنظرائهم الذين درسوا بالنموذج االعتيادي والذي بلغ)72.82البعدي, )

وهذا يدلل عىل فاعلية هذا النموذج يف التدريس من خالل تنمية مهارات التعبري الشفوي عند        

 الطلبة وسالمة النطق وحرية التعبري . 

تخدام منوذج مارزانو للتعلم إىل أنه يجعل من املتعلم فاعالً ايجابياَ وباحثاَ كام يعود سبب تفوق اس   

عن املعلومات , ويجعله محوراَ للعملية التعليمية التعلمية من خالل تكليفه بأعامل, أو واجبات أو 

 مهام أو مشكالت ويطلب إليه البحث والتقّص عن حلول لها  , 
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لبة عاونية بني الطلبة أنفسهم وبني الطلبة ومعلمهم , فهو يجعل الطكام أنه يقوم بتهيئة بيئة تعليمية ت

يتعلمون من خالل مجموعات متعاونة , وهذا يؤدي إىل تهيئة مناخ يسوده التعاون بني الطلبة وبالتايل 

زيادة تشجيعهم يف أثناء التعلم وإقبالهم عىل تعلم املحتوى بحامس وفاعلية والتوصل إىل نتائج سليمة 

 ها ومناقشتها ومراجعتها  للتأكد من صحتها وتصويب ما بها من أخطاء  قبل عرضها عىل املعلم . وتدوين

وميكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن استخدام منوذج مارزانو للتعلم يوفر جواً ايجابيا يحفز     

مية يجعل املادة التعليالطلبة, ويدفعهم للتعبري الشفوي عن املعلومات الجديدة , واإلضافة لها, مام 

مشوقة لهم , وتزيد من مهارات املشاركة الفاعلة, وذلك بإبداء آرائهم والتعبري عن مشاعرهم دون 

 خوف أو تردد, وربط القضايا املطروحة للنقاش بحياتهم أو مبوقف حيايت صادفوه أو سمعوا به.

شاط مستمر يقوم به الطالب عندما باإلضافة إىل أن التعلم باستخدام هذا النموذج  يعد مبثابة ن   

ًً يف سبيل الوصول إىل حل هذه  يواجه مشكلة أو مهمة متس حياته فتولد لديه طاقة ذاتية تجعله مثابراً

أنًّ الفرد يتوصل إىل املعارف  (1998مارزانو, وآخرون ) املشكلة وانجاز تلك املهمة,  كام يرى 

 .  خرباته وتفرسها مع متغريات العامل من حوله واملعلومات من خالل بناء منظومة معرفية تنظم 

كذلك املعلم الذي يدرس بهذا النموذج  يساعد الطلبة عىل الشعور بأنهم محط اهتاممه ومقبولون     

منه, وزمالئهم, وعىل جعل غرفة الصف مكانا مريحا ومرتبا , فهو يبتسم بوجوههم, ويتحرك بينهم 

ء أكانت صحيحة أم خطأ كام يعمل عىل تقديم التوجيهات , ويقرتب منهم ,ويقدر االستجابات سوا

والتلميحات التي تساعد الطلبة عىل التوصل إىل اإلجابة الصحيحة , ويتيح الوقت الكايف لإلجابة عن 

األسئلة عندما تتأخر استجاباتهم, كام أن املعلم يخطط ويستخدم أساليب تجعل من املواقف التعليمية 

ورية للطلبة, ومناسبة ملستوى فهمهم ويف مجال اهتاممهم كل هذا يجعل الصفية ذات قيمة, ورض 

كام أنَّ العالقة القوية بني النحو, والتعبري الشفوي, فالنحو من الوسائل  الطلبة يعربون عن آرائهم بحرية,

الب طاملعينة عىل التعبري الشفوي, وإنَّ مجالها فرصة جيدة للتدريب عىل هذا النوع من التعبري؛ ألن ال

عندما يسمع لغة سليمة فإنه يحاكيها, ويعّد التعبري الشفوي مجاالً رحباً لتطبيق القواعد النحوية التي 

 تعلمها الطالب يف درس القواعد .
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هل هناك تفاعل بني الجنس واستخدام منوذج التدريس) فيام يتعلق بالسؤال الرابع الذي ينص :   

ادي( يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف السابع منوذج مارزانو للتعلم والنموذج االعتي

 األسايس يف األردن؟

فبالنظر إىل نتائج الدراسة , يتضح عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني أداء أفراد الدراسة الذين      

ادي موذج االعتيدرسوا باستخدام منوذج مارزانو للتعلم, وأداء أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام الن

عىل اختبار مهارات التعبري الشفوي تعزى إىل التفاعل بني منوذج التدريس وجنس الطالب . وقد يعود 

ذلك إىل عدم تأثر جنس الطلبة )ذكورا أو إناثا( بالطريقة التي يستخدمها معلم أو معلمة اللغة العربية 

 يف تدريس مهارات التعبري الشفوي .

التي يتعامل بها الطالب منذ مراحل منوه األوىل قبل  وي املهارة اللغوية األوىلويعد التعبري الشف    

املرحلة لغة البيت والرفاق ومع دخول املدرسة يبدأ تعليمه املنظم  املدرسة وتكون اللغة يف هذه

 ( التعبري الشفوي مصاحباً لإلنسان حتى نهاية حياته, ومبا أن أفراد الدراسة ) الذكور واإلناث ويظل

ينتمون إىل املرحلة العمرية نفسها واملستوى الصفي نفسه , فمن الطبيعي أن تكون قدراتهم عىل 

 التعبري الشفوي متامثلة .
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 التوصيات واملقرتحات: 

بناًء عىل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي بينت تفوق  استخدام منوذج مارزانو ألبعاد      

مية املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية , فإنه التعلم وفاعليته يف تن

ميكن تقديم بعض التوصيات واملقرتحات للقامئني عىل العملية الرتبوية والباحثني الرتبويني التي قد 

 تساعد أو تسهم يف رفع العملية التعليمية إىل املستوى املنشود , وهذه التوصيات هي :

ورشات عمل ؛ لتدريب معلمي اللغة العربية عىل اإلفادة من استخدام منوذج مارزانو ألبعاد عقد - 

 التعلم يف التدريس.

تشجيع املختصني الذين يشاركون يف تأليف الكتب املدرسية املقررة يف اللغة العربية عىل اإلفادة من  -

 إعداد دليل معلم اللغة العربية.   استخدام هذا النموذج عند عرض املحتوى العلمي لهذه الكتب, وعند

تشجيع معلمي اللغة العربية عىل استخدام منوذج مارزانو يف تدريس النحو العريب ويف تدريس التعبري  -

 الشفوي لطلبة املرحلة األساسية .

إجراء مزيد من الدراسات الستقصاء فاعلية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس فروع -

 .  العربية األخرىاللغة 
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 املراجع

 

 أوال املراجع العربية 

(.مستوى األداء النحوي عند طلبة املرحلة  الثانوية يف األردن.رسالة ماجستري , 1990إبداح , فوزية ) -

 غري منشورة , جامعة الريموك .

 الثة , الجزء. الخصائص, تحقيق محمد عيل النجار , بريوت : دار الهدى, الطبعة الث 1986))ابن جني  -

 األول.  

 , بريوت: دار بريوت.15. لسان العرب ح 1986)منظور, أبو الفضل جامل الدين )ابن  -

( .أثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تحصيل طالب املرحلة 2003أبو بكر,عبد اللطيف عبد القادر )-

 .  21-47( ص ص24رفة,  العدد )الثانوية بسلطنة عامن للبالغة واتجاهاتهم نحوها. مجلة القراءة واملع

 (. طرائق تدريس اللغة العربية,عامن : دار الفكر.2007, زكريا إسامعيل )أبو الضبعات  -

( . األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية , عامن:  دار مجدالوي للنرش 1999أبو مغيل , سميح ) -

 والتوزيع .

تدريس اللغة العربية. الطبعة الثانية . عامن : دار املناهج ( . أساليب وطرق 2002, فؤاد ) أبو الهيجاء -

 للنرش والتوزيع .

. أثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تدريس النحو عىل التحصيل واالتجاه 2005)األدغم , رضا احمد ) -

( 47)وتحسني األداء اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عامن, مجلة كلية الرتبية, العدد 

 .26-290ص ص

( . رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك , الجزء األول , قدم له 1998األشموين , أبو الحسن نور الدين )  -

 ووضع هوامشه وفهارسه حسن محمد , بريوت : دار الكتب العلمية. 

( .املعجم 1987أنيس , إبراهيم  , منترص , عبد الحليم , الصوالحي ,عطية ,احمد , محمد خلف الله ) -

 الوسيط , القاهرة: مطبعة املعارف. 
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 (.أصول تدريس العربية بني النظرية واملامرسة . عامن: دار الفكر .2000البجة, عبد الفتاح ) -

(. أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها, العني : دار الكتاب 2005البجة, عبد الفتاح ) -

 الجامعي .

( . فاعلية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس العلوم  2003لعزيز )البعيل, إبراهيم عبد ا - 

 6(4)يف التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي مجلة الرتبية العلمية, 

 .  94-65 .ص ص

. القاهرة: دار الفكر  ( . الذكاءات املتعددة والفهم : تنمية وتعميق2003جابر ,جابر عبد الحميد )  -

 العريب .

 . عامن :دار الفكر(. تدريس اللغة العربية , مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية 2002جابر, وليد احمد ) -

 للطباعة والنرش . 

سرتاتيجيتي االستقصاء الحر واالستقصاء املوجه يف تنمية مهارات ا( . اثر 2007درويش , ختام احمد ) -

طالبات املرحلة األساسية. أطروحة دكتوراه, غري منشورة, جامعة عامن العربية, التعبري الشفوي لدى 

 األردن. –عامن 

للنرش    ( . أساليب تدريس اللغة العربية. عامن: دار املناهج   2004الدليمي, كامل محمود )   - 

 والتوزيع.

عامن : دار    .لغة العربية( . الطرائق العملية يف تدريس ال2003سعاد ) الدليمي , طه ؛ الوائيل, -

 الرشوق .

( . اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية . اربد : عامل الكتب 2005الدليمي , طه ؛ الوائيل, سعاد ) -

. 

( . أثر برمجية تعليمية يف تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طالب 2004رواشده , محمد جمعه ) -

أطروحة دكتوراه غري منشورة, جامعة عامن العربية, تويات بلوم. املرحلة األساسية يف األردن وفقا ملس

 األردن. –عامن 
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 ( . فن الكتابة والتعبري . عامن : مكتبة الرسالة.2006زايد , فهد خليل والسعدي , فاطمة ) -

(. اسرتاتيجيات التدريس ,رؤية معارصة لطرق التعليم والتعلم, القاهرة : 2003زيتون , حسن حسني ) -

  الكتب .عامل

 . مناهج الدراسات االجتامعية, بريوت : دار العلم للماليني.1984)سعادة , جودت ) - 

العملية.      فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعاتها املسلكية وأمناطها (. 1986سمك, محمد)  - 

 القاهرة: مكتبة االنجلو املرصية. 

 لغوية, القاهرة :   دار الفكر العريب. . فن التدريس للرتبية ال1998)سمك, محمد )  -

( . استقصاء أثر اسرتاتيجيه مبنية عىل منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف 2007السالمات , محمد خري ) -

التحصيل للمفاهيم الفيزيائية ومهارات التفكري الناقد واالتجاهات نحو مادة الفيزياء . لدى طالب 

 األردن.–غري منشورة, جامعة عامن العربية, عامن  املرحلة األساسية, أطروحة دكتوراه

( . أثر التدريب عىل منوذج أبعاد التعلم يف األداء التدرييس 2004سليامن , محمود جالل الدين ) -

 . 47-83ص ص 38)للطالب املعلمني بشعبة اللغة العربية . مجلة القراءة واملعرفة . العد)

 بني الواقع والطموح. دمشق : دار طالس للدراسات.( . تعلم اللغة 1988السيد, محمود )-  

 (. املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية . كلية الرتبية, جامعة دمشق.1997السيد, محمود )  - 

(. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق . الطبعة الرابعة, القاهرة :الدار  2000شحاته , حسن ) -

 املرصية اللبنانية .

( . ملاذا التعبري يصعب عىل الطالب وال يعتربه ممتعا؟  منتديات صاللة 2005شعالن , راشد محمد )  ال -

 هوست .  
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( . فعالية اسرتاتيجية مقرتحة قامئة عىل 2000صربي , ماهر إسامعيل  وإبراهيم , محمد تاج الدين ) -

يكا الكم البديلة حول مفاهيم ميكان بعض مناذج التعلم البنايئ وخرائط أساليب التعلم يف تعديل األفكار

وأثرها عىل أساليب التعلم لدى معلامت العلوم قبل الخدمه باململكة العربية السعودية . رسالة الخليج 

 .49-137( ص ص 77العريب , مكتب الرتبية العريب لدول الخليج , العدد )

املكتبة       طبيقا , بريوت: (. اللغة العربية وطرق التدريس نظرية وت1988الصمييل , يوسف )  -

 العرصية .

(. أثر استخدام برنامج قائم عىل األلعاب اللغوية يف تنمية األمناط 2004الصويريك , محمد عيل ) -

اللغوية ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف الرابع األسايس يف األردن . أطروحة دكتوراه غري 

 األردن. –منشورة, جامعة عامن العربية, عامن 

( . التعبري الشفوي : حقيقته , واقعه , أهدافه , مهاراته, طرق تدريسه , 2006الصويريك , محمد عيل ) -

 وتقوميه . عامن : دار املسرية . 

(. تدريس العربية يف التعليم العام, نظريات وتجارب. القاهرة: 2000طعيمة, رشدي ومناع , محمد ) -

 دار الفكر.

( . مستويات املعرفة النحوية لدى طلبة الصف العارش األسايس وبرنامج  2000طقاطق, محمد ) - 

 األردن. –عالجي مقرتح لبعضها . أطروحة دكتوراه, غري منشورة, جامعة عامن العربية, عامن 

(. تصميم برنامج مبني عىل التدريس الدرامي وأثره يف تطوير مهارات التعبري 2007الطورة, هارون ) -

لبة الحلقة األوىل من مرحلة التعليم األسايس يف األردن. أطروحة دكتوراة , غري منشورة, الشفوي لدى ط

 األردن. –جامعة عامن العربية, عامن 

( . املهارات القرائية  الكتابية ) طرائق تدريسها (2005عاشور , راتب ومقدادي, محمد فخري  -

 ع .واسرتاتيجياتها ( . عامن : دار املسرية للنرش والتوزي
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 (. طرق تعليم اللغة العربية . القاهرة: مكتبة النهضة املرصية.1996عبد القادر , محمد أحمد ) -

( . تنمية مهارة الكتابة الوظيفية لدى طالب اللغة العربية يف كليات املجتمع 1996عبيد ,حسني ) -

 م: السودان .األردنية . أطروحة دكتوراة, غري منشورة, جامعة أم درمان اإلسالمية, الخرطو 

 ( . فنون اللغة العربية,اإلسكندرية:مركز اإلسكندرية للكتاب.2000عرص, حسني عبد الباري ) -

( . قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها . الطبعة الثانية , 2005عرص, حسني عبد الباري) - 

 اإلسكندرية : املكتب العريب الحديث .

