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  محمدز ــ العزیزوجيإلى 

  الذي دعمني وساندني ولواله بعد اهللا لما أكملت مسیرتي العلمیة
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  رتقدیو شكر

ین والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله الحمد هللا رب العالم     

  .وصحبه أجمعین 

اهللا فــي طــال أ -جـودت أحمــد ســعادة ســتاذ الــدكتور أل اإلــىتقـدم بجزیــل الــشكر وعظــیم االمتنـان      أ

ت، ى كل ما قدمـه لـي مـن دعـم وتوجیهـا، أشكره علن األستاذ واألب والداعم والمحفز الذي كا–عمره 

  .، حتى كتب اهللا لهذا العمل أن ینجز وسلحني بالعزیمة واالجتهاد

ناصــر ، والــدكتور الــدكتور محمــود الحدیــدي عــضاء لجنــة المناقــشة ألكمــا أتقــدم بالــشكر والتقــدیر    

  .، على ما تفضلوا به من مالحظات كان لها األثر في إغناء هذه  الرسالة محمود المخزومي

نجــاز التحلیــل ل خلیفــة الــذي مــد لــي یــد العــون فــي إ للــدكتور غــازي جمــادیركمــا أتقــدم بالــشكر والتقــ

  .اإلحصائي ومتابعته حتى تم على أكمل وجه 

   
  واهللا ولي التوفیق

  

                                                                           الباحثة

                        مریم العنزي                                                  
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 ٤٤  أدوات الدراسة
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة  العنوان  الرقم

١ 

المتوسطات الحـسابیة لتحـصیل طالبـات الـصف التاسـع المتفوقـات فـي دولـة الكویـت علـى مقیـاس 
المجموعـات الثرثـارة، األسـئلة  (  تدریس اللغة العربیـةاستراتیجیةالدافعیة القبلي والبعدي باختالف 

  .عتیادیةمقارنة بالطریقة اال) سابرةال
٥١  

٢ 

 دافعیــة طالبــات الــصف تللفــروق بــین متوســطا) ANCOVA(نتــائج تحلیــل التبــاین المــصاحب 
 تدریس اللغة استراتیجیةعلى مقیاس الدافعیة البعدي باختالف  التاسع المتفوقات في دولة الكویت

  .العربیة
٥٢ 

٣ 
توسطات الحسابیة المعدلة  واألخطـاء المعیاریـة لدافعیـة طالبـات الـصف التاسـع المتفوقـات فـي الم

   . تدریس اللغة العربیةاستراتیجیةعلى مقیاس الدافعیة البعدي باختالف  دولة الكویت
٥٣ 

٤ 
 طالبــات الــصف التاســع المتفوقــات فــي دولــة تنتــائج تحلیــل اختبــار شــیفیه للفــروق بــین متوســطا

 ٥٤  . تدریس اللغة العربیةاستراتیجیةعلى مقیاس الدافعیة البعدي باختالف  الكویت

٥ 

علـى االختبـار  المتوسطات الحسابیة لتحصیل طالبـات الـصف التاسـع المتفوقـات فـي دولـة الكویـت
المجموعات الثرثارة، األسئلة (   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیةالتحصیلي القبلي والبعدي باختالف 

  .عتیادیةالامقارنة بالطریقة ) السابرة
٥٥ 

٦ 

 تحـصیل طالبـات الــصف تللفـروق بـین متوسـطا) ANCOVA(نتـائج تحلیـل التبـاین المـصاحب 
 تـدریس اسـتراتیجیةعلى االختبـار التحـصیلي البعـدي بـاختالف  التاسع المتفوقات في دولة الكویت

  .اللغة العربیة
٥٦ 

٧ 
معیاریة لتحصیل طالبات الـصف التاسـع المتفوقـات فـي المتوسطات الحسابیة المعدلة  واألخطاء ال

   . تدریس اللغة العربیةاستراتیجیةعلى االختبار التحصیلي البعدي باختالف  دولة الكویت
٥٧ 

 طالبـات الــصف التاسـع المتفوقـات فـي دولــة تنتـائج تحلیـل اختبـار شـیفیه للفــروق بـین متوسـطا  ٨
  . تدریس اللغة العربیةاستراتیجیةالف على االختبار التحصیلي البعدي باخت الكویت

٥٨ 
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 المجموعات الثرثارة واألسئلة ط باستخدام إستراتیجیتي التعلم النشتطبیق

على الطالبات المتفوقات في الصف التاسع بدولة الكویت وأثر ذلك  السابرة

  فعیة نحو التعلم في التحصیل بمادة اللغة العربیة والدا

  
  ـدادإع

  مریم العنزي
  

  إشـراف 
  األستاذ الدكتور جودت أحمد  سعادة              

  
  ملخص

تطبیق التعلم النشط باستخدام استراتیجیتي المجموعات الثرثارة  تأثیرهدفت هذه الدراسة إلى تقصي 

 في التحصیل یت وأثر ذلكصف التاسع بدولة الكوواألسئلة السابرة على الطالبات المتفوقـات في ال

  :وتمثلت أسئلة الدراسة في اآلتي .بمادة اللغة العربیة والدافعیة نحو التعلم

 اســتراتیجیة بــاختالف الكویــت دولــةب  التاســع الــصفالمتفوقــات فــي  البــاتطتختلــف دافعیــة ال هــل .١

  ؟ االعتیادیة مقارنة بالطریقة )رةبالسا األسئلة الثرثارة، المجموعات (العربیة اللغة تدریس

 اسـتراتیجیة بـاختالف الكویـت دولـة بالتاسـع الـصفالمتفوقات فـي  الباتطال تحصیل یختلف هل .٢  

  ؟ مقارنة بالطریقة االعتیادیة )رةبالسا األسئلة الثرثارة، المجموعات (العربیة اللغة تدریس

  

        



 ل 
 

ي محافظة  ف للبناتست مدارس من المدارس الحكومیة ة علىواقتصرت عینة الدراس

بالطریقة العشوائیة البسیطة، تم اختیارها بدولة الكویت، التي تضم الصف التاسع المتوسط الفروانیة 

عدد الطالبات المتفوقات التي  وبلغ ًأربع منها تم تخصیصها عشوائیا لتشكل المجموعة التجریبیة

ت في الشعب التي تم ًطالبة، حیث بلغ عدد الطالبات المتفوقا) 66(تشكل المجموعة التجریبیة 

ًطالبة، وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في الشعب ) 34( المجموعات الثرثارة استراتیجیةتدریسها ب

في وبلغ عدد الطالبات المتفوقات ًطالبة، ) 32( األسئلة السابرة استراتیجیةالتي تم تدریسها ب

  .ًطالبة ) 31(المجموعة الضابطة 

والثانیــة ، مقیــاس دافعیــة اإلنجــاز للریمــاويباســتخدام أداتــین، األولــى تمثلــت فــي  وقامــت الباحثــة      

  .للغة العربیة قامت الباحثة بإعداده تمثلت في اختبار تحصیلي

واالختبـار التحـصیلي تـم عرضـهما بـصورتهما األولیـة دافعیـة ال مقیـاس للتأكد من صدق محتوى     و

) %٨٠( نــسبة  نالــت التــي الفقــرات اعتمــاد راحــاتهم تــمًعلــى مجموعــة مــن المحكمــین، وبنــاء علــى اقت

  .المحكمین بین االتفاق فأكثر من

 وبلغ ،)KR-20( ریتشاردسون -كودر استخدام معادلةساب ثبات االختبار التحصیلي تم ح     ل

   .الدراسةهذه  ألغراض ةكافیهذه القیمة  تعتبروا )82. (معامل الثبات

ٕطریقة االختبار واعادة ، تم استخدام فعیة اإلنجاز للریماويمقیاس دا ثبات      وللتأكد من

، واعتبرت هذه القیمة كافیة )85.(وبلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون  ،)test-retest(االختبار

  .ألغراض هذه الدراسة

ـــار      ولإل ــن أســـئلة الدراســـة واختب ـــاین المـــشترك جابـــة عـ  فرضـــیاتها، اســـتخدمت الباحثـــة تحلیـــل التب

)ANCOVA( ةاآلتیالنتائج ، واختبار شافیه، كشفت الدراسة عن:  



 م 
 

ــــ - ـــرق ذوجـ ـــطيود فــ ــــین متوســ ـــطات أداء ي داللـــــة إحـــــصائیة بـ ـــین متوســ  أداء مجموعـــــات الدراســـــة بــ

المجموعــــات الثرثــــارة، (  التــــدریس ســــتراتیجیةالتعــــزى االختبــــار التحــــصیلي مجموعــــات الدراســــة علــــى 

  . المجموعات الثرثارةاستراتیجیة تدریسها باستخدام ولصالح المجموعة التي تم) االعتیادیةطریقة ال

تعــزى  مقیــاس الدافعیــة أداء مجموعــات الدراســة علـى ي داللــة إحــصائیة بـین متوســطيود فــرق ذوجـ -

ولـصالح المجموعـة التـي تـم تدریـسها ) االعتیادیـةطریقـة الالمجموعـات الثرثـارة، (  التـدریس ستراتیجیةال

  . الثرثارة المجموعاتاستراتیجیةباستخدام 

ــــ - ـــرق ذوجـ ـــطيود فــ ــــین متوســ ـــطات أداء ي داللـــــة إحـــــصائیة بـ ـــین متوســ  أداء مجموعـــــات الدراســـــة بــ

طریقــة ال ،األســئلة الــسابرة( التــدریس ســتراتیجیةالتعــزى االختبــار التحــصیلي مجموعــات الدراســة علــى 

  .األسئلة السابرة استراتیجیةولصالح المجموعة التي تم تدریسها باستخدام ) االعتیادیة

تعـزى  مقیـاس الدافعیـة أداء مجموعـات الدراسـة علـى ي داللة إحـصائیة بـین متوسـطيود فرق ذوج - 

ــئلة الـــسابرة(یس  التــــدرســـتراتیجیةال ــسها ) االعتیادیــــةطریقــــة ال ،األســ ولــــصالح المجموعـــة التــــي تــــم تدریــ

  .األسئلة السابرة استراتیجیةباستخدام 

ـــرق ذوجــــ - ـــطيود فـ ـــین متوسـ ــــة إحــــصائیة بـ ـــى  أداي دالل ـــاس الدافعیــــة ء مجموعــــات الدراســــة علـ مقیـ

ــئلة الـــسابرة(  التـــدریس ســـتراتیجیةالتعـــزى  واالختبـــار التحـــصیلي ولـــصالح ) المجموعـــات الثرثـــارة، األسـ

  . المجموعات الثرثارةاستراتیجیةالمجموعة التي تم تدریسها باستخدام 

  .  لدراسة المیدانیة   وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصیات ذات العالقة بنتائج هذه ا
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ABSTRACT  

 

      This study aimed at inquiring the applying active learning by using the 

buzz groups and probing questions strategies on the Kuwaiti ninth grade 

talented female students and the effect of that in their achievement in the 

Arabic language course and their motivation toward learning .The questions 

of the study were as follows: 

1. Does the achievement of talented ninth grade Kuwaiti female students 

differ, according to strategy used for teaching Arabic (buzz groups , probing 

questions ) compared with the usual method ?  

2. Does the motivation of talented ninth grade Kuwaiti female students 

differ, according to a strategy used for teaching Arabic ( buzz groups , 

probing questions) compared with the usual method?  

    The researcher used two tools, the one first was the measure of  

motivation by Rimawi, and the second one was the achievement test for the 

students in Arabic language, which was developed by the researcher .  



 س 
 

      To assure the validity of the motivation measure content and 

achievement test . The researcher distributed them to a group of jury, 

according to their suggestions, the items which got 80% or above of their 

acceptance have been chosen.  

         To calculate the reliability of the achievement test, the researcher used 

Kuder Richardson 20 formula that was (o.82) . 

        To insure the reliability of Remawi's motivation measure, the 

researcher used test-retest method and it was (0.85). 

         To answer the questions of  the study and test  the hypotheses of it, 

the researcher used ANCOVA, and Shef́e test . The results were as follows: 

* There were statistical differences between the study groups performance 

means on the achievement test, due to the teaching strategy (buzz groups, 

usual method) in favour of the group that has been taught by by buzz 

groups strategy. 

* There were statistical differences between the study groups performance 

means on the motivation scale, due to the teaching strategy (buzz groups, 

usual method) in favour of the group that has been taught by buzz groups 

strategy.  

* There were statistical differences between the study groups performance 

means on the achievement test, due to the teaching strategy (probing 

questions, usual method) in favour of the group that has been taught by 

using probing questions strategy. 

 * There were statistical differences between the study groups performance 

means on the motivation scale, due to the teaching strategy (probing 

questions, usual method) in favour of the group that has been taught by 

using probing questions strategy. 

* There were statistical differences between the study groups performance 

means on the achievement test and the motivation measure, due to the 

teaching strategy (buzz groups, probing questions) in favour of the group 



 ع 
 

that has been taught by using  buzz groups compared with the other group 

that has been taught by using probing questions strategy  . 

      The researcher proposed some recommendations related to the results of 

the study. 
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  تمهید

یة لعل من  تحیطه تحدیات محلیة وعالم،في عالم سریع التغیر ات الیوممجتمعال تعیش

 نتیجة سرعة ، وذلك واالنفتاح على العالم، والتطور التكنولوجي،عرفينفجار الماالأهمها 

التطور هذا  ظل فيو. أقرب إلى الشاشة الصغیرة االتصاالت والمواصالت حتى أصبح العالم 

 على أنه  المتعلمنظر إلىالتي ت  التدریس الحدیثةأسالیبالمعرفي، والنظریات التربویة، تأتي 

 التي ترى  االعتیادیةاألسالیب ما تقوم علیه خالفملیة التعلیمیة التعلمیة على  محور العیمثل

  .في المعلم مركز هذه العملیة

 المتعلم وجعله ؤدي إلى تنشیطالتعلیم، وی وتي التعلم عملیعلى تفعیل التعلم النشط عملوی     

مساعدة المتعلمین على اكتساب مجموعة في یة من نهج التعلم النشط  وتتمثل الغا.یشارك بفعالیة

 تطویر استراتیجیات التعلم إلى إضافة والقیم، والمبادئرات والمعارف واالتجاهات من المها

 الحیاتیة واتخاذ مكالته على حل مشمفي التعلم وقدرتهة الحدیثة التي تمكنهم من االستقاللی

  ).2007الزامل، (القرارات وتحمل مسؤولیتها

 والطرائق التي تقوم على مشاركة المتعلم بفعالیة في األسالیبوللتعلم النشط العدید من         

 ودراسة الحالة، المحاكاة، والحوار، ولعب الدور،: األسالیبالتعلمیة، ومن هذه  التعلیمیةالعملیة 

ألسئلة والعصف الذهني، والقصة ذات االتجاهین، والمحاضرة المعدلة، والمناقشة النشطة، وا

  .)2006سعادة ورفاقه، (المجموعات الثرثارةوالسابرة ، 
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 في العملیة  للطالبدور الرئیسال على  بصورة عامةالتطویر التربويب  المهتمونیركز       و

 أما .فسه لیصل إلى المعرفة بن، ویطرح األسئلة، ویناقش، یفكر،ً نشطاًالتربویة بوصفه متعلما

  من خالل تنظیم بیئة التعلم،المعلم فهو المیسر والمنظم والمشجع للطالب للوصول إلى المعرفة

 وحفزه على البحث ،إلثارة تفكیره فر الفرص والتوجیه المناسبینتو الفاعلة ضمن أسالیب تدریس

  .، وبث روح التعاون بینه وبین زمالئه إلى المعرفة واكتشافهاواالستقصاء للوصول

     ویعد استخدام األسئلة عصب العملیة التعلیمیة وأداة المعلم المطیعة في كل األوقات إن هو 

ًأتقن ذلك، كما أنها تشكل مدخال یشبع لدى الطالب نزعة البحث واالستطالع، كما یرى فیها 

 جانبلطریقة طرح األسئلة ونوعها من ن  أام ك.م على عمل اآلخرینًالمعلم تقییما لعمله والحك

وتنمیة  ویستثیر دافعیتهم في اكتشاف اهتمامات الطالب ومواهبهم وحاجاتهم ًا بالغًاالمعلم أثر

  ).2007الربضي، ( الوعي والتفكیر العلمي لدیهم

طرح السطحي أو البسیط      وتمثل األسئلة السابرة إحدى أنماط األسئلة التي ال تقف عند ال

ٕلألسئلة بل تتطلب تفكیرا أعمق من الطلبة واجابة أشمل وأكثر صعوبة من جانبهم  ویقال سبر .ً

ًالشيء عرفه أو خبره بعمق ، ویقال سبر الجرح أي قاس غوره بالمسبار، وسبر فالنا أي خبره 

تیة وأبو ٕوعقل وزامل واش سعادة( ًوتعرف جیدا علیه وعلى ما عنده من أفكار وآراء

   ) . ٢٠٠٦عرقوب،

، وتقوم فلسفة هذه سلوب التدریس القائم على الحوار األسئلة السابرة العمود الفقري ألدوتع     

ههم في أثناء الت التي تواجشكمأن الطالب قادرون على حل الاألسئلة على افتراض مؤداه 

حها المعلم ویكون في مقدور یطر عبر سلسلة متدرجة من األسئلة التي ،التعلمیةة یالعملیة التعلیم

  ).٢٠٠٢مرعي،  (تالشكمیصلوا إلى حل شامل وكامل لهذه ال حتى نها اإلجابة علبةالط
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 في خطوات ًا رئیسیً      یمكن طرح األسئلة بطرق متعددة بحیث تشكل هذه األسئلة جزء

ة أكبر من خالل  أن تأخذ معنى وقیمستراتیجیة المجموعات الثرثارة، ویمكن لهذه االاستراتیجیة

  ) .2008عفانة والزعانین والخزندار، (تطبیق إحدى تقنیات التعلم كلعب الدور 

متعــددة مــن المناقــشة التــي تزیــد مــن فاعلیــة  المجموعــات الثرثــارة أنــواع اســتراتیجیةم      وتــستخد

لـى إجابـة ، فـالمعلم قـادر عه بـسلبیة مـن المعلـمًمشاركة الطلبة للموضوع المطروح بدال من أن یتلقو

أي ســؤال یطــرح علیــه فـــي أثنــاء المحاضــرة، إال أن اإلجابــات ســـتكون ذات معنــى أكبــر فــي حـــال 

ًوقـد ال یـشارك بعــض هـؤالء الطلبـة أبــدا . كـون الطلبـة قـادرین علــى اسـتخراجها بأنفـسهم مــن الـنص

فـــي أیـــة مناقـــشة إذا كـــان الـــصف بأكملـــه یـــستمع إلـــى مـــشاركتهم، إال أنـــه وفـــي حـــال المجموعـــات 

  . یقل ویشعر األفراد بأن التعبیر عن أنفسهم یصبح أكثر سهولة صغیرة، فإن هذا التهدیدال

      وهناك عامـل آخـر مهـم فـي هـذا األسـلوب أال وهـو التكیـف، فالمجموعـات الثرثـارة قـادرة علـى 

مناقـــشة المواضـــیع المطروحـــة واإلجابـــة عـــن األســـئلة الجدلیـــة التـــي قـــد یطرحهـــا أحـــد الحاضـــرین، 

ـــق  ـــتعلم وتطبیــ ــواع الـــ ـــن أنـــ ــا مــ ـــة وغیرهـــ ــراد المجموعــ ـــد أفـــ ـــا أحــ ــد یطرحهــ ـــــي قـــ ـــار الت بعـــــض األفكــ

ــفات الـــصبر وال ُتـــسامح عنـــدما یجبـــر أفـــراد المجموعـــة علـــى المختلفـــة،وبعض األحیـــان تتحـــسن صـ

  ). Kenneth ,2009 (االستماع للرأي اآلخر حول الموضوع المطروح 

، ًمیة من األدوار المهمة جداالتعل - التعلیمیة علم في العملیةالدور الذي یقوم به الم       ویظل 

استخدام فهو على سبیل المثال یحرص على وحیویتهم،  الطلبةعلى دافعیة   في التأثیروال سیما

 نحو مطاقتهالطلبة وتثیر اهتمامهم وترفع من التي توجه انتباه الطرق واألسالیب المتنوعة 

  .) Gorham & Christophel,1992(التحصیل المدرسي 
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ــنفس اصــخت المكــزیر       و للــتعلم المرتبطــة بتــأثیر  لتربــوي علــى دافعیــة التلمیــذصون فــي علــم ال

ــذین لهــم بطبیعــة الحــال، ونرین ومــنهم المعلمــاآلخــ حیــث   ســواء مــنارهنكــإ  یمكــن ال كبیــر تــأثیرال

بة التـي تبـرز  أو بالنـسبة الختیـارهم السـتراتیجیات التـدریس المناسـشكل العالقة بینهم وبین المتعلم،

  ).Orpen,1994 (  دورهم في تعزیز دافعیة التحصیلوتؤكد

ــتثارتها للــــتعلم والمــــشاركة فــــي أنــــشطة الفــــصل، بــــةتنمیــــة دافعیــــة الطللو       ــد مــــن  واســ فإنــــه ال بــ

ربـط الموضـوعات بواقـع حیـاة ، وإلثـارة دافعیـة الطـالب للـتعلم متنوعـة تـدریس  استراتیجیاتماستخدا

ربـط أهـداف الـدرس و ،بـةالطلهـؤالء إجابـات  سئلة التي تتطلب التفكیـر مـع تعزیـزٕاثارة األالطالب، و

 فـي التخطـیط بـةمـشاركة الطل، ولتنویـع بـالمثیراتوا  واالجتماعیة للمتعلم بالحاجات الذهنیة والنفیسة

  )٢٠٠٦خضر، . (لعملهم التعلیمي

ــم فـــي العملیـــة      وقـــع اختیـــار الباحثـــة علیهمـــا بـــسبب أهمیتهمـــا فـــي تفعیـــل دور الطا لـــب والمعلـ

التعلیمیة التعلمیة ،فالسؤال السابر یثیـر التفكیـر والمجموعـة الثرثـارة تعمـق التعـاون وتزیـد مـن تبـادل 

  .همیمعلمرفع من مستوى التفاعل بین الطلبة واآلراء بین الطلبة، مما یشجع على التعلم النشط وی

  

  

  مشكلة الدراسة
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وقد یكون مرد  في اللغة العربیة والدافعیة نحو التعلم،تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف الطلبة 

عملها  من خالل ةالباحث ذلك إلى الطرق واالستراتیجیات المستخدمة في التدریس، حیث الحظت

لمادة اللغة العربیة، ومتابعتها لما یقدمنه زمیالتها المعلمات من طرق  هاتدریسالمیداني و

 في  یقتصرعلمات اللغة العربیة في دولة الكویت معظم معلمي وماستراتیجیات تدریس، أن و

ومن خالل عمل الباحثة  على استخدام طرق التدریس االعتیادیة غیر المثیرة للتفكیر،تدریسهم 

ًمدرسة للغة العربیة، الحظت أن استراتیجیات تدریس اللغة العربیة لطالما اقتصرت على الطرق 

 . المعلم، واستقبال سلبي من المتعلم بفاعلیة محدودة ما بین تدریس مباشر، وتلقین مناالعتیادیة

فقد أشارت دراسات تربویة عدیدة الى أنه خالل المحاضرة في حصة تصل مدتها الى الخمسین 

في %) 20(مما یقال في الدقائق العشر األولى، وحوالي ) %(70دقیقة، فإن الطلبة یتذكرون 

ر من المحاضرة االعتیادیة إلى التعلم النشط الدقائق العشر األخیرة،مما یحتم ضرورة التغیی

  ) .2006سعادة ورفاقه،"(

مما دفع الباحثة إلى طرح استراتیجیتین من استراتیجیات التعلم النشط المثیرة للتفكیر،          

 األسئلة السابرة، وتقصي معرفة أثرهما استراتیجیة المجموعات الثرثارة، واستراتیجیةوالمتمثلتین في 

حصیل في مادة اللغة العربیة وفي الدافعیة نحو تعلم الطالبات المتفوقات في الصف في الت

         .التاسع بدولة الكویت

  

  ف الدراسة أهدا
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  :   سعت الدراسة الحالیة إلى تحقیق األهداف اآلتیة 

 المجموعات الثرثارة في تحصیل طالبات الصف التاسع استراتیجیة الكشف عن أثر التدریس ب-

  .في مادة اللغة العربیة ودافعیتهن نحو التعلم فوقاتالمت

 الكشف عن أثر التدریس باستراتیجیة األسئلة السابرة في تحصیل طالبات الصف التاسع -

  .في مادة اللغة العربیة ودافعیتهن نحو التعلم المتفوقات

  .شط  تشجیع المعلمات على استخدام استراتیجیات متنوعة من استراتیجیات التعلم الن-

  . تشجیع المعلمات على االهتمام بفئة الطالبات المتفوقات، وتقدیم التعزیز المناسب لهن-

      أسئلة الدراسة

  :قامت الدراسة الحالیة باإلجابة عن األسئلة اآلتیة       

 اسـتراتیجیة بـاختالف الكویـت دولـةب  التاسع الصفالمتفوقات في  الباتطتختلف دافعیة ال هل -١

  ؟  مقارنة بالطریقة االعتیادیة)رةبالسا األسئلة الثرثارة، المجموعات (العربیة لغةال تدریس

ــــل -٢ ـــاتطال تحـــــصیل یختلـــــف هـ ــ ـــي  الب ـــع الـــــصفالمتفوقـــــات فــ ــت دولـــــة بالتاســ ـــــاختالف الكویـــ  ب

 مقارنـة بالطریقـة االعتیادیـة )رةبالـسا األسـئلة الثرثـارة، المجموعـات (العربیـة اللغـة تدریس استراتیجیة

  ؟

   الدراسةفرضیات

   :اآلتیة الصفریة الفرضیات اختبار تم دراسة الحالیة،ال أسئلة عن جابةلإل      
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 الــصف فــي اتالمتفوقـ البــاتالط تحــصیل اتمتوسـط بــین إحــصائیة داللـة ذات قفــرو توجـد ال -١

ــة التاســع مقارنــة  )رةبالــسا األســئلة ،الثرثــارة المجموعــات( التــدریس الســتراتیجیة تعــزى الكویــت، بدول

 .العربیة اللغة مادةالطریقة االعتیادیة في ب

 الــصف فــي اتالمتفوقــ البــاتالط دافعیــة متوســطات بــین إحــصائیة داللــة ذات قفــرو توجــد ال -٢

مقارنـــة  )رةبالـــسا األســئلة ،الثرثـــارة المجموعـــات(التــدریس الســـتراتیجیة تعـــزى الكویــت، دولـــةب التاســع

 .العربیة اللغة مادةبالطریقة االعتیادیة في 

  همیة الدراسةأ

  :  باآلتيالدراسةیمكن إجمال أهمیة     

تدریس اللغة العربیة، لما للتعلم   التعلم النشط فيتاستراتیجیاتلقي الضوء على بعض  �

وتتمثل هذه األهمیة في أن األنشطة . النشط وعلى اختالف استراتیجیاته من أهمیة

 األنشطة التعلمیة السلبیة مثل الكثیرة التي یعتمد علیها هذا النوع من التعلم تقلل من

  .  السلبي، وأخذ أو تدوین المالحظات طیلة وقت الحصة اإلصغاء

من أسالیب التلقین التي تؤدي إلى دافعیة تأمل الباحثة أن تساعد هذه الدراسة في التقلیل  �

 ًمنخفضة للطلبة، مما یؤثر سلبا على تحصیلهم،

هتمام بالطلبة المتفوقین من خالل إبراز ٕتفعیل استراتیجیات التعلم النشط، واثارة اال �

  . قدراتهم المتمیزة وتقدیم التعزیز المناسب لهم 

   الدراسةحدود 
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  :  تمثلت أهم حدود هذه الدراسة في اآلتي 

  . في دولة الكویت المدارس الحكومیة للبنات في محافظة الفروانیة : الحد المكاني - ١

 / 2009 خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي تم تطبیق هذه الدراسة: الحد الزماني - ٢

2010.  