, 5تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية  , الطبعة الثانية, ج(. طرق 1990عطا, إبراهيم محمد ) -

 القاهرة : مكتبة النهضة املرصية .

 ( .املرجع يف تدريس اللغة العربية . القاهرة : مركز الكتاب للنرش .2005عطا ,إبراهيم محمد) -

  .: دار الفكر اللبناين( . نشأة النحو العريب يف مدرستي البرصة والكوفة , بريوت 1992عالمه, طالل ) -

(. مستوى التحصيل عند طلبة تخصص اللغة العربية يف معاهد املعلمني 1978عليان, هشام ) -

 األردن. –واملعلامت يف األردن. رسالة ماجستري, غري منشورة, الجامعة األردنية:عامن 

 سة الرسالة .( . اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية . بريوت : مؤس2002عامر, سام ) -

( . "قواعد اللغة العربية وأهميتها ومشكالت تعلمها " الرتبية املستمرة , العدد 1982غلوم, عائشة ) -

 الخامس , السنة الثالثة , مركز تدريب قيادات تعليم الكبار لدول الخليج العريب , البحرين.

: دار الفكر للطباعة والنرش  (. املدخل إىل التدريس , عامن2003الفتالوي , سهيلة محسن كاظم ) -

 والتوزيع .

( .مدرس تدريس القواعد اللغوية باملرحلة االبتدائية, مجلة كلية الرتبية,  2001فضل الله, محمد ) -

 .  65-95(  ص ص 18, العدد )16)السنة)

: عامل ة( . عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها : تعليمها وتقوميها. القاهر 2003فضل الله, محمد ) - 

 الكتب .
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 ( . عادات العقل . عامن : مركز ديبونو لتعليم التفكري2007قطامي, يوسف ) -

(. مستوى تحصيل طلبة الجامعات األردنية يف النحو العريب.  رسالة ماجستري, 2003كريشان, أماين ) -

 األردن. –غري منشورة, جامعة عامن العربية, عامن 

( . تقويم مهارات التعبري الشفوي لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية . 1997الكلباين, زونية بنت سعيد ) -

 رسالة ماجستري غري منشورة , كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية , عامن.

( أبعاد التعلم دليل املعلم , ترجمة جابر عبد 1998), وبيكرنج ,واريدوندو , وبالكبورنمارزانو  -

 .القاهرة :دار قباء للطباعة والنرشالحميد, صفاء األعرس, نادية رشيف, 

 (. أبعاد التعلم : بناء مختلف للفصل املدريس .1999) , وبيكرنج, واريدوندو , وبالكبورنمارزانو -

 .ترجمة جابر عبد الحميد, صفاء األعرس, نادية رشيف, القاهرة : دار قباء للطباعة والنرش

التعلم تقويم األداء باستخدام منوذج أبعاد التعلم,  ( . أبعاد 2000مارزانو , وبيكرنج , د .ومكتي ) - 

 ترجمة جابر عبد الحميد, صفاء األعرس, نادية رشيف, القاهرة : دار قباء للطباعة والنرش .

(.تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته, الكويت :دار الفكر 2000مجاور, محمد ) -

 العريب .

( . أثر استخدام األلعاب اللغوية يف تدريس القواعد النحوية عىل تنمية 2003مد )مرغني , أماين حا -

بعض مهارات التحدث لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي . رسالة ماجستري, غري منشورة, جامعة أسيوط 

. 

حوث ب. تدريس التعبري بني املوضوعات السائدة والوظيفية. املجلة العربية لل1988)مدكور,عيل احمد ) -

 . 65-34(ص ص24( ,العدد)8الرتبوية الحديثة, املجلد )

 (. طرق تدريس اللغة العربية . عامن : دار املسرية.2007مدكور,عيل احمد) -

( .مهارات االتصال لإلعالميني والرتبويني والدعاة, سلسلة دراسات وبحوث, مرص : 1999منري , محمد )  -

 دار الفجر للنرش والتوزيع .
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 .175-194( ص ص  4(, السنة)11( .نظرات يف تيسري النحو, األفاق, العدد)2004طا )موىس ,ع -

( . آراء طلبة الصف الثاين الثانوي يف األردن حول مدى توظيف عمليات 1999نرص , حمدان عيل ) -

 .223-227( ص ص 3, العدد )15)اإلنشاء يف مواقف الكتابة التعبريية. مجلة جامعة دمشق  , املجلد) 

للنرش    (.علم النفس الرتبوي .الطبعة الرابعة , عامن:دار الفرقان   2003نشوايت ,عبد املجيد ) -

 والتوزيع .

: بريوت    . املوجه العميل ملدرس اللغة العربية . الطبعة الثالثة, 1983)الهاشمي, عابد توفيق ) -

 مؤسسة الرسالة . 

فلسفته , واقعه , تدريسه , وأساليب تصحيحه .  ( . التعبري,2005الهاشمي, عبد الرحمن عبد عيل)-

 عامن : دار املناهج للنرش والتوزيع. 

(.دراسات يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها,  2007الهاشمي , عبدا لرحمن والعزاوي, فائزة ) - 

 عامن : الوراق للنرش والتوزيع . 

( بديل 29ول للتطوير الرتبوي . رسالة املعلم )( املؤمتر الوطني األ 1987وزارة الرتبية والتعليم ) -

 ( .3,4العددين )

 (. اإلطار العام للمناهج والتقويم . عامن: األردن.2003وزارة الرتبية والتعليم ) -

( . اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية . القاهرة: مطبعة  2000يونس , فتحي عيل ) -

 الكتاب الحديث.
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 املالحق

 (1امللحق )

   السادة أعضاء هيئة تحكيم األدلة التعليمية ومعيار تقويم األداء التعبريي واختبار اكتساب املفاهيم

 النحوية.

  

 العمل التخصص االسم الرقم

 الجامعة الهاشمية  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية أ . د طه الدليمي   -1

 مرشف تربوي   الغة العربية د. إبراهيم العوران  -5

 جامعة الطفيلة أدب جاهيل د. احمد الذنيبات     -15

 جامعة الطفيلة مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية  د . بسام املرايف  -4

 جامعة الطفيلة اللغة العربية د.   خالد البداينه -11

 جامعة الطفيلة اللغة العربية د . سالمة الغريب   -5

 مرشف تربوي  هج وطرق تدريس اللغة العربيةمنا د .عبد الرحمن الحطيبات  -1

 مدير مدرسة  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية د. ماجد الضمور  -7

 جامعة الطفيلة مناهج وطرق تدريس اللغة العربية د. نايل الحجايا -7

 جامعة الطفيلة  اللغة العربية  د . نزار الضمور  -2

 جامعة عامن العربية  اللغة العربية  مناهج وطرق تدريس د. يوسف منارصة  -11

 مرشفة تربوية  قياس وتقويم  أروى الضمور -11

 معلم  اللغة العربية  هشام الحجايا  -17

 معلمة اللغة العربية رميا الحجايا  -12
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 (2امللحق )

 معامالت الصعوبة والتمييز الختبار املفاهيم النحوية .

معامل  رقاملفقرة

 الصعوبة 

رقم  معامل التمييز 

 الفقرة 

معامل 

 الصعوبة

 معامل التمييز

1 0.65 042 21 0.44 0.65 

2 0.71 0.48 22 0.34 0.66 

3 0.39 0.33 23 0.44 0.68 

4 0.28 0.44 24 0.78 0.33 

5 0.71 0.57 25 0.55 0.44 

6 0.61 0.67 26 0.38 0.56 

7 0.43 0,71 27 0.33 0.44 

8 0,52 0.44 28 0.67 0.29 

9 0.50 0.48 29 0.30 0.66 

10 0.61 0.44 30 0.67 0.33 

11 0.70 0.30 31 0.31 0.57 

12 0.60 0.43 32 0.52 0.48 

13 0,70 0.30 33 0.34 0.66 

14 0.61 0.45 34 0.82 0.38 

15 0.38 0.71 35 0.40 0.60 
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16 0.66 0.44 36 0.28 0.71 

17 0.33 0.44 37 0.66 0.33 

18 0.77 0.34 38 0.51 0.47 

19 0.47 0.55 39 0.62 040 

20 0.44 0.80 40 0.67 0.43 
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 (3)امللحق 

 )ورشة عمل  تدريبية(

 مقدمة:

املعلمني عىل استخدام اسرتاتيجيات, وطرائق تدريس يوفر هذا الدليل املادة التدريبية لتدريب      

تهدف إىل تنمية املفاهيم النحوية , والتعبري الشفوي لدى لطلبة الصف السابع األسايس, باستخدام 

 منوذج مارزانو ألبعاد التعلم  .

 الهدف من التدريب :

ع لنحو لطلبة الصف السابتهدف الورشة هذه إىل تعريف املعلم واملعلمة املكلفان بتدريس مادة ا     

 األسايس  وفق منوذج مارزانو للتعلم.

 األهداف العامة للورشة التدريبية :

 زيادة وعي املعلمني بوجود طرائق تدريس ميكن استخدامها يف تحسني العملية التعليمية. - 

 فية.صتهيئة الفرصة لتدريب املعلمني عىل استخدام بعض هذه الطرائق التدريسية يف الغرفة ال -

 تحسني مستوى الطلبة يف املفاهيم  النحوية. -

 

 األهداف الخاصة للورشة التدريبية :

 أن يكتسب املعلمون مهارة تدريس النحو والتعبري الشفوي باستخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم .

 أن يتعرف املعلمون خطوات تطبيق األبعاد الخمسة لنموذج مارزانو.

 صطلحات واملفاهيم الواردة يف الدليل.أن يتعرف املعلمون امل
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 املواد الالزمة: 

 كتاب لغتنا العربية للصف السابع األسايس.

 دليل املعلم .

 أوراق عمل.

 جهاز عرض الشفافيات .

 بيئة تدريبية مناسبة .

 اإلجراءات: 

األساسية  تتحديد مكان الورشة التدريبية : مكتبة مدرسة الحسا الثانوية للبنات,  و مدرسة الفوسفا 

 للبنني.) بحضور املعلم واملعلمة اللذين كلفا بالدراسة(.

أيام التدريب االثنني والثالثاء ملعلم اللغة العربية ,واألربعاء والخميس ملعلمة اللغة العربية يف األسبوع 

 األول من الفصل الدرايس الثاين .

 ( دقيقة .45عدد الجلسات : جلستان يف كل يوم , مدة كل منها )

دور املعلم : يتحدد دور املعلم من خالل وجود أوراق عمل يف دليل املعلم ويكون دوره مرشدا وموجها 

 ومساعدا ومعززا للطلبة أثناء تطبيق النموذج .
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 (1نرشة )

 عزيزي املعلم / عزيزيت املعلمة: 

 هناك بعض املفاهيم واملصطلحات التي وردت يف الدليل والبد من تذكريك بها وهي:   

 منوذج مارزانو للتعلم :  

منوذج تدرييس وضعه مارزانو وآخرون وظفه الباحث لتدريس املفاهيم النحوية ومهارات التعبري       

الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يتضمن عدة خطوات إجرائية متتابعة تركز عىل التفاعل بني خمسة 

تعلم, واكتساب املعرفة وتحقيق تكاملها, وتوسيع أبعاد متمثلة يف : اتجاهات وإدراكات ايجابية عن ال

 املعرفة وصقلها, واستخدام املعرفة عىل نحو له معنى, وتكوين عادات العقل املنتجة .

 املفاهيم النحوية:

يتضمن املفهوم النحوي املصطلحات النحوية ) املعرب واملبني, واملبتدأ والخرب والنواسخ وغريها (        

مة لكل مصطلح نحوي, ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها طالب املرحلة األساسية يف والتعريفات الالز 

الصف السابع األسايس  هذه املفاهيم النحوية املتضمنة موضوعات النحو املقررة يف كتاب لغتنا العربية 

 تفضيل لللصف السابع األسايس )املضاف إليه , النعت,  والحال , والصفة املشبهة باسم الفاعل,  واسم ا

 طرائق التدريس:

 هي الخطوات واإلجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف الصفي.     

 النموذج االعتيادي يف التدريس :

إجراءات تعليمية يستخدمها معلمو اللغة العربية يف تدريس النحو , التي يغلب عليها استخدام      

, التي تتضمن بشكل أسايس استخدام اسلوب العرض اللفظي, واألسئلة اسرتاتيجيات تدريسية مبارشة 

إلثارة النقاش بطريقة محددة تؤدي إىل توضيح املفاهيم النحوية , وأسئلة الكتاب املدريس ألغراض 

التقويم الصفي والواجب البيتي , ويقوم فيها املعلم بالدور الرئيس يف تدريس النحو بينام يكون دور 

 ا بوجه عام .املتعلم سلبي
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 املفهوم

عبارة عن تكوين عقيل أو نوع من التعليامت ينشأ عن تجريد خاصية أو أكرث من حاالت جزئية     

)أمثلة ( متعددة , يتوافر يف كل منها هذه الخاصية , حيث تعزل هذه الخاصية مام يحيط بها يف أي من 

 هذه الحاالت , وتعطى اسام أو مصطلحا .

ن املفاهيم تبنى عادة من تصورات تحصل باستخدام الحواس الخمس ومن إ ( 1984ويقول سعادة )   

الذكريات والتخيالت , ومن نتاج الفكر الخيايل , وعملية تشكيل املفهوم لدى الفرد تتم عادة أثناء 

اء نتعامله مع املثريات التي يواجهها واملواقف أو الخربات التي مير بها, فتتكون لديه صورة ذهنية عنها ب

عىل إدراكه للصفة أو ملجموعة الصفات املشرتكة بينهام وتتخذ هذه الصورة الذهنية اسام أو رمزاً خاصا 

يفيد يف الداللة عىل املفهوم إال أن تشكيل املفهوم وتعلمه ال يتوقف عند حد معني؛وإمنا ينمو ويزداد 

 عمقا واتساعا كلام منا الطلبة وازدادت معرفتهم وخربتهم  .