% ٨٥الطالبات المتفوقات من الصف التاسع ممن یزید المعدل العام لهن عن : الحد البشري - ٣

.  

  محددات الدراسة  

  : من أهم محددات الدراسة ما یأتي  

ن في االختبار اعتمدت هذه الدراسة في جمع معلوماتها على أداتي الدراسة المتمثلتی - ١

  .ما وثباتهما النتائج بدالالت صدقه تعمیمحددتو التحصیلي، ومقیاس الدافعیة،

   .اعتمدت نتائج هذه الدراسة على مدى صدق العینة واإلجابة على أدوات الدراسة - ٢

  

  مصطلحات الدراسة

 والتمارین ، حیث یشارك الطلبة في األنشطة في آن واحد تعلیمطریقة تعلم وطریقة :التعلم النشط

والمشاریع بفاعلیة كبیرة، من خالل بیئة تعلمیة غنیة متنوعة، تسمح باإلصغاء االیجابي، والحوار 
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البناء، والمناقشة الثریة، والتفكیر الواعي، والتحلیل السلیم، والتأمل العمیق لكل ما تتم قراءته، أو 

ً، بین بعضهم بعضا، مع وجود كتابته، أو طرحه من مادة دراسیة، أو أمور، أو قضایا، أو آراء

معلم یشجعهم على تحمل مسؤولیة تعلم أنفسهم بأنفسهم تحت إشرافه الدقیق، ویدفعهم لتحقیق 

األهداف الطموحة للمنهج المدرسي، والتي تركز على بناء الشخصیة المتكاملة اإلبداعیة لطالب 

  ).٢٠٠٦سعادة ورفاقه،( الیوم ورجل الغد 

اإلجرائي فهو ما تم قیاسه بأداتي الدراسة، االختبار التحصیلي الذي        أما عن التعریف 

أعدته الباحثة، ومقیاس الدافعیة الذي اختارته الباحثة بعد تطبیق أسلوب المجموعات الثرثارة 

  .وأسلوب األسئلة السابرة

 عند الطرح  من استراتیجیات التعلم النشط التي ال تقف األسئلة فیهااستراتیجیة :األسئلة السابرة 

ٕالسطحي أو البسیط لألسئلة، بل تتطلب تفكیرا أعمق من الطلبة واجابة أشمل وأكثر صعوبة ً .

خالل المناقشات داخل الغرفة الصفیة لسبر تفكیر الطالب والعمل على تحقیق عدة وهي تستخدم 

لمتعلمین أهداف یتلخص أهمها في تركیز انتباه المتعلمین نحو قضایا عدیدة ومتنوعة، ومساعدة ا

  ) .Beyer, 1997( لى تطویر وجهات نظرهم بشكل واسع ع

       أما عن التعریف اإلجرائي فهو االستراتیجیة التي استخدمتها الباحثة في تدریس المجموعة 

  .التجریبیة من خالل خطة التدریس التي قامت بإعدادها

المناقشات التي یتیحها عبارة عن مجموعات صغیرة تظهر عند إجراء  :المجموعات الثرثارة 

واستخدام مثل هذه المجموعات ال یكون من أجل .المعلم لطالبه خالل المحاضرة التي یقدمها لهم

ًزیادة اهتمام الطلبة بالدرس فقط، بل لتشجیع الطلبة أیضا على المشاركة في عملیتي التفكیر 
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ید وقت كل خطوة من هذه ، مع تحدثالث عشرة خطوة، ویتم تنفیذ هذا األسلوب بًوالمناقشة معا

  ).    ٢٠٠٦سعادة،(الخطوات والنشاط أو األنشطة الواجب القیام بها 

    أما عن التعریف اإلجرائي فهو االستراتیجیة التي استخدمتها الباحثة في تدریس المجموعة 

   . التجریبیة من خالل خطة التدریس التي قامت بإعدادها 

الداخلي   التوازنتقوده وتحافظ على یة داخلیة تنشط لدى الفردن عملعبارة ع " :الدافعیة        

، هكفاعلیة سلوو  أهدافهوهذه العملیة هي التي تستخدم إلنجاز، للقیام بسلوك معینه تحركو له،

 ,١٩٩٩" (تحقیقها طاقة أو محرك هدفها تمكین الفرد من اختیار أهداف معینة والعمل علىوهي 

(Baron.  

رائي للدافعیة في الدرجة التي حصلت علیها الطالبة في مقیاس الدافعیة ویتمثل التعریف اإلج

  .الذي اختارته الباحثة 

طالبات الصف التاسع بدولة الكویت ممن زاد المعدل العام لهن عن  :الطالبات المتفوقات     

)85% (  

 بدولـــة ات المتفوقــ الــصف التاســـعالبـــاتهــا طتقـــصد بــه النتاجـــات التعلمیــة التـــي حقق وی:التحــصیل 

مــادة اللغــة العربیــة وفــق اســتراتیجیتي المجموعــات الثرثــارة  الــدروس المحــددة مــن الكویـت بعــد تعلــم 

 ة علیهـا الطالبـتحـصل بالدرجة التـي ًجرائیاإ تم قیاسه، والثانيالفصل الدراسي واألسئلة السابرة في 

  .   لهذا الغرضته وطورةالباحثأعدته في االختبار التحصیلي الذي 
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  الفصل الثاني

   ذات الصلةالنظري والدراسات السابقةاإلطار 

األدب النظري للدراسة، ویتناول یتمثل في األول : یتضمن هذا الفصل محورین رئیسین     

ّ أما ،)األسئلة السابرةالمجموعات الثرثارة و(التدریس  ستراتیجیتياو التعلم النشط، عن  فیهالحدیث



12 
 

ّیث صنفت هذه  حات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة،ناول الدراسات السابقة ذالمحور الثاني فیت ُ

لت ، والدراسات التي تناوسات التي تناولت األسئلة السابرةالدرا:  هماالدراسات في مجموعتین

ّ توضیح مفصل لما سبقوفیما یأتي. المجموعات الثرثارة ُ.  

   النظري إلطارا

      التعلم النشط

،  التعلميابیة المتعلم في الموقف التعلیمي إیجى تعتمد علً تربویةًفةسلف النشطعلم الت      یمثل 

حیث  ، تفعیل دور المتعلمىف إلجراءات التدریسیة التي تهدسات التربویة واإلوتشمل جمیع الممار

 ىفي الحصول على نفسه  المتعلم علواعتماد ،م من خالل العمل والبحث والتجریبیتم التعل

  .كتساب المهاراتات والمعلوما

ًبأنه عندما یكون التعلم نشطا، فان الطلبة یقومون بمعظم  )Silberman(    ویرى سیلبرمان 

ًالعمل، ویستخدمون عقولهم بفاعلیة، ویدرسون األفكار جیدا، ویعملون على حل المشكالت من 

الستمتاع بما اجهة وعلى تطبیق ما تعلموه من جهة أخرى، مما یؤدي إلى سرعة الفهم لدیهم و

  .یقومون به من أنشطة

 وحتى یتعلم الطلبة بشكل أفضل، فإن علیهم اإلصغاء اإلیجابي لما یدور حولهم من      

 والموضوعات ذات افعالیات، والتفكیر فیها بعمق، وطرح األسئلة ذات العالقة، ومناقشة القضای

ألمثلة حولها، وتطبیق المهارات الصلة،واكتشاف األمور المتعددة والعمل على تمحیصها، وطرح ا

المطلوبة، والقیام بالواجبات أو المسؤولیات التي تعتمد على المعرفة التي لدیهم أو التي یجب 

  ).    ٢٠٠٦سعادة ورفاقه،(علیهم اكتسابها 
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 ،تغیر دور المعلم في التعلم النشط حیث لم یعد هو الملقن والمصدر الوحید للمعلومة      وقد 

 وال یسیطر على الموقف التعلیمي كما في النمط ، الموجه والمرشد والمیسر للتعلمبل أصبح هو

 على القیام ً ویهیئ تالمیذه ویساعدهم تدریجیابفاعلیةالتقلیدي لكنه یدیر الموقف التعلیمي 

النشط یتطلب ن التعلم أ یتضحمن هنا  . واكتساب الصفات والمهارات الحیاتیة،بأدوارهم الجدیدة

 والوسائل التعلیمیة وفقا ،میةاستخدام العدید من األنشطة التعلمتعددة منها  ٍأدوارم القیام بمن المعل

 التعیینات التي یكلف بها في التكلیفات وً بما یحقق تنوعاطلبة لقدرات الً ووفقا،مي التعلللموقف

إلى وجود ي في النهایة  مما یؤد، حسب إمكاناته وقدراتهطالب لكل ىعطُ بحیث تهؤالء الطلبة،

 بحیث یوفر لهم الفرص لمزید من النجاح في  لدیهم،ضعف والقوةالٕادراك نواحي ، وبیئة نشطة

التنویع ، و ومتمیزون فیهایاءكفأجاالت التي هم الجوانب الصعبة بالنسبة لهم بدرجة أفضل في الم

 الستراتیجیاتا بحیث تعتمد هذه داخل الحجرة الدراسیة،  التدریس التي یستخدمهااستراتیجیاتفي 

 مما یضمن تعلم لجمیع الطلبة،  االعتیادیة من استخدام طریقة المحاضرةًعلى التعلم النشط بدال

 على طالبهٕتركیز جهوده على توجیه وارشاد ومساعدة ، و ألنماط تعلمه وذكاءاتهً وفقاطالبكل 

، ولیس فیم یفكرون كیف یفكرون طالبه فالمعلم یعلم . من أن یلقنهمً بدال،تحقیق أهداف التعلم

،  في العملیة التعلیمیةین وفعالبینر ومجین مكتشفطلبةجعل ال، وللتعلمتهم لى زیادة دافعیالعمل عو

ثر في عملیة التعلم أ في مواقف یشعر فیها بالتحدي واإلثارة لما لذلك من ً دائماهوضعو

  ).٢٠٠٨بدیر،(

ًالطلبة على التعلم النشط معتمدا مقالة دارت حول كیفیة تشجیع  )Agnew( أجنیو كتب       و

على األفكار التي طرحها عدد من العلماء السابقین، الذین أكدوا أن تعلم الطلبة من المحاضرات 

وهنا تكمن فائدة وأهمیة . سوف یتحسن إذا كانت مدة إصغاء الطلبة فیها تقل عن عشرین دقیقة
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 یحقق الطلبة في هذا الصدد من استخدام استراتیجیة المجموعات الصغیرة في التدریس، وما

أهداف متنوعة داخل الصفوف وخاصة عن طریق استخدام ما یسمى بالمجموعات الثرثارة 

  ). 2006سعادة،(

  استراتیجیة المجموعات الثرثارة

 من أنواع المجموعات التي یتم تنظیمها لتحقیق تعلم نشط بین المجموعة الثرثارة تعد      

 عبارة عن مجموعة صغیرة ذات عوامل مؤقتة : "بأنها)  (Todd,1989 الطلبة، ویعرفها تود

 على طرح السؤالحیث یتم ).  أفرادعادة ما تكون خمسة أو ستة(وبناء إضافي ألسئلة محددة 

  .  "خطوة بخطوةتوضح لها األعمال المترتبة على هذا السؤال  بحیث هذه المجموعة

ي  التتكالمن التعبیر عن الصعوبات والمش بةن الطلمكفي المجموعات الثرثارة یت       و

الصعوبات م مناقشة تلك ، حیث یتئهملزمال فتكشف فقط لكل الصف هافانكش في عدم ایرغبون

سئلة علیهم تتعلق بتلك الصعوبات أ عن طریق طرح ئهمزمال لدقائق محددة مع توالمشكال

ن إذ إنجاز من قبل المعلم، إ  تغذیة راجعة فوریة بعد كلإعطاءلمحاولة حلها والتخلص منها، ثم 

نها مفیدة أال إ وتثیر الضجیج في البیئة الصفیة سئلة المطروحة للمناقشة لیس لها وقت محدد،األ

، والتي ولهذا سمیت بالمجموعات الثرثارة درس، الإعطاء في أثناءالفهم  في التخلص من سوء

 أویلة وذلك حسب الرغبة ترة قصیرة أو طو لف تعلميي موقف تعلیميأ استخدامها في یمكن

  ). 2008عفانة والزعانین والخزندار،(حسب المطلوب 

      والمجموعات الثرثارة عبارة عن مجموعات صغیرة تظهر عند إجراء المناقشات التي یتیحها 

المعلم لطالبه خالل المحاضرة، وهنا فإن استخدام مثل هذه المجموعات ال یكون من أجل زیادة 



15 
 

ًالمحاضرة فحسب، بل لكي تشجع الطلبة أیضا على المشاركة في عملیتي التفكیر اهتمام الطلبة ب

  . ًوالمناقشة معا

     ویبدأ استخدام هذا األسلوب الذي یشجع الطلبة على التعلم النشط باقتراح نشاط معین على 

 الطلبة، ثم تقسیمهم داخل غرفة الصف إلى عدد من المجموعات الصغیرة التي یكون من السهل

تشكیلها أو تنظیمها حول عدد من الطاوالت المستدیرة، حتى لو كان ذلك في قاعة محاضرات 

  .كبیرة 

ًن شكل المجموعة یرتبط ارتباطا وثیقا بنوع النشاط المطلوب، بحیث یمكن أخذ      ومع ذلك، فإ

ب أن یتم قدرات الطلبة العقلیة والمعارف التي یلمون بها في الحسبان، مما یجعل من غیر المناس

طرح البیانات أو المشكالت أو القضایا أو الموضوعات األعلى بكثیر من مستوى فهمهم، بل 

ضرورة طرح نشاط محدد یتعاملون فیه مع أمور یتوقع منهم سهولة إدراكها، ال سیما إذا عمل 

ي الطلبة على تقدیر استخدام أسلوب المجموعة الثرثارة، وحصلوا على تعلیمات واضحة لما ینبغ

علیهم القیام به، والفترة هذه لیست شفویة فحسب، بل موضحة لهم بشكل كتابي على جهاز 

  .عرض البیانات

ً    أما عن تنظیم المجموعة، فغالبا ما یجلس الطالب بجانب من یعرف جیدا ویمیل إلیه، بحیث  ً

ي بدایة العام ومع ذلك، فإن هذا قد یصبح صعبا ف. ال تبدو هناك أیة مشكلة للحدیث فیما بینهم 

الدراسي، حیث یتم تعدیل الصفوف، واالنتقال من مدرسة إلى أخرى، وتسجیل طلبة جدد، مما 

ویمكن حتى في هذه الحالة أن . ًیتطلب بعض الوقت حتى یتعرف الطلبة على بعضهم جیدا 

یطلب المعلم أداء واجب بسیط، یتمثل في أن یقدم كل طالب نفسه إلى زمالئه في الصف من 
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 المنطقة التي یعیش فیها واألشیاء التي یحبها والمأكوالت والمشروبات التي یفضلها، حیث

  .والهوایات التي یمارسها وقت فراغه

       وفي حال وجود حجرة دراسیة كبیرة ومجموعات صغیرة متعددة، فلیس هنالك من الوقت 

لذي ال یرید أن یضیع فرصة وهنا، فإن على المعلم ا. الكافي الذي یستطیع فیه الجمیع المشاركة

التعلم النشط على التالمیذ، أن یطلب من اثنین أو ثالثة منهم أن یتطوعوا بطرح األفكار التي 

توصلوا إلیها في مجموعاتهم الصغیرة، وأن یسأل بقیة المجموعة إن كان لدیها ما تضیفه إلى ما 

 كل فكرة أو نقطة یتم طرحها، قیل، مع حرص المعلم على عدم التعلیق أو التعقیب المباشر على

أما . ما عدا اإلشارات بالید واإلیماءات بالرأس والعینین، بأن هذه نقطة مهمة أو أنها فكرة رائعة

التعقیب الحقیقي فیكون عند بدایة محاضرة جدیدة، حیث یكون هناك مجال للتذكیر بما دار من 

ًوم به الطلبة حتى یتعلموا شیئا مناقشات أو حوارات أو تبادل أفكار فرصة لنشاط إضافي یق

  .  ًجدیدا

ت أو       وال یغیب عن ذهن المعلم أن یحدد وقت المناقشة المطلوبة، وأن یبلغهم عن االلتزاما

نجازها عند االنتهاء من هذه المناقشة، حتى یتعودوا على إتمام المهمات أو األعمال الواجب إ

 أن تكون فاعلة في تحقیق األهداف المرسومة لهاالخطوة في وقتها، وعلى رفع وتیرة المناقشة 

  ).٢٠٠٦سعادة ورفاقه،(

سعادة ( كما ورد في )Gibbs & Jenkins, 1992(       وقد طرح كل من جیبس وجینكنز

ستراتیجیة المجموعات الثرثارة، مع تحدید وقت كل ثالث عشرة خطوة لممارسة ا ) 2006ورفاقھ،

  :ألنشطة الواجب القیام بها، كما یتضح من اللوحة اآلتیة خطوة من هذه الخطوات والنشاط أو ا

  األنشطة المطلوبة  الوقت   لخطوةا
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  األولى

  
  خمس دقائق

للعمل السابق ) Data Show(مراجعة عامة باستخدام جهاز عرض البیانات 
وذلك بعد دخول الطلبة حجرة الصف، وجلوسهم على المقاعد بمشاركة فاعلة 

  .من جانب الطلبة
  .مراجعة شفویة من جانب المعلم للدرس أو العمل السابق  تسع دقائق  نیةالثا

 یتعلق باألسلوب الممكن اسـتخدامه مـع مناقـشة ذلـك  بطرح سؤالالطلبةقیام   خمس دقائق  الثالثة
  . ةضمن مجموعات صغیر

  .یقوم المعلم بطرح أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة  سبع دقائق  الرابعة
یقــوم الطلبــة بعمــل واجــب لــه عالقــة بالبیانــات والمعلومــات التــي تــم تقــدیمها   أربع دقائق  الخامسة

  ).Data Show ( االلكتروني عرض البیاناتبواسطة تقنیة
م المعلم بعمل الملخصات لما توصل إلیه الطلبة فـي المجموعـات الـصغیرة قیا  ست دقائق  السادسة

  .المختلفة 
  .بتطویر األفكار التي نوقشت وتوسیعها، والعمل على تفسیرهام الطلبة قیا  ست دقائق  السابعة
  .یقوم المعلم بإجابة أحد األسئلة، بحیث یؤدي ذلك إلى قضیة أكثر صعوبة   دقیقة   الثامنة
ــة حــول القــضیة   دقیقتان  التاسعة ــة فــي العمــل ضــمن مجموعــات العمــل المختلف یــستمر الطلب

  .األكثر صعوبة
  .المعلم عن بقیة األسئلة والتحلیالت في محاضرة قصیرةیجیب   ثالث دقائق  العاشرة

الحادي 
  عشر 

  .یطرح الطلبة سؤاال مفتوحا مع وجود وقت غیر كاف لإلجابة عنه  دقیقة 

الثانیة 
  عشر 

  .یراجع المعلم المادة الموجودة في دفتر التحضیر   ست دقائق

الثالثة 
  عشر

 دار في المحاضرة في صفحة خص عمایطلب المعلم من الطلبة كتابة مل  دقیقتان
  واحدة على األكثر

  

     وقد قامت الباحثة بتبني هذه الخطوات وتطبیقها في تدریس مادة اللغة العربیة على طالبات 

  .       الصف التاسع المتفوقات بدولة الكویت لتقصي أثرها في تحصیلهن ودافعیتهن نحو التعلم

جموعات لتحقیق تعلم المجموعات الثرثارة، فهو دور  أما بالنسبة لدور المعلم في تشكیل الم

الموجه ال دور الملقن، وعلیه أن یتخذ القرار بتحدید األهداف التعلمیة وتشكیل المجموعات 

التعلمیة، كما علیه أن یشرح المفاهیم واالستراتیجیات األساسیة، ومن ثم تفقد عمل المجموعات 
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 في المجموعات الصغیرة، وعلیه أیضا تقییم تعلم طالب التعلیمیة واكتساب الطلبة لمهارات العمل

  ) .٢٠٠٨نبهان،(المجموعات باستخدام أسلوب تقییم محكي المرجع 

  استخدام المجموعات الثرثارة في التدریس

 فـــي )Philip (اســـتخدمت ألول مـــرة بواســـطة فیلیـــب" المجموعـــات الثرثـــارة "اســتراتیجیة ن         إ

فقد كان یقوم بتقـسیم صـفوفه الكبیـرة إلـى مجموعـات تتكـون مـن . مریكیة  األجامعة والیة میتشیغان

وســـرعان مـــا أصـــبحت هـــذه . دقـــائقنهم مناقـــشة مـــسألة معینـــة لمـــدة ســـت ســـتة أشـــخاص یطلـــب مـــ

أمــا اآلن فقــد أصــبح اســتخدام . )٦٦(  رقــمالطریقــة معروفــة فــي الحــرم الجــامعي باســم تقنیــة فیلیــب

وتــم إدخــال أشــكال وترتیبــات مختلفــة إلضــفاء المزیــد مــن المرونــة ، ًا شــائعًاالمجموعــات الثرثــارة أمــر

  . على هذا النوع من التدریس بالمناقشة

دد، بحیــث وبـسبب طبیعتهـا المرنــة، فإنـه مــن الـصعب تعریـف المجموعــات الثرثـارة بــشكل محـ      

ات قــسم إلــى مجموعــیمكــن إطــالق اســم المجموعــات الثرثــارة علــى أیــة مجموعــة كبیــرة مــن النــاس تن

د  بمناقــشة مواضـــیع منفـــصلة لوقـــت محـــدتقـــوم)  بـــین ثالثــة وثمانیـــة أشـــخاصتكـــون عـــادة(صــغیرة 

ــیع المطروحــــة ــن المجموعــــات مكــــن، یقــــوم المــــسجلونٕوان أ. متناولــــة المراحــــل المتعــــددة للمواضــ  مــ

یمكـن اسـتخدام هـذه التقنیـة بفاعلیـة ابتـداء مـن كمـا . الصغیرة بإیصال النتائج إلى المجموعة الكبیرة

 " (Herbert A. Thelen)یقـول حیـث . ًلمراحـل المبكـرة وصـوال إلـى المراحـل العمریـة المتوسـطةا

ًوعـــة الثرثـــارة تقـــدم انتقـــاال طبیعیـــا ومفیـــدا مـــن وضـــعیة االســـتماع لـــدى الفـــرد إلـــى قـــراره م المجبـــأن  ً ً

ادة، القـنحو تحمل المـسؤولیة مـن من الخطوات المتوسطة هذه الخطوة حیث تعتبر . بالتقدم والعمل

  ).(Gangel, 2009ثم إلى األفراد  إلى المجموعات الصغیرة ًانتقاال

  القیم التي تتضمنها عملیة التدریس باستخدام المجموعات الثرثارة
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 األخـرى، یـستغل المبـدأ اتإن التدریس باستخدام المجموعات الثرثـارة، كغیـره مـن أنـواع المناقـش    

ًالدرجـة األولـى بـدال مـن  الموضوع المطـروح مباشـرة بطلبةالمعروف بالتفاعل، إذ یواجه الالتدریسي 

 المعلم قادر على إجابـة أي سـؤال یطـرح علیـهوأن  لمعلم، ال سیماه مستسلمین لما سیقوله اأن یتلقو

ن علــى  ذات معنـى أكبـر فـي حـال كـان الطلبـة قـادری أثنـاء المحاضـرة، إال أن اإلجابـات سـتكونفـي

 ً أبــدا فــي أیـة مناقــشة فــي حــال كــانبــةبعــض الطل ال یـشارك مــاورب. اسـتخراجها بأنفــسهم مــن الــنص

الــصغیرة، یقــل هــذا التهدیــد الثرثــارة  إال أنــه فــي المجموعــات الــصف بأكملــه یــستمع إلــى مــشاركتهم،

 ویــشعر النــاس بــأن التعبیــر عــن أنفــسهم ومــشاركة طریقــة فهمهــم للمــسائل الروحیــة خاصــة یــصبح

  .ةلوسهأكثر 

ًفكــرة  الموضــوع المطــروح االســتراتیجیة وهــو التكیــف، إذ یعــد فــي هــذه م     وهنــاك عامــل آخــر مهــ

 األســـئلة ثـــارة قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع المواضـــیع المطروحـــة واإلجابـــة عـــن فالمجموعـــات الثرًمرنــة،

ــد الحاضـــرین وتطبیـــق بعـــض األفكـــار التـــي قـــد یطرحهـــا أحـــد أفـــراد  الجدلیـــة التـــي قـــد یطرحهـــا أحـ

ـــت ــواع الـ ـــن أنــ ــــصبر  وفــــي . علم المختلفــــةالمجموعــــة وغیرهــــا مـ ــفات ال ــــان تتحــــسن صــ بعــــض األحی

. ر حـــول الموضـــوع المطـــروحلـــرأي اآلخـــلُتـــسامح عنـــدما یجبـــر أفـــراد المجموعـــة علـــى االســـتماع وال

 ننــسى عامــل تطــویر مهــارة القیــادة، فعلــى الــرغم مــن أن أدوار قائــد المجموعــة والمــسجل ویجــب أال

 حینهــا، إال أن التعــرض للمــشاركة بالمــسؤولیة مــن مــة فــي ال تبــدو مهربمــالمــسؤول عــن التقــاریر وا

 القـادة یكونوا هـم ل ت األساسیة لعملیة تدریب الطالب  أحد المكونایمثلأجل زیادة فاعلیة الصف 

(Boudreau ,2009).  