 (2)نرشة 

 أبعاد التعلم ملارزانو: 

إنَّ أبعاد التعلم إطار تعليمي يعتمد عىل أفضل ما يتوافر نتيجة للبحوث العلمية عن التعلم وهي      

(ملساعدة املعلمني عىل أن Dimension  of Learnin  أساسية لتعلم ناجح, صمم أبعاد التعلم 

 دام ما يعرف عن كيف يتعلم الطلبة, ويجمعيخططوا املنهج التعليمي التعلمي عىل نحو أفضل باستخ

هذا النموذج ما نرشته البحوث التعليمية والنفسية حول طرائق تعلم الطلبة يف بناء متكامل, باإلضافة 

إىل مدى واسع من االسرتاتيجيات جاءت عىل شكل حزمة مناسبة الستخدامها يف املدارس ومنت هذه 

, وبشكل أسايس فإن أبعاد الربنامج تضع األسس لربنامج الحزمة من مرشوع سابق هو أبعاد التفكري

 .   Thompson , 1999)  فاعل )

  



 

97 

 

ومنوذج التعلم يعد من النامذج الحديثة يف مجال التدريس الذي يعد مبثابة إطار  تعليمي متكامل     

ن أ لتنظيم مخرجات التعلم ,اشتق من نتائج البحوث الشاملة يف مجال املعرفة والعلم, ويستطيع 

يستخدمه املعلمون ابتداًء من مرحلة رياض األطفال وحتى املرحلة الجامعية لتحسني جودة التدريس يف 

 (.1998أي مجال من مجاالت املحتوى  )مارزانو , وآخرون ,

ويستند هذا النموذج إىل ست مسلامت تربط بشكل واضح بني التعليم والتعلم, وأهمية توظيف     

بحاثه يف العملية التعليمية , وعىل الرغم من تشابك العمليات وتفاعلها التي نتائج نظريات التعلم وأ 

(. يتضمن Aremds, 1991تحدث يف أثناء عملية التعلم إال انه ميكن تحديد خمسة أبعاد من التعلم )

 عدة خطوات إجرائية متتابعة تركز عىل التفاعل بني خمسة أبعاد متمثلة يف:

 عن التعلم :اتجاهات وادراكات ايجابية -

ليك يحدث التعلم ,ينبغي أن يتوافر لدى الطلبة اتجاهات وإدراكات معينة, فاإلحساس باالرتياح        

يف حجرة الدراسة عىل سبيل املثال ,مهم للتعلم . وإذا مل يعتقد الطالب أن حجرة الدراسة مكان آمن 

 ومرتب يحتمل أن يتعلم القليل فيها.

 ا: اكتساب املعرفة وتكامله -

مساعدة الطلبة عىل اكتساب معرفة جديدة وتحقيق تكاملها مع ما يعرفونه من قبل واالحتفاظ بها      

جانب مهم من جوانب التعليم. وحني يكون املحتوى جديداً, فإن تخطيط  املعلم التعليمي ينبغي أن 

علونها لها معنى , ويجيركز عىل االسرتاتيجيات التي تساعد الطلبة  عىل وصل املعرفة الجديدة بطرق 

جزءاً من ذاكرتهم طويلة املدى, ومثال ذلك, أن املعلم قد يساعد الطلبة عىل وصل املعلومات الجديدة 

التي يتعلمونها مبا يعرفونه من قبل وذلك مبساعدتهم عىل متثيل للمعلومات الجديدة, وقد يقرتح عليهم 

 أن يضعوا مخططاً يلخص املوضوع.

 قلها و تنقيتها:توسيع املعرفة وص -

إن اكتساب  املعرفة وتكاملها ليس غاية لعملية التعلم , فاملعلمون يوسعون وميدون معرفتهم    

ويصقلونها, ويضيفون إليها متييزات جديدة ويكوِّنون روابط  لها, وإنهم يحللون ما تعلموه من قبل 

 بعمق أكرب وبرصامة أكرث.
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 استخدام املعرفة عىل نحو له معنى : -

يقول علامء النفس املعرفيون إنَّ معظم التعلم الفعال يحدث حيث يقدر الطلبة عىل استخدام      

املعرفة ألداء مهام لها معنى, ويطرح منوذج أبعاد التعلم خمسة أمناط من املهام تتطلب استخدام 

لت وعمقت  ,وصقاملعرفة واملعلومات التي اكتسبوها وأصبحت جزءاً من بنائهم املعريف  يف البعد الثاين

ووسعت يف البعد الثالث, ويف البعد الرابع يستخدم الطلبة املعرفة استخداماً ذا معنى وهنا ينقل التعلم 

 إىل الحياة وهذه األمناط : 

 ) اتخاذ القرار, االستقصاء, البحث التجريبي, و حل املشكالت (.

 عادات العقل املنتجة :-2

( إىل أن إهامل Costa,2001يشري كوستا )  ارة أو القدرة, كام وبغض النظر عن املستوى يف امله     

استخدام عادات العقل يسبب الكثري من القصور يف نتائج العملية التعليمية؛ فالعادات العقلية ليست 

امتالك املعلومات بل هي معرفة كيفية العمل عليها واستخدامها أيضا, فهي منط من السلوكيات الذكية 

إىل إنتاج املعرفة, وليس استذكارها أو إعادة إنتاجها عىل منط سابق , وقد حدد يقود املتعلم 

استخدام عادات عقل منتجة  (عدة عادات عقلية ينبغي إكسابها للطلبة, وإن(Marzano,1992مارزانو

عادة يستخدمها املفكرون الناقدون املبدعون املنظمون لذواتهم, وتنمية عادات عقلية متكن األفراد من 

 :  (  Healy ,1990 ,.66 ن يتعلموا معتمدين عىل أنفسهم, وبعض عادات العقل هذه تضم )أ 

 أن تكون عىل وعي يف تفكريك . -     

 أن تكون متفتح العقل .  -     

 (1الجلسة )

 أخي املعلم /أختي املعلمة:

 فتها .اقرأ املقدمة, واألهداف العامة, والخاصة  للورشة. هل هناك أهداف أخرى إلضا-1

 ( .5.1عرض شفافية تتضمن نرشة رقم  ) 
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 بعد قراءتك للنرشة, حاول وضع تعريف خاص بك لكل من املفاهيم الواردة يف النرشة. -2

يف دليل املعلم هناك توضيح الستخدام منوذج مارزانو للتعلم, اقرأ خطوات استخدام منوذج مارزانو  -3

 سئلة حول األمور الغامضة عليك.ألبعاد التعلم وناقش هذه الخطوات, واطرح األ

 

 اقرأ املثال املوجود لتوضيح كيفية استخدام منوذج مارزانو  للتعلم.4- 

 (2الجلسة)

 تطبيق استخدام منوذج مارزانو للتعلم :

 أخي املعلم /أختي املعلمة:

 كيف ميكن تنفيذ استخدام منوذج مارزانو للتعلم ؟ اذكر خطوات التنفيذ ؟  -1

 استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف الصورة امللحقة بالدليل التي تسلمتها.  اقرأ خطوات 2-

 خطوات التدريس وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم ) درس تطبيقي( . - 3
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 (4امللحق )

دليل املعلم يف تدريس موضوعات النحو الواردة يف كتاب لغتنا العربية للصف السابع األسايس للعام 

 وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم . 5119/ 5117الدرايس 

 أخي املعلم /أختي املعلمة :   

انطالقاً من الحرص عىل مواكبة الرؤية الجديدة لتطوير التعليم وجعل التعلم مسؤولية املتعلم,       

نضع بني يديك دليالً يهدف إىل مساعدتك يف  تدريسك موضوعات النحو املقررة يف مادة لغتنا العربية 

صف السابع األسايس, وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم . وهذا يعني أن هناك خطوات محددة ينبغي لل

النتباه ا –عزيزي املعلم /عزيزيت املعلمة -اتباعها يف أثناء تدريسك لهذه املوضوعات . لذا يرجى منك 

 لألمور اآلتية:

 . قراءة الدليل  قراءة واعية قبل الرشوع يف عملية التدريس -  

 االلتزام بالدليل يف تدريسك املوضوعات املحددة تحقيقا لألهداف املنشودة. - 

 االستفسار عن أي غموض يرد يف الدليل. 

 ال يكون هذا الدليل بديالً عن الكتاب املدريس.  - 

 متابعة الطلبة يف أثناء تنفيذهم  لألنشطة الواردة يف الدليل . - 

 أدائهم .تزويد الطلبة بتغذية راجعة عن  -

رضورة اإلحاطة باملوضوع الذي ستدرسه بالقراءة  اإلضافية إلثراء املوضوع, وتقديم معلومات تحفز  - 

 الطلبة عىل إنتاج األسئلة .

 متابعة الطلبة يف أثناء تنفيذ العمل بالتجوال بينهم واإلجابة عن أسئلتهم .  - 

 موضوعات الدروس املقرتحة يف مادة النحو 
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 الزمن  ضوع املو  الرقم

 حصتان املضاف إليه -1

 حصصأربع  النعت -2

 أربع حصص الحال -3

 حصتان  الصفة املشبهة باسم الفاعل  -4

 حصتان اسم التفضيل  -5

 

 خطوات التدريس وفق منوذج مارزانو ألبعاد التعلم :

, املنظرون عن التعلممنوذج أبعاد التعلم هو إطار عميل يستند إىل أفضل ما يعرفه الباحثون و        

بوصفه  نتاجا لخمسة أبعاد للتعلم , تعرب عن كيفية عمل العقل بالتعلم , بهدف تغيري إجراءات 

 التخطيط وتصميم املنهج  والتقويم, واألبعاد الخمسة هي :

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

التي توجه كل خربة من خربات الطلبة, فبعض يحدث التعلم يف إطار حيز كبري من االتجاهات       

االتجاهات تؤثر يف التعلم بطريقة ايجابية وبعضها اآلخر يزيد من صعوبة التعلم , ويحدد مارزانو 

 جانبني يتم من خاللهام تنمية االتجاهات االيجابية نحو التعلم هام :2000))

 ( Learning Climateمناخ التعلم :) 

ي عىل تعلم الطلبة بشكل كبري فإذا توافر لهم مناخاً صفيا جيدا فسوف يتكون يؤثر املناخ الصف     

 لديهم اتجاهات ايجابية نحو عملية التعلم يف إطار هذا املناخ .

وليك يدعم املعلم ما يتكون لدى الطلبة من اتجاهات ايجابية نحو التعلم , ينبغي عليه مراعاة    

 االيجابية نحو مناخ املتعلم :  مجموعة من األداءات لتنمية االتجاهات
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 وقوف املعلم عىل تعلم الطلبة السابق , وجذب انتباههم  وتحفيزهم نحو املوضوع -

توجيه أسئلة تجعل الطلبة يفكرون,  طرح موقف عميل أو مشكلة تثري تفكريهم, وتجعلهم يجهدون  -

 بالبحث عن حل لها,

لمهم ومن أقرانهم, و إشعار الطلبة بأنهم متقبلون ومساعدة الطلبة عىل الشعور باملقبولية من مع  -

من املعلم عن طريق التعبريات االنفعالية التي تصدر عنهم والتي ينبغي أن يتقبلها املعلم بطريقة غري 

 تهديدية , أي ال يتقبلها بأي شكل من أشكال االعرتاض أو العقاب أو الالمباالة.

ب يف الصف. وهذا ما يسمى  باالتصال والتواصل, واالرتباط يحاول املعلم أن يكّون عالقة مع كل طال -

 مع كل طالب عن طريق أفعال صغرية , ولكنها مهمة .

احرتام وتقدير استجابات الطلبة, وإتاحة الوقت الكايف للطلبة لإلجابة عىل األسئلة عندما تتأخر  -

 استجاباتهم .

 طلبة يف التوصل إىل اإلجابة الصحيحة.  تقديم التوجيهات والتلميحات التي ميكن أن تساعد ال -

تبادل التحية مع الطلبة يف املدرسة وخارجها ,واملناداة عىل الطلبة مستخدماً أسامءهم األوىل وهم  -

 يدخلون الصف.

 ( (Classroom  Tasks املهام الصفية : -5

 كلفني بتحقيقها وانجازها ,تعد اتجاهات الطلبة عن املهام الصفية ذات أهمية يف انجاز املهام امل       

 فإذا توافرت للطلبة اتجاهات ايجابية نحو املهام الصفية فسوف يتم هذه املهام بشكل جيد .

 ( مجموعة من األداءات التي يجب عىل املعلم مراعاتها :2003لقد حدد البعيل )      

 نشاط معني. تهيئة الطلبة ذهنيا ونفسيا ملوضوع التعلم مبوقف مثري أو قصة قصرية أو -

 تحفيز الطلبة ملوضوع الدرس واستقصاء املعرفة السابقة لديهم . - 

 توفري املصادر والوقت واألجهزة  واإلرشادات الرضورية النجاز املهمة.  -

 مساعدة الطلبة عىل تنمية اإلحساس باالرتياح والنظام . -
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 مساعدة الطلبة عىل التعلم التعاوين . -

 املعرفة وتكاملها:البعد الثاين:اكتساب  

إنَّ مساعدة الطلبة عىل اكتساب املعرفة الجديدة وتحقيق تكاملها, جانب آخر من جوانب التعلم,       

وحني يكون املحتوى جديدا , فينبغي أن يوجه الطلبة إىل وصل املعرفة الجديدة مبا يعرفونه من قبل , 

 اكرة طويلة املدى. وتنظيم تلك املعرفة أو تشكيلها , وجعلها جزءا ًمن الذ

ويف هذا البعد تستخدم األساليب واألنشطة املناسبة حتى ميتلك الطالب املعلومات الجديدة ويربطها  

بالتعلم السابق باستخدام التعلم التعاوين ويتم البحث والتقّص عن املعلومات الجديدة, وإجراء 

 وإرشادهم , واالعتامد يف هذه املرحلة عىلاملناقشة والحوار, وتشجيع الطلبة يف أثناء النشاط وتوجيههم 

عمليات التفكري :أسئلة مفتوحة النهاية , تسهم يف تنمية مهارات التفكري, الذي يساعد بدوره عىل تكامل 

 املعارف السابقة مع املعارف الجديدة 

 .استخدام مدة توقف مقدارها ثالث دقائق, ليلخصوا ما خربوه,و مييزوا جوانب تثري اهتاممهم -

استخدام التعلم التعاوين للبحث والتقّص عن املعلومات الجديدة, وذلك بتقسيم الطلبة عىل   - 

 مجموعات تعاونية , تتألف كل مجموعة من خمسة طالب غري متجانسني تحصيلياً .

 يطلب املعلم من أفراد املجموعة تقسيم األدوار فيام بينهم بشكل عشوايئ, كام يأيت:  

 همته تذكري املجموعة بالوقت يف أثناء البحث عن إجابات لألسئلة املطروحة. مراقب للوقت: م -

املسجل: مهمته تسجيل اإلجابات, ومكان وجودها يف النص, وأي أسئلة جديدة تظهر يف أثناء قراءة  -

 الدرس.

 املبلغ : مهمته نقل اإلجابات التي توصلت  إليها مجموعته إىل بقية املجموعات .  -

 رأ اإلجابات التي توصلت إليها املجموعة بعد انقضاء الوقت املحدد, عندما يطلب منه ذلك .املقرر: يق

 القائد: يعمل عىل تنظيم املجموعة,  والتوفيق بني اآلراء التي تظهر يف أثناء عمليٍة اإلجابة عن األسئلة.   

 مساعدة الطلبة عىل أن يخربوا الدرس باستخدام حواس متباينة.  -
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 ساليب تدريس تبادلية.استخدام أ

 البعد الثالث:تعميق املعرفة وصقلها: 

يجرى هنا نشاط له عالقة مبوضوع الدرس , وطرح تساؤالت مثرية لتفكري الطلبة وحثهم عىل إعادة       

صياغة املعلومات بشكل مناسب وتصنيف هذه املعلومات واستنتاج النتائج املهمة منها , وإقامة الدليل 

ذ يجري توجيه أسئلة متنوعة, وبخاصة املفتوحة منها , التي تثري التفكري وتنمي املعرفة , عىل صحتها , إ 

وإعطاء الطالب الوقت الكايف لإلجابة. ولتوسيع املعرفة بالقواعد النحوية ميكن توظيف العمليات 

 العقلية اآلتية :

األسئلة املستخدمة يف هذا املقارنة: وتعني تحديد أوجه الشبه واالختالف بني األشياء, ومن أمثلة 

 النشاط: 

 وما أوجه التشابه بني هذه األشياء.......... ؟. -

 ما أوجه االختالف بينها.................... ؟. -

 كيف يشبه األرنب يف رعايته لصغاره األم يف رعايتها ألطفالها ؟ -

يذكر موضوعاً آخر كان يدعو إىل  ويف أثناء قراءة موضوع النص لدرس "ما " ميكن أن يسأل املعلم: من   

 املبدأ نفسه؟

 التصنيف:  ويعني تجميع األشياء يف فئات ميكن تعريفها عىل أساس خصائص معينة.  -

عند كتابة أمثلة الدرس عىل السبورة تنظم هذه األمثلة يف مجموعات, بحسب الخصائص التي متيز   - 

 كل فئة أو مجموعة.

  مبادئ أو تعميامت غري معروفة سابقا.االستقراء: ويعني التوصل إىل -

 بعد االنتهاء من رشح أمثلة درس" ما " يسأل املعلم: ما الذي ميكن استقراؤه يف ضوء األمثلة املرشوحة  -

 ما احتامل أن يحدث................؟.  -
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 االستنباط:

 ما الذي ميكن أن تستنتجه أو تتنبأ به .......؟

 تنبؤ أكيد........؟ما الرشوط التي تجعل هذا ال

تحليل األخطاء: ويعني تحديد ومتحيص األخطاء يف التفكري عند الطلبة ومن األمثلة املستخدمة يف هذا 

 النشاط:

 ما أخطاء االستدالل يف هذه املعلومة...........؟.

 ملاذا تعترب هذه املعلومة مضللة ................ ؟. 

 1998))مارزانو وآخرون,                                      

 البعد الرابع: استخدام املعرفة استخداماً ذا معنى:

إن اكتساب املعرفة ليس هدفا يف حد ذاته , بل البد من استخدامها بصورة ذات معنى عند قيام      

الطالب مبهام حياته . وهذا ينقل التعلم إىل الحياة بطرح أسئلة تحاول ربط ماتعلمه الطالب بحياته 

بعض املهام التي ميكن من خاللها أن يقوم الطالب باالستخدام ذي 1998)ليومية .  وقد اقرتح مارزانو)ا

 املعنى للمعرفة 

اتخاذ القرار:  وهي العملية التي يتم خاللها التوصل إىل قرار حاسم قائم عىل أدلة منطقية, مبساعدة  -

 ة مثل:الطلبة عىل تنمية اتخاذ القرار الذي يتضمن إجابة أسئل

 ما األفضل............؟ / مااألسوأ ..........؟   - 

 ما أنسب حل .............؟  -
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 البحث وحل املشكالت :

مساعدة الطلبة عىل استخدام املعرفة استخداماً ذا معنى عن طريق البحث وحل املشكالت.لذلك البد  -

: ما أفضل الطرق لذلك ..............؟ من طرح أسئلة تحاول ربط ماتعلمه الطالب بحياته اليومية مثل 

ماذا يحدث لو أّن .........؟ كيف تتغلب عىل العقبات التي   .............؟ ما الذي أريد أن أصل إليه .....؟ 

لذلك يكون دور املعلم مساعدة الطلبة عىل تطبيق ما تعلموه بأنفسهم , وتوجيههم إىل املواقف 

 ها تطبيق ما تعلموه .الحياتية التي يستطيع الطلبة ب

 البحث التجريبي:

وهو العملية التي تركز عىل مامرسة عمليات العلم األساسية كاملالحظة, والتحليل, والتنبؤ, اختبار    

 صحة النتائج وهذا يتطلب اإلجابة عىل عدة أسئلة مثل:

 ماذا تالحظ أمامك..............؟

 مبا تفرس نتائج التجربة ...........؟

 بعد الخامس: عادات العقل املنتجة: ال  

بالرغم من أهمية اكتساب الطلبة املعرفة وتعميقها واستخدامها بشكل ذي معنى إال أن اكتسابهم       

للعادات العقلية يعد هدفاً مهام لعملية التعلم . فهي تساعدهم عىل تعلم أية خربة يف املستقبل . لذلك 

األنشطة التعليمية التي تتطلب مامرسة مهارات التفكري املختلفة , البد من تهيئة املواقف واملشكالت و 

للحصول عىل املعلومات الجديدة, و توجيه الطالب للقيام بأنشطة ترتبط بإعداد مقاالت وإلقاء أحاديث 

إذاعية تتصل بالقواعد النحوية التي درسوها . وهذه الخطوة تهتم بتنمية عادات إنتاج اللغة , وقد 

 عدة عادات عقلية ينبغي إكسابها للطلبة : Marzano ,1992) و )حدد مارزان
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تنظيم الذات : عن طريق وعي الطالب برضورة عملية التفكري يف أثناء الفهم واإلفهام واإلنتاج,  -      

أداء ذلك باهتاممك أو تقدميك -عزيزي املعلم  –والقدرة عىل االستفادة من التغذية الراجعة. وميكنك 

ألحد طالبك, وكذلك عندما تضع خطة ملا ستقدمه يف الصف , واستخدامك أمثلة من حياتك يد العون 

الخاصة أو حياة اآلخرين, وميكن أن يظهر ذلك معتمدا عىل اسلوب التفكري بصوت مرتفع يف أثناء حلك 

ة " أو تعاملك مع موقف من املواقف ؛ كأن تقول : "دعنا نرى " ...لحل هذه املشكلة البد من عمل خط

أو تقول: "  يا ترى ما املعلومات أو املادة العلمية التي احتاجها ؟ " آه ها " ... يظهر أّن األمور التسري 

 كام ينبغي. يا ترى ما الخطأ الذي وقعت فيه يف هذه الجزئية ؟

قف االتفكري الناقد: إن عادة التفكري الناقد تجعل سلوكنا يتميز بأنه أكرث منطقية وأكرث حساسية للمو -

 املعينة ولألفراد اآلخرين. وميكن تحديد أهم عادات التفكري الناقد فيام يأيت:

تهيئة املواقف واملشكالت واألنشطة التعليمية التي تتطلب من الطلبة مامرسة مهارات التفكري  -

 املختلفة للحصول عىل املعلومات الجديدة.

 ارف اآلخرين.تشجيع الطلبة عىل أن يكونوا أكرث حساسية ملشاعر ومع -

 و أن تكون واسع العقل متفتحاً, أن تكبح االندفاع. - 

 أن تكون دقيقاً وباحثاً عن الدقة. -

 وأن تكون واضحاً وباحثاً عن الوضوح. -

 وأن تتخذ موقفا حني يسوغ املوقف ذلك .    -

 التفكري االبتكاري :  -

م مراعاتها إلكساب الطلبة مهارات عدة أدوات تدريسية ينبغي عىل املعل2000)وقد حدد مارزانو )

 التفكري االبتكاري :
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 تشجيع الطلبة عىل االندماج بعمق يف أعامل ليس لها حلول جاهزة أو إجابات رسيعة. -

 تشجيع الطلبة عىل التغلب عىل اإلحساس بنقص املعلومات, وأن عليهم أن يوسعوها. -

  تشجيع الطلبة عىل الخروج عن املألوف . -

 طلبة عىل تبادل اآلراء وطرح أفكارهم حول الفكرة أو القضية املطروحة.تشجيع ال -

 تقدير آراء الطلبة واحرتامها ومراعاة شعورهم. - 

 تشجيع الطلبة عىل املناقشة املستمرة يف أثناء الحصص.  -

 الخطة الدراسية للوحدة التاسعة ) املضاف إليه (
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الوسائط        اإلجراءات                                     نتاجات التعلم 

 التعليمية 

 التقويم           

يتوقع من الطالب أن يكون 

 قادرا عىل أن:

 دور الطالب        دور املعلم 

 

يعرِّف املضاف واملضاف  

 إليه.

  

 

يضبط حركة املضاف 

 واملضاف إليه. 

 

 

يوظف املضاف إليه يف جمل 

 مفيدة. 

من بارش :استرتاتيجية التدريس امل

 -خالل األسئلة واألجوبة ,ومن خالل 

تكليف الطلبة بالقراءة السليمة  -

 لألمثلة .  

يطرح مجموعة من األسئلة:عني  -

النعت واملنعوت يف الجملة اآلتية: 

 من شيم العرب إكرام الضيف

أعرب ما تحته خط  الجملة  -

 .  عصُب الحياةِ اآلتية:املاء 

ة احرتام آراء الطلبة وتنمي -

 االتجاهات االيجابية نحو الدرس 

 

 

قراءة األمثلة قراءة 

 معربة وسليمة 

 

 

املناقشة وتحديد 

املضاف واملضاف 

إليه ويعرب الجملة 

 التي تحتها خط.

 

املشاركة واإلجابة 

عن األسئلة التي 

 تطرح 

 

  

 الكتاب املدريس  -

 السبورة  -

املراجع) النحو  -

الواضح, رشح ابن 

عقيل,و أوضح 

 سالك (امل

 لوحات الحائط -

متابعة أداء 

الطلبة وتصويب 

 األخطاء

 

التقويم  -

املعتمد األداء 

 /قامئة الشطب 

  

 

 

مالحظة أداء  -

الطلبة 

وتشجيعهم 

 إلبداء الرأي .
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 الوحدة التاسعة:

 درس تطبيقي  وفق منوذج مارزانو للتعلم. عنوان الدرس: اإلضافة 

 الزمن: حصتان

 األهداف:

 الب, يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:عزيزي الط

 تعرَِّف املضاف واملضاف إليه . -

 تعرب املضاف واملضاف إليه إعرابا تاما .  -

 تستعمل املضاف يف جمل مفيدة . -

 متيز املضاف من املضاف إليه . -

 تستنتج أن املضاف إليه يأيت مجروراً . -

 املقرتحة:الوسائل واملواد  -   

 )  الكتاب املدريس , والسبورة ,و لوحة الحائط, و مراجع النحو ) النحو الوايف , رشح ابن عقيل (.     

 اإلجراءات :)مخطط سري الدرس (

 وتسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

, ثم يالحظ سلوكهم و يتحقق من انتباههم ومن جلوسهم يف املعلم: يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة

 أماكنهم.
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يتحقق املعلم من إعداد املواد الالزمة لتنفيذ الطريقة ) أعزايئ الطلبة:يجب عىل كل طالب منكم  - 

 إعداد بعض املواد الالزمة لتنفيذ هذه الطريقة ومنها األقالم, و ورقة العمل.

عة الستدعاء خربات الطلبة السابقة ) مامعنى اسلوب الحرص ؟ ما املعلم : يطرح أسئلة خفيفة ورسي

إعراب الجملة اآلتية ؟ : )إمنا أنت مكافح ( .....وأين أداة الحرص يف هذه الجملة؟ وكتابة املثال)إمنا أنت 

 مكافح ( عىل السبورة ووضع خط بألوان مختلفة تحت اسلوب الحرص وأداة الحرص.

 تية عىل السبورة: إكرام الضيف......... التمهيد: بكتابة الجملة اآل 

 ثم يسأل املعلم الطلبة: أعزايئ الطلبة ماذا تالحظون عىل هذه الجملة ؟

 يتلقى اإلجابة الصحيحة.

 الطالب: غري مكتملة املعنى.

 املعلم: لو أضفنا لها الكلمة اآلتية : ) واجب(.

 الطالب: إنَّ كلمة واجب وضحت ما قبلها .

 طلبة مهام كانت إجاباتهم .احرتام آراء ال

 البعد الثاين:اكتساب املعرفة وتكاملها: - 

 ( طالب يف كل مجموعة, وتحديد كاتب ومقرر لكل مجموعة.7-1تقسم الطالب إىل مجموعات )

 .121املعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس صفحة رقم

 ن تحليل الجمل والربط بينها مثل:إلقاء مجموعة من األسئلة متكن الطلبة م

 ما عالقتها باالسم الذي قبلها ؟ 

 املعلم: يدير النقاش ثم يطلب منهم تلخيص ما توصلوا إليه,  وكتابة النقاط املهمة ويشجعهم عىل ذلك.

 تلقي اإلجابة لألسئلة من مقرري املجموعات .        
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 لها وتوضحه.الطالب)املقرر(: إنها أسامء تصف االسم الذي قب    

 املعلم: أحسنت.........إجابة صحيحة.    

 املعلم : يتجول بني املجموعات , ويناقش الطلبة باألفكار الجديدة      

 ويراقبهم و يشجعهم.      

التعريفات, ومن  تلك تناقش    املعلم: هل ميكن إذن أن نعرف ؟ وتعطي كل مجموعة تعريفها ثم       

 ثم التوصل إىل أّن: 

اإلضافة :تركيب يتمم فيها اسم معنى االسم الذي قبله ,ويعرفه أو يخصصه بعد أن 

 كان عاماً,ويسمى االسم األول مضافاً ,واالسم الثاين مضاف إليه .

 البعد الثالث: تعميق املعرفة وصقلها:   

 املعلم: ينتقل إىل سؤال آخر: ما الفائدة التي أفادتها هذه األسامء ؟ 

 وماذا يسمى االسم الذي قبلها ؟            

 الطالب )املقرر(:إنها تصف وتوضح وتخصص االسم الذي قبلها, ويسمى االسم الذي قبلها مضافاً.

 املعلم: هل عالمة إعراب هذه النعوت واحدة ؟ 

 ثم يطلب منهم تلخيص ما توصلوا إلية.وتلقي اإلجابة ومناقشتهم يف ذلك .  -

 عرفة استخداماً ذا معنى:البعد الرابع: استخدام امل -

 املعلم: استخدم كلمة )املكتبة ( يف جملة مفيدة من تعبريك عىل أن تكون مضافة ً.

 استخدم كلمة )جميلة(يف جملة مفيدة من تعبريك عىل أن تكون مضاف إليه . 

 الطالب: يف مدرستنا مكتبة واسعة.
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, مام تبط بحياتهم املدرسية بشكل قويباألسئلة السابقة تكون قد أشعرت الطلبة بأن ما يتعلمونه مر 

 يدفعهم إىل مزيد من البحث والدراسة.