  المشكالت التي تواجه استخدام المجموعات الثرثارة
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. وفالـــصف یـــشعرون بـــالخفــي بعـــض األحیـــان یجعــل اســـتخدام المجموعـــات الثرثـــارة طــالب      

ر وشـعاالستراتیجیة ألول مرة مع طالبه، یجعله یتوقـع هذه ل وفي حقیقة األمر، فإن استخدام المعلم

أن الــتعلم أمــر إال أنهــم ســرعان مــا یكتــشفون . اعــل الجمــاعيالطــالب بــشيء مــن الخــوف مــن التف

بعــض األحیــان، قـــد ال فـــي و. ًمـــشاركا فــي العملیــة التفاعلیـــة بــشكل مباشــرطالــب ممتــع إذا كــان ال

فلــو أنـــه . علیهـــاتتوصــل المجموعــات إلـــى النتــائج واالســـتنتاجات التــي یرغـــب القائــد فـــي الحــصول 

ً بعـض الوقـت لجمــع المـسائل بعـضها مــع بعـض، قـد یكــون ذلـك حـال لهــذه سـمح لنفـسه بتخــصیص

ــشكلة ــتنتاجات التـــي ستتوصـــل إلیهـــا المجموعـــة بـــشكل مـــس. المـ ــتم تحدیـــد االسـ بق وال بـــد مـــن أن یـ

فــي وهنــا فإنــه تــتم العملیــة بــأكبر قــدر ممكــن مــن االهتمــام، و. وبــصدق ونزاهــة مــن خــالل النقــاش

ــد المجموعـــة، ففـــي حـــال فـــشل القائـــد فـــي تحمـــل  بعـــض األحیـــان یظهـــر الـــضعف فـــي اختیـــار قائـ

المــسؤولیة فــي إبقــاء المجموعــة ضــمن الموضــوع المطــروح وفــي تحدیــد المطلــوب مــن األعــضاء، 

  . إلى الخطراالستراتیجیة یة هذه عندها ستتعرض فاعل

 التـــدریس بالنقـــاش ،  اســـتراتیجیاتأنـــواعبـــاقي  مثــل اج المجموعـــات الثرثـــارة إلـــى الوقـــتتحتــ      و

یتوجــب علــى المعلــم فــي المجموعــات الثرثــارة أن یخطــط الســتثمار الوقــت للكــشف عــن أكبــر حیــث 

ولكــن یجــب . ًوفقــا للمنهجیــةقــدر ممكــن مــن المــادة موضــوع النقــاش فــي حــال كــان یقــوم بالتــدریس 

، ولیس بالضرورة أن یتم ذلـك عـن طریـق الطلبة وحیاتهمًالتأكید مجددا على تولید التعلم في عقول 

  . )(Gangel, 2009 الكشف عن أكبر كم ممكن من المادة المدروسة في أقصر وقت

  المبادئ الخاصة بالمجموعات الثرثارة

ـــى مراعـــاة مجموعـــة مــــن      إن تطبیـــق اســـتراتیجیة المجموعـــات ال ثرثـــارة فـــي التــــدریس یحتـــاج إل

  : إلى مجموعة من هذه المبادئ ومنها (Boudreau ,2009)  المبادئ ویشیر بوردرو
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التقنیـة على المعلم أن یقوم بالتخطیط لزمن الحـصة بحیـث یتـیح المجـال إلزاحـة الكراسـي وشـرح  -

  .  هو متوقعً األمور تأخذ وقتا أطول مماإذ إن. واالستماع للتقاریر

ذا األمـر أمـام یتم هار كل من قائد المجموعة والمسجل، حیث على المعلم أن یوضح للطلبة أدو -

 مـن ٍ یتسنى لكل فرد من أفـراد المجموعـات أن یعـرف كیـف یتفاعـل مـع كـلالمجموعة بأكملها حتى

  .    واحدٍ في وقتالقائد والمسجل في مجموعته

ًعلـى المعلـم أن یخــصص وقتـا محـددا - ســتكون  للنقــاش، فاألصـل أن یفكـر المعلــم بـأن المجموعـة ً

ففـي حـال كانـت المجموعـة . ما هو متوقع منها فـي وقـت معـین وبفاعلیـةقادرة على أن تقدم أكثر م

 فهـذا یعنـي أن  دقیقـة للتعامـل مـع األسـئلة المطروحـة،ة عـشرالمكونة من خمسة أفـراد تمتلـك خمـس

  . یها دقائق فقط یتكلم فكل شخص یمتلك ثالث

ة حتـى یحفـز الطـالب علـى المـشاركة  یتنقـل بـین المجموعـات بطریقـة سلـسیجب على المعلـم أن -

 التغلب على العقبـات التـي تـواجههم وینـشر جـو الحماسـة فـي أرجـاء  علىبشكل أفضل، ویساعدهم

  . المكان

ج نتــائعلـى المعلـم بعــد ذلـك أن یجمـع المالحظــات مـن التقــاریر وأن یحـضر ورقـة ینــسخ علیهـا ال -

ــث ال یــــف اإلجمالیـــة التـــي توصــــل إلیهـــا الطلبـــة، ـــتكلم المــــسجلون بـــشكل ســـریع جــــدا بحیـ تمكن ًقــــد ی

 علـى ل الطلبـةً إضـافة إلـى ذلـك، فـإن هـذه الورقـة سـتكون رمـزا یـداآلخرون من تدوین المالحظات،

كمــــا ویمكــــن للمعلــــم أن یــــضیف تعلیقاتــــه الخاصــــة فــــي نهایــــة هــــذه الورقــــة . فـــاعلیتهم فــــي النقــــاش

  .تقریریة بحیث تكون بمثابة المرجع الذي یستخدمه بعد انتهاء الحصةال

  األسئلة التعلیمیة
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إن السؤال التعلیمي هو مفتاح المعرفة واألداة األولى للعملیة التربویة القائمة على 

ًفعن طریق األسئلة یمكن فحص القضایا التي تواجه اإلنسان فحصا دقیقا . االستقصاء والحوار

سئلة هي الباب الواسع الذي یشبع لدى الجمیع نزعة البحث وحب االستطالع واأل, ًعمیقا

  ).١٩٩١أحمد،(

من المقومات األساسیة للتدریس الجید والفعال استخدام األسئلة بأنواعها ومستویاتها و

مهما كان نوعها أو الهدف المرجو التعلمیة التدریس، فالمواقف التعلیمیة عملیة المختلفة في أثناء 

ورائها، ال بد أن تشتمل في جانب منها على أسئلة تشكل محاور المناقشة أو الحوار بین من 

   ). ٢٠٠١بكار،(المعلم وطلبته 

  عملیة التعلیم فيخاللالمعلم  من أكثر الوسائل التي یستخدمها  األسئلة التعلیمیةّتعد      و

وربما یستخدمها , التعلم السابق المعلم األسئلة للكشف عن جمیع المراحل الدراسیة، حیث یستخدم

م معلومات جدیدة، وربماكإحدى طرائق التدریس في أثناء عرضه للدرس إلكساب المتعل

من أجل الممارسة والتدریب وتثبیت المعلومات في ذهن المتعلم، كما أنها یستخدمها   

   .)١٩٩٧دروزة، (  محددة  غالبا كوسیلة تقویمیةمتستخد

 وحفزهم على التفكیر، وتجنبهم ائل استثارة نشاط الطلبةن أهم وسوتبقى األسئلة م

 وتخفف عنه جهد التلقین المرهق المنافسة، كما تریح المعلمالخمول، ودفعهم إلى المشاركة و

  .) ٢٠٠٢عامر،(اكة عادلة بین المعلم وطلبته وتجعل الدرس شر

حیث وجهتا ختلفة،  الموتتفق المدرستان السلوكیة والمعرفیة على أهمیة استخدام األسئلة

ًاهتماما واضحا لألسئلة، إذ أكد سكنر أهمیة األسئلة كمثیرات للتعلم  وأنها كلما كانت منظمة ،ً

ًومتسلسلة واستحدثت إجابات صحیحة كان ذلك مؤدیا لتعلم جید، كما أن كبار المعرفیین من 
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ًأمثال برونر وبیاجیه واوزبل أكدوا أیضا إسهام األسئلة الهادفة في است ثارة التالمیذ للمناقشة ّ

  ).١٩٨٩قطامي، ( والوصول لألفكار الجیدة بأنفسهم 

وتصنف األسئلة الصفیة ضمن فئات عدیدة ومتنوعة، وذلك بحسب الزاویة التي ینظر 

فقد تصنف بحسب نوعیة اإلجابة المتوقعة لها إلى محددة اإلجابة , من خاللها إلى هذه األسئلة

ف بحسب مستوى التفكیر الذي تثیره عند المتعلم مثل أسئلة وقد تصن. أو مفتوحة اإلجابة 

ّتحلیلیة أم تركیبیة أم توضیحیة، كما قد تصنف حسب المدى الذي نرید أن یصل إلیه جواب 

أو , حیث غالبا ما تكون اإلجابات األولیة التي یقدمها سلیمة أو غیر صحیحة أو جزئیة, الطالب

ًذلك من المفید أن یوجه للطالب الذي یعطي أیا من هذه ل, یكون الطالب غیر متأكد من إجابته

اإلجابات أسئلة أخرى یسبر فیها غور معرفته بحیث تبین ما عنده ویتصرف في ضوء ذلك بما 

 Probing)السابرة باألسئلة یقود إلى المعرفة السلیمة ویسمى هذا النوع من األسئلة 

Questions) ٕها فإنها تؤدي إلى زیادة التحصیل واثارة  إذا أحسن استخدامهأن ویرى التربویون

الذي تم تناوله في هو هذا النوع من األسئلة ). ٢٠٠٣, الشامل(التفكیر والدافعیة عند الطلبة 

  . وتطبیقه على طالبات الصف التاسع المتفوقات في دولة الكویتالدراسة الحالیة

        األسئلة السابرةاستراتیجیة 

بقـصد مـساعدته علـى ,  إجابـة الطالـب هي األسئلة التي یبنیهـا المعلـم علـى,األسئلة السابرة        

مــن خــالل األســئلة و, ًتطویرهــا لتكــون أكثــر دقــة وتفــصیالإعــادة النظــر فیهــا مــن أجــل تحــسینها أو 

الــسابرة یــساعد المعلــم الطالــب علــى إعــادة النظــر فــي تفكیــره، وتطــویر عباراتــه إذا كانــت اإلجابـــة 

والــسؤال الــسابر یطــرح لتــشجیع الطــالب علــى التفكیــر ,  غیــر مرضــیة للمعلــمالتــي یقــدمها الطالــب

ومــن خـــالل , للتعبیـــر عــن أنفــسهم بــصورة أوضــح وذلــك بــصورة أعمــق فــي اســتجاباتهم األولیــة ؛ 
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 تنمو لدیهم مهارة المرونة في إیجاد الحلول للمـشكالت والعقبـات التـي تعدیل المعلم إلجابة الطالب

لة الـــسابرة ال یمكـــن ئل وتطبیـــق القـــوانین ، مــع مالحظـــة المعلـــم أن األســـئتــواجههم عنـــد حـــل المـــسا

, توقـــع بعـــض مـــسارات األســـئلة الـــسابرةأثنـــاء التحـــضیر فـــي وبالتـــالي البـــد للمعلـــم , تحدیـــد مـــسارها

 اعتمادا على معرفته بالمـستوى المعرفـي للطـالب عـن المـادة موضـوع الـتعلم وجوانبهـا المتـصلة بهـا

  .)2001الطناوي،(

  وتمثــل األســئلة الــسابرة إحــدى أنمــاط األســئلة التــي ال تقــف عنــد الطــرح الــسطحي أو البــسیط    

ٕلألســئلة بــل تتطلــب تفكیــرا أعمــق مــن الطــالب واجابــة أشــمل وطــرح عدیــد مــن المــربین تعریفــات . ً

:" بأنـــه ) Beyer(تعریـــف بــایر) ٢٠٠٦( كمــا ورد فـــي ســعادة ورفاقــه اعدیــدة للــسؤال الـــسابر ومنهــ

ستخدم خـالل المناقـشات داخـل الغرفـة الـصفیة لـسبر تفكیـر الطـالب والعمـل تاستراتیجیة عبارة عن 

علـــى تحقیـــق عـــدة أهـــداف یـــتلخص أهمهـــا فـــي تركیـــز انتبـــاه المتعلمـــین نحـــو قـــضایا مهمـــة، وقیـــام 

المتعلمین بإجراء البحوث وتقصي قضایا عدیدة ومتنوعة ومساعدة المتعلمین علـى تطـویر وجهـات 

، علــى أنــه ذلــك الــسؤال الــذي )Mckeachie,2002(، فــي حــین أكــد مكیتــشي نظــرهم بــشكل واســع

هیة البسیطة أو قبول الجواب الـسطحي أو البـدائي وتنقلـه المتعلم إلى أبعد من األمور البدیأخذ بید 

  .ًإلى جوانب أكثر عمقا وصعوبة

حمیـدة ( بمـا یـأتيهمضبعـ یجملها  التعلمیةولألسئلة السابرة أهمیة واضحة في العملیة التعلیمیة     

   : )٢٠٠١؛ الخوالدة وعید، ٢٠٠٠وآخرون، 

توضیح األفكار حینما یجیب المتعلم إجابة غامـضة فیـسبر غـوره ویكـشف عـن المـراد مـن قولـه،  -

وكـذلك فـي تحـسین اإلجابـات األولیــة بمـا یـؤدي للتوسـع فـي األفكــار، أي أنهـا تتطلـب إجابـة أعمــق 

  . تلف عن األسئلة العادیةمن اإلجابة األولیة وهي بذلك تخ
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  . یمو لدى الطالب من تحلیل وتركیب وتقتنمیة مهارة التفكیر -

ًزیادة التفاعل الصفي بین الطالب بشكل یوفر جوا اجتماعیا ینمي الجوانب الشخصیة لدیهم - ً .  

اعتماد الطلبة على أنفسهم فـي تـصحیح اسـتجاباتهم وتطویرهـا ممـا یـشعر الطالـب بالثقـة بـالنفس  -

  . وبقدرته على الوصول إلى المعرفة

ًتفعیـل دور الطالــب فـي العملیــة التعلیمیــة بحیـث تجعــل منـه عنــصرا نــشطا متفـاعال مــع المواقــف  - ً ً

  . الصفیة 

م ویحكـم علـى صـحته أو ّیّواب یقدمـه الطالـب حیـث یحلـل ویقـتأمین تغذیة راجعة مستمرة لكل جـ -

  . عدم صحته مباشرة

فـي ًتقدیم األسـئلة وتفعیـل دوره فـي العملیـة التعلیمیـة مقارنـة بـدوره الـسابق تنمیة مهارة المعلم في  -

  .أثناء تقدیم األسئلة العادیة

ـــئلة الــــسابرة مــــن وجهــــة نظــــر التربــــویین    و  تــــصنیفات، ومــــن هــــذه الهنالــــك عــــدة تــــصنیفات لألسـ

  :   قد قسموها إلىف) ١٩٩٦(الخلیلي وحیدر ویونس تصنیف 

 أو ئـةطاوهـي أسـئلة یطرحهـا المعلـم بعـد إعطـاء الطالـب إجابـة خ: یعیة األسئلة السابرة التـشج.١

ًفیطــرح ســؤاال أو سلــسلة مــن األســئلة المندرجــة ) بقولــه ال أعــرف(ًعنــدما یعجــز كلیــا عــن اإلجابــة 

. ًكإشــارات مــن أجــل تــشجیعه علــى الوصــول إلــى اإلجابــة التامــة واألكثــر عمقــا مــن اإلجابــة األولیــة

ًحـــث الطالــب علــى التفكیــر بإجـــابته األولیـــة وتركیــب اإلجابــة بنفــسه فــضال وهــذا النــوع مــن الــسبر ی

  .اإلنجاز والتعبیر عن نفسـه بوضوحٕعن شـعوره باألمـن واحساسه بالمشاركة و

 ویمكــن تعریــف الــسؤال .الــسبر الترابطــيب  المــربینبعــضویــسـمیها : األســئلة الــسابرة التركیزیــة .٢

لــم عنــدما تكــون إجابــة الطالــب األولیــة صــحیحة بهــدف تأكیــدها ســؤال یطرحــه المع: الترابطــي بأنـــه
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ًوترسیخها فـي أذهـان الطلبـة أو ربطهـا بموضـوع آخـر أو ربـط جزیئـات اإلجابـة معـا بهـدف الخـروج 

  .بتعمیم 

 وهــي أســئلة یطرحهــا المعلــم علــى الطالــب فــي حالــة كــون إجابــة :األســئلة الــسابرة التوضــیحیة .٣

سؤال إجابـــة صـــحیحة والجـــزء الثـــاني إجابتـــه لیـــست صـــحیحة فیعـــزز الطالـــب األولیـــة لجـــزء مـــن الـــ

أي  . ئــةطاالمعلـم اإلجابـة الـصحیحة ویطــرح أسـئلة أخـرى توجـه الطالــب نحـو تـصحیح اإلجابـة الخ

أن الهـدف مــن الــسبر التوضــیحي هــو تعزیــز الجـزء الــصحیح مــن إجابــة الطالــب واســتدراجه لتكملــة 

ً وذلــك للوصــول إلــى إجابــة أكثــر عمقــا مــن اإلجابــة ،إجابتــه عــن الجــزء غیــر الــصحیح مــن إجابتــه

  . األولیة أو إضافة معلومات جدیدة

صـحیحة لتبریـر المعلـم بعـد تقـدیم الطالـب إجابـة  وهي أسئلة یطرحها :األسئلة السابرة التبریریة.٤

وبــذلك ترفــع الطلبــة إلـــى مــستویات معرفیــة علیــا وتعـــزز . إجابتــه بــإبراز أفــضل الحلــول واإلجابـــات

  وهو بذلك یعد. رتهم على إبراز أفضل الحلول والبدائل المطروحة لإلجابة وتبریرهاقد

  . ٕ الطالب بنقد إجابته واجابة غیرهمن أصعب أنواع السبر ألنه یطلب من

وهــي األســئلة التــي یطرحهــا المعلــم علــى طالــب آخــر غیــر صــاحب : األســئلة الــسابرة المحولــة.٥

. ه أو إثرائهـــا، أو إلشــراك عـــدد أكبـــر مـــن الطلبـــة فـــي الحـــواراإلجابــة األولـــى، لتطـــویر إجابـــة زمیلـــ

ــسبر  ــشات الـــصفیة وتحقیـــق التفاعـــل فـــي وتتمثـــل أهمیـــة هـــذا الـ تـــشجیع مـــشاركة الطلبـــة فـــي المناقـ

الــصفي بیــنهم مــن خــالل التعزیــز وتجنــب اآلثــار النفــسیة علــى الطلبــة الــذین یعجــزون عــن اإلجابــة 

  .ٕألولیة،واضافة أفكار جدیدة أخرىویر اإلجابة إواثراء إجابة الطالب من خالل تعمیم وتط

        وللمقارنـة بــین أنــواع األســئلة الــسابرة الخمــسة بتوضــیح أوجــه الــشبه ونقــاط االخــتالف، نجــد 

  : )٢٠٠٩سعادة ورفاقه، ( أنها على اختالف أنواعها تشترك بنقاط عدیدة منها 
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   جمیعها تثیر التفكیر لدى الطالب -

  .كة الفاعلة من جانب الطالب  تشجع على المشار-

  . دور المعلم فیها الموجه والمرشد والمثیر لتفكیر الطالب -

 تعمــل علــى تعــدیل إجابــة الطالــب إلــى األفــضل أو إلــى الــصواب أو إلــى األدق دون اللجــوء إلــى -

  .العقاب الجسدي أو التوبیخ بأنواعه

ــــین المع- ـــا أســــلوب الحــــوار االیجــــابي والمثمــــر ب ــویر  تــــستخدم جمیعهـ ــــب مــــن أجــــل تطــ ــــم والطال ل

  .اإلجابات األولیة كي تحقق األهداف المنشودة 

 تشجع على التعمق في الموضوع أو القضیة المطروحـة التـي تـتم مناقـشتها، ممـا یـؤدي إلـى فهـم -

  .أعمق من جانب الطالب نتیجة المشاركة والتفاعل 

تعلمـین مـن النـاحیتین المعرفیـة ً تكشف للمعلم والطالب معـا نقـاط الـضعف وجوانـب القـوة لـدى الم-

  .والتشاركیة 

إلیهـا فـي الجـدول ) ٢٠٠٦(    أما عن نقاط االختالف بین أنواع السبر المتعددة فقد أشار سـعادة 

  : اآلتي  

  )1 (الجدول
  نقاط االختالف بین أنواع السبر المتعددة

  تبریريالسبر ال  السبر المحول  السبر التركیزي  السبر التوضیحي  السبر التشجیعي
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ــــــستخدم عنــــــدما  ی

ــــــــة  تكــــــــون اإلجاب

ضــعیفة أو خاطئــة 

أو عنـــــــــــــــــــدما ال 

ــــب  ــــستجیب الطال ی

  .للسؤال

یستخدم عندما تكون 

  اإلجابة غیـر مناسـبة 

أو غیــــــــر مالئمــــــــة 

ــــــــاییر الجــــــــواب  لمع

  .الصحیح 

یـــستعمل عنـــدما تكـــون 

اإلجابة  صـحیحة حیـث 

یطلـب مــن الطالـب ربــط 

اإلجابــــــة بمــــــا تعلمــــــه 

سابقا أو ربط الجزئیـات 

جل تأكید هـذه  من أعام

اإلجابــــــــــة بتطبیقهــــــــــا 

والخروج بتعمیم یوضـح 

  عناصر اإلجابة

یــــستخدم مــــن اجــــل 

االطــــــــــالع علــــــــــى 

وجهــات نظــر أخــرى 

مــــن الطــــالب حــــول 

القـــضیة المطروحـــة 

وعدم االكتفاء بوجـه 

نظر طالب واحد ،أو 

یستخدم عنـد الرغبـة 

  في توسیع اإلجابة 

یستخدم لزیادة الوعي 

أو اإلدراك لـــــــــــــــــــدى 

 بإجابتـــــه أو الطالـــــب

إجابـة زمالئـه ، وذلــك 

ــــــراز  ــــــق إب عــــــن طری

أفضل اإلجابـات فكریـا 

  .ومنطقیا

یـــشترط فـــي طـــرح 

ـــون  األســـئلة أن تك

منظمــــة ومتدرجــــة  

ـــــــب  ـــــــل بالطال تنتق

بالتــــــــدریج نحــــــــو 

  اإلجابة الصحیحة 

یبدأ من خـالل إجابـة 

الطالــب األولیــة دون 

وجود للتلمیحات مثل 

  السبر التشجیعي 

 قائمـــة المـــشاركین فیـــه

واســعة ، حیــث یـــشارك 

فـــي اإلجابـــة أكثـــر مـــن 

  طالب 

قاعـــــدة المـــــشاركین 

ــا  ًواســعة أیــضا ، مم

یزیــــــد مــــــن درجــــــة 

  التفاعل الصفي 

یــساعد الطالـــب علـــى 

محاكمــــــــة منطقیــــــــة 

عقلیة للخروج بأفضل 

صورة لها، مما یجعـل 

ًالطالــــب فیــــه صــــانعا 

  للقرار

  

  مبادئ استخدام األسئلة السابرة

هناك أمور ال بد أن یراعیها المعلم عندما یستخدم األسئلة  أن )٢٠٠٣( ویرى الشامل        

حتى تتحقق األهداف التربویة المنشودة من هذه األسئلة في ضوء معاییر , السابرة في التدریس

یقترح بعض المربین مبادئ عامة تعین في استخدام مة والوضوح والدقة والتبریر، حیث لمالءا

  :منهااألسئلة السابرة و
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 كما أشارت الدراسات التربویة  السؤالن لإلجابة عًیاء الطالب وقت انتظار كافإعطا �

تیجیة الفعالة تتمثل بطرح ستراإن االحیث  .ًثوان بعد طرح السؤال) ٥-٣(یتراوح ما بین 

ثم ,  ثم االنتظار, عن هذا السؤالحد الطلبة لإلجابةثم استدعاء أ, ثم االنتظار, السؤال

  . و تقدیم رد الفعل المناسبلسؤال أإعادة توجیه ا

  . االستماع الجید الستجابة الطالب �

هذه العبارة تحتاج لتوضیح فمن : تقدیم التغذیة الراجعة أو التعزیز المناسب مباشرة، مثال �

  . ًیعطي إجابة أكثر وضوحا؟ هنا یعمل الطالب تفكیرهم للوصول إلجابة أوضح

جابة هذا النوع من األسئلة فعلى المعلم الرضا بالتقدم البطيء الذي یحرزه الطالب في إ �

 األسئلة السابرة مع إعطائهم الوقت الكافي نالتعلم باإلجابة عئي أن یشجع الطلبة بطی

  . للتفكیر واإلجابة

 . دعوة طالب أو أكثر للتعلیق على إجابة زمیل آخر باستخدام األسئلة �

  :يأتی تجنب ما )٢٠٠٢, ریان (استخدام األسئلة السابرة ینصحوعند 

طرح أسئلة سابرة تعسفیة كأن یطلب المعلم من الطالب البحث عن إجابة بدیلة إلجابته  �

  . رغم أنها واضحة وسلیمةباألولى 

تصدي المعلم لإلجابة عن السؤال مباشرة بعد طرحه ألن ذلك یحد من تفكیر الطالب  �

  . ویمنع فرص التعامل بینهم 

  . ل إلى طالب آخر السخریة من إجابة الطالب مثل تحویل السؤا �

  . تحویل السؤال السابر إلى طالب آخر قبل إعطاء الطالب األول وقت االنتظار الكافي �

   .تعزیز إجابة الطالب ثم رفضها مما یوقع الطالب في حیرة وال یحفزه على التفكیر �
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    ذات الصلة الدراسات السابقة: ًثانیا

لعربیـة واألجنبیـة ذات الـصلة بموضـوع البحـث، قامت الباحثة باالطالع على العدید من الدراسـات ا

  :ویمكن تصنیف هذه الدراسات إلى محورین هما

  .الدراسات التي تناولت المجموعات الثرثارة :  المحور األول -

قامــت مــن خاللهــا بمراجعــة الثنــي عــشر  دراســةمــن (Sutherland,1980)  رالندســوذأجــرت 

ت واســـتخدامات مقترحـــة موضـــوعة ضـــمن قـــوائم ًمنهجـــا مـــن منـــاهج التعلـــیم، إضـــافة إلـــى مالحظـــا

الجـــواب، والمناقــشة، والحلقــات الدراســیة، والمجموعــات الثرثـــارة، -المحاضــرة، والــسؤال: تتكــون مــن

وقـد . والعصف الذهني، وحل المشكالت، ولعب الدور، واللعب، والتدریس المبـرمج، وتوضـیح القـیم

عــة المنهجیــات المتنوعــة واختیــار التقنیــة أشــارت الدراســة إلــى ضــرورة تــشجیع المعلمــین علــى مراج

األكثــر فاعلیــة حــسب الحالـــة المطروحــة فــي الغرفــة الـــصفیة وحــسب المجموعــات المختلفــة وعلـــى 

ًكمــا دلــت الدراســة أیــضا علــى أنــه مــن الممكــن دمــج منهجیــات مختلفــة . رأســها المجموعــات الثرثــارة

ًة إلـــى ذلـــك ملخـــصا بـــالطرق وقـــدمت الدراســـة إضـــاف. مـــع بعـــضها بعـــضا مثـــل لعـــب الـــدور والحـــث ً

ــم واألخــرى  المــستخدمة فــي التربیــة الــصحیة، إضــافة إلــى قائمــة بالعملیــات التــي ترتكــز علــى المعل

التــــي ترتكــــز علــــى الطالــــب مثــــل اســــتراتیجیة المجموعــــات الثرثــــارة واألنــــشطة اإلبداعیــــة واســــتخدام 

  .الخبراء

وني فـي بـرامج التعلـیم العـالي، تبـدأ دراسـة للـتعلم النـشط والتعـا (Todd,1989) ت�ود       وأجـرى 

ناقــشات الفعالــة فــي المنــشآت التعلیمیــة علــى مــشاركة مفكرتهــا األولیــة مــن كیفیــة تــأثیر اســتخدام ال

وتبـــدأ الدراســة باختبـــار الــتعلم النـــشط والتعــاوني مـــن وجهــات نظـــر . المتعلمــین فــي تكـــوین المعرفــة

درسـیة؛ ودراسـات خاصــة بإلقـاء المحاضــرات الدراسـات المتعلقـة باالتــصال والـتعلم فـي الــصفوف الم
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والتـدریس الخــصوصي لمجموعــات صــغیرة ومنهــا المجموعـات الثرثــارة  لتــدریس مــواد بــرامج التعلــیم 

العـــالي؛ مـــع اإلشـــارة إلـــى مفهـــوم المـــتعلم الـــذي تعبـــر عنـــه طـــرق التـــدریس؛، وعالقتهـــا بالمناقـــشات 

  . علیم المستمرالقویة والمستقلة في التعلیم؛ وباإلشارة إلى هدف الت

وتنتقــل الدراســة بعــد ذلــك إلــى المفــاهیم العملیــة لتطبیــق الــتعلم النــشط والتعــاوني فــي بــرامج 

وقــد عرضــت الدراســة خمــس . التعلــیم العــالي مــن خــالل مراجعــة المنــشورات المتعلقــة باســتخداماتها

جموعـــات الـــتعلم المزاوجــة، والمجموعـــات الثرثــارة، وم(طــرق رئیـــسیة لبنــاء الـــتعلم النــشط والتعـــاوني 

الموجهــــة مــــن قبــــل الطــــالب، واألســــالیب النقابیــــة، ومــــشروعات المجموعــــات القائمــــة علــــى دراســــة 

  ).الحالة

ً       وبعد تحدید ماهیة التعلم النشط والتعاوني، قـدم البحـث تقریـرا عـن دراسـة حالـة السـتخدامات 

ًمدرســا ) ٢٦(قــابالت مــع هــذا النــوع مــن الــتعلم فــي مؤســسة فردیــة للتعلــیم العــالي، حیــث أجریــت م

انات علــى الطــالب وأخــذ المالحظــات حــول الــتعلم  إجــراء مقــابالت أخــرى وتوزیــع اســتبًخاصــا، مــع

مـــن حیـــث أســـباب المدرســـین : وهنـــاك تفـــصیل حـــول التربیـــة التعاونیـــة. النـــشط والتعـــاوني المطبـــق

ه مـن خـالل هـذا الخاصین التي تدفعهم للتحـول إلـى الـتعلم التعـاوني، ومـا الـذي یطمحـون إلـى كـسب

فــي الــتعلم، والــذخیرة التــي بحــوزتهم مــن بنــاء المهــام والــسمات المؤســسیة، مثــل التقیــیم الــذي یظهــر 

  . ومن بعدها تم عرض ردود فعل الطالب والقوى التي یمارسونها. أثناء استخدامه

واســتنتجت الدراســة بــأن التــأمالت حــول الــروابط بــین المعرفــة والقــوة والتعــاون مــع مرجعیــة 

ــــشط م ــــتعلم الن ــتراتیجیات ال ـــن اســ ــــق اســــتراتیجیة المجموعــــات الثرثــــارة، كونهــــا مـ ــــرح تطبی حــــددة تقت

  .والتعاوني الفعالة
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دراســة عملــت علــى إجــراء مــسح علــى ماضــي  (Tetsuro, 1999) تتــسورو       كمــا أجــرى 

مدرســـة وحاضـــر تقنیـــات الـــتعلم التعـــاوني الیابانیـــة فـــي تعلـــیم اللغـــة اإلنجلیزیـــة كلغـــة ثانیـــة لطـــالب 

ًوقــــد اتبعــــت الدراســــة التجریبیــــة افتراضــــا لــــصالح اســــتخدام تقنیــــات المجموعــــات . جونیــــور الثانویــــة

فالطرق واألسالیب التدریسیة القدیمـة والحالیـة التـي تـستخدم فـي الیابـان لتـدریس . الثرثارة في التعلیم

نجلیزیــة وبالتــالي ال اللغــة اإلنجلیزیــة ال تمــنح الطــالب أیــة ثقــة فــي قــدرتهم علــى التحــدث باللغــة اإل

وبحـسب هـذه الدراسـة، فـإن الـتعلم عـن طریـق المجموعـات الثرثـارة . تمنحهم أي اهتمام بتعلم المزیـد

ــراض المنطقـــي المعتمــــد علــــى العالقــــات اإلنــــسانیة التفاعلیــــة  ـــارة عــــن نظریــــة قائمــــة علــــى االفتــ عب

أن االســتخدام المفیــد لهـــذه فهــو یعمــل علــى الحقیقــة المثبتــة مـــن خــالل التجربــة والقائلــة بــ. للمــتعلم

  . ًالعالقات التداخلیة یجعل التعلم الفعال والمستقل ممكنا

ـــتعلم  ـــه الـ ــوم علیـ ـــت الدراســــة أن أســــاس المجموعــــة والتعــــاون الــــذي یقــ ــتراتیجیة        وقــــد بینـ باســ

ً یــساعد الطلبــة علــى الــتعلم مــن بعــضهم بعــضا ویمكــن لــه أن یكــون فعــاال فــي المجموعــات الثرثــارة ً

ف من حدة الصفات التـي تعـزى للمتعلمـین الیابـانیین، مثـل الخجـل والتـصرف بالعقـل الـواعي التخفی

وقد نـتج عـن تقـدیم تقنیـات الـتعلم الثرثـار علـى مـستوى مدرسـة جونیـور الثانویـة . داخل المجموعات

ــدى  ـــذاتي لـ ـــتعلم ال ًالـــذي طبـــق فـــي هـــذه الدراســـة تحـــسنا ملحوظـــا فـــي القـــدرة علـــى القـــراءة وعلـــى ال ً

ب، إال على مجموعة قلیلة من الطالب الذین یعانون من نقص وعقـد معینـة والـذین یتعلمـون الطال

  . بدافع الفضول

إلـى التحقـق مـن تفـضیل المـشاركین دراسـة هـدفت    (Vampola,2001) فامبوال        وأجرت 

علـى بحـث هـذا القوم وی. ألنشطة التعلیم المشهورة والتي تستخدم عادة في أنشطة التدریب التعاوني

 تـم توزیـع أداة المـسح علـیم المـوظفین المـشترك،حیثالدافعیـة وعلـى نظریـات تعلـم الكبـار المتعلقـة بت
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ــذاتي داخـــــل الـــــشركات المحلیـــــة ــد . الــ ـــاب وقـــ ـــردا ٢٨١أجـ ــور و% ٣٨(ً فــ ـــاث%) ٦٢ذكـــ ـــى ) إنــ علــ

).  سـنة٦٦ و٢٠مـا بـین ( سـنة 41.5بلغ متوسط أعمار أفـراد العینـة و.  وأرجعوها مكتملةةاناالستب

 ربین فـي الـشركة علـى ثــالث مراحـل تمثلـت األولـى منهـا فــي أنتفــضیل المتـدعملیـة تـم تحلیـل وقـد 

 باختیــار نــشاط التــدریب المفــضل لــدیهم مــن بــین قائمــة مــن أفــراد الفئــة المــستهدفة مــن البحــثیقــوم 

 غیرهـا لعـب الـدور، أوواأللعـاب، و، الثرثارةمجموعات وال، نشطة المتمثلة في المحاضرة، والشرحاأل

 الـشرحو، %٣١ بنـسبة الثرثـارةمجموعـات الوتبـین بـأن أفـضل األنـشطة هـي . من األنشطة التدریبیة

ًوعلـــى العكـــس فأقـــل األنـــشطة تفـــضیال كـــان المحاضـــرة %. ١٩، والمحاضـــرة بنـــسبة %٢٩ بنـــسبة

  %.٨واأللعاب بنسبة % ٣٧، ولعب الدور بنسبة %٤٣بنسبة 

ً نــشاطا تعلمیــا، )٢٣( بانة       وقــد وصــف الجــزء الثــاني مــن االســت واســتخدمت الفئــة المــستهدفة ً

أشــارت وقـد .ة لهـم فـي العملیـة التعلمیـةطمقیـاس لیكـرت لتحدیـد مـدى مـساعدة كـل نـشاط مــن األنـش

اإلجابـــات إلـــى أن المـــستجیبین اعتبـــروا طریقـــة مالحظـــات الـــدرس مـــن أفـــضل األنـــشطة التعلمیـــة 

 فالمحاضــرة ،األســئلة الثرثــارة ،وبعــدها الــشرح ،فأســلوب المجموعــات یــأتي مــن بعــدها ،بالنــسبة لهــم

أنــشطة تعلمیــة، فــي حــین جــاء نــشاط لعــب الــدور فــي ، ثــم المحاضــرة كأفــضل  والمحاكــاة،والنقــاش

ً نـشاطا تعلمیـا ضـمن أربعـة متغیـرات )٢٣( جمـع  بعـد ذلـكتـمو. خیرة من حیـث التفـضیلالمرتبة األ ً

تقـدیم الطلبـات، والتحلیـل النـشط، : ت األربعـة هـيتكوینیة عن طریق تحلیل العوامل، وهـذه المتغیـرا

ً إلــى أن المتــدربین األكبــر ســنا یفــضلون وقــد أشــارت نتــائج الدراســة. ق الخــاصواالكتــساب، والتطبیــ

وال یفــضل المتعلمــون الكبــار فــي  )تــصفح الــصحف والــدروس الفردیــة(صــة أنــشطة التطبیقــات الخا

مجموعـات النقـاش الـصغیرة ( التحلیـل النـشط ت إجـراءا على درجات علمیة عالیـةالسن والحاصلون

أنـشطة التطبیــق كــذلك  وارة والترفیــه وكـسر الحـواجزمجموعـات الثرثـالوالمتوسـطة ودراسـات الحالــة و
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ــدور واأللعـــاب واألحـــاجي(مثـــل  ــاة ولعـــب الـ ــد ). المـــسرحیات الهزلیـــة والمحاكـ ومـــن جهـــة أخـــرى فقـ

أن هنــاك حاجــة للمزیــد مــن ، وتحلیــل النــشطإلــى أن النــساء یفــضلن أنــشطة الًأشــارت النتــائج أیــضا 

  . التعزیز والدافعیة ونظریات تعلیم الكبار

  :الدراسات التي تناولت األسئلة السابرة :  المحور الثاني -

دراسـة هـدفت إلـى معرفـة مـدى مـن  )١٩٨٦(العمـر     ومن بین أهم هذه الدراسات مـا قـام بـه    

الـــسابر وأســـالیبه المختلفـــة باســـتخدام مجمـــع تعلیمـــي الـــسؤال اســـتخدام أثـــر تـــدریب المعلمـــین علـــى 

. ومقالة مكتوبـة فـي تحـصیل طلبـة الـصف األول الثانــوي األكـادیمي فـي مـادة الجغرافیــا فـي األردن

ــنهم ) ٢٩٦(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن  ــعب مـــن ثـــالث ) ١٠٤(ًطالبـــا مـ ــوزعین علـــى ثـــالث شـ مـ

ریب معلمـــیهم عـــن طریـــق مجمـــع تعلیمـــي مـــدارس مثلـــوا المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى حیـــث تـــم تـــد

مــوزعین علــى ثــالث شــعب فــي ثــالث مــدارس تلقــى معلمــوهم التــدریب علــى الــسؤال الــسابر ) ٩٨(و

ًطالبـا مـوزعین ) ٩٤(وأسالیبه المختلفة، عن طریق مقالة تـصفه مثلـوا المجموعـة التجریبیـة الثانیـة و

تـي تعلـم طلبتهـا بالطریقـة العادیـة على ثالث شعب في مدرسـة واحـدة مثلـوا المجموعـة الـضابطة، ال

  . َحیث لم یتلق المعلمون فیها أي تدریب على السؤال السابر وأسالیبه المختلفة

 من نوع االختیار من متعدد وطبق علـى مجموعـات الدراسـة تحصیليال اربختاالم ااستخد     وتم 

  :تیةالنتائج اآل أظهرت الدراسة ، وقدعرض للمعالجة وبعد االنتهاء منهاالثالث قبل الت

بــین متوسـط تحــصیل ) α < 0.01(لـم تظهـر فــروق ذات داللـة إحــصائیة علـى مــستوى الداللـة  •

طلبـة الـصف األول الثـانوي األكــادیمي الـذین تعلمـوا الجغرافیــا علـى أیـدي معلمــین تـم تـدریبهم علــى 

ـــة الــــذی ــالیبه المختلفـــة بوســــاطة مجمــــع تعلیمـــي، وبــــین تحــــصیل الطلب ن تــــدرب الـــسؤال الــــسابر وأســ

  . معلموهم على السؤال السابر وأسالیبه المختلفة بوساطة مقالة مكتوبة تصفه



35 
 

في التحـصیل لـصالح أفـراد ) α < 0.01(ظهرت فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة  •

  .المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

دراســة هــدفت إلــى اختبــار ) Houdy and Judy, 1987(هــودي وجــودي كمــا أجــرى      

ّفرضــیة توجیــه األســئلة الــسابرة فــي الــتعلم المــصغر هــي طریقــة فعالــة لتحــسین مهــارة المناقــشة فــي 

، جـرى تـدریبهم  مـن الطلبـة المعلمـین)٢٢(نـة الدراسـة مـن وتكونـت عی. الغرفة الصفیة بعـد تـدریبهم

 مـواد فـي اللغـة اإلنجلیزیـة قـاموا بتـدریس وبعد تـدریبهم .برةعلى مهارة المناقشة وتوجیه األسئلة السا

إجابـــات  عملیـــات التـــدریس علـــى أشـــرطة صـــوتیة تبـــین ، حیـــث تـــم تـــسجیلوالدراســـات االجتماعیـــة

ـــد أظهـــرت نتـــائج تحلیـــل تلـــك األشـــرطة أن .الطلبـــة فـــي أثنـــاء المناقـــشة مـــن الـــدروس %) ٩٥( وق

ــئلة  ـــابرة تبریریـــــة، ممـــا ثبــــت فاعلیـــة التــــدریب اشـــتملت علـــى أســــئلة ســـابرة توضــــیحیة وأخـــرى أســ سـ

المعلمین الـذین شـاركوا فـي  ولدى الطالبوانعكاسه لتحسین مهارة المناقشة وتوجیه األسئلة السابرة 

  .التدریب

تبـــار ًاســـتخدمت نموذجـــا ثالثـــي الـــسمات الخ دراســة (Keister,1996)كیـــستر        وأجــرى 

المعرفـة واالتـصال، :  وهـيالجوانـب الثالثـة ألداء القـراءةوسـیلة لتعزیـز فاعلیة إعادة الـسرد الـشفوي 

 علـى اسـتخدام نن من المقیمین المدربیوقد قام إثنا. الجلیة للنص، وتوسیع المعنى الخاص بالنص

 قـــام أفـــراد عینـــة سجلة إلعـــادة ســـرد النـــصوص، كمـــاالنمـــوذج بوضـــع الـــدرجات علـــى األشـــرطة المـــ

 قطعــة مـــن قــصة نموذجیـــة ف الثــاني الثـــانوي بقــراءة الـــص طلبــةمــن)  ٤١( مـــن نالمؤلفــوالدراســة 

  . وأجابوا عن األسئلة السابرة

ثالثــي إلبــراز الــدلیل علــى صــدق النمــوذج اســتخدمت الدراســة تقنیتــین مــن التقنیــات النوعیــة      و

صــحة تعــابیر الوجــه كــونهم خبــراء فــي ت مجموعــة مــن المدرســین بتأكیـد قامــفقــد . الـسمات واتــساقه
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تـم توضــیح اتـساق البنــاء مـن خــالل مقارنـة الفئــات المـشفرة مــن طـالب المرحلــة كمــا . مجـال القـراءة

 بحیـث تـم تنـاول إجابـاتهم مـا وراء المعرفیـة باسـتخدام تعریـف أداء القـراءة المقتـرح فـي هـذه ،الثانویة

ومــن خــالل الطریقــة الكمیــة، اختبــرت الدراســة االعتمادیــة علــى اتفاقیــة الــدرجات الدقیقــة . الدراســة

 وقــد أكـد تحلیــل . حالـة إعــادة سـرد)٤١(ن مـن المقیمــین علـى أكثـر مــن قــام بهـا اثنــالمـسیة التـي وال

 علـــى) ت(أظهـــرت نتــائج اختبـــار كمــا . األســـئلة الـــسابرة وجـــود مــستویات عالیـــة لــدرجات الــدرجات

ســئلة األبــین درجــات ســمة توســیع المعنــى قبــل )  ٠.٠١ (مــة عنــد مــستوى الداللــةمهوجــود فــروق 

بینـت هـذه الدراسـة بـأن . ذلك النـوع مـن األسـئلةاألثر اإلیجابي الستخدام ها، مما یؤكد عدوب لسابرةا

 ، للطالـبًیمـا جیـد ومفیـد ومالئـمرد وتقییمـه ینـتج عنـه تقونموذج السمات الثالثي لتحسین إعادة الـس

  . مما یمنح وسیلة للتواصل حول أداء القراءة

قیـادة الـذي العالقـة مـا بـین أسـلوب ال ختبـرتا دراسـة ,Jordan )٢٠٠١( جـوردان       وأجـرى 

ـــر أســـــلوب  المــــدارس بیتبعــــه مـــــدیرو ــین تغییــ ـــا بــ ـــدیر وفاعلیتــــه، ومــ حـــــسب الحــــاالت، ومرونـــــة المــ

 بنــوع األســئلة وال ســیما األســئلة أشــارت التحقیقــات إلــى أن هــذه العالقــات متعلقــةوقــد . المــساعدین

تــم ، وقــد كثــر فاعلیــة ضــمن بیئــة التغیــر واألســالیب األأنمــاط الــسلوك عــن كیــف تبــدو الــسابرة منهــا

ــین العـــاملین معهـــمالمـــسائل مـــن خـــالل وجهــــة نظـــر المـــدیرینمعالجـــة هـــذه  ــتخدمت و.  والمعلمـ اســ

نـتج عـن ذلـك وقـد . المقاییس النوعیة والكمیـة فـي الوقـت ذاتـه للمـساعدة فـي تحدیـد النطـاق النـوعي