 البعد الخامس: عادات العقل املنتجة:-

املعلم: ناقش الطلبة يف األسئلة السابقة, ال تعط إجابات مبارشة لها ولتفسرياتهم, عزز اإلجابة الصحيحة 

 وشارك الطلبة بصوت مرتفع.

يكونوا دقيقني يف حل األسئلة, ويفتح لهم املجال ملناقشة النتائج وطرح  املعلم: يطلب من الطلبة أن

 األسئلة التي تدور يف أذهانهم. 

املعلم: عزيزي الطالب مبالحظتك الدقيقة بني الجملتني اآلتيتني ) أحب التاجر األمني ( و) أحب التاجر 

اء بالنتيجة واإلجابة الصحيحة , مع إعط أمينا ( ما الفرق بينهام ؟ يدير املعلم حوارا بني الطلبة للخروج

 الطلبة الوقت الكايف .

 املعلم: يكتب الجمل اآلتية عىل السبورة ويطلب قراءتها واإلجابة عن األسئلة التي تليها:

 كرة القدم رياضة الشباب .

 الوفاء من شيم العرب . 

 . ألشجارالبستان كثري ا -

 واملضاف إليه.استخرج من الجملة الثانية  املضاف  -    

 أعرب ما تحته خط يف الجملة الثالثة؟ -
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 التقويم :

يطلب املعلم: من كل طالب أن يحدد ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة عىل املضاف  -

 واملضاف إليه من الحياة العامة.

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)املضاف( -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1األسئلة رقم ) 151ارين الكتاب املدريس صيطلب املعلم حل مت -

 الحصة القادمة , مع تأكيد تحضري الدرس الجديد .

 الخطة الدراسية للوحدة العارشة)النعت (

  

الوسائط        اإلجراءات                                     األهداف    

 التعليمية 

 التقويم

من الطالب أن يتوقع 

 يكون قادرا عىل أن:

 دور الطالب        دور املعلم 

 

 يعرِّف النعت واملنعوت . 

  

 

 

يضبط حركة النعت 

 واملنعوت  . 

 

 

 

استرتاتيجية التدريس املبارش 

:من خالل األسئلة واألجوبة 

,ومن خالل تكليف الطلبة 

  بالقراءة السليمة لألمثلة . 

يطرح مجموعة من األسئلة  -

:عني النعت واملنعوت يف 

الجملة التالية : 

 محمٌد ُشيخ ٌوقورٌ 

أعرب ما تحته خط  الجملة  -

   صالحاً.اآلتية: كن مواطنا 

احرتام آراء الطلبة وتنمية  -

 االتجاهات االيجابية 

 

قراءة األمثلة 

قراءة معربة 

 وسليمة 

 

 

املناقشة وتحديد 

 النعت واملنعوت

يعرب  الجملة 

 التي تحتها خط .

الكتاب  -

 املدريس 

 السبورة  -

املراجع) النحو  -

الواضح , رشح 

ابن عقيل ,و 

 أوضح املسالك (

 

 لوحات الحائط 

متابعة أداء 

الطلبة وتصويب 

 األخطاء

 

التقويم  -

املعتمد األداء 

 /قامئة الشطب

 

 

أداء مالحظة 

الطلبة 
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 الوحدة العارشة

 درس تطبيقي  وفق منوذج مارزانو للتعلم. عنوان الدرس: الصفة ) النعت (

 حصصأربع الزمن: 

 األهداف:  -

 عزيزي الطالب, يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:

 تعرَِّف النعت واملنعوت . -

 نعت إعرابا تاما .تعرب ال  -

 تستعمل النعت يف جمل مفيدة . -

 متيز النعت من املنعوت . -

 تستنتج أن النعت يأيت مفردا , وجملة , وشبه جملة . -

 الوسائل واملواد املقرتحة: -   

  

 

 مييز النعت من املنعوت. 

املشاركة واإلجابة  

عن األسئلة التي 

 تطرح 

 

  

وتشجيعهم 

 إلبداء الرأي .
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 )الكتاب املدريس , والسبورة ,و لوحة الحائط, و مراجع النحو ) النحو الوايف, رشح ابن عقيل (.   

 ت :)مخطط سري الدرس (اإلجراءا

 وتسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

املعلم: يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة, ثم يالحظ سلوكهم و يتحقق من انتباههم ومن جلوسهم يف 

 أماكنهم.

) أعزايئ الطلبة:يجب عىل كل طالب منكم يتحقق املعلم من إعداد املواد الالزمة لتنفيذ الطريقة - 

 إعداد بعض املواد الالزمة لتنفيذ هذه الطريقة ومنها األقالم,و ورقة العمل.

املعلم : يطرح أسئلة خفيفة ورسيعة الستدعاء خربات الطلبة السابقة ) مامعنى اإلضافة ؟ مااعراب 

) ًِ ؟.....وأين املضاف يف هذه الجملة؟ وكتابة املضاف إليه يف الجملة اآلتية  ؟ : )املاُء عصُب الحياِة

املثال)املاء عصب الحياة ( عىل السبورة ووضع خط بألوان مختلفة تحت املضاف واملضاف إليه 

 لتمييزهام .  

 التمهيد: بكتابة الجملة اآلتية عىل السبورة قال املعلم: حرض الطالب النشيط ندوة عن الطفولة. 

 ف املعلم الطالب الذي حرض الندوة ؟ثم يسأل املعلم الطلبة: بم وص

 احرتام آراء الطلبة مهام كانت إجاباتهم .

 يتلقى اإلجابة الصحيحة

 الطالب: النشيط 

 املعلم: وما العالقة بني النشيط والطالب ؟

 الطالب: إن كلمة نشيط هي وصف للطالب.
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 املعلم: نعم هذا الوصف يسمى النعت وهو ماسنتناوله اليوم .

 عد الثاين:اكتساب املعرفة وتكاملها:الب -      

 ( طالب يف كل مجموعة , وتحديد كاتب ومقرر لكل مجموعة.7-1تقسم الطالب إىل مجموعات )

 .154املعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس صفحة رقم 

 :إلقاء مجموعة من األسئلة متكن الطلبة من تحليل الجمل والربط بينها مثل

ء, الطري الزرقا, السامء لشامخةهل الكلامت التي تحتها خط  يف النص أسامء أو أفعال ؟ )الجبال ا

 (الضاحك 

 ما عالقتها باالسم الذي قبلها ؟ 

 املعلم: يدير النقاش ثم يطلب منهم تلخيص ما توصلوا إليه,  وكتابة النقاط املهمة ويشجعهم عىل ذلك.

 من مقرري املجموعات .  تلقي اإلجابة لألسئلة         

 الطالب)املقرر(: إنها أسامء تصف االسم الذي قبلها وتوضحه.        

 املعلم: أحسنت.........إجابة صحيحة.         

 املعلم : يتجول بني املجموعات , ويناقش الطلبة باألفكار الجديدة          

 ويراقبهم و يشجعهم.         

   تناقش تلك     أن نعرف النعت ؟ وتعطي كل مجموعة تعريفها ثم  املعلم: هل ميكن إذن      

 التعريفات , ومن ثم التوصل إىل أّن: 

 النعت: هو ما دّل عىل صفة يف اسم قبله. واالسم الذي قبل النعت يسمى منعوتاً.

 البعد الثالث: تعميق املعرفة وصقلها:   

 أفادتها هذه األسامء ؟املعلم: ينتقل إىل سؤال آخر: ما الفائدة التي  

  



 

118 

 

 وماذا يسمى االسم الذي قبلها ؟  

 الطالب )املقرر(:إنها تصف وتوضح االسم الذي قبلها, ويسمى االسم الذي قبلها منعوتا.

 املعلم: هل عالمة إعراب هذه النعوت واحدة ؟ 

 ثم يطلب منهم تلخيص ما توصلوا إليه , وتلقي اإلجابة ومناقشتهم يف ذلك .  -

 الرابع: استخدام املعرفة استخداماً ذا معنى: البعد -

 املعلم: استخدم كلمة )املكتبة ( يف جملة مفيدة من تعبريك عىل أن تكون منعوتاً.

 استخدم كلمة )جميلة(يف جملة مفيدة من تعبريك عىل أن تكون نعتاً. 

 الطالب: يف مدرستنا مكتبة واسعة.

 ما يتعلمونه مرتبط بحياتهم املدرسية بشكل قوي, مام باألسئلة السابقة تكون قد أشعرت الطلبة بأن

 يدفعهم إىل مزيد من البحث والدراسة.

 البعد الخامس: عادات العقل املنتجة:-

املعلم: ناقش الطلبة يف األسئلة السابقة, ال تعط إجابات مبارشة لها ولتفسرياتهم, عزز اإلجابة الصحيحة 

 وشارك الطلبة بصوت مرتفع.

لب من الطلبة أن يكونوا دقيقني يف حل األسئلة, ويفتح لهم املجال ملناقشة النتائج وطرح املعلم: يط

 األسئلة التي تدور يف أذهانهم. 

املعلم: عزيزي الطالب مبالحظتك الدقيقة بني الجملتني اآلتيتني ) أحب التاجر األمني ( و) أحب التاجر 

 الطلبة للخروج بالنتيجة واإلجابة الصحيحة , مع إعطاء أمينا ( ما الفرق بينهام ؟ يدير املعلم حوارا بني

 الطلبة الوقت الكايف .

 املعلم: يكتب الجمل اآلتية عىل السبورة ويطلب قراءتها واإلجابة عن األسئلة التي تليها :

  



 

119 

 

 هنأت املدرسة الطالب املتفوق . -

 سجدت لله سجدتني طويلتني . -

 .  رود امللونةالو جلست يف الحديقة واستمتعت مبنظر  -

 اضبط كلمة )املتفوق ( يف الجملة األوىل. -

 استخرج من الجملة الثانية  النعت واملنعوت . -    

 أعرب ما تحته خط يف الجملة الثالثة؟  -

 التقويم :

يطلب املعلم: من كل طالب أن يحدد ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة عىل النعت  -

 لعامة.واملنعوت من الحياة ا

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)النعت( -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1األسئلة رقم ) 159يطلب املعلم حل متارين الكتاب املدريس ص -

 الحصة القادمة , مع تأكيد تحضري الدرس الجديد .

     

 الخطة الدراسية للوحدة  الحادية عرشة )الحال (

 

  

الوسائط        اإلجراءات                                     األهداف    

 التعليمية 

 التقويم           

يتوقع من الطالب أن 

 يكون قادرا عىل أن:

دور        دور املعلم 

 الطالب 
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 يعرِّف الحال. 

  

 

 

يضبط حركة الحال 

 وصاحب الحال  . 

 

 

مييز نوع صاحب الحال  

 . 

تيجية التدريس استرتا

املبارش :من خالل األسئلة 

 - -واألجوبة ,ومن خالل 

تكليف الطلبة بالقراءة 

 السليمة لألمثلة .  

يطرح مجموعة من  -

األسئلة :عني الحال 

وصاحبها يف الجملة التالية 

 : وقف الطالب منشداً .

أعرب ما تحته خط   -

 الطالبالجملة اآلتية: جاء 

 .مبتسامً 

الطلبة احرتام آراء  -

وتنمية االتجاهات 

 االيجابية 

 

 

قراءة األمثلة 

قراءة معربة 

 وسليمة 

 

املناقشة 

وتحديد النعت 

 واملنعوت

يعرب  الجملة 

التي تحتها خط 

. 

املشاركة 

واإلجابة عن 

األسئلة التي 

 تطرح 

 

  

 الكتاب املدريس  -

 

 السبورة  -

 

املراجع) النحو  -

الواضح , رشح ابن 

عقيل,و أوضح 

 الك(. املس

  

 

 لوحات الحائط-

متابعة أداء الطلبة 

 وتصويب األخطاء

 

التقويم املعتمد األداء  -

 /قامئة الشطب 

  

 

 

مالحظة أداء الطلبة 

وتشجيعهم إلبداء الرأي 

. 
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 الوحدة الحادية عرشة

 درس تطبيقي  وفق منوذج مارزانو للتعلم.

 عنوان الدرس: )الحال(

 الزمن: أربع حصص

 األهداف:  -

 زي الطالب, يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:عزي

 تعرَِّف الحال. -

 تعرب الحال إعرابا تاما . -

 تستعمل الحال يف جمل مفيدة . -

 متيز الحال من صاحبها . -

 الوسائل واملواد املقرتحة: -

 ) النحو الوايف , رشح ابن عقيل (. )  الكتاب املدريس , والسبورة ,و لوحة الحائط, و مراجع النحو     

 اإلجراءات :)مخطط سري الدرس (

 وتسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:

 

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

املعلم : يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة, ثم يالحظ سلوكهم و يتحقق من انتباههم ومن  جلوسهم يف 

ئلة خفيفة ورسيعة الستدعاء خربات الطلبة السابقة  ) مامعنى النعت ؟ ما إعراب أماكنهم , ويطرح أس

النعت يف الجملة التالية )أحب الطالب النشيط(؟ وحدد املنعوت يف هذه الجملة . وكتابة املثال عىل 

 السبورة, ووضع خط بألوان مختلفة تحت النعت واملنعوت .
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 م قبله, واالسم الذي قبلها يسمى منعوتاً .الطالب :النعت: هو ما دّل عىل صفة يف اس

 النشيط :نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره .

 التمهيد: كتابة الجملة اآلتية عىل السبورة )انطلقت إىل املرسح مرسعا(. -   

 كيف انطلقت إىل املرسح ؟ 

 م.يتلقى املعلم اإلجابة مع احرتام آراء الطلبة مهام كانت إجاباته 

 الطالب: مرسعاً.   

 املعلم: يسأل من الذي انطلق مرسعا ؟ ويرتك الطلبة يفكرون.

 الطالب: ضمري املتكلم )التاء( يف كلمة انطلقت. 

 املعلم: عىل أي حال انطلقت ؟ فتكون اإلجابة هي الحال مرسعا ولهذا أعزايئ الطلبة درسنا اليوم الحال . 

 اكتساب املعرفة وتكاملها:

 ( طالب يف كل مجموعة, وحدد لكل مجموعة كاتبا ومقررا . 2-1يقسم الطلبة إىل مجموعات )املعلم : 

 املعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس.

 متحدثا.....   منظام..... واقفا........  فرحا  .....   

 بط بينها مثل: إلقاء مجموعة من األسئلة متكن الطلبة من تحليل الجمل والر     

ماذا تالحظ يف الكلامت التي تحتها خط يف النص ؟ يتلقى املعلم اإلجابات من مقرري املجموعات بعد 

 مناقشتها مع زمالئهم .

املعلم : يدير النقاش ثم يطلب من الطلبة تلخيص ما توصلوا إليه وكتابة النقاط املهمة ويشجعهم عىل 

 ذلك . 

 ئة حال فاعل أو مفعول به يسبقها.الطالب )املقرر(:إنها تبني هي

 مقرر آخر:  جميعها أسامء نكرة منصوبة. 
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 املعلم: يتجول بني الطلبة ويناقشهم باألفكار الجديدة ويراقب الطلبة ويشجعهم. 