ل فـــي إكمـــال تحلیـــل ســـلوك القائـــد المرحلـــة األولـــى تتمثـــ. نمـــوذج مخـــتلط تـــم إكمالـــه علـــى مـــرحلتین

  . تقییم الدیمغرافي والوظیفي  لمرونة القائد وفاعلیتهالواستبانة استبانة تغییر أسلوب المساعدین، و

لمعلومــات النوعیــة المتمیــزة لأشــارت اختبــارات تحلیــل البیانــات المــستخدمة فــي الدراســة إلــى       و

ــئلة الـــ ــت عــــن األسـ ــتبا لتطــــویر االسابرةالتـــي نتجـ  ومجموعــــات نات الخاصـــة بمقــــابالت المـــدیرینسـ
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ــة الثانیــة، وهــي المرحلــة النوعیــة للدراســة وبعــد . التركیــز علــى المعلــم، والتــي تــم إكمالهــا فــي المرحل

متكــررة إكمـال المقــابالت ومجموعـات التركیــز، تـم تحلیــل المعلومــات إللقـاء الــضوء علـى المفــاهیم ال

  .  كافةبیاناتمستویات جمع الواألمور القابلة للتطبیق ل

 إلــى الكـشف عـن تـأثیر اســتخدام األسـئلة الـسابرة فــي )Huss,2002(هـس هـدفت دراسـة         و

) ٢٧(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن حیـــث اكتــساب الطلبـــة للغـــة الثانیـــة فـــي مـــادة االتـــصال الـــشفـوي، 

م ابطة لــًطالبــا، تــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین تجریبیــة اســتخدمت األســئلة الــسابرة فــي تــدریبها، وضــ

 ولتحقیق أهداف الدراسة أجاب الطلبة علـى اسـتبانتین، واختبـارین .تستخدم هذه األسئلة في تدریبها

حـصة مـدة كـل واحـدة ) ٢٠(ّشــفویین، وذلـك لقیـاس قـدراتهم علـى االتـصال الـشفوي وقـد تـم تـسجیل 

تلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي إلــى وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة . منهــا نــصف ســاعة 

          .القدرات ولصالح المجموعة التجریبیة

 دراســـة حـــول فعالیـــة برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح لتطـــویر كفایـــة معلمـــي )٢٠٠٤(قرقـــز وأجـــرى       

التربیة اإلسالمیة في توجیه األسئلة السابرة وأثـره فـي تحـصیل طلبـة الـصف التاسـع األساسـي للعـام 

ربـد إین لمدیریة التربیة والتعلـیم فـي رستین تابعتتم توزیعهم على أربع شعب في مد, ٢٠٠٣/٢٠٠٤

ًطالبـــا ) ٤٠(رادهـــا  بوســـاطة  األســـئلة الـــسابرة، وكــان عـــدد أفان تعلمتــان تجریبیتـــامجموعتـــ. األولــى

  . طالبة) ٤١(ًطالبا و) ٤٠(ن تكونتا من ان ضابطتامجموعتو، طالبة) ٤٢(و

ــق هـــدف الدراســـة قـــام الباحـــث بإعـــداد أدوات الدرا     و ــن البرنـــامج التـــدریبي لتحقیـ ســـة المكونـــة مـ

وتـــم بنـــاء اختبـــار تحـــصیلي . ســـئلة الـــسابرةلتطـــویر كفایـــة معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة فـــي توجیـــه األ

وجـود فـروق ذات داللــة  وأظهـرت الدراسـة النتــائج ،هوبعــد فقـرة طبــق قبـل البرنـامج) ٥٠( مـن ٍمكـون

لتاسـع األساسـي لـصالح المجموعـة فـي تحـصیل طلبـة ا) α < 0.05(إحصائیة عند مستوى الداللـة 
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ــئلة الـــسابرةالتجریبیـــة ا ــود فـــروق ذات داللــــة   كــــذلكوأظهـــرت، لتـــي درســـت بأســــلوب األسـ عـــدم وجـ

فـي تحـصیل طلبـة التاسـع األساسـي فـي مـادة التربیـة ) α < 0.05(إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 

إحـصائیة عنـد مـستوى وجـود فـروق ذات داللـة ، وزى للتفاعـل بـین الجـنس والمجموعـةاإلسالمیة تعـ

 علـى مقیـاس االتجاهــات نحـو اســتخدام األسـئلة الـسابرة فــي التـدریب وكانــت) α < 0.05(الداللـة 

) α < 0.05(وجـود فــروق دالــة إحـصائیة عنــد مـستوى الداللــة ، واالتجاهـات إیجابیــة وبقـیم عالیــة

 الجـنس ولــصالح علـى مقیـاس االتجاهــات نحـو اســتخدام األسـئلة الــسابرة فـي التــدریب یعـزى لمتغیــر

  .الذكور 

ة هـدفت هـذه الدراسـة إلـى استقـصاء أثـر  تـدریس الطلبـ )٢٠٠٧(الربـضي      وفي دراسة أجرتها 

قیـــاس قـــدرتهم علـــى إلـــى  كمـــا هـــدفت  فـــي األردن، الفیزیـــاءتحـــصیلباســـتخدام األســـئلة الـــسابرة فـــي 

ــت عینــــة الدراســــة مــــن  و.التفكیــــر العلمــــي  الــــصف العاشــــر بــــة مــــن طلًة وطالبــــًطالبــــا) ١٢٦(تكونــ

 ٢٠٠٦ /٢٠٠٥األساسي من مدینة عجلون في محافظة عجلون في الفـصل الدراسـي الثـاني لعـام 

  فــي مدرســة عجلــون الثانویــة للبنــین مــوزعین علــى ًطالبــا) ٦٢(مــنهم  ،ً قــصدیاًتــم اختیــارهم اختیــارا

 العادیــة  تعلمــت بأســلوب األســئلةالتــي , طالبــا تمثــل المجموعــة الــضابطة) ٣١(وتــضم ) أ(شــعبتین 

 أمــا .طالبــا تمثــل المجموعــة التجریبیــة اســتخدموا األســئلة الــسابرة فــي تدریــسها) ٣١(تــضم ) ب(و 

طالبـة یدرسـن فــي مدرسـة عجلـون الریادیــة للبنـات ثــم ) ٦٤( مــن ألفوا مــن الطالبـات فتـأفـراد الدراسـة

التــي تــضم ) ب(ث المجموعــة التجریبیــة وشــعبة طالبــة مثلــ) ٣٢(تــضم ) أ(تقــسیمهن إلــى شــعبتین 

ارنـة ولقیـاس فاعلیـة التـدریس باسـتخدام األسـئلة الـسابرة مق . المجموعـة الـضابطةتة مثلطالب) ٣٢(

فقــرة فــي ) ٢٥(عــداد  االختبــار التحــصیلي لهــذه الدراســة واشــتمل علــى إبطریقــة األســئلة العادیــة تــم 
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ثبـات باســتخدام وحـسب معامــل ال, صـورته النهائیـة مــن نـوع االختیـار مــن متعـدد ومـن أربعــة بـدائل 

  .) ٠.٨٩(وقد بلغ ) K.R.20(معادلة كودر ریتشاردیسون 

ـــار  أســـئلة الدراســـة اســــتخدمت الباحثـــة ولإلجابـــة عـــن       ) χ ٢(ي تربیــــعا  واختبـــار كـــ)ت(اختب

  :ةتیوأظهرت الدراسة النتائج اآل

المجموعــة تفـوق طلبــة المجموعــة التجریبیــة الـذین درســوا باســتخدام األســئلة الـسابرة علــى طلبــة  -١

  .ّالضابطة الذین درسوا باستخدام األسئلة العادیة في االختبار التحصیلي

ّتفـوق طلبــة المجموعــة التجریبیــة الـذین درســوا باســتخدام األســئلة الـسابرة علــى طلبــة المجموعــة  -٢

العادیة في قـدرتهم علـى التفكیـر العلمـي فـي مجـال اختبـار األسئلة ّالضابطة الذین درسوا باستخدام 

    .لنظریة والتفكیر في النظریةا

  

  

 التعقیب على الدراسات السابقة

  :     في ضوء مراجعة الباحثة للدراسات السابقة، فقد الحظت اآلتي

  هــدفت بعــض الدراســات إلــى الكــشف عــن أثــر األســئلة الــسابرة فــي متغیــرات متعــددة مثــل دراســة-

 فرضــیة توجیــه األســئلة التــي هــدفت إلــى اختبــار) Houdy & Judy, 1987(هــودي وجــودي 

التـي هـدفت إلـى ) Huss,2002(هـس السابرة لتحسین مهارة المناقشة في الغرفة الـصفیة، ودراسـة 

الكــشف عــن تــأثیر اســـتخدام األســئلة الــسابرة فـــي اكتــساب الطلبــة للغــة الثانیـــة فــي مــادة االتـــصال 

لطلبــة باســـتخدام التــي هــدفت إلـــى استقــصاء أثــر  تــدریس ا) ٢٠٠٧الربــضي ، (الــشفـوي، ودراســة 
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 الكــشف عــن أثــر األســئلة الــسابرة فــي التحــصیل فــي الفیزیــاء، أمــا الدراســة الحالیــة فقــد هــدفت إلــى

  . العربیة ودافعیتهن نحو التعلمة في تحصیل الطالبات في مادة اللغاألسئلة السابرة

ام  بعـض الدراســات كانــت عینتهـا مــن المعلمــین، حیـث هــدفت إلــى تـدریب المعلمــین علــى اســتخد-

 التعـــرف إلــى فعالیـــة برنــامج تـــدریبي  إلــىالتــي هـــدفت) ٢٠٠٤(قرقـــز  األســئلة الــسابرة مثـــل دراســة

 مقترح لتطویر كفایة معلمي التربیة اإلسالمیة في توجیه األسـئلة الـسابرة وأثـره فـي تحـصیل الطلبـة،

بر التــي هــدفت إلــى معرفــة مــدى أثــر تــدریب المعلمــین علــى الــسؤال الــسا) ١٩٨٦(العمــر ودراســة 

 التـي هـدفت إلـى (Sutherland,1980) وأسالیبه المختلفة في تحصیل الطلبة، ودراسـة سـوذرالند 

ــة المطروحــة فــي الغرفــة الــصفیة ةتــدریب المعلمــین علــى اختیــار التقنیــة األكثــر فاعلیــ  حــسب الحال

ع أمــا الدراســة الحالیــة فقــد كانــت عینتهــا طالبــات الــصف التاســ، وعلــى رأســها المجموعــات الثرثــارة

المتفوقات، ودرست أثر اسـتراتیجیتي المجموعـات الثرثـارة واألسـئلة الـسابرة فـي تحـصیلهن فـي مـادة 

  . اللغة العربیة ودافعیتهن نحوها 

ــــصالح  - ـــــ ــــــصائیة لـ ــــة إحــــ ـــــروق ذات داللــــــ ــود فـــــ ـــــ ــــــى وجـــ ــــات إلــــ ــــــض الدراســــــ ـــــائج بعــــ ـــارت نتـــــ ـــــ أشــ

ـــات الثر ـــــ ــــــسابرة أو المجموعـــ ــــئلة الـــــ ـــــ ــــتخدام األســ ـــــ ــــسها باســ ـــــ ـــــم تدریــ ـــــ ـــــي تـ ـــــ ـــات التـ ـــــ ـــــارة  المجموعـــ ـــــ ثـ

ــــــة  ـــــ ـــل دراســـ ــــ ـــــ ــ ــــــضي ، (مث ـــــ ـــ ـــس )٢٠٠٧الرب ـــــ ـــــ ــــة هـ ـــــ ــــ ــودي ، )Hus,2002(،ودراسـ ـــــ ـــــ ـــــة هــ ـــــ ودراســــ

    .(Tetsuro, 1999)تستور  ، ودراسة)Houdy & Judy, 1987(وجودي 

  تمتـــاز الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي أنهـــا تناولـــت اســـتراتیجیتین مـــن اســـتراتیجیات-

األسئلة السابرة، بینما الدراسـات الـسابقة اقتـصرت علـى المجموعات الثرثارة و ًالتعلم النشط معا وهما

 أهمیـة بالغـة فـي المیـدان ًت أیضا بأنها تناولت متغیرین ذوياستراتیجیة واحدة في الغالب،كما امتاز

  .التربوي وهما التحصیل والدافعیة
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ًأیـضا بأنهـا اتخـذت مـن الطالبـات المتفوقـات عینـة لهـا للكـشف   وتمتاز الدراسة الحالیة- عـن مـدى ً

  .ضرورة توجیه االهتمام لهذه الفئة في ضوء تطبیق استراتیجیتین للتعلم النشط

 مــن الدراســات النــادرة فــي المنطقــة العربیــة التــي - فــي حــدود علــم الباحثــة– وتعــد هــذه الدراســة -

  .تناولت استراتیجیة المجموعات الثرثارة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ـراءاتالطریقـة واإلج
 ثم وصف ، الدراسة، ومجتمع المستخدم الدراسةمنهجوصف ب ق هذا الفصلیتعل

التي تم إعدادها وتطویرها واختیارها، ، وأدوات الدراسة ة الدراسة عیناإلجراءات التي تم بها اختیار

  .ٕومتغیرات الدراسة، والمعالجة اإلحصائیة، واجراءات الدراسة

  منهج البحث المستخدم

:  األولى المجموعة باستخدام مجموعتین، المنهج شبه التجریبي الباحثة باستخدام تمقا

تعرضت المجموعتان الضابطة  المجموعة الضابطة، :، والمجموعة الثانیةالتجریبیةالمجموعة 
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الدافعیة نحو مادة  ار التحصیلي ولمقیاسختباللقبل تطبیق التجربة  اموالتجریبیة بجمیع شعبه

، مادة اللغة العربیة ودافعیتهن نحوهافي  ؤ تحصیل الطالبات، بهدف اختبار تكافاللغة العربیة

تطبیق تم اء من تدریس المادة المقررة إلجراء الدراسة وفق الخطط التي أعدتها الباحثة وبعد االنته

لتجریبیة ، لقیاس أثر المعالجة اي البعدي ومقیاس الدافعیة على المجموعتینتحصیلاالختبار ال

  .علیهما

   مجتمع الدراسة

اسة من جمیع المدارس الحكومیة في محافظة الفروانیة بدولة الكویت تكون مجتمع الدر      

 2010 /2009التي تضم الصف التاسع المتوسط خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 حسب إحصائیات وزارة التربیة طالبة، وذلك) 2676(عدد طالبات الصف التاسع فیها الذي بلغ 

  .2009/2010لعام والتعلیم 

  عینة الدراسة

بدولة الفروانیة  في محافظة  للبناتتم اختیار ست مدارس من المدارس الحكومیة

الكویت، التي تضم الصف التاسع المتوسط بالطریقة العشوائیة البسیطة، أربع منها تم تخصیصها 

الفروانیة مدرسة الوسطى المتوسطة، ومدرسة : ًعشوائیا لتشكل المجموعة التجریبیة وهي

وتألفت .  أروى بنت عبد المطلب المتوسطةالمتوسطة، ومدرسة أبرق خبطان المتوسطة، ومدرسة

المجموعات التدریس  ستراتیجیتيا ًالمجموعة التجریبیة من ثماني شعب وزعت عشوائیا على

ارة، شعبة تدرس باستراتیجیة المجموعات الثرث: ن، في كل مدرسة شعبتاالثرثارة واألسئلة السابرة

وشعبة أخرى تدرس باستراتیجیة األسئلة السابرة، وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في الشعب 

ًطالبة، حیث بلغ عدد الطالبات المتفوقات في ) 66(الثمانیة التي تشكل المجموعة التجریبیة 
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ًطالبة، وبلغ عدد الطالبات ) 34(الشعب التي تم تدریسها باستراتیجیة المجموعات الثرثارة 

ومثلت المجموعة . ًطالبة) 32(المتفوقات في الشعب التي تم تدریسها باستراتیجیة األسئلة السابرة 

مدرسة هاجر المتوسطة، ومدرسة : نریسها بالطریقة االعتیادیة مدرستاالضابطة التي تم تد

 العبدلیة المتوسطة، حیث تم اختیار شعبتین من شعب الصف التاسع األساسي بشكل عشوائي

 لیتم تدریسها بالطریقة االعتیادیة، وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في الشعب األربع  مدرسةمن كل

  .ًطالبة ) 31(التي وقع علیها االختیار 

  

  

  

  

    الدراسةااتأد

تمثلت أداتا الدراسة في االختبار التحصیلي، ومقیاس الدافعیة، وفیما یأتي توضیح لكل واحدة من 

  : هاتین األداتین

   التحصیلي االختبار

 درجةیقیس ًموضوعیا من نوع االختیار من متعدد بأربعة بدائل،  ًاراختباأعدت الباحثة 

مادة اللغة العربیة لدى عینة الدراسة، وذلك بعد تحدید المحتوى الذي تم تدریسه التحصیل في 

ویتألف ، )الحمامة المطوقة، وماسح األحذیة(  تضمن درسینة التي توالمتمثل في الوحدة السادس

ستویات الثالثة األولى من مًفقرة تقیس مدى التحصیل عند الطالبات حسب ال) 40(االختبار من 

  ). تطبیق-  فهم - تذكر( التربویة في المجال المعرفي  لألهداف Bloom بلوم تصنیف
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  :االختبارلباحثة بالخطوات اآلتیة إلعداد  اقامتوقد 

مادة اللغة العربیة والمتمثلة في الوحدة من  تحدید الموضوعات التعلیمیة المراد قیاسها -

 ).الحمامة المطوقة، وماسح األحذیة( السادسة من الكتاب المقرر والتي تشمل الدرسین 

 .اف العامة للموضوعات، واختیار األهداف التي تتفق مع محتوى الوحدةهداألتحدید   -

 . المراد قیاسها بصورة محددةاألهداف السلوكیة تحدید -

  . المحددةاألهداف السلوكیة على ًا االختبار اعتماداتصیاغة فقر -

  

  

  صدق االختبار التحصیلي 

 بصورته األولیة على مجموعة من عرضه من صدق محتوى االختبار التحصیلي تم لتأكد       ل

ومشرفات ومعلمات  والقیاس والتقویم، في المناهج وطرق التدریس المحكمین من ذوي االختصاص

 مدى تمثیل األهداف إلبداء رأیهم في). 5(، والمبینة أسماؤهم في الملحق میدانلغة عربیة من ال

 لألهداف السلوكیة الموضوعة، ومدى مناسبة  التعلیمیة، ومدى مالءمة الفقراتالسلوكیة للمادة

  . اللغویة للفقرات الصیاغة

 فقرات تقیسه كل فقرة من الحكم على مستوى التحصیل الذي هدف التحكیم إلى       كما

 -تذكر(  بلوم في المجال المعرفي الثالثة األولى من تصنیفمستویاتاالختبار، وذلك حسب ال

ً، وبناء على اقتراحاتهم، تم إجراء التعدیالت على بعض فقرات االختبار، ووضع ) تطبیق-فهم 

  ) .1(االختبار التحصیلي بصورته النهائیة كما في الملحق 

  ثبات االختبار التحصیلي 
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 ،)KR-20( ریتشاردسون - كودر استخدام معادلةساب ثبات االختبار التحصیلي تم ح   ل   

تم عرض المقیاس على حیث  ،لفقرات االختباره المعادلة مدى االتساق الداخلي تقیس هذحیث 

ًطالبة من ) ٣٥(التاسع المتوسط المتفوقات بلغ عدد أفرادها عینة استطالعیة من طالبات الصف 

ِوحسب معامل الثبات   الدراسةة ومن غیر أفراد عینةمجتمع الدراس  -معادلة كودر باستخدامُ

   .الدراسةهذه  ألغراض ةكافیهذه القیمة  تعتبروا )82.(وبلغ  )20(ریتشادسون 

  مقیاس الدافعیة نحو مادة اللغة العربیة 

ـــار  ــــة باختیـ ـــت الباحث ــــة اإلنجــــاز للریمــــاوي     قامـ ـــق مقیــــاس دافعی ــــا،)2( ملحـ ــــسم  وهــــو مقی س یت

، كمــا بلــغ معامــل اســـتقراره بــدالالت صــدق وثبــات عالیــة، إذ یتمتـــع بــصدق البنــاء وصــدق المحـــك

ًخمـــسا وثالثـــین فقـــرة، ویحتـــوي علـــى ، كمـــا یتـــسم بحداثتـــه، وشـــمولیة فقراتـــه البـــالغ عـــددها )٠.٨٤(

، مواقف افتراضیة، والمطلوب اختیار موقف ینطبق على حالة الفـرد مـن بـین أربعـة مواقـف متوقعـة

  .في الخانة المناسبة في ورقة اإلجابة) ×(بوضع إشارة 

  تصحیح مقیاس الدافعیة

في طریقة تقدیر الـدرجات لهـذا االختبـار أسـلوب تـدرج الـدرجات، ) ٢٠٠٠الریماوي،( اتبع     لقد  

علــى الترتیــب، وبهــذا یتــراوح مــدى ) ١، ٢، ٣، ٤(الــدرجات ) أ، ب، ج، د(بحیــث تعطــى العبــارات 

الدرجــة التــي  وتــم تــصنیف .عالمــة) ١٤٠(إلــى ) ٣٥(ى اختبــار دافعیــة اإلنجــاز مــن العالمــات علــ

  :   كاآلتيلإلنجاز المستخدم في هذه الدراسة في اختبار الدافعیة ة علیها الطالبتحصل

  . إلى مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز تشیرفي هذا المقیاس) ١٤٠ – ٨٨(الدرجة  -

   مستوى منخفض من دافعیة االنجاز إلى تشیرقیاسفي هذا الم) ٨٧- ٣٥(الدرجة  -

   .الوسیط هو النقطة التي تفصل بین المستویین -
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  ثبات مقیاس الدافعیة نحو مادة اللغة العربیة 

ٕطریقة االختبار واعادة ، تم استخدام مقیاس دافعیة اإلنجاز للریماوي ثبات      للتأكد من

اس على عینة استطالعیة من طالبات الصف تم عرض المقیحیث  ،)test-retest(االختبار

 الدراسة، ًطالبة من مجتمع الدراسة ومن غیر أفراد عینة) ٣٥(التاسع المتوسط بلغ عدد أفرادها 

امل ارتباط بیرسون بین ب معاحستم  من القیاس األول، تم تطبیق القیاس الثاني، وبوعینوبعد أس

، واعتبرت هذه القیمة )85.(مقیاس وبلغت قیمته  والثاني لیمثل معامل الثبات لل األولالقیاسین

  .كافیة ألغراض هذه الدراسة

  الخطط التدریسیة 

 وفق استراتیجیة األولى  التدریسیةةالخطقامت الباحثة بإعداد خطتین تدریسیتین،        

 ةالخط، و3)(لتطبیقها على المجموعة التجریبیة األولى كما في الملحق  المجموعات الثرثارة

لتطبیقها على المجموعة التجریبیة الثانیة كما في   وفق استراتیجیة األسئلة السابرةالثانیة دریسیةالت

 والمجموعة الضابطة تم تدریسها بالخطة التدریسیة االعتیادیة التي أعدتها معلمة ).4(الملحق 

على  هذه الخطط وقد تم عرض .اللغة العربیة وفق دلیل المعلم المقرر من وزارة التربیة والتعلیم 

ومشرفات ومعلمات لغة  ،في المناهج وطرق التدریس مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص

  ).  5(، والمبینة أسماؤهم في الملحق عربیة من المیدان

  متغیرات الدراسة

  : متغیرات الدراسة في اآلتي تتمثل  

  :  اتثالثة مستویوله ,  التدریساستراتیجیة: المتغیر المستقل. 1    

  .المجموعات الثرثارةاستراتیجیة                *         
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  .استراتیجیة األسئلة السابرة                        *

    .الطریقة االعتیادیة                       * 

  : المتغیرات التابعة واشتملت على . 2 

  التحصیل *                               

  الدافعیة          *                       

  

  

 تصمیم الدراسة

ــدي،  Factorial Designاســـتخدمت الباحثـــة التـــصمیم العـــاملي         باختبـــار قبلـــي وبعـ

  :المخطط التوضیحي التالي یوضحه 
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O1       X1          O2                                                                 

O1           X2          O2                                                    

O1      –        O2                                                    

  : حیث 

 O1:تشیر إلى القیاس القبلي للتحصیل أو الدافعیة .  

 O2 :تشیر إلى القیاس البعدي للتحصیل أو الدافعیة .  

 X1  :التدریس باستخدام استراتیجیة المجموعات الثرثارة(یبیة األولى المعالجة التجر.(  

X2  :  التدریس باستخدام استراتیجیة األسئلة السابرة(المعالجة التجریبیة الثانیة .(  

  ).الطریقة االعتیادیة ( المجموعة الضابطة   : -  

   اإلحصائیة المعالجة

تـم تحلیـل البیانـات باسـتخدام ة واختبـار فرضـیاتها، ً     سعیا من الباحثة لإلجابة عـن أسـئلة الدراسـ

   :     (SPSS) للعلوم االجتماعیة حزمة التحلیل اإلحصائيما یأتي من 

  .والثانیة األولى الفرضیتین الختبار ANCOVA  المصاحب األحادي تباینال تحلیل -

  .  اختبار شافیه للمقارنات البعدیة لتحدید الفروق الفردیة -

  . للتأكد من ثبات االختبار التحصیلي)KR-20( ریتشاردسون -دركو معادلة -

مقیاس للتأكد من ثبات  ومعامل ارتباط بیرسون ،)test-retest (ٕاالختبار واعادة االختبار -

  .الدافعیة نحو مادة اللغة العربیة

  إجراءات الدراسة 

   :باإلجراءات اآلتیةالباحثة      لتحقیق أهداف الدراسة قامت 
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  .الدراسة والعینة  د مجتمعتحدی -

  . قید الدراسة  تحدید المادة الدراسیة-

 المجموعات الثرثارة، والثانیة حسب استراتیجیة   األولى حسب إعداد خطتین تدریسیتین-

  .وتم عرضهما على مجموعة من المحكمین. استراتیجیة األسئلة السابرة

  .صیلياالختبار التح وتطویر إعداد  -

  .س الدافعیة المالئم، وقد تم اختیار مقیاس الریماوي لقیاس الدافعیة اختیار مقیا-  

  .التأكد من صدق االختبار التحصیلي، بعرضه على مجموعة من المحكمین  -

 وكذلك ،)KR-20( ریتشاردسون-معادلة كودر التأكد من ثبات االختبار التحصیلي باستخدام -

ٕتم استخدام االختبار واعادة ة العربیة مقیاس الدافعیة نحو مادة اللغللتأكد من ثبات 

  .واستخراج معامل ارتباط بیرسون بینهما، )test-retest(االختبار

 وفق ت المادة للشعب الصفیة الثالث اللواتي وقع علیهن االختیار للتدریس التنسیق مع معلما-

لعلمیة الخطط التدریسیة التي تم إعدادها، مع مراعاة اختیار معلمات یحملن المؤهالت ا

  .نفسه من سنوات التدریس نفسها، ومارسن العدد

القبلي على مقیاس الدافعیة نحو مادة اللغة العربیة و تطبیق االختبار التحصیلي القبلي -  

  .    ا في التحصیل والدافعیة تكافؤهماختبار، وذلك بهدف مجموعتي الدراسة

مقیاس البعدي یق اختبار التحصیل تم تطبمات من تدریس المادة المحددة،  بعد انتهاء المعل-

  لبعدي على المجموعتین التجریبیتین والمجموعة الضابطةا الدافعیة نحو مادة اللغة العربیة

 التي تمثلت بعالمات الطالبات المتفوقات في االختبار التحصیلي، ومقیاس جمع البیانات -

   .            ورصدها في جداول خاصةالدافعیة، دون باقي الطالبات في الشعب، 
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    . SPSS باستخدام الرزمة اإلحصائیة ًتحلیل البیانات إحصائیا -

 .استخالص النتائج ومناقشتها  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  : ً     یتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة وعلى النحو اآلتي
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دافعیــــــــة ختلــــــــف تهــــــــل  : الــــــــذي یــــــــنص علــــــــى الــــــــسؤال األولالنتــــــــائج المتعلقــــــــة ب: ًأوال

طالبـــــــــات الـــــــــصف التاســـــــــع المتفوقـــــــــات فـــــــــي دولـــــــــة الكویـــــــــت بـــــــــاختالف اســـــــــتراتیجیة 

ـــــــة ـــــــدریس اللغـــــــة العربی ـــــــسابرة(ت ـــــــارة، األســـــــئلة ال ـــــــة بالطریقـــــــة ) المجموعـــــــات الثرث مقارن

 ؟ االعتیادیة

طالبــات تحــصیل حرافـات ل         لإلجابـة عــن هـذا الــسؤال تـم حــساب المتوسـطات الحــسابیة واالن

ــت  القبلــــي والبعــــدي  بــــاختالف علــــى مقیــــاس الدافعیــــة الــــصف التاســــع المتفوقــــات فــــي دولــــة الكویــ

 االعتیادیـةمقارنـة بالطریقـة ) المجموعات الثرثارة، األسئلة الـسابرة(  ستراتیجیة تدریس اللغة العربیةا

  :یبین ذلك) ١(الجدول و

  )١(الجدول 

طالبات الصف التاسع المتفوقات في دولة تحصیل لرافات المعیاریة  واالنحالمتوسطات الحسابیة
  تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة باختالف القبلي والبعديعلى مقیاس الدافعیة  الكویت

  االعتیادیةمقارنة بالطریقة ) المجموعات الثرثارة، األسئلة السابرة(

  االختبار البعدي  لياالختبار القب
 تدریس اللغة استراتیجیة

  العربیة
  المتوسط  العدد

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

 4.65 86.49 11.47 58.09 34  المجموعات الثرثارة

 7.63 81.45 12.10 51.45 32  األسئلة السابرة

 8.17 71.38 9.99 49.04 31  االعتیادیة

 طالبات الصف التاسع المتفوقات لدافعیة  البعدي أن المتوسط الحسابي) ١(یالحظ من الجدول 

 ، یلیه المتوسط الحسابي)86.49( قد بلغ  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام

 إذ بلغ ،األسئلة السابرة استراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  المتفوقاتطالباتلا البعدي لدافعیة

اللواتي درسن المتفوقات طالبات ل ا لدافعیةالبعديحسابي ًوأخیرا جاء المتوسط ال ،)81.45(
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ولمعرفة ما إذا كانت المتوسطات الحسابیة ذات ). 71.38(باستخدام الطریقة االعتیادیة إذ بلغ 

، )ANCOVA( تم إجراء تحلیل التباین المصاحب ) ٠.٠٥ � α(داللة عند مستوى الداللة 

  :یبین نتائج التحلیل) ٢(والجدول 

  )٢(الجدول 

طالبات الصف  دافعیة تللفروق بین متوسطا) ANCOVA(نتائج تحلیل التباین المصاحب 
 تدریس استراتیجیة باختالف البعديعلى مقیاس الدافعیة  التاسع المتفوقات في دولة الكویت

  اللغة العربیة

  مجموع  مصدر التباین
  المربعات

  درجات 
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة 
 )ف(

  المحسوبة
  ى الداللةمستو

التطبیق القبلي 
 0.464 0.54 26.089 1 26.089  لمقیاس الدافعیة

 تدریس استراتیجیة
 0.000 37.74* 1824.883 2 3649.766  اللغة العربیة

     48.354 93 4496.966  الخطأ

       96 8172.821  المجموع

    05. ح *               

ــــــة        ـــــ ــــــسابـق أن قیمـــــ ـــــ ــــ ــدول الـ ـــــ ـــــ ــــن الجـــــ ــــ ـــــ ــــر مـــ ـــــ ـــــ ـــسبـة ال) ف ( یظهــ ـــــ ــــ ــــ ــــتراتیجیةبالن ـــــ ـــــ  ســ

ــــــة  ـــــ ــــــة العربیــ ـــــ ــدریس اللغــ ـــــ ــت تــــــ ــــ ـــــ ـــــساوي ، و) 37.74(بلغــ ـــــ ــــــة یـــ ـــــ ــــستوى داللــ ـــــ ، )0.000(بمــــ

ــستوى  ـــــ ـــــــد مـــ ـــــة عنـــ ـــــ ـــــة دال ــــ ــــــذه القیمـ ـــروق )α ≥ ٠.٠٥(وهــــ ـــــ ــود فـــ ـــــ ــــــى وجـــ ـــدل علــــ ـــــ ــــا یــ ـــــ ، ممـ

ـــى  ـــــ ــــــة علــــ ـــــ ــــات الدراسـ ـــــ ـــــطات أداء مجموعـــ ـــــ ــین متوســ ـــــ ـــــ ــــــــــصائیة ب ـــــــة إحــ ــــ ـــــاس ذات داللـ ـــــ مقیــ

ــــــة ـــــ ــــذاالدافعی ــــ ـــدي، وهـــ ـــــ ـــــصف البعـــ ــــ ــ ـــیة ال ـــــ ـــــــض الفرضـــ ــــ ــــي رف ـــــ ــ ـــي  یعن ـــــ ـــ ــــــصریة الت ـــــ ـــىتن ـــــ   علـــ

ـــي ـــــ ـــــ ـــــصائیة : اآلت ـــــ ــــة إحـــ ـــــ ـــــــــروق ذات داللــــ ــــ ـــد ف ـــــ ـــــطات ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجـــــ ـــــ ــــین متوســـ ـــــ  بــــ
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ــــــة ـــــ ــت دافعیـــ ــــ ـــــ ـــــة الكویــــ ـــــ ـــــي دولــــ ـــــ ـــات فـــــ ـــــ ـــــ ـــــع المتفوقــ ـــــ ــــــصف التاســــ ـــــ ــــات الــــ ــــ ـــــ ـــزى طالبــ ـــــ ـــــ  ، تعــ

ــــتراتیجیةال ـــــ ـــــ ــــدریس ســــ ــــ ـــــ ــــــسابرة(  التـــــ ـــــ ــــ ـــئلة الـــ ـــــ ـــــ ــــــارة، األســـــ ـــــ ـــــ ــــات الثرثــ ـــــ ـــــ ــــــة ) المجموعــــ ـــــ ـــــ مقارنــ

ــــــة  ـــــ ــــــةبالطریقــ ـــــ ــ ــــــةاالعتیادی ـــــ ــ ــــة العربی ـــــ ـــــادة اللغــــ ـــــ ـــــي مـــ ـــــ ـــ ــــتخرا،  ف ـــــ ــم اســــ ـــــ ـــــ ـــــطات وتـ ـــــ ج المتوســـ

  :الحسابیة المعدلة وتظهر النتائج في الجدول اآلتي

  )٣(الجدول 

طالبات الصف التاسع المتفوقات في  لدافعیة  واألخطاء المعیاریة المعدلةالمتوسطات الحسابیة 
   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة باختالف البعديعلى مقیاس الدافعیة  دولة الكویت

  العدد  غة العربیة تدریس اللاستراتیجیة
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

 1.24 86.73 34  المجموعات الثرثارة

 1.23 81.38 32  األسئلة السابرة

 1.27 71.19 31  االعتیادیة

  

طالبات الصف التاسع  لدافعیة   المعدلأن المتوسط الحسابي) ٣(یالحظ من الجدول      

، یلیه )86.73( قد بلغ  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  المتفوقات

األسئلة  استراتیجیةاللواتي درسن باستخدام المتفوقات طالبات لالمعدل لدافعیة االمتوسط الحسابي 

اللواتي درسن باستخدام الطریقة طالبات ًوأخیرا جاء المتوسط الحسابي لل ،)81.38( إذ بلغ السابرة

ومن أجل معرفة عائدیة الفروق فقد تم استخدام اختبار شیفیه ). 71.19(االعتیادیة إذ بلغ 

  :للمقارنات البعدیة، وتظهر النتائج في الجدول اآلتي

  )٤(الجدول 
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طالبات الصف التاسع   المعدلة لدىتمتوسطااللفروق بین ا اختبار شیفیه لفحصنتائج 
 تدریس اللغة استراتیجیة باختالف البعديعلى مقیاس الدافعیة  المتفوقات في دولة الكویت

  العربیة

  
المجموعات 

  الثرثارة
األسئلة 
  السابرة

  االعتیادیة
   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة

  المتوسط
 71.19 81.38 86.73  الحسابي

 *15.54 *5.35 - 86.73  المجموعات الثرثارة

 *10.19 -  81.38  األسئلة السابرة

 -   71.19  االعتیادیة

    05. ح *  

یالحظ من الجدول السابق أن الفرق في الدافعیة كان لصالح مجموعة طالبات الصف و        

 عند مقارنة متوسطها  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  التاسع المتفوقات

 لمجموعة التي تعلمت باستخدام الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرقالمعدل لمتوسط ال مع المعدل

 اللواتي ، وكذلك لصالح مجموعة طالبات الصف التاسع المتفوقات)15.54(بین المتوسطین 

  المعدلمتوسطال مع  المعدلعند مقارنة متوسطها  المجموعات الثرثارةاستراتیجیةدرسن باستخدام 

 ،)5.35 ( المعدلینلمجموعة التي تعلمت باستخدام األسئلة السابرة إذ بلغ الفرق بین المتوسطینل

لمجموعة التي تعلمت باستخدام األسئلة السابرة ، عند مقارنة ل  المعدلمتوسطالوكذلك لصالح 

متوسطها مع متوسط المجموعة التي تعلمت باستخدام الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرق بین 

  .) 10.19 (المعدلین المتوسطین

ختلـــــــــف یهـــــــــل  :الثـــــــــاني الـــــــــذي یـــــــــنص علـــــــــى النتـــــــــائج المتعلقـــــــــة بالـــــــــسؤال : ثانیـــــــــا

تحــــــــــصیل طالبــــــــــات الــــــــــصف التاســــــــــع المتفوقــــــــــات فــــــــــي دولــــــــــة الكویــــــــــت بــــــــــاختالف 
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) المجموعـــــــــات الثرثــــــــــارة، األســـــــــئلة الــــــــــسابرة(  تــــــــــدریس اللغـــــــــة العربیــــــــــةاســـــــــتراتیجیة

 ؟ مقارنة بالطریقة االعتیادیة

طالبــات تحــصیل لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال تــم حــساب المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات لو      

 بـــاختالف االختبـــار التحـــصیلي البعــدي والقبلـــيعلــى  لمتفوقـــات فــي دولـــة الكویـــتالــصف التاســـع ا

 االعتیادیـةمقارنـة بالطریقـة ) المجموعـات الثرثـارة، األسـئلة الـسابرة(  تدریس اللغـة العربیـةاستراتیجیة

  :یبین ذلك) ٥(الجدول و

  )٥(الجدول 

على االختبار  دولة الكویتطالبات الصف التاسع المتفوقات في تحصیل المتوسطات الحسابیة ل
المجموعات الثرثارة، (   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة باختالف القبلي والبعديالتحصیلي 

  االعتیادیةمقارنة بالطریقة ) األسئلة السابرة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
 تدریس اللغة استراتیجیة

  العربیة
  المتوسط  العدد

  الحسابي

  االنحراف

  یاريالمع

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

 2.92 34.35 2.86 20.29 34  المجموعات الثرثارة

 3.32 30.75 1.82 18.91 32  األسئلة السابرة

 4.02 24.42 3.84 19.35 31  االعتیادیة

  

 

طالبات الصف التاسع   لتحصیل  البعدي أن المتوسط الحسابي) ٥(یالحظ من الجدول        و

، یلیه )34.35( قد بلغ  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  تالمتفوقا

 إذ بلغ األسئلة السابرة استراتیجیةاللواتي درسن باستخدام  طالبات  لل البعديالمتوسط الحسابي

اللواتي درسن باستخدام الطریقة طالبات  لل البعديًوأخیرا جاء المتوسط الحسابي ،)30.75(
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 ذات داللة عند  البعدیةولمعرفة ما إذا كانت المتوسطات الحسابیة). 24.42(یة إذ بلغ االعتیاد

) ٦(، والجدول )ANCOVA( تم إجراء تحلیل التباین المصاحب ) ٠.٠٥ � α(مستوى الداللة 

  :یبین نتائج التحلیل

  )٦(الجدول 

ات الصف طالب تحصیل تللفروق بین متوسطا) ANCOVA(نتائج تحلیل التباین المصاحب 
 استراتیجیة باختالف البعدياالختبار التحصیلي على  التاسع المتفوقات في دولة الكویت

  تدریس اللغة العربیة

  مجموع  مصدر التباین
  المربعات

  درجات 
  الحریة

  متوسط
  المربعات

  قیمة 
 )ف(

  المحسوبة
  مستوى الداللة

 0.411 0.683 8.073 1 8.073  االختبار القبلي

یس  تدراستراتیجیة
 0.000 67.004* 791.991 2 1583.982  اللغة العربیة

     11.82 93 1099.24  الخطأ

       96 2691.295  المجموع

  05. ح *              

ــــسابـق و       ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــدول ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــن الجـ ـــــ ـــــ ـــ ــ ــــر مـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة ) ٦(یظهــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــسبـة ) ف ( أن قیمــ ـــــ ــــ ـــــ بالنــــ

ــــتراتیجیةال ـــــ ـــــ ــــــة سـ ـــــ ــــــة العربیــــ ـــــ ــدریس اللغــــ ـــــ ـــــ ــت  تـــ ــــ ـــــ ــــــة ) 67.006(بلغــــ ـــــ ــــستوى داللــــ ـــــ ــــ ، و بمــ

ـــــساوي  ـــــ ــستوى )0.000(یـ ـــــ ــــــد مـــــ ـــــ ــــــة عن ــــــة دالــــــ ــــــذه القیمـــــ ــدل ) α ≥ ٠.٠٥(، وهــــــ ـــــ ـــــا یـــــ ـــــ ، ممـ

ـــات  ـــــ ـــــ ـــــطات أداء مجموعـ ـــــ ـــین متوســــ ــــ ـــــ ــ ـــــصائیة ب ــــ ـــة إحـــــ ـــــ ـــــ ــــــروق ذات داللـ ـــــ ـــ ـــود ف ــــ ـــــ ــــــى وجــ ـــــ علـــ

ـــى  ـــــ ــــــة علـــــ ـــــ ـــــصیليالدراســ ـــــ ـــــار التحـــ ـــــ ـــ ــــذااالختب ــــ ــــدي، وهـــــ ـــــ ـــیة  البعــــ ــــ ـــــ ـــــــض الفرضـ ـــــ ـــــي رفـ ـــــ  یعنـــ

ـــي  ـــــ ــــصفریة التـــــ ـــــ ــــــصالــــ ـــــ ـــىتنــ ـــــ ـــي علـــــ ـــــ ـــــصائیة :  اآلتـــــ ـــــ ــــة إحـــ ـــــ ـــــروق ذات داللــــ ـــــ ــد فـــ ـــــ ـــــ ال توجـ

)٠.٠٥ ≤ α (ـــــطات ـــــ ـــین متوســــ ـــــ ــــ ـــــصیل  بــ ـــــ ـــات  تحــــ ـــــ ـــــ ــــــع المتفوقـ ــــ ــــــصف التاســــ ــــ ـــــات الــــ ـــــ طالبــــ
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ــــــت ـــــ ــــــة الكویـــ ــــ ـــــي دولــــ ـــــ ـــزى فــــ ـــــ ـــــ ــــتراتیجیةال ، تعــ ـــــ ــــدریس ســـــ ــــ ـــــ ـــــارة، (  التـ ـــــ ـــات الثرثـــــ ـــــ ــــ المجموعــ

ــــــسابرة ــــئلة الـــــ ـــــ ــــــة ) األســ ــــة بالطریقـــــ ـــــ ــــــةمقارنــ ــــــةاالعتیادیـــــ ـــة العربیـــــ ـــــ ــــادة اللغـــ ـــــ ـــي مــ ـــــ ــم ،   فـــ ـــــ وتــــ

  :استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة وتظهر النتائج في الجدول اآلتي

  )٧(الجدول 

طالبات الصف التاسع المتفوقات  لتحصیل  واألخطاء المعیاریة المعدلةات الحسابیة المتوسط
   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة باختالف البعدياالختبار التحصیلي على  في دولة الكویت

  العدد   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

 0.60 34.28 34  المجموعات الثرثارة

 0.61 30.81 32  األسئلة السابرة

 0.62 24.44 31  االعتیادیة

  

طالبات الصف التاسع   لتحصیل  المعدلأن المتوسط الحسابي) ٧(یالحظ من الجدول و     

، یلیه )34.28( قد بلغ  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  المتفوقات

 األسئلة السابرة استراتیجیةاللواتي درسن باستخدام   المتفوقاتطالبات لل المعدلالمتوسط الحسابي

اللواتي درسن   المتفوقاتطالبات لل المعدلًوأخیرا جاء المتوسط الحسابي ،)30.81(إذ بلغ 

ومن أجل معرفة عائدیة الفروق فقد تم استخدام ). 24.44(باستخدام الطریقة االعتیادیة إذ بلغ 

  :ات البعدیة، وتظهر النتائج في الجدول اآلتياختبار شیفیه للمقارن

  )٨ (الجدول
طالبات الصف التاسع   المعدلة لدىتمتوسطااللفروق بین ا لفحص اختبار شیفیهنتائج 

 تدریس اللغة استراتیجیة باختالف البعدياالختبار التحصیلي على  المتفوقات في دولة الكویت
  العربیة
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لمجموعات ا

  الثرثارة
األسئلة 
  السابرة

  االعتیادیة
   تدریس اللغة العربیةاستراتیجیة

  المتوسط
 24.44 30.81 34.28  الحسابي

 *9.84 *3.47 - 34.28  المجموعات الثرثارة

 *6.37 -  30.81  األسئلة السابرة

 -   24.44  االعتیادیة

  05. ح *               

كان لصالح مجموعة طالبات  التحصیل المعدل أن الفرق في )٨(یالحظ من الجدول و        

عند مقارنة   المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  الصف التاسع المتفوقات

متوسطها مع متوسط المجموعة التي تعلمت باستخدام الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرق بین 

صف التاسع ، وكذلك لصالح مجموعة طالبات ال)9.84 ( المعدلین للتحصیلالمتوسطین

  المعدلعند مقارنة متوسطها  المجموعات الثرثارةاستراتیجیة اللواتي درسن باستخدام  المتفوقات

  التي تعلمت باستخدام األسئلة السابرة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین المعدلمع متوسط المجموعة

 باستخدام  التي تعلمت المعدل، وكذلك لصالح متوسط المجموعة)3.47 (المعدلین للتحصیل

 التي تعلمت  المعدل مع متوسط المجموعة المعدلاألسئلة السابرة ، عند مقارنة متوسطها

   .)6.37 ( المعدلینباستخدام الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

   : نتائج التي توصلت إلیها الدراسة وعلى النحو اآلتي اللمناقشةً     یتناول هذا الفصل عرضا 

ــــــــشة : ًأوال  هــــــــل تختلــــــــف دافعیــــــــة الطالبــــــــات  :النتــــــــائج المتعلقــــــــة بالــــــــسؤال األولمناق

ــــــــاختالف  ــــــــة الكویــــــــت ب ــــــــصف التاســــــــع  بدول ــــــات فــــــــي ال ــــــــدریس اســــــــتراتیجیةالمتفوقــ  ت
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ة مقارنــــــــــة بالطریقـــــــــــ) المجموعــــــــــات الثرثـــــــــــارة، األســــــــــئلة الـــــــــــسابرة(اللغــــــــــة العربیـــــــــــة 

  االعتیادیة ؟

ــــــصائي  ـــــ ـــل اإلحـــ ـــــ ـــــ ــــائج التحلیـ ـــــ ـــــ ــــرت نت ــــ ـــــصائیة        أظهــــــ ـــــ ــــة إحــــ ـــــ ــــــروق ذات داللـــــ ـــــ ـــــود فـــ ـــــ وجــــ

ـــى  ـــــ ـــــة علــــ ـــــ ــات الدراســ ـــــ ـــطات أداء مجموعـــــ ـــــ ــین متوســــ ـــــ ــــــةبـــــ ــــــاس الدافعیــــــ ـــــ ــدي، مقیـ ـــــ ــــــان  البعـــــ ـــــ وكـ

ــئلة  ـــــ ــتخدام األســــ ـــــ ــت باســــ ــــ ـــــي تعلمـــــ ـــــ ــــــة التـ ـــط المجموعـــــ ـــــ ـــــصالح متوســـ ــــ ــ ـــة ل ـــــ ـــــي الدافعیـــ ـــرق فــــــ ـــــ الفـــ

ــــــسابرة، ــــــة الـــــ ــط المجموعـــــ ـــــ ــــــع متوســــ ـــطها مـــــ ـــــ ــــــة متوســـ ـــد مقارنـــــ ــــ ــــتخدام عنــــ ـــــ ــت باســ ـــــ ـــــي تعلمــــ ـــــ  التـ

  . )10.19(الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

وقد یكون مرد هذه النتائج إلى أن استخدام األسئلة السابرة في الحصة الصفیة یرفع من 

مستوى مشاركة الطالبات في الصف، وتفاعلهن مع المعلمة ومع الطالبات فیما بینهن من خالل 

 دافعیتهن نحو ةٕرهن وأرائهن، مما یساعد في  زیادة حماس الطالبات، واثارالتعبیر عن أفكا

المشاركة في اإلجابة عن أسئلة المعلمة، فعملت هذه األسئلة على تولید الشعور بالمسؤولیة تجاه 

  . وتسهیل عملیة التعلیم , عملیة التعلم

ــــــا أ     ـــــة نكمــــ ــــا المعلمـــــ ــــ ـــي طرحتهــ ـــــ ــ ــــئلة الت ـــــ ــــوع األسـ ـــــ ــــــان تنـ ــــتخدام أســــ ـــــ ــــة اسـ ـــــ ــسبر تیجـ ـــــ لیب الـــ