املعلم: هل ميكن أن نعرف الحال ؟ وتعطي كل مجموعة تعريفها ثم تناقش تلك التعريفات ومن ثم 

 تابته عىل السبورة. الوصول إىل تعريف الحال وك

الحال: اسم منصوب تبني هيئة الفاعل أو املفعول به )صاحب الحال ( عند وقوع الفعل, وتأيت بعد 

 االسم الظاهر أو الضمري. ويسال عن الحال باسم االستفهام )كيف(. 

 

ملرتبطة اويف هذه املرحلة يؤكد املعلم عىل اكتساب وتكامل املعرفة من حيث التأكيد عىل املفاهيم   

 بدرس الحال , صاحب الحال الفاعل واملفعول به من خالل تعبري الطالب بلغته الخاصة  . 

 تعميق املعرفة وصقلها :    

 املعلم: ينتقل إىل سؤال آخر  ماذا يسمى ماقبلها ؟ وماالفائدة التي أفادتها هذه األسامء؟ 

يف وجهات نظرهم والتوصل إىل الحل  حيث تعطي كل مجموعة أفكارها ثم يصحح املعلم أهم األخطاء

 من خالل إجابة احد الطالب.  

 الطالب )املقرر(: إنها تبني هيئة ماقبلها سواء أكان فاعال أم مفعوال ويسمى صاحب الحال .

 طالب يسأل: كيف منيز الحال التي تبني هيئة الفاعل من الحال التي تبني هيئة املفعول به ؟

 السبورة ويوضع خط تحت الحال وصاحبها بلون مختلف لتوضيح السؤال تكتب الجملتان اآلتيتان عىل

 وتلخيص ما توصلوا إليه:

 اشرتيت السيارة جديدة . -

 ينشد الطالب واقفا . -

 استخدام املعرفة استخداما ذا معنى:

 املعلم: يطلب من الطلبة إعطاء أمثلة عن الحال من مواقف حياتية. 
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 الطالب: أحب التاجر أمينا.

 رأ الطالب واقفا .يق

 عادات العقل املنتجة :

ز اإلجابة عز ياملعلم:يناقش الطلبة يف األسئلة السابقة ويطلب من الطلبة عدم إعطاء إجابات مبارشة 

 الصحيحة وشارك الطلبة بصوت مرتفع.

 يطلب من الطلبة أن يكونوا دقيقني يف حل هذه األسئلة ويفتح املجال ملناقشة النتائج وطرح األسئلة

 التي تدور يف أذهانهم. 

 التقويم:

يطلب املعلم: من كل طالب أن يحدد ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة عىل النعت  -

 واملنعوت من الحياة العامة.

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)الحال(. -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1رقم )األسئلة  171يطلب املعلم حل متارين الكتاب املدريس ص -

 الحصة القادمة , مع تأكيد تحضري الدرس الجديد .

 الخطة الدراسية للوحدة الثانية عرشة ) الصفة املشبهة باسم الفاعل (
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الوسائط        اإلجراءات                                     األهداف    

 التعليمية 

 التقويم           

وقع من الطالب يت

أن يكون قادرا عىل 

 أن:

 دور الطالب        دور املعلم 

 

يعرِّف الصفة  

 املشبهة .

  

 

يضبط حركة الصفة 

 املشبهة 

 

يوظف الصفة 

املشبهة يف جمل 

 مفيدة .

 

 

مييز الصفة املشبهة 

من املشتقات 

 األخرى  

استرتاتيجية التدريس 

املبارش :من خالل األسئلة 

 - -ن خالل واألجوبة ,وم

تكليف الطلبة بالقراءة 

 السليمة لألمثلة .  

يطرح مجموعة من  -

األسئلة:عني الصفة املشبهة 

يف الجملة التالية :املؤمن 

 نقي الرسيرة .

أعرب ما تحته خط   -

 الجملة اآلتية:

 -  َّاملرَح األشميحب الناس 

احرتام آراء الطلبة وتنمية 

 االتجاهات االيجابية 

 

 

مثلة قراءة األ 

قراءة معربة 

 وسليمة 

 

 

املناقشة وتحديد 

 النعت واملنعوت

يعرب  الجملة 

 التي تحتها خط .

املشاركة واإلجابة 

عن األسئلة التي 

 تطرح 

 

  

 الكتاب املدريس  -

 

 السبورة  -

 

املراجع ) النحو  -

الواضح , رشح ابن 

عقيل,و أوضح 

 املسالك(. 

  

 

 لوحات الحائط-

متابعة أداء الطلبة 

 تصويب األخطاءو 

 

التقويم املعتمد  -

األداء /قامئة 

 الشطب 

  

 

 

مالحظة أداء 

الطلبة وتشجيعهم 

 إلبداء الرأي .
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 الوحدة الثانية عرشة

 درس تطبيقي  وفق منوذج مارزانو للتعلم.

 عنوان الدرس: الصفة املشبهة باسم الفاعل

 الزمن: حصتان

 األهداف:  -

 نتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:عزيزي الطالب, يتوقع منك بعد اال 

 تعرَِّف الصفة املشبهة باسم الفاعل  -

 تعرب الصفة املشبهة باسم الفاعل إعرابا تاما . -

 توظِّف الصفة املشبهة باسم الفاعل يف جمل مفيدة . -

 متيز الصفة املشبهة باسم الفاعل من غريها . -

 الوسائل واملواد املقرتحة: -   

 لكتاب املدريس , و السبورة ,و لوحة الحائط, و مراجع النحو ) النحو الوايف, رشح ابن عقيل (. )  ا    

 اإلجراءات :)مخطط سري الدرس (

 وتسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

و يتحقق من انتباههم و من  جلوسهم يف  املعلم: يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة, ثم يالحظ سلوكهم

أماكنهم بشكل منظم ويطرح أسئلة خفيفة ورسيعة الستدعاء خربات الطلبة السابقة مثال:  عرف الحال 

؟ وكتابة الجملة اآلتية عىل السبورة )قرأ محمد القصيدة واقفاً ( وطرح أسئلة مثل:عني الحال وصاحبها 

 وخطني تحت صاحب الحال.واحرتام إجابات الطلبة وتعزيزها.يف هذه الجملة؟ وضع خطاَ تحت الحال 

 الطباع ( والطلب من أحد الطلبة قراءتها. مرح كريمكتابة الجملة التالية عىل السبورة )أنت إنسان 
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 املعلم: عزيزي الطالب بعد قراءتك لهذه الجملة, ماذا تالحظ للكلامت املوضوع تحتها خط؟ 

 لبة . يتلقى املعلم اإلجابة من الط 

املعلم: يعزز املعلم اإلجابة ويقول نعم إنها تصف االسم ولهذا أعزايئ الطلبة درسنا ليوم يكون عن 

 الصفة املشبهة باسم الفاعل, ويكتب العنوان بخط واضح عىل السبورة.  

 

 اكتساب املعرفة وتكاملها: 

 كل مجموعة كاتبا ومقررا.( طالب يف كل مجموعة, وحدد ل 2-1املعلم: يقسم الطلبة إىل مجموعات ) 

 .517املعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس ص 

 ويالحظ الكلامت التي تحتها خط  مثل سهل , خرضاء, ريا, شهم , قلق .

املعلم:إلقاء أسئلة متكن الطلبة من تحليل الجمل والربط بينها مثل: ما العالقة بني هذه الكلامت؟ احد 

ة يجيب : هي أسامء تدل عىل الحدث ومن يتصف به فكلمة )مرح( تدل حدث املرح ومن اتصف الطلب

 به . وكذلك كلمة ) الكريم ) تدل عىل حدث الكرم ومن اتصف به.

ويف هذه املرحلة يؤكد املعلم عىل اكتساب وتكامل املعرفة من حيث التأكيد عىل املفاهيم املرتبطة    

لغته ب بدرس الصفة املشبهة, وكيف يصيغ الطالب الصفة املشبهة  من األوزان و من خالل تعبري الطالب

 الخاصة  . 

  

الصفة املشبهة: هي اسم يدل عىل الحدث ومن يتصف به اتصافا دامئا أو شبه دائم . وتبنى من الفعل 

: ) فعل (و )فعيل( , و)أفعل الذي مؤنثه فعالء ( و)فعالن الذي مؤنثه  الثاليث الالزم عىل أوزان منها

 فعىل ( . 
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 تعميق املعرفة وصقلها : 

الطالب : يتعرف عىل امليزان الرصيف للصفة املشبهة باسم الفاعل  )ف,ع,ل ( وكيفية وزن الكلمة وما 

 مؤنثها .

حيث تعطي كل مجموعة أفكارها ثم يصحح املعلم أهم األخطاء يف وجهات نظرهم والتوصل إىل الحل 

 جابة احد الطالب. من خالل استخدام السبورة   إ 

 كريم : فعيل و جميل

 فعل:  جذل ,  قلق

 املعلم: يسأل كيف منيز بني الصفة املشبه باسم الفاعل واملشتقات األخرى . 

 من يعطي مثاال عىل املشتقات ؟ يرتك الطلبة للتفكري كل يف مجموعته. 

 يجيب الطالب ) املقرر( : أشهب ,عرجاء ,جالس , صّوام .

 ة.....جالس :اسم فاعل ......صّوام :صيغة مبالغة  أشهب: صفة مشبه

 استخدام املعرفة استخداما ذا معنى: 

 املعلم:يطلب من الطلبة توظيف الصفة املشبهة باسم الفاعل يف سياقات حياتية وإعرابية مختلفة. 

 .أزرقالطالب: حول الرسام خلفية اللوحة إىل لون 

 الرسيرة . نقياملؤمن 

 جة :عادات العقل املنت

املعلم: يناقش الطلبة يف األسئلة السابقة ويطلب من الطلبة عدم إعطاء إجابات مبارشة عزز اإلجابة 

 الصحيحة وشارك الطلبة بصوت مرتفع.
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يطلب من الطلبة أن يكونوا دقيقني يف حل هذه األسئلة ويفتح املجال ملناقشة النتائج وطرح األسئلة 

 التي تدور يف أذهانهم. 

 التقويم:

يطلب املعلم: من كل طالب أن يحدد ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة عىل الصفة املشبهة  -

 باسم الفاعل من الحياة العامة.

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)الصفة املشبهة باسم الفاعل(. -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1)األسئلة رقم  571يطلب املعلم حل متارين الكتاب املدريس ص -

 الحصة القادمة , مع تأكيد تحضري الدرس الجديد .

 الخطة الدراسية للوحدة الثالثة عرشة )اسم التفضيل (
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الوسائط        اإلجراءات                                     األهداف    

 التعليمية 

 التقويم           

يتوقع من الطالب أن 

 ن قادرا عىل أن:يكو 

 دور الطالب        دور املعلم 

 يعرِّف اسم التفضيل.

  

 

يضبط حركة اسم 

 التفضيل . 

 

يوظف اسم التفضيل يف 

 جمل مفيدة .

 

 

مييز املفضل واملفضل 

 عليه.  

اسرتاتيجية التدريس املبارش 

:من خالل األسئلة واألجوبة 

تكليف  --,ومن خالل 

الطلبة بالقراءة السليمة 

 لألمثلة.   

يطرح مجموعة من  -

األسئلة:عني اسم التفضيل يف 

الجملة اآلتية:النهار أطول 

 من الليل . 

أعرب ما تحته خط   -

 الجملة اآلتية:

 -  َّاملرَح األشميحب الناس 

احرتام آراء الطلبة وتنمية 

 االتجاهات االيجابية 

 

 

قراءة األمثلة قراءة 

 معربة وسليمة 

 

 

ت النع املناقشة وتحديد

 واملنعوت

يعرب  الجملة التي 

 تحتها خط .

 

املشاركة واإلجابة عن 

 األسئلة التي تطرح 

 

الكتاب  -

 املدريس 

 

 السبورة  -

 

املراجع) النحو  -

الواضح , رشح 

ابن عقيل,و 

 أوضح املسالك(. 

  

 

 لوحات الحائط-

متابعة أداء الطلبة 

 وتصويب األخطاء

 

التقويم املعتمد  -

ة األداء /قامئ

 الشطب 

  

 

 

مالحظة أداء 

الطلبة وتشجيعهم 

 إلبداء الرأي .
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 الوحدة الثالثة عرشة

 درس تطبيقي وفق منوذج مارزانو للتعلم

 عنوان الدرس: اسم التفضيل

 الزمن : حصتان

 األهداف:  -

 عزيزي الطالب, يتوقع منك بعد االنتهاء من الدرس أن تكون قادراً عىل أن:

 تعرَِّف: اسم التفضيل -

 تعرب اسم التفضيل إعرابا تاما . -

 توظِّف اسم التفضيل جمل مفيدة . -

 متيز اسم التفضيل من غريها . -

 الوسائل واملواد املقرتحة: -   

 )  الكتاب املدريس , و السبورة ,و لوحة الحائط, و مراجع النحو ) النحو الوايف , رشح ابن عقيل (.     

 اإلجراءات :)مخطط سري الدرس (

 تسري هذه الطريقة وفق األبعاد اآلتية:و 

 البعد األول : االتجاهات االيجابية نحو التعلم :

املعلم : يدخل غرفة الصف ويحيي الطلبة, ثم يالحظ سلوكهم و يتحقق من انتباههم ومن جلوسهم يف 

بق اأماكنهم بشكل منظم ,ويطرح أسئلة خفيفة ورسيعة الستدعاء خربات الطلبة السابقة. الدرس الس

 )الصفة املشبهة باسم الفاعل ( مثال: عرف الصفة املشبهة ؟ 

اقرأ الجملة التالية : أنت إنسان مرح وشهم . تكتب الجملة عىل السبورة ويطلب من أحد الطلبة وضع 

 خط تحت الصفة املشبهة باسم الفاعل وذكر فعلها وامليزان الرصيف لها.
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 ز إجاباتهم حتى يشعر الطالب بالراحة واألمان.املعلم:يحرتم آراء الطلبة مهام كانت و يعز 

 املعلم: يطلب من أحد الطلبة كتابة املثال التايل عىل السبورة:

 محمد أطول من خالد .

يسأل املعلم : مباذا  يفضل محمد عىل خالد ؟     يرتك الطلبة يفكرون ...... يجيب أحد الطلبة يفضل 

 بالطول.

ن كلمة )أطول (هي اسم التفضيل وهذا ما سنتناوله اليوم يف درسنا املعلم: نعم إجابة صحيحة ولذا فإ

 بعنوان اسم التفضيل .

 اكتساب املعرفة وتكاملها:  

 ( طالب يف كل مجموعة, وحدد لكل مجموعة كاتبا ومقررا. 2-1املعلم: يقسم الطلبة إىل مجموعات ) 

 .521 صاملعلم: يطلب من الطلبة قراءة النص املوجود يف الكتاب املدريس

 ويالحظ الكلامت التي تحتها خط  مثل أقوى . أضعف ,أجمل أقرص  .