ـــاتل ـــــ ـــــ ــــستویات الطالب ـــــ ــــــةمــــ ـــــ ــ ــــــر  كاف ــــ ــــافزا آخـــ ـــــ ـــون حــــ ـــــ ــــ ــــد یكـ ـــــ ــــ ـــــدنیا ق ـــــ ـــ ــــــطة وال ـــــ ــــــا والمتوســ ـــــ ــ ً العلی

ـــــذه  ـــل هـــ ــــإن مثـــــ ـــك فــــ ـــــ ـــــــن ذل ـــــضال عـ ــــــة، فـــ ــ ــــة التعلیمی ـــــي العملیــــ ـــــة فـــ ـــ ـــــشاركة الفعال ـــات للمـــ ًللطالبـــــ

ــــــة  ـــــ ــــه عملی ـــــ ــ ـــدور حول ـــــ ـــ ــــذي ت ـــــ ــ ــور ال ـــــ ـــــا المحــــ ـــــ ــــــسها كونهـ ـــــ ــــــــــة بنف ـــة الطالبـ ـــــ ـــ ـــد ثق ـــــ ـــ ـــشاركة تزی ـــــ المـــ

ـــــر ـــتعلم أكثـــــ ــــ ـــة الـــ ـــــ ـــــل عملیـ ــــتعلم ویجعـــــ ــــ ــیم والــ ـــــ ــــــة التعلــ ــــــا،متعــــ ـــق  كمـــ ـــــ ــــذي تحقــ ــــاس الــــــ  أن الحمــــــ

ــــتراتیجیات  ــوع اســـــ ـــــ ــــا وتنــ ــــــسابرة بتنوعهــــ ــئلة الـــ ــــ ــــــه األســـ ــــذي حققتــ ــــشط الـــــ ــــتعلم النـــــ ـــالل الــــ ـــن خــــــ مـــــ

ــــن ـــسهن وأدائهــــ ـــــ ـــات بأنف ـــــ ــــــة الطالب ــــادة ثقــ ــــــي زیــــ ـــــضافا فــ ــــامال مـــ ــون عــــ ـــــ ــــد یكـ ـــــدیمها قــــ ــــــا . ًتقـــ ممــ
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ـــات ــدى الطالبـــــ ـــــ ـــوى لـ ــــــة أقـــــ ـــق دافعیــ ــــ ـــــد یحقـ ــــــة .قـــ ــ ــــــراه الحیل ـــا یــ ـــع مـــــ ـــذا مـــــ ـــــسجم هـــــ ) ٢٠٠١( وینـــ

ـــرى  ـــــ ــــذي یـ ــــن الـــــ ــــل مـــــ ـــد، وتقلـــــ ـــــ ــت والجهـ ـــــ ــــوفر الوقــ ــــدریس تـــــ ــــ ــــي التـ ــــبة فـــــ ـــــة المناســـــ ـــــأن الطریقــــ بــــ

ــــستثیر  ـــــ ــــ ـــــسدي، وتــ ـــــ ــــي والجـــــ ـــــ ـــب العقلــــــ ـــــ ـــــ ــــــةالتعـ ـــــ ــــــرك دافعیـــ ـــــ ــــــدرس، وتحــــ ـــــ ــــى الــــ ـــــ ــالب إلــــــ ـــــ ـــــ  الطـــ

ــــع  ــــ ـــــ ـــالتعلیم، وولـ ـــــ ـــــ ـــغف بـ ـــــ ـــــ ــــاك شـ ـــــ ـــــ ــــان هن ـــــ ــــــى كـــــ ـــــ ـــــه، ومتـــ ـــــ ـــــاههم إلیــــ ـــــ ـــه، وانتبــــ ـــــ ـــــ ـــــامهم بـ ـــــ اهتمــــ

ـــــصیل ـــــ ـــــاد،بالتحـ ـــــ ـــر إجهـ ـــــ ـــ ــــن غی ـــــ ــال مــ ـــــ ــــ ــــــل اإلقب ــــــدرس كـــــ ـــــى الـــــ ـــــ ـــــون علـ ـــــ ـــالب یقبلـ ـــــ ـــــإن الطـــ ـــــ   فـ

  . من الدافعیةٍوبمستوى عال

أن استخدام المعلم  إلى) ٢٠٠٧(الربضي       وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إلیه

  . لألسئلة یؤثر في أداء الطلبة في مجاالت متعددة منها إثارة دافعیة المتعلم نحو التعلم

ـــذلك          ـــــ ـــــ ــــــصائي وكــ ـــــ ــــــل اإلحــــ ــــ ـــائج التحلیـــــ ـــــ ـــ ــ ــــــرت نتــ ـــــ ــــــة أظهــــ ـــــ ــــ ــــــروق ذات دالل ـــــ ــود فــــ ـــــ ـــــ وجـــ

ــــطا ـــــ ـــــ ــین متوســ ـــــ ـــــ ــــ ــــصائیة ب ـــــ ـــــ ـــى إحــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــة عل ـــــ ـــــات الدراســـــ ـــــ ـــــ ــــــةت أداء مجموعـ ـــــ ـــــ ـــاس الدافعی ــــ ـــــ ــــ  مقی

ــدي،  ـــــ ــــــان البعـــــ ــــع وكــــــ ــــ ـــــصف التاســــ ـــــ ــــات الــ ـــــ ــــــة طالبـــ ــــــصالح مجموعــــــ ــــــة لــــــ ـــــ ــــــي الدافعیـ ـــرق فــــــ ـــــ الفــــ

ــــتخدام   ـــــ ــــــن باســ ــواتي درســـــ ـــــ ــــات اللــــ ـــــ ــــتراتیجیةالمتفوقــ ـــــ ــــــة اســ ـــــد مقارنـــــ ـــــارة عنــــــ ــــ ـــــات الثرثــ  المجموعــــــ

ــــة، إذ  ــــ ــــة االعتیادیـــ ـــــ ــتخدام الطریقــ ــــ ـــــت باســـــ ـــــ ـــــي تعلمـ ـــــ ــــــة التـ ـــط المجموعـــــ ــــ ـــــع متوســــ ـــــ ـــطها مـ ـــــ متوســـ

  .)15.54(ق بین المتوسطین بلغ الفر

ــب و          ــــ ـــاخ المناســــ ـــــ ـــــارة المنـ ــــات الثرثــــ ــــ ــوفیر المجموعــ ـــــ ـــــى تــ ــــائج إلــــ ـــــذه النتــــــ ــــزى هــــ ــــ ــــد تعـ ـــــ ق

ــتعلم ال ـــــ ـــ ـــق، لل ـــــ ـــــوتر والقلــ ـــــ ـــن الت ـــــ ـــد عــ ـــــ ــ ـــریح، البعی ـــــ ــــمــ ـــــ ــول الطالبـ ـــــ ـــز حـــ ـــــ ــــذي یتمركــ ــــ ــ ــــوع ةال ـــــ ، وتنـ

ــــع  ــــ ـــــ ــــاون مـــ ـــــ ـــــ ـــــسهن، أو بالتعــ ـــــ ــــة بأنفــــــ ـــــ ـــــ ـــشطة اإلثرائیــ ـــــ ـــــ ـــات باألنـــ ـــــ ـــــ ــــام الطالبـــ ـــــ ـــــ ـــــــدریبات، وقیــ ــــ التـــــ

ــیالتهن  ــــ ـــي زمـــــ ـــــ ــاءفـــ ـــــ ـــق أثنــــ ـــــ ــــتراتیجیةاال تطبیـــ ـــــ ـــــاعلهســ ـــــ ـــــى تفـ ـــــ ـــــــذا علـ ــــر هــــ ـــــ ـــــــد ظهــ  وأدى ن، وقــــ

ــــــسین  ــــى تحــــــ ــــ ــتهن، إلــــ ـــــ ــــــإن دافعیـــــ ـــذلك فــــــ ــــ ــــــة كـــــ ــــتراتیجیةاالحداثــــــ ـــــ ــــــة، ســـ ـــــ ــــن الرتابـ ـــــ ـــد عـــ ـــــ ، والبعــــ
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ــتقالل ـــــ ــــة اســـ ـــــ ـــادة درجـ ــــ ـــ ــشطة یةوزی ـــــ ـــ ـــــي األن ـــــ ـــات ف ــــ ـــ ــــعورهالطالب ـــــ ــــن، وشـ ـــــ ـــــــة دفعهـ ـــ ـــى ن بالحری ـــــ  إلــ

ــــــصل ـــــصىنأن یـــ ــــى أقــــ ــــ ــــي األ إلـ ـــــ ـــــة ف ــون  ،داء فاعلیـــــ ـــــ ــــد یكـــ ـــــ ـــــا ق ـــسممــــ ـــــ ــــــة بإانعكـ ـــى یجابیـــ ـــــ  علــ

ــتهنداف ــــ ـــــ ــــــإن .عیــ ـــــ ـــذلك فـــ ـــــ ــــاد  وكـــــ ـــــ ــــتراتیجیةاعتمــــ ـــــ ــــل اســـــ ـــــ ــــــى عمـــــ ـــــ ـــــارة علــ ـــــ ـــات الثرثــــ ـــ ــ  المجموعـــــ

ـــات  ـــــ ــــــاحالمجموعـــــ ــــ ــــة للطأتـــ ـــــ ـــات الفرصــــ ـــــ ــــشةالبـــــ ـــــ ـــار   للمناقــــ ـــــ ــــــى أفكـــــ ـــــ ــــــل إلــ ـــــ ـــــوار والتوصــ ـــــ والحـــ

ــــــة ـــــى الط،متنوعــ ـــــاعي أعطـــ ـــــل الجمــــ ـــت للعمــــ ـــم الوقــــــ ـــن معظـــــ ــــه مــــــ ــــلا تعطیـــــ ـــى اتبـــــ ـــــــدرة علــــــ  القــ

ـــــر ــــد أكبـــ ــــــاعده تولیــــ ـــار وســ ـــن األفكـــــ ــــــدد مـــــ ـــات نعــ ـــن اإلجابـــــ ـــــدد مـــــ ــــر عـــ ـــتمطار أكبــــ ــــى اســـــ  علــــ

ــــــا  ــسهن ممــــ ـــــ ـــــة بأنفـــ ــــ ــــادة الثق ــــ ـــذات وزیــ ـــــ ــق الـ ـــــ ــــى تحقیـــ ــــات علــــــ ـــــ ـــــاعد الطالب ــــون ســـــ ــــ ــــد یكـ ــــــا قــــــ ممـــ

  .كان له األثر في زیادة دافعیتهن نحو التعلم

من أن ) 2008(عفانة والزعانین والخزندار وتتفق هذه النتیجة مع ما أشار إلیها        

 في عدم ي یرغبون التتكالمن التعبیر عن الصعوبات والمش بةن الطلمكتالمجموعات الثرثارة 

لدقائق  توالمشكالالصعوبات م مناقشة تلك ، حیث یتئهملزمال فتكشف فقط لكل الصف هافانكشا

سئلة علیهم تتعلق بتلك الصعوبات لمحاولة حلها والتخلص أ عن طریق طرح ئهمزمال محددة مع

سئلة المطروحة ن األإذ إنجاز من قبل المعلم، إ  تغذیة راجعة فوریة بعد كلإعطاءمنها، ثم 

 درس، الإعطاء أثناءالفهم  نها مفیدة في التخلص من سوءأال إ للمناقشة لیس لها وقت محدد،

ترة  لف تعلميي موقف تعلیميأ استخدامها في یمكن، والتي ولهذا سمیت بالمجموعات الثرثارة

ًب مما یؤثر ایجابیا في دافعیة الطالب نحو  حسب المطلوأوقصیرة أو طویلة وذلك حسب الرغبة 

  . التعلم

ـــذلك        ـــــ ـــــ ــــــصائي وكـــ ـــــ ــــــل اإلحـــــ ـــــ ــــائج التحلیـــــ ـــــ ـــــ ــــرت نتــ ـــــ ـــــ ــــــة أظهــ ـــــ ــــــروق ذات داللـــــ ـــــ ـــــود فـــــ ـــــ ـــــ وجـ

ـــى  ـــــ ـــــ ـــ ــــــة عل ـــــ ـــات الدراســـــ ـــــ ـــــ ـــطات أداء مجموعـــ ـــــ ـــــ ـــین متوســـ ـــــ ـــــ ــــصائیة بـــ ـــــ ـــــ ــــــةإحــ ـــــ ـــــ ـــاس الدافعی ــــ ـــــ  مقیــــ
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ــدي،  ـــــ ــــــان البعــــ ــــع وكــــــ ــــ ــــــصف التاســــ ـــــات الــــــ ـــــ ــــــة طالبــ ـــــصالح مجموعــــــ ــــ ـــة لـــ ـــــ ـــي الدافعیــــ ـــــ ــــــرق فــــ الفــــــ

ـــات ـــــ ــــنالمتفوقــ ـــــ ـــواتي درســ ـــــ ــــتخدام   اللــ ـــــ ــــتراتیجیة باسـ ـــــ ـــــارة اســ ـــات الثرثــــــ ــــ ــــــة  المجموعـــ ـــــد مقارنـــــ ـــــ عن

ــــغ  ــــ ــ ــــــسابرة إذ بل ــــئلة الــــ ـــــ ــــتخدام األسـ ـــــ ــت باسـ ـــــ ــــــي تعلمـــ ــــ ـــــــة الت ـــط المجموعـــ ــــ ـــــع متوســـ ـــطها مـــــ ـــــ متوســ

  .)5.35(الفرق بین المتوسطین 

 بمـا یقـدم لهـن مـن ًاویمكن أن تعزى هذه النتیجة إلى أن مـستوى دافعیـة الطالبـات یكـون مرتبطـ    

 التفاعـل والمـشاركة مـع تتطلب منهن لـیس التفكیـر فقـط بـل هارات ومواقفطرائق تدریس تتضمن م

مـــا یرافقــه مـــن منــاخ اجتمـــاعي المعلمــة، ممــا یغیـــر مــن أدوارهـــن فــي العملیـــة التعلیمیــة التعلمیــة، و

هــذا قـــد ، كــل حریــة واالنــسجام فیمــا بیــنهنتفــاعلي تعاونـــي، یــؤدي إلــى تبــادل الخبــرات، والتعبیــر ب

 ،فـي المناقـشة والحـوار وطـرح األفكـاربالحریـة بالتعـاون، و امتاز فعال تعلیميتوفر مناخ ساعد في 

ًارتیاحــا كبیــرا لــدى الط  وحقــق إلــى مزیــد مــن االنخــراط فــي الــتعلماتبــلاأدى بالطممــا  ًواقبــاال البــات ً ٕ

البـات فـي المجموعـات التعاون بـین الطدافعیتهن، والمشاركة الفعالة والذي انعكس بدوره على  على

إنجـاز مـا یــتم  فـي ًابعـض هنومـساعدة بعــضالبـات خلــق جـو محبـب للط م فـيهسـقـد یكـون أ ارةالثرثـ

 األســئلة الـسابرة مــن إجابـات فردیــة مــن اســتراتیجیةطلبـه مــن المعلمـة، هــذا علــى خـالف مــا تطلبتـه 

ــا قــــد یكـــون لــــه األثــــر فـــي اإلقبــــال علــــى اإلجابــــات  ـــات كانــــت تحتمــــل الـــصواب والخطــــأ ممــ الطالب

  . اركة فیهاوالدافعیة للمش

ــــــال     ــــذا المجـــــ ـــــ ـــــي هــ ـــــ ــــة فـ ـــــ ـــــة أو أجنبیــ ـــــ ـــــة عربیـ ـــــ ـــد أي دراسـ ـــــ ــــم تجـــ ـــــ ــــة لــ ــــ ـــــأن الباحثـــ ـــــ ـــا بـ ـــــ  ًعلمـــ

  .تقارن بین المجموعات الثرثارة واألسئلة السابرة 

ــــــــات  :الث��������انيالنت��������ائج المتعلق��������ة بال��������سؤال  مناق��������شة : ثانی��������ًا  ــــــــف تحــــــــصیل الطالب هــــــــل یختل

ــــــــت بــــــــاختالف  ــــــــي الــــــــصف التاســــــــع بدولــــــــة الكوی ــــــــات ف  تــــــــدریس ةاســــــــتراتیجیالمتفوق
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مقارنــــــــــة بالطریقـــــــــــة ) المجموعــــــــــات الثرثـــــــــــارة، األســــــــــئلة الـــــــــــسابرة(اللغــــــــــة العربیـــــــــــة 

  االعتیادیة ؟

ــــــصائي       ـــــ ـــــل اإلحـ ـــــ ـــائج التحلیــ ـــــ ــــرت نتــــ ـــــ ــــین أظهـــ ـــــ ـــــصائیة بـــ ـــــ ــــــة إحــ ـــــ ـــروق ذات داللـ ــــ ــود فـــــ ـــــ وجـــــ

ـــى  ـــــ ـــــ ـــــة عل ــــ ـــات الدراســــ ـــــ ـــــطات أداء مجموعـــــ ـــــ ـــــصیليمتوســـ ـــــ ـــار التحـــ ـــــ ــدي، االختبـــــ ـــــ ـــــ ــــــان  البعـ ـــــ وكــ

ـــي ا ـــــ ـــــرق فـ ــــ ـــــصیللف ـــات التحــــ ـــــ ــــة طالبـ ـــــصالح مجموعـــــ ــواتي  لــــ ـــــ ـــــات اللــ ــــع المتفوقــــ ـــــصف التاســـــ الــــ

ــــتخدام  ـــــ ــــن باســــ ـــــ ــــتراتیجیةدرســــ ـــــ ــــع اســــ ــــ ـــطها مـــــ ـــــ ــــــة متوســـــ ـــــ ــد مقارنــ ـــــ ـــــ ــــــارة عنـ ــــ ــــات الثرثـــ ـــــ  المجموعــــ

ــــین  ـــــ ـــرق ب ـــــ ــــغ الفـ ـــــ ــــــة، إذ بل ــــة االعتیادیـــ ــــ ــــتخدام الطریقـ ــــــت باســـــ ـــي تعلمـــ ـــــ ــــــة التـ ـــــط المجموعـــ متوســــ

  .)9.84(المتوسطین 

ــــــائج       ـــــ ــــذه النتــــ ـــــ ـــــ ـــــزى هــ ـــــ ـــــد تعـــــ ـــــ ــ ـــ ـــى ق ـــــ ـــــ ــتراتیجیة  إلـــ ـــــ ـــــ ـــتخدام اســــ ـــــ ـــــ ــــدریس باســ ـــــ ــــ ــــــة التـــ ـــــ فاعلیــــ

ـــى المجم ـــــ ــ ــــشتمل عل ـــــ ـــــي تـ ــــــارة والتـــــ ـــــات الثرثــــ ــــن وعـــــ ـــــ ــوة مـ ـــــ ــــــل خطـــ ـــــوة، ولكــــ ــــشرة خطـــــ ـــــ ــــالث عـ ـــــ ثـ

ـــــوات د ـــــ ــــــذه الخطـــ ـــــ ــث إهــ ــــ ـــــ ـــات، حیــ ـــــ ـــــ ـــــصیل الطالب ـــــ ـــم تحــــ ـــــ ـــــي دعـــــ ـــــ ـــى وره فـــ ـــــ ــوة األولــــــ ـــــ ـــــ ن الخطـ

ــــــت ب ــ ـــازتمثل ـــتخدام جهـــــ ــــــة باســـــ ــــة عامــ ـــات مراجعــــ ـــــ ــــرض البیان ــــل ) Data Show( عــــ للعمــــ

ــول الط ـــــ ـــد دخــــ ـــــ ــــك بعـــ ــــ ـــسابق وذلـــ ـــــ ـــ ـــاتال ـــــ ـــهالبـــ ـــــ ـــــصف، وجلوســـ ـــــ ـــرة الـ ـــــ ــــدن حجـــ ـــــ ـــــى المقاعــ ـــــ ،  علـ

ــد و ـــــ ــذا قـ ـــــ ــــهـ ــــیعــــ ــــ ــدى الطالب ـــــ ــتعلم لـ ــــ ــ ـــــــة ال ـــــارة باتزز فرصـ ـــ ــــاههإث ــــ ــــــة  ن انتب ـــستوى التهیئــ ــــع مـــــ ــــ ورف

ــــن  ــــــد مـــــ ـــ ـــد تزی ـــــ ــــي قـ ــــافزة التـــــ ــتهالحـــــ ــــ ـــ ــــتعلمنرغب ـــــ ــــي ال ـــــ ــــــت ب.  ف ـــ ــــة تمثل ـــــ ــــوة الثانی ــــــة والخطـــــ مراجعـــ

ــــ ـــــ ـــب المعلمــ ـــــ ـــ ــــن جان ـــــ ــــــفویة مــ ـــــسابقةشـــــ ـــــ ــدرس الـ ـــــ ــــ ــــصحیحة  لل ـــــ ــ ــــات ال ـــــ ــــــزز المعلومــ ــــ ــــذا یعـ ـــــ ، وهــ

ـــساعدهن ع ـــــ ــــا ویـــ ـــــ ـــــاظهن بهــ ــــــزز احتفــــــ ـــــا ویعـــــ ـــات ومراجعتهــــــ ـــــ ـــدى الطالبـــ ـــــ ــــي لـــ ـــــ ــــــال التـ ـــــى انتقـــــ لــــــ

ــدى،  ـــــ ــــدة المــ ـــــــذاكرة البعیـــــ ـــــى الــ ــدى إلــــ ـــــ ــــصیرة المــ ــــذاكرة القـــــ ــــن الـــــ ـــات مـــــ ــــــذه المعلومــــــ ــد هـــ ـــــ ـــــا قــ ممــــ

ــــن ـــــ ــــــاتهن عـ ــــ ــــي إجاب ـــــ ــــــاعد فـ ـــون ســــ ـــــ ـــــصیليیكــ ـــــار التحـــــ ــئلة االختبـــــ ــــ ــــــة . أســــ ــــ ـــوة الثالث ـــــ ـــا الخطــ ـــــ أمــ
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ــــــالل  ـــن خـــــ ـــــ ـــات مـــ ـــــ ـــدى الطالبـــ ـــــ ـــ ــتماع ل ـــــ ـــراءة واالســــ ـــــ ـــ ــــــارتي الق ـــــــة مهـــــ ــــ ـــــى تنمی ـــــ ــدفت إلـ ـــــ ـــــد هــــ ـــــ فقـ

ــــ ـــراءة النموذجیـــــ ــین القــــــ ــــ ــت بـــ ـــــ ــــــددة تنوعــ ـــالیب متعـــ ــــریط أســـــ ــــن شـــــ ـــدرس عـــــ ـــى الــــــ ــــتماع إلــــــ ة باالســـــ

ــم  ـــــ ــــن ثــ ــــصة، ومـــــ ــكل قــــ ـــــ ــــى شــ ــــــدرس علــــ ـــروي الـــ ــــ ـــــي تــ ــــة وهـــ ـــــى المعلمـــــ ــتماع إلـــ ــــ ــــسجل، واالســـ مــــ

ــــــة ـــراءة بطالقــــ ـــــ ــــن القــ ـــات مــــــ ـــــ ـــات متمكنــ ـــــ ــب طالبــ ـــــ ــــــن جانـــ ــــاة مــــ ـــراءة المحاكــــــ ـــــ ــــــا و. قــ ـــوة أمــــ ـــــ الخطــ

ـــات  ـــــ ـــــرض البیانـــ ـــــ ـــاز عـ ـــــ ــــتخدام جهـــ ـــــ ــــــت باســ ــــ ــــــة  فكانـ ــــل ) Data Show(الرابعـــــ ـــــ لتحلیــ

ــــالل ت ــــن خــــــ ــــنص مـــــ ـــي الــــــ ـــــ ـــــواردة فــ ـــار الـــــ ـــــ ــت األفكـ ــــ ــــــم كانــــ ــــن ثــــ ـــات، ومــــــ ـــــ ــــئلة للطالبـ ـــــــه أســــــ وجیـــ

ــــؤاال ـــــ ـــــة ســـ ـــــ ـــــرح المعلمــ ـــــ ــسة یطـــ ـــــ ـــــوة الخامـــــ ــــ ــــأتي الخطـــ ـــــ ـــــسیًتـــ ــــ ـــى ًا رئیــــ ـــــ ــــات علـــــ ـــــ ــــوزع الطالبـــ ـــــ  وتـــ

ــــن  ــــــة مـــــ ــــــذه اإلجابـــ ـــــر هـــ ـــب تبریــــ ـــــ ــــــا وتطلـ ــــــة إجابتهـــ ـــــل مجموعـــ ـــــدد لكــــ ــغیرة وتحــــ ـــــ ــــات صــ مجموعـــــ

ـــي  ـــــ ــــــاعد فــ ــون ســـ ـــــ ــــــد یكــ ــــا قـــ ــــذا ممــــــ ـــنص، وهـــــ ـــــ ـــي الـ ـــــ ـــواردة فـ ـــــ ـــــات الــ ـــــار والمعلومــــ ـــالل األفكــــ ـــــ خـ