املعلم: إلقاء أسئلة متكن الطلبة من تحليل الجمل والربط بينها مثل: ما ذا تالحظ عىل هذه الكلامت 

 ........ يرتك الطلبة يفكرون....... أحد الطلبة يجيب أنها جاءت عىل صيغة واحدة ووزن واحد هو أفعل.

 طالب آخر : تدل عىل املفاضلة واملقارنة بني شيئني . 

 املعلم :نستنج تعريف اسم التفضيل :
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يشتق  -اسم التفضيل: اسم مشتق يدل عىل أن شيئني اشرتكا يف صفٍة , وزاد أحدهام عىل األخر فيها 

 اسم التفضيل من الفعل الثاليث , املثبت املبني للمعلوم عىل وزن "أفعل " 

 بل اسم التفضيل "مفضال ", وما بعده مفضال عليه .يسمى ما ق -

ويف هذه املرحلة يؤكد املعلم عىل اكتساب وتكامل املعرفة من حيث التأكيد عىل املفاهيم املرتبطة   

 بدرس اسم التفضيل , وكيف يصيغ الطالب اسم التفضيل من األفعال وتعبري الطالب بلغته الخاصة  . 

 تعميق املعرفة وصقلها :   

 الطالب : يتعرف عىل امليزان الرصيف السم التفضيل:)أ ,ف,ع,ل ( وكيفية وزن الكلمة وما نوع فعلها .

حيث تعطي كل مجموعة أفكارها ثم يصحح املعلم أهم األخطاء يف وجهات نظرهم والتوصل إىل الحل 

 من خالل استخدام السبورة و إجابة احد الطالب. 

 عجز : أعجز

 كرم : أكرم 

 : يسأل كيف منيز اسم التفضيل واملفضل واملفضل عليه ؟ املعلم

 من يعطي مثاال عىل ذلك ؟ يرتك الطلبة للتفكري كل يف مجموعته. 

 يجيب الطالب ) املقرر( : النار أحر من الرمضاء .

 النار : مفضل   ......و أحر: اسم التفضيل  ....الرمضاء : مفضل عليه .

 عنى:استخدام املعرفة استخداما ذا م 

 املعلم:يطلب من الطلبة توظيف اسم التفضيل يف سياقات حياتية وإعرابية مختلفة. 

 الطالب: محمد أصغر من أخيه.
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اسم التفضيل : اصغر تعرب حسب موقعها يف الجملة وهنا خرب : مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 عىل أخره .

 عادات العقل املنتجة :

لة السابقة ويطلب من الطلبة عدم إعطاء إجابات مبارشة عزز اإلجابة املعلم:يناقش الطلبة يف األسئ

 الصحيحة وشارك الطلبة بصوت مرتفع.

يطلب من الطلبة أن يكونوا دقيقني يف حل هذه األسئلة ويفتح املجال ملناقشة النتائج وطرح األسئلة 

 التي تدور يف أذهانهم. 

 التقويم :

ما تعلمه شخصيا يف الحصة, وإعطاء أمثلة عىل اسم التفضيل  يطلب املعلم: من كل طالب أن يحدد -

 واملفضل من الحياة العامة.

 يطلب املعلم: من بعض الطلبة عمل لوحة حائط لهذا الدرس)اسم التفضيل(. -

(ثم تصحيح اإلجابات يف بداية 1.5.1األسئلة رقم ) 522يطلب املعلم حل متارين الكتاب املدريس ص -

 ع تأكيد تحضري الدرس الجديد .الحصة القادمة , م
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 دليل املعلم واختبار اكتساب املفاهيم النحوية لطلبة الصف السابع األسايس

 حرضة............................................................املحرتم

 ...........الدرجة العلمية ......................االختصاص...............

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

بني يديكم دليل املعلم , واختبار اكتساب املهارات النحوية لطلبة الصف السابع األسايس , وهو        

من إعداد الباحث املكلف بدراسة عنوانها " أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم 

لشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن "استكامال ملتطلبات الحصول النحوية ومهارات التعبري ا

عىل درجة الدكتوراه يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها من جامعة عامن العربية للدراسات العليا 

رضتكم حونظراً ملا تتمتعون به من الخربة , والدراية , واالختصاص يف هذا املجال, فإنني أتقدم من      . 

 راجيا تفضلكم باالطالع عىل هذا الدليل و االختبار وإبداء مالحظاتكم 

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحث: قاسم مزعل العقار الحجايا                                            
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 (5امللحق )

 ختبار اكتساب املفاهيم النحوية للصف السابع األسايس ومفتاح اإلجابةا

 الطالب, عزيزيت الطالبة: عزيزي 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يهدف هذا االختبار إىل قياس مستوى اكتسابك للمفاهيم النحوية الواردة يف كتاب لغتنا العربية    

للصف السابع, أرجو التكرم باإلجابة عنه بصدق واهتامم, علام ًبأن نتائجه لن تستخدم إال ألغراض 

 ا يعود عىل العملية الرتبوية بالنفع والفائدة.البحث العلمي, ومب

 تعليامت االختبار:

( فقرة من نوع االختيار من متعدد,  ولكل فقرة أربعة بدائل, واحد منها 35) يتكون هذا االختبار من

صحيح , املطلوب منك كتابة الرمز الدال عىل اإلجابة الصحيحة أمام أمنوذج اإلجابة املرفق , أمام كل 

 يام يأيت مثال يوضح ذلك:فقرة.وف

 الكلمة التي ليست من األسامء الخمسة هي:

 أم -حمو             د -أخو             ج -أبو        ب -أ 

 د ج ب أ الرقم 

 ×    -ا

 أجب عن األسئلة اآلتية :-

 الوصف الذي نأيت به لنوضح املنعوت ونبينه هو: 

 النعت        -ب      الحال                         -أ       

 اسم التفضيل  -الفاعل                              د -ج    
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 هذان طالبان ........-5

 مهذبني     -مهذبون                          ب -أ        

 مهذب.  -مهذبان                         د -ج         

 لفاعل أو املفعول به عند وقوع الفعل:االسم املنصوب الذي يؤىت به لبيان هيئة ا -1

 النعت  -صفة مشبهة                      ب -أ       

 الحال . -اسم التفضيل                        د -ج    

ًُ شيُخ  -7  (. وقورحركة إعراب ما تحته خط يف جملة ) محمُد

 السكون    -تنوين الضم                   ب -أ        

 تنوين الكرس -تنوين الفتح                   د -ج        

 الجملة التي وردت فيها الحال ال تبني هيئة الفاعل هي: -2

 قرأ محمُد واقفاً  -نام املريُض هادئاً               ب –أ      

 رشبت الحليَب فاتراً.-نادى زيُد صائحاً               د -ج    

 ن املؤمنات الصابرات (: النعت يف جملة ) الخنساء م  -5

 الخنساء   -املؤمنات                           ب -أ     

 النعت مقدر. -الصابرات                       د -ج      

 أكمل الجملة كن مواطناً...........  -4

 صالحٍ    -صالٌح                               ب -أ       

 صالحاً .  -د                    صالَح             -ج     
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 االسم الذي يدل عىل الحدث ومن يتصف به اتصافا دامئا أو شبه دائم هو: -7

 الصفة املشبهة باسم الفاعل  -اسم التفضيل                     ب -أ     

 النعت. -الحال                              د -ج     

 كثريون ( املوصوف هو: يف جملة ) نحن يف صٍف طالبهُ  -9

 طالبه     -صِف                            ب -أ       

 نحن . -كثريون                          د -ج       

 مدينة يف األردن (: أجمُل  يعرب ما تحته خط يف جملة )العقبةُ  -11

 خرباً     -حاالً                             ب -أ         

 نعتاً. -مبتدأً                           د-ج          

 "املؤمن نقي الرسيرة" كلمة )نقي ( هي: -11

 حال   -صفة مشبهة                         ب -أ     

 اسم تفضيل . -اسم فاعل                           د -ج     

 ( هو: حياِة الإعراب الكلمة التي تحتها خط يف جملة ) املاُء عصُب  - 15   

 صفة  -مبتدأ                             ب –أ        

 مضاف إليه  -حال                              د -ج     

 يف جملة أرشب الحليب فاتًرا . كلمة فاتراً تعرب: -11  

 نعتاً   -خرباً                                ب   -أ       

 حاالً . -د                           مضافاً إليه   -ج      
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 حول الرسام خلفية اللوحة إىل لون أزرق . )الصفة املشبهة (هي:  -17

 اللوحة   -الرسام                          ب –أ           

 خلفية  -أزرق                              د -ج         

ًُ إىل املرسح مرسع -12 ًُ ًُ  اً ( صاحب الحال )مرسعاً(هو:يف جملة ) انطلقُت

 تاء الفاعل  -إىل املرسح                     ب -أ       

 انطلقت . -الفاعل املسترت             د -ج      

 عاد املجاهدون  ............  .-15  

 منترصان  -منترصون                   ب -أ      

 رص منت -منترصين                   د -ج      

 أسطع نورا من النجوم (. القمر إعراب ما تحته خط يف جملة )- 14

 خرب     -نعت                             ب  -أ      

 مبتدأ  . -حال                              د -ج       

 اسم التفضيل من الفعل عجز هو :  –  17  

از       -ب عاجز                                -أ         عجَّ

 عجيز  .-أعجز                                 د -ج      

 الجملة التي تتضمن حاالً منصوبة من اآلتية :  -19   

 يذهب الناس صباحا   -" وخلق اإلنسان ضعيفا "       ب-أ     

 جئتك صالة العرص . -كان عيل صديقا               د -ج     
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 تضمن اسم تفضيل هي:الجملة التي ت –51

 أعىل املهندس البناء                                      -الظامل أكرث الناس ظلام لنفسه   ب–أ       

 أكرث املؤمن من محاسبة نفسه. -أرفع األذى عن الطريق         د-ج         

 الجملة التي ال تتضمن صفة مشبهة باسم الفاعل من اآليت هي: -51

 حديقة املدرسة خرضاء -أنت إنسان مرح                 ب -أ     

 زيد إنسان كريم الطباع. -الحديقة أشجارها مثمرة           د -ج    

 

 أي الجمل اآلتية يعد مثاال )لحال تبني هيئة الفاعل (. -55

 قطفت الثمرة الناضجة    -أرشب الشاي ساخنا                 ب -أ       

 وقف الشاعر منشداً . -شرتيت السيارة الجديدة           دا -ج      

 ( بـ:  الناضجةتضبط آخر الكلمة التي تحتها خط يف جملة )أكلت الفاكهة  – 51

 السكون           -الفتحة                                ب -أ      

 الكرسة   -الضمة                               د -ج     

 أي العبارات اآلتية ال تصلح أن تكون مثاال لحال تبني هيئة املفعول به: -57  

 قطفت األزهار متفتحة    -أبرصت القمر مضيئا            ب -أ        

 يرشب الطفل اللنب مغليا .  -ينام الطفل هادئا              د -ج        

 الرتكيب غري الصحيح نحويا هو: -52 

ًُ النشيد  -ابقني فرحني             بعاد املتس-أ        ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ  سمع الطالُب
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 زرعنا األرض املروية. -النيل أطول من   الفرات         د -ج        لحناً                                           م

 وردت كلمة معلومات صفة يف: -55

 بنك املعلومات   يبث التلفاز برنامج -ناقش الطالب معلومات الدرس  ب -أ      

 "الحج أشهر معلومات "  -املعلومات مفيدة للطلبة .                 د -ج     

 تعرب الكلمة التي تحتها خط يف البيت : -54

 الزالال .ومن يك ذا فٍم مر مريض      يجد مراً به املاء     

     حاال ًمنصوبة  -مضافاً إليه                          ب -أ         

 نعتاً ًمنصوبة -اسم تفضيل                        د -ج         

 يف جملة ) الربتقال فاكهة لذيذة الطعم ( املضاف إليه : -57

 الربتقال   -الطعم                 ب–أ         

 فاكهة  -لذيذة                  د -ج        

 (. منترصلة ) رجع القائد تضبط آخر الكلمة التي تحتها خط يف جم -59

 السكون     -تنوين الضم                ب -أ        

 تنوين الكرس  -تنوين الفتح                 د -ج        

 وردت كلمة ) أمني ( صفة يف الجمل اآلتية ما عدا واحدة هي: -11

 محمد تاجر أمني  -أحب التاجر األمني             ب-أ       

 انتخب عيل أمينا للرس يف الرشكة. -يحب الناس العامل األمني   د -ج      

 الجمل التي اشتملت عىل خطأ نحوي من اآلتية هي:  --11
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 -ج         وطني هو األغىل عندي                               -عاش حمزة عظيم                    ب  -أ        

 ارشب املاء نقياً . -د   سجدت لله سجدتني طويلتني          

أحدهام عىل اآلخر        يصاغ من الفعل الثاليث عىل وزن أفعل مشرتكا يف صفة واحدة وزيادة     -15

 هو:

 النعت  -املضاف                            ب -أ           

 الحال . -اسم التفضيل                       د -ج           

 م للرس من صاحب الرس" املفضل  هو:" الكتاب أكت  -11

 صاحب الرس  -الكتاب                            ب -أ       

 للرس  -اكتم                                 ج  -ج      

 الكلمة التي تحتها خط يف البيت: -17

 الناس بحب صادق         باذل املعروف من غري مثن  أجدر

 اسم تفضيل   -ب                      صفة مشبهة     -أ     

 حال  –نعت                                 د  -ج     

 الفعل من  الصفة املشبهة كريم : -12

 كرَُم   -كارم                               ب -أ      

 مكروم -مكرم                              د -ج     

 ضعف:اسم التفضيل من الفعل  -15

 ضعيف -أضعف                              ب -أ    

 ضاعف-ضعاف                            د -ج     

 يف جملة " الذهب أغىل مثناً من الفضة"املفضل عليه هو: -14
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 مثناً  -أغىل                                    ب -أ  

 الفضة .-الذهب                                  ج-ج  

 أكمل الجملة اآلتية "تفتحت زهرتان ............." : -17

 جميالت  -جميلة                            ب –أ    

 جميلتني. -جميلتان                          ج -ج  

 الصفة املشبهة عىل وزن "فعالن "هي: -19  

 عطىش  -أعطش                           ب -أ      

 عطشان . -عاطش                           د -ج    

 امأل الفراغ يف الجملة اآلتية باختيار املضاف إليه املناسب: -71

 حديقة ..........نظيفة.       

 املنزل -الضيف                              ب -أ    

 العلم  .-السيارة                               د-ج    

 .انتهت األسئلة                              

 

 ورقة اإلجابة:

 املبحث: اللغة العربية /النحو           املديرية:................... الصف : السابع األسايس 

 5119االسم:............................      املدرسة:...................التاريخ:   /   /

( سؤاالً , لكل منها 40يف هذا النموذج , علامً بأن عدد أسئلة االختبار )عزيزي الطالب : فرغ إجاباتك   

 ( يف خانة البديل الذي تعتقد انه صحيحX( بدائل . .ضع إشارة )4)
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 د ج ب أ الرقم د ج ب أ  الرقم 

1-     51-        

5-       55-       

1-     51-       

7-       57-      

2-      52-       

5-     55-     

4-     54-        

7-      57-       

9-       59-      

11-     11-      

11-       11-     

15-       15-     

11-      11-      

17-     17-       

12-      12-       

15-     15-       

14-     14-     
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17-     17-     

19-       19-     

51       71-   

 

  

 

 مفتاح إجابة اختبار اكتساب املفاهيم النحوية للصف السابع األسايس

 املبحث: اللغة العربية /النحو     املديرية:.................... الصف : السابع األسايس 

 5119االسم:............................      املدرسة:...................التاريخ:   /   /

 ( سؤاالً 40عزيزي الطالب : فرغ إجاباتك يف هذا النموذج , علامً بأن عدد أسئلة االختبار )  

 د ج ب أ الرقم د ج ب أ  الرقم 

1-  x   51-    X    

5-   X    55-        ًx 

1-    X 51- X      

7- X      57-   X   

2-    X   52- X      

5-   X  55-    X 

4-    X 54-  X      
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7-  X      57- X       

9-     59-    X   

11-  X   11-     X  

11- X      11- X     

15-      ًX   15-   X    

11-    X  11- X      

17-   X    17-   X     

12-  X    12-  X     

15-   X  15- X      

14-      ًX 14-   X  

17-   X  17-   X  

19- X      19-    X 

51 X      71-  X 
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 اختبار مهارات التعبري الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس

 حرضة.............................................املحرتم

 الدرجة العلمية................االختصاص..........................

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ديكم اختبار مهارات التعبريي الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس. وهو من إعداد الباحث بني ي  

املكلف  بدراسة عنوانها " أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية املفاهيم النحوية ومهارات 

جة الدكتوراه ر التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن "استكامال ملتطلبات الحصول عىل د

 يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها من جامعة عامن العربية للدراسات العليا . 

ونظراً ملا تتمتعون به من الخربة , والدراية, واالختصاص يف هذا املجال , فإنني أتقدم من حرضتكم   

 عناية .ج املرفق بكل دقة و راجيا تفضلكم باالطالع عىل هذا االختبار وإبداء مالحظاتكم بتعبئة النموذ 

 

 مع خالص الشكر والتقدير

                                                    

 الباحث: قاسم مزعل العقار الحجايا                                                  
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 منوذج التعديل :

 

  

 التعديل املقرتح غري مناسب  مرتدد مناسب األسئلة 

     سؤال األولال

     السؤال الثاين

     السؤال الثالث

     السؤال الرابع

     السؤال الخامس 

     السؤال السادس

     السؤال السابع
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 (6امللحق )

 اختبار مهارات التعبري الشفوي القبيل والبعدي لدى طالب الصف السابع األسايس .

 سئلة اآلتية :يستمع الطالب إىل املعلم ويجيب عن األ

 :عرف بنفسك ) يكلف الطالب التعريف بنفسه يف حدود دقيقة (.السؤال األول

 : أجب عن األسئلة اآلتية شفوياً: السؤال الثاين

 إالم يرمز علم األردن ؟

 أي املناطق األثرية يف األردن أحب إليك ؟ وملاذا ؟  .

 :السؤال الثالث

 ى.أكمل العبارات اآلتية مبا يتناسب واملعن

 اطلب العلم من املهد إىل...........

 عدو عاقل خري من صديق ..........

 يعلو الحق عىل..................

 أحمد شوقي من أبرز .............

 : السؤال الرابع

 قال الرسول صىل الله عليه وسلم: " مثل املؤمنني يف توادهم................. 

 السؤال الخامس:

يلعبون يف الشارع مام يؤدي إىل كثري من الحوادث , تحدث عام يرتتب عىل هذه  أمامك صورة ألطفال

 الظاهرة من مشاكل اجتامعية . 
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 : السؤال السادس

 يقال "من آداب الحديث االستامع " ما رأيك يف هذا القول ؟. 

 : أكمل البيتني التاليني شفوياً :السؤال السابع

 قم  للمعلم وفه التبجيال . -5...    العلم يبني بيوتا ال عامد لها....-1

 انتهت األسئلة

 مهارات التعبري الشفوي :   

تم استخالص املهارات األساسية للتعبري الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس بالرجوع إىل مصادر      

كتب لمتنوعة تشمل الدراسات العلمية والبحوث الرتبوية وأساليب تعليم اللغة العربية واملناهج وا

( وقد شملت خمسة 2007؛ الطورة,   2004؛ الصويريك,2003   الهاشمي , 2000املدرسية) شحاته ,  

 مجاالت يف التعبري الشفوي:  أوال:مجال األلفاظ والرتاكيب : 

الكلمة هي العنرص األسايس يف تكوين النص , فهي الفكرة الصغرى للفكرة فالناس يعربون بالكلامت  

دية معنى من املعاين , أو يستخدمون تركيبا ًمؤلفا من عدة كلامت للتعبري عن معنى عىل نسق ما , لتأ 

 يحسن السكوت عنده ويندرج تحت هذا املجال   املهارات اآلتية :

 اختيار األلفاظ املناسبة التي تعرب عن املعنى: -

لمة ين تختص بها كل كالكلامت املرتادفة ليست متطابقة يف املعنى متاما , وإمنا هناك ظالل للمعا    

فللحرب  أسامء  كثرية )الهيجاء , الوغى , املعركة , الرحى ,الحرب ......( كل منها يحمل مدلوال خاصاً , 

لذا يجب تدريب الطالب عىل استخدام األلفاظ الدالة عىل املعنى املقصود عىل ما فيه من مصطلحات 

 ح ؛ الن ذلك يقود إىل سوء الفهم . التخصص من دالالت ال يجوز استخدام مصطلح مكان مصطل

 تنويع األلفاظ وعدم تكرارها بصورة متقاربة :  -

 تجنب استخدام األلفاظ العامية : -
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 يجب عىل املتحدث تجنب استخدام األلفاظ العامية أثناء حديثه والتحدث بالفصحى قدر اإلمكان. 

 تنويع األلفاظ وعدم تكرارها بصورة متقاربة:-

برصيد املتحدث اللغوي , فمن النقص تكرار لفظة معينة يف كل سطر , ويجب التنويع يف  وهذا يتعلق 

 األلفاظ , إذ إن ذلك يدل عىل ثروة لغوية , والقدرة عىل توظيف املفردات بال تكرار ممل .

 ثانيا : مجال املضمون : 

 التمهيد للموضوع متهيداً مناسبا:  

ع يف األلفاظ ,إذ إن ذلك يدل عىل ثروة لغوية لدى املتحدث , تسلسل األفكار وترابطها : يجب التنوي

 والقدرة عىل توظيف املفردات بال تكرار ممل . 

 االنتقال من فكرة إىل أخرى بسالسة .

 االستشهاد من القران والحديث الرشيف  :

عني, ستماالستشهاد من القران الكريم والحديث الرشيف أو املوروث األديب أسهل وأيرس يف إقناع امل

زيادة عىل انه يضفي عىل الحديث دعام لغويا وتصديقا ملا يذهب إليه املتحدث من أفكار ووجهات 

 نظر.

 ثالثا :مجال األصوات 

 إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة : -

لألصوات اللغوية خصائص معينة متيزها , والخلط بني األصوات يؤدي إىل تغري الكلمة فيتغري املعنى ,   

يجب عىل املتحدث أن يتقن نطق الحروف من مخارجها الصحيحة , مع املحافظة عىل خصائصها  لذا

 كالجهر والهمس والتفخيم والرتقيق .

 القدرة عىل استخدام التنغيم وتنويعه ليناسب املعنى:-
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فهام تللتنغيم دور أسايس يف الحديث الشفوي لتوضيح املعنى , فإظهار التعجب أو االنفعال أو االس      

يتم بالتنغيم , وأحيانا يخضع تنغيم الكالم للموقف أو السياق , فعلو النغمة يف موقف قد يصبح غري 

 مناسب يف موقف آخر .

 وضوح الصوت وجهارته:

الصوت عنرص مهم من عنارص التعبري الشفوي , وعىل املتحدث أن يتحكم بصوته علواً وانخفاضاً ,       

ن والزمان ونوع املستمعني وعددهم . وعليه تجنب التوتر والصوت بحسب مقتىض الحال من املكا

العايل الحاد مع التحكم يف جلسته ووقفته, وتنفسه فالوقوف أو الجلوس مع رفع الرأس واألكتاف 

 والتنفس العميق يساعد عىل وضوح الصوت وإكسابه الجهارة بطريقة ممتعة ومحببة .

 حسن الوقف واالبتداء:

استخدام الوصل والوقف: إن استخدام الوصل والوقف يساعد عىل بيان ارتباط الجمل القدرة عىل     

 بعضها ببعض وبداية كل معنى ونهايته وللوقف اثر كبري يف نفس املستمع.

 رابعا: مجال األمناط اللغوية :

ملقررة ا ويقصد بهذا املجال مراعاة املتحدث لسالمة اللغة , من حيث الصحة اللغوية وفق قواعد النحو  

 .1997)) الكلباين, 

خلو الحديث من األخطاء النحوية البارزة:وهذا يتمثل يف وضع الكلمة يف موضعها الصحيح من  -

 الجملة, ومراعاة موقعها اإلعرايب وفق قواعد النحو املقررة يف اللغة العربية 

 استخدام الضامئر وأسامء اإلشارة املناسبة:

 اإلشارة يف اللغة العربية يف مكانها املناسب.    و أسامء عىل املتحدث استخدام الضامئر 

 انتقاء األزمنة املناسبة لألفعال: -
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أزمنة األفعال هي املايض والحارض واملستقبل, ولكل حدث زمنه. فعىل املتحدث إدراك زمن الحدث يف    

 املوضوع.املايض أو الحارض أو املستقبل من دون االضطراب يف هذا االستخدام وهو يناقش 

 املواءمة بني األفكار والعبارات:

ويتمثل ذلك يف انتامء األفكار للموضوع, وخلو املوضوع مام يخل بوحدته وتقدميه بعنارص الفكرة   

 الرئيسية.

 خامسا : مجال شخصية املتحدث : 

 وي شفويقصد بهذا املجال املالمح واالنطباعات التي تبدو عىل وجه املتحدث أثناء تعبريه ال    

 الجرأة والثقة بالنفس:

ويتمثل ذلك يف قدرة املتحدث عىل مواجهة اآلخرين, فينطلق بثقة من دون تردد, و وثقة بقدرته عىل 

تغطية املوضوع ونيل رضا معلمه وزمالئه وان حديثه ال يقل شأنا ورفعة عن حديث زمالئه يف الصف أو 

 .2003)املدرسة )الهاشمي, 

 ي:املناقشة وإبداء الرأ  -

وتجنب الحركات العشوائية, واتخاذ الوضع املناسب يف أثناء الحديث, وصدق االنفعال وحرارة      

 العاطفة.

 اتخاذ الوضع املناسب أثناء الحديث: -

مراعاة آداب الحديث باحرتام اآلخرين والنظر إليهم, واتخاذ الجلسة أو الوقفة املناسبة, واستخدام      

 ية باحرتام املستمعني .األلفاظ املناسبة املوح
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 تنويع الحركات واإلشارات املعربة عن املعنى : -

( : ميتاز الحديث عن الكتابة بالحيوية التي ميكن أن نضيفها بحركات أيدينا 2003يقول الهاشمي )     

وأجسامنا , فننقل الكثري عن طريق مظهرنا واالنطباعات التي ترسم عىل وجوهنا , وأحياناً تكون هذه 

إلمياءات أكرث تأثريا عىل املستمعني من األلفاظ عىل أن تأيت تلقائية بال تصنع وتكلف ومبالغة تثري ا

 سخرية املستمعني .

 معيار تقويم األداء التعبريي الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس        

 حرضة........................................................املحرتم

 العلمية......................االختصاص..........................الدرجة 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

بني يديكم تقويم األداء التعبريي الشفوي لطلبة الصف السابع األسايس , وهو من إعداد الباحث    

فاهيم النحوية ومهارات املكلف  بدراسة عنوانها " أثر استخدام منوذج مارزانو للتعلم يف تنمية امل

التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن"استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة الدكتوراه 

 يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها من جامعة عامن العربية للدراسات العليا . 

هذا املجال , فإنني أتقدم من حرضتكم  ونظراً ملا تتمتعون به من الخربة, والدراية, واالختصاص يف    

راجيا تفضلكم باإلطالع عىل هذا املعيار وإبداء مالحظاتكم يف درجة صالحية هذا املعيار بالتعديل أو 

التبديل أو الحذف أو اإلضافة , ويف مدى سالمة توزيع الدرجات حيث عمد الباحث إىل وضع خمس 

 درجات لكل مهارة .

 مع خالص الشكر والتقدير
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 قاسم مزعل العقار الحجايا :الباحث                                            

 معيار تقويم األداء التعبريي الشفوي لطلبة الصف  السابع األسايس :

اسم الطالب:......................            الصف.............. الشعبة:...........................          

 ....................الرقم:.

 

قم
لر
ا

 

 درجة امتالك الطالب للمهارات املهــــارات

ة/
فع
مرت

2 
دا/
ج

2 

ة/
فع
مرت

ة/ 7
سط

تو
م

1 

ة/
يف
ضع

5 

ف/
عي
ض

1 
داً/
ج

1 

ة 
دة
جو
مو
غري

ة /
ود
وج
م

1 

وع
جم
امل

 

 مجال األلفاظ والرتكيب -أوالً : 

اختيار األلفاظ املناسبة املعربة  1

 عن املعنى.

       

اظ وعدم تنويع األلف 5

 تكرارهابصورةمتقاربة 

       

تجنب استخدام األلفاظ  1

 العامية. 

       

استخدام أدوات الربط  7

 املناسبة بني الجمل
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 املضمون -ثانياً :

التمهيد للموضوع متهيدا  1

 مناسبا 

       

        تسلسل األفكاروترابطها 5

االنتقال من فكرة إىل أخرى  1

 بسالسة

       

االستشهاد من القرآن  7

 والحديث الرشيف 

       

 مجال األصوات -ثالثاً :

إخراج الحروف من مخارجها  1

 الصحيحة 

       

استخدام التنغيم وتنويعه  5

 ليناسب املعنى

       

        حسن الوقف واالبتداء 1

        جهارة الصوت ووضوحه 7
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  مجال األمناط اللغوية -رابعاً: 

خلو الحديث من األخطاء  1

 النحوية

       

استخدام الضامئر  5

 وأسامءاإلشارةاملناسبة 

       

املواءمة بني األفكار  1

 والعبارات 

       

انتقاء األزمنة املناسبة  7

 لألفعال

       

 مجال شخصية املتحدث -خامساً:

        الجرأة والثقة بالنفس  1

لرأي املناقشة وإبداء ا 5

 واإلقناع 

       

اتخاذ الوضع املناسب أثناء  1

 الحديث

       

صدق االنفعال وحرارة  7

 العاطفة 

       

 