ــــ ــین الطالبــــــ ـــــ ــاون بـــ ـــــ ــــــز التعـــ ـــات تعزیــــ ـــــ ـــاء إجابــ ـــــ ـــــة واعطــ ـــشاركة الفاعلـــــ ـــــ ـــى المــ ـــــ ــــــجعهن علــ ٕات وشــــ

ــــزة ــــ ـــار ممیــ ـــــ ـــــررات وأفكــ ــــــسیرات ومبـــــ ـــبة وتفــــ ـــــ ـــول مناســ ـــــ ــب  .وحلــ ــــ ـــسادسة تطلــــ ـــــ ــــوة الــ ـــــ ــــــي الخطـ وفــــ

ـــــوات  ـــــ ــــي الخطـــ ـــــ ـــي وردت فــــ ـــــ ـــــار التـــــ ـــــ ــیص األفكـــ ـــــ ـــــ ــع تلخـ ـــــ ـــــات األربــــــ ــــ ــــن المجموعــــ ـــــ ـــــة مــــ ـــــ المعلمـــ

ــــــا  ـــــ ــــــا مجموعتهـ ـــي دونتهــــــ ـــــ ـــار التــــ ـــــ ــــرض األفكــــ ـــــ ــــــة عـــ ـــــ ــــل مجموعـ ـــــ ـــــدة كـــ ـــــ ـــى  قائــ ـــــ ــــــسابقة، وعلــــ الــــــ

ــــام زمیال ــــــفویا أمــــ ــــع ًشــ ــــ ــــسبورة أرب ـــى الــــ ـــع علـــــ ــــذلك یتجمـــــ ــــ ــــسبورة، وب ــــــى الــــ ــ ــــــدوینها عل ـــــم تــ ـــ ــا وث ـــــ تهـ

ـــار ـــــ ـــــــذه األفكـــ ـــشة هـــــ ـــــ ــــة بمناقـــ ـــــ ــــوم المعلمـــ ـــــ ــع، وتقــ ـــــ ـــــات األربـــــ ــــ ـــــصلة للمجموعــ ـــــ ـــــوائم منفــ ـــــ ــــع  قـ ــــ مــــ

ــدوین  ـــــ ــ ــــشتركة وت ـــار المـــــ ـــــ ــــتخالص األفكـ ــتم اســـــ ــــ ـــ ــــــم ی ــــن ثـــ ــــ ــــــشعبة، ومـ ــــي الـــ ــــ ــــات فـ ــــع الطالبـــــ جمیـــــ

ـــــدة ــــــة واحـــ ـــي قائمــ ـــــ ـــــار ف ــــذه األفكـــ ــــــة  .هــــ ـــــار المعلمــ ـــ ــسابعة تخت ـــــ ـــــوة الـ ــــي الخطـــ ــــ ــــــارة وف ــ ـــــارا إلث ًأفكـــ

ـــات  ـــــ ــدى الطالبــ ـــــ ــــوم إحـــ ـــــ ـــة تقـ ـــــ ــ ــــوة الثامن ـــــ ــــات، والخطـ ـــــ ــــع الطالبـ ـــــ ــــشتها مـ ـــــ ــــا ومناقـ ـــــ ـــر حولهـ ـــــ ــ التفكی

ـــــضیة ــــ ــــر قـ ـــــ ــــث یثیـ ــــ ـــــصعوبة بحیــ ـــــ ـــن ال ـــــ ــــــة مــ ـــــى درجــــ ـــــ ــؤال عل ــــ ـــــرح ســــ ـــــعة . بطـــــ ـــــوة التاســـــ ــــ والخطـ
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ـــي  ـــــ ـــــه ف ــــم طرحـــ ــــ ــــذي ت ــــ ــسؤال ال ـــــ ــــن الـ ــــة عــــ ــــ ــــع اإلجاب ـــات األربــــ ـــ ــــن المجموعــ ــــــة مــــ ــــــب المعلمــ ــ تطل

ــــــرة ف ـــوة العاشــــ ـــــ ــــا الخطــ ـــــ ــــــسابقة، أمـ ــوة الــــ ـــــ ــــسمحالخطـــ ـــــ ــــــةتـ ــــــرح   المعلمــــ ــــع بطــــ ـــــ ـــات األربـ ـــــ للمجموعــ

ــــــة  ـــــ ـــــوم المعلمــ ـــــ ــث تقـــ ـــــ ـــــ ــــة، حی ـــــ ــــــضیة المطروحــــ ــــ ــــوع والقــ ــــ ــول الموضـــــ ـــــ ــــسارات حـــــ ـــــ ـــئلة واستفــــ ـــــ أســــ

ــــــا ـــــ ـــة عنهـ ـــــ ــدورها باإلجابــــ ـــــ ـــــ ــــــرحب ــــ ـــــشرة تطــ ـــــ ــــة عــ ـــــ ــوة الحادیـــ ـــــ ـــ ــــي الخطــ ـــــ ـــ ـــات ، وف ـــــ ــــؤاال الطالبــــ ـــــ  ًســـ

ــــــا ـــع ًمفتوحـــ ـــــ ــود مـ ـــــ ــت وجــ ــــ ـــ ــــاف وق ــــــة كـــــ ـــــشرة  لإلجابـــ ـــــة عــــ ــــ ـــوة الثانی ـــــ ـــي الخطـ ـــــ ـــــــه، وفـ ــ ــــع عن ــــ تراجـ

ـــي  ـــــ ــــودة فــــ ـــــ ــــــادة الموجـــ ـــــ ــــة المـ ــــ ــــداف المعلمــــ ـــــ ـــق األهــــ ـــــ ــــــن تحقیــــ ـــــ ــــــد مـ ـــ ــ ــــضیر، للتأكـ ـــــ ــــر التحـــ ــــ دفتـــــ

ــــوعة ـــــ ــبالموضـــ ــــ ـــــ ــــشرة تطلـ ـــــ ــــــة عـــ ـــــ ــــوة الثالثـ ـــــ ـــــي الخطـــ ــــ ــــــة ، وفـــ ـــــ ــــن المعلمـ ـــــ ـــات مـــ ـــــ ــــــة الطالبــــ ـــــ  كتابـ

 .  واحدة صفحة في الحصة من أفكار في دار عما ملخص

ــــــائجو      ـــــ ــــذه النتـــــ ــــ ـــــ ــــــزى هـــ ـــــ ــــــد تعـــــ ـــــ ـــــ ـــــضاق ـــــ ـــــ ـــى  ً أیـ ـــــ ـــــ ــــإلـــ ـــــ ـــــ ــ ــتراتیجیة اتدور الطالب ـــــ ـــــ ـــي اســــ ـــــ ـــــ  فـــ

ــــوفر  ـــــ ـــث تــ ـــــ ـــارة ، حیــــ ـــــ ــــات الثرثـــ ـــــ ــــتراتیجیةالمجموعــ ـــــ ــــاإلســـ ـــــ ـــداء ات للطالبــ ــــ ـــــر إلبـــــ ـــــ ــــــدور األكبـ  الــــــ

ـــار  ـــــ ـــد أفكــ ـــــ ــــا، ونقــ ـــــ ـــــدفاع عنهـ ـــــ ـــار وال ـــــ ــــرح األفكــ ـــــ ــــبعض اآلراء وطـ ـــــ ــــــان الـ ـــــة والبرهــــ ــــــا بالحجـــــ ممــــ

ــته ــــ ـــــ ـــى دافعیـ ـــــ ــذا علــــ ـــــ ـــنعكس هـــــ ـــ ــ ــــشاطهنیــــ ـــــ ـــاك ن ونـــ ـــــ ــب الحتكــــ ــــ ـــــ ـــــاخ مناسـ ـــــ ــوافر منــ ـــــ ـــــع تـــــ ـــــ ، ومــ

ـــات ـــــ ـــارف والمعلومـ ـــــ ـــــى المعـ ــــ ــــــم عل ـــــة والحكـــ ــــ ــد والمقارن ـــــ ــ ـــــل النق ــــ ـــــار وتقب ــــداألفكــــ ــــــد یتولـــــ ـــ ــدى  ق ـــــ  لــ

ــــ ـــــ ـــاراتالطالبـــ ـــــ ـــــدة  أفكـــــ ـــــ ــــواء ت جدیــ ـــــ ــــة احتــــ ـــــ ـــدث عملیـــ ـــــ ـــة، أو یحـــــ ـــــ ـــار قائمــــ ــــ ـــــى أفكــــــ ـــــ ـــدل علــ ـــــ عـــــ

ـــروض للط ـــــ ـــو معـــــ ـــــ ـــا هـــــ ـــــ ــــة فیمـــــ ـــــ ــــ ــــاهیم عمومی ـــــ ـــر المفــــ ـــــ ــــ ـــــــــة ألكثـ ــــ ـــاتحقیقی ـــــ ـــــ ـــادة الب ــــ ـــــ ـــن المـ ـــــ  مـــــ

ــــــر  ــــ ـــ ــــن أكث ـــــ ـــد مــــ ـــــ ـــب یعـــــ ـــــ ــــري المناســـــ ـــــ ــاخ الفكــــ ـــــ ـــــ ـــو أو المنـ ــــ ـــــ ـــــــذا الجـ ـــــ ــــــدة، وهـ ـــــ ــ ــــــة الجدی ـــــ التعلیمیــ

ــسیان ـــــ ـــــة للنـــ ــــر مقاومـــــ ـــــ ـــا أكثـ ـــــ ـــتعلم وجعلهــ ــــ ـــاج الـــ ــــ ــــــت نتـــ ــــي تثبیــــ ـــــ ـــــة فـ ــباب فعالیـــــ ـــــ ـــــساعد األســـ  ویـــــ

   .لتحصیلعلى رفع مستوى ا
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ـــع ـــــ ــــائج مــــــ ـــــ ـــــذه النتـــــ ـــــ ـــق هــــ ـــــ ـــــ ــــــة       وتتف ـــــ ــود     دراســ ـــــ ـــــ ــــــة )Todd,1989(تــ ـــــ ـــستور ، ودراســـ ـــــ تــــــ

)Tetsuro, 1999( ودراسة فامبوال ،)Vampola,2001( .    

وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحــصائي  وكــذلك     

لفـرق لـصالح متوسـط المجموعـة وكـان ا  البعـدي،االختبـار التحـصیليأداء مجموعات الدراسة علـى 

، عنــد مقارنــة متوســطها مــع متوســط المجموعــة التــي تعلمــت  باســتخدام األســئلة الــسابرةالتـي تعلمــت

  .)6.37(باستخدام الطریقة االعتیادیة، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

قــوم فیــه المعلمــة  ت األســئلة الـسابرةإســتراتیجیة قـد یكــون الــسبب فـي ذلــك أن التــدریس باسـتخدام     

بتوجیه األسئلة لجمیع الطالبات، ولذلك فإن كل طالبة تتوقع أنها ستتعرض للسؤال فـي أیـة لحظـة، 

فـي حالـة انتبـاه للحـوارات الـدائرة فـي الغرفـة الـصفیة ال سـیما مما یجعل الطالبات حاضـرات الـذهن و

وتــسهیل عملیــة التعلــیم، , علمممـا قــد یكــون لــه األثــر فــي  تولیــد الــشعور بالمــسؤولیة تجــاه عملیــة الــت

  .وبالتالي زیادة التحصیل لدى الطالبات

وكذلك فإن التغذیة الراجعة المستمرة التي تقدمها المعلمة للطالبات في أثناء تدریسهن       

تراتیجیة منظمة تبدأ  األسئلة السابرة من خالل التسلسل في طرح األسئلة وفق اسستراتیجیةاب

,  ثم دعوة إحدى الطالبات لإلجابةٍ ثوان٥- ٣ح السؤال من قف بعد طر ثم التوبطرح السؤال،

هذا , ثم سبر غور إجابة الطالبة والتوسع بها, ثم االستماع لإلجابة, وتكون الدعوة بشكل عشوائي

االحتفاظ بها، والتنظیم یجعل الطالبة في تركیز متسلسل یساعدها على فهم المعلومات المطروحة 

  .ر ایجابي على زیادة التحصیل وهذا قد یكون له أث

ـــى التفكیــــر        ـــات عل ـــى أن األســـئلة الــــسابرة قـــد تكـــون حفـــزت الطالب وقـــد تعـــزى هـــذه النتـــائج إل

 ًمما قد یكـون أتـاح لهـن جـوا, وأتاحت الفرصة لهن للتنوع في األجوبة والتنافس لتقدیم أجوبة أفضل
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ــدى الطالبـــاتم فـــي إثـــارة التفكیـــرأســـه مـــا ورد فـــي كـــوهن ویتفـــق ذلـــك مـــع  , والتعبیـــر عـــن رأیهـــن لـ

)Kuhn,1988 (عتمـدإثـارة التفكیـر وتنمیتـه تن أذلـك , شأ ویتطور في سیاقات محددة التفكیر ینأن 

وبشكل عـام كانـت األسـئلة الـسابرة تزیـد التفاعـل . على الطرق واألسالیب المتبعة في طرح المحتوى

التفكیــر لـدى الطالبــات، وهـذا مــا أكدتــه فـي الحــصة الـصفیة وبالتــالي قـد یكــون لهـا األثــر فــي تنمیـة 

تنمیــة التــي أظهــرت ایجابیــة اســتخدام أســلوب األســئلة الــسابرة فــي ) 2007الربــضي،(نتــائج دراســة 

إلــى أن ) 2009(یر ســعادة ، والعالقــة وثیقــة بــین التفكیــر والتحــصیل، حیــث یــشالتفكیــر لــدى الطلبــة

   .ء التحصیل الدراسي لدیهمتنمیة التفكیر لدى الطلبة لها األثر البالغ في ارتقا

، ودراسة هس )١٩٨٦(، ودراسة العمر )٢٠٠٤(      وتتفق هذه النتائج مع دراسة قرقز 

(HSU,2002) ودراسة هودي وجودي ،)Houdy & Judy, 1987 ( التي أظهرت نتائجها

  . األثر االیجابي الستخدام األسئلة السابرة في تحصیل الطلبة

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات التحلیـل اإلحـصائي أظهرت نتـائج وكذلك        

لفــرق لــصالح مجموعــة طالبــات وكــان ا البعــدي، االختبــار التحــصیليأداء مجموعــات الدراســة علــى 

عنـــد مقارنـــة   المجموعـــات الثرثـــارةةیراتیجإســـت اللـــواتي درســـن باســـتخدام  الـــصف التاســـع المتفوقـــات

ـــي  ـــة التــ ـــط المجموعــ ـــطها مـــــع متوســ ــغ الفـــــرق بـــــین متوسـ ـــئلة الـــــسابرة إذ بلـــ ـــت باســـــتخدام األســ تعلمــ

  .)3.47(المتوسطین 

ــتراتیجیة      ـــــ ـــــ ــــوق اســـــ ـــــ ــــ ــــــزى تفــــ ـــــ ـــــ ـــن أن یعـ ـــــ ـــــ ــــــارة یمكــــ ــــ ـــــ ـــــات الثرثــ ـــــ ـــــ ــــــأثر المجموعــ ـــــ ـــــ ـــــا بـ ــــ ـــــ ًمقارنـــ

ــتراتیجیة  ـــــ ـــــ ــــــسابرةاســــ ـــــ ــــ ـــئلة الـ ـــــ ـــــ ـــى  األســـ ـــــ ـــــ ــــــارة إلـــ ــــ ـــــ ــــات الثرثـ ـــــ ــــ ــــتراتیجیة المجموعـــ ـــــ ـــــ ــوات اســ ـــــ ـــــ خطــــ

ــث  ــــ ـــــذها، حیــــــ ـــــ ـــراءات تنفیــ ـــــ ــد ٕواجــــ ـــــ ــــون قـــــ ـــــ ــــن أن تكـــ ـــــ ــــن الممكـــ ــــ ــــــاعدت الطمــــ ــــ ـــاتســ ـــــ ـــى  البــــ ـــــ علــــ

ـــادة  ــــ ـــق للمــــ ـــــ ــم معمـــ ـــــ ــــصیل، وفهـــ ـــــ ـــــي التحــ ــــادة فــــــ ـــــ ــــى زیـ ـــــ ـــــا أدى إلــ ــق، ممــــــ ـــــ ـــــروح الفریـــ ــــ ــل بــ ـــــ العمـــ
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ـــــــداد الط ــــــة أن أعــــ ـــة خاصـــــ ـــــ ـــاتالتعلیمیـــ ـــــ ـــي البـــ ـــــ ــــع  فـــ ــــ ـــــاوز األربـــ ـــــ ـــــارة ال یتجـ ـــــات الثرثــــــ ـــــ المجموعـ

  .هنسمح بالتفاعل اإلیجابي بینطالبات ما 

ـــــى أن    ــــــة إلـــــ ــــذه النتیجـــ ـــزى هـــــ ـــــ ـــن أن تعـ ـــــ ــین الط   ویمكـ ـــــ ــــة بــ ـــــ ـــروق الفردی ـــــ ــــاة الفـ ـــاتمراعـــــ ـــــ  البــ

ــــن ـــــ ــــسیمهمـ ـــــ ـــالل تقـ ـــــ ـــاتن خــ ـــــ ــــى مجموعــ ـــــ ـــــارة إلـ ـــــ ــــاد  ثرث ـــــ ـــن االعتمـ ـــــ ـــــــد مــ ــــــسة یزیـــ ــــ ــــر متجان ــــ ــ  غی

ــین الط ـــــ ـــــادل بـــ ـــاتالمتبــــ ـــــ ــثهالبــ ــــ ـــــضهم ن  ، ویحــــ ـــــع بعـــــ ــــات مـــــ ــــرات والمعلومــــــ ـــــادل الخبــــــ ــــ ــــــى تب علــــ

ـــــضا ــــــارة ،ًبعـــــ ــــة ومهــــ ـــــ ــــــر معرفـ ــــ ــــه األكث ـــــ ـــن أقرانـ ـــــ ــــتعلم مــ ـــــ ــــــدما یـ ــــ ـــر عن ـــــ ــــتعلم أكثــ ــــ ــ ــب ی ــــ ــــ ألن الطال

   .هم ًمنه، مما یتیح فرصة تحصیل أفضل وفقا لقدراتهم واستعدادات

ـــذلك و       ـــــ ــتراتیجیة كــــــ ـــــ ـــــ ــــیح اســ ـــــ ــــــارة تتـــــ ــــ ــــات الثرثــــ ـــــ ــــــةللطالالمجموعـــــ ـــــ ــون ت أن بـــ ـــــ ـــــ ـــــسئولةكــ ـــــ  مــــ

ــــ ـــد قیامهـــــ ـــــ ــــردي عنـ ــــ ــــشكل فـ ــــابـــــ ــــة إلیهـــــ ــــة الموكلـــــ ــــــد األدوار ا بالمهمـــــ ـــــالل تحدیـــ ــــن خــــ ـــــك مـــــ ، وذلــــ

ــــــصة  ـــــ ــــل حـ ـــــ ــــــي كـــ ــــــا فــــــ ــــ ـــــسئولة, وتبادلهــ ـــــ ــــــة ومــ ـــــ ــراد المجموعـ ـــــ ـــــاقي أفـــــ ـــــ ـــم بــ ـــــ ـــن تعلــــ ـــــ ــــضا عــــ ـــــ ً أیـــ

ـــدمه ـــــ ــــنوتق ـــل متعلمــــ ــــل كـــــ ـــــك یجعـــــ ـــــــدهت ة ، وذلـــ ـــــصارى جهـ ــــذل قـــ ــــــف ابـــــ ـــــع المواقـــ ـــــــدماج مـــ  لالنــ

  .  خبرات جدیدة وهذا یؤدي إلى زیادة في التحصیلاّالتعلیمیة مما یكون لدیه

ـــات       ـــــ ـــــ ــــــردي للطالبــ ـــــ ـــى األداء الفــــ ـــــ ـــــ ـــد علــ ـــــ ـــــ ـــسابرة تعتمــ ــــ ـــــ ـــئلة الـــ ـــــ ـــــ ــــتراتیجیة األســ ـــــ ـــــ ــــــا اسـ ـــــ بینمــــ

ــــــة  ــئلة، والطالبــــ ـــــ ــــة لألســـ ـــــ ـــــة الطارحـ ـــین المعلمـــــ ــــ ــــساره بـــ ـــــ ـــد مـ ـــــ ــــاه واحــ ــــ ــل باتجــ ـــــ ــــصر التفاعـــ ـــــ وینحـ

  .   المعنیة باإلجابة

  : والمقترحـاتاتـالتوصی     

ــــن     ـــــ ــــدد مــ ـــــ ـــى عــ ـــــ ـــ ـــل إل ـــــ ــــم التوصـــ ـــــ ــ ـــــة ت ـــــ ـــة الحالیـ ـــــ ــــائج الدراســـ ـــــ ـــوء نتــ ــــ ــــي ضــــ ـــــ ــ ــیات ف ـــــ  التوصــــ

  :والمقترحات وهي

  :ات ـالتوصی: ًأوال 
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ــــتخدام  - ـــــ ــــتراتیجیةاســـ ـــــ ـــــارةاســـ ـــــ ــ ـــات الثرث ـــــ ـــدریس المجموعــــ ـــــ ـــــي تــــ ـــــ ــث فــ ــــ ـــــ ــــــة  مبحـ ـــــ ــــــة العربیـ ـــــ  اللغـ

  .وفي كافة المراحل التعلیمیة

ــــتخدام  - ــــتراتیجیةاســــ ــساب اســـــ ـــــ ــئلة الــ ــــ ــــد رةاألســ ــــــه قــــ ــتألنـــ ــــ ــــــا فاعلی ثبتـــ ـــادة تهمـــ ــــ ـــي زیــ ـــــ ــــــة ف  دافعیـــ

  .هن في مادة اللغة العربیةتحصیلالطالبات المتفوقات و

  :المقترحات : ًثانیا 

فــي تحــسین العملیــة  مــن فاعلیــةلمــا لهــا األســئلة الــسابرة  تــضمین الكتــب المدرســیة نمــاذج مــن -

  . التعلمیة-التعلیمیة

ــــل المعل - ـــــ ــــــرامج تأهیـ ــــ ــــضمن ب ـــــ ـــاتأن تتـ ـــــ ـــدریبمــ ـــــ ــ ــــــسهن وت ــــــمن مــــ ـــدات ضــــ ـــــ ــــــة  وحــ اقات تعلیمیــــ

ـــــسابه ــــــدف إكـــــ ــــــسابرةنبهــــ ــــئلة الــــ ـــــ ــــتخدام األسـ ـــــ ــــة باسـ ـــــ ـــــات الخاصـ ــــ ــــــلوب  الكفایـ ــــتخدام أســــ ـــــ  واسـ

  .المجموعات الثرثارة

ـــتراتیجیتي ا - ــــي إلســـ ـــــري واإلجرائــ ـــار النظـ ـــین، باإلطـــ ــــد المــــــشرفین والمعلمـــ ــ ــــــسابرة تزوی ـــئلة ال ألســـ

شكل جیـد، وبالتـالي اسـتخدامها مـع ، حتى یتمكنوا من فهم الخلفیة النظریـة بـالمجموعات الثرثارةو

  .الطلبة

ـــتراتیجیتي ا- ــتخدام األمثــــل إلسـ ــــى كیفیــــة االســ ــــة عل ـــي اللغــــة العربی ـــئلة الــــسابرة  تــــدریب معلمـ ألسـ

 . لفاعلیتها في التحصیل والدافعیةالمجموعات الثرثارةو

ـــي - ـــــ ــــة فـ ـــئلة العادیــــــ ـــــ ــــسابرة باألسـ ـــ ــ ـــئلة ال ـــــ ـــــــة األســ ــا مقارنــ ـــــ ـــتم فیهــ ـــــ ـــــات تــ ــراء دراســــ ـــــ ــــدریس  إجــ ــــ تــ

  . وصفوف دراسیة في مراحل مختلفةاسیة أخرى،مباحث در
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ـــــواع مخ - ـــــا أنـــ ـــــستخدم فیهـــ ـــة تـــ ـــــ ــــات مقارن ــراء دراســــ ـــــ ــــــرف إجـ ــــــسابرة للتعـــ ــــئلة الــ ــــن األســــ ــــــة مــــ تلفــ

ـــي إ ـــــ ـــــ ـــا ف ـــــ ـــــى تأثیرهـــــ ـــــ ـــــرلـــ ـــــ ـــ ــــــرى غی ـــــ ــــــرات أخــ ـــــ ــــــة و متغیــ ـــــ ـــــصیلالدافعیــ ـــــ ــــــر التحـــ ــــ ـــ ــــل التفكی ـــــ ــــ  مث

   . اإلبداعي والتفكیر الناقد

  .السابرة  إجراء دراسة تقارن بین المجموعات الثرثارة واألسئلة -

  

  

  

  

  

  

  

  عالمراج

:المراجع العربیة  
  

مجلـــة دراســـات أســـالیب متعـــددة لتعلـــیم التربیـــة اإلســـالمیة، ). ١٩٩١. (أحمـــد، محمـــد عبـــد القـــادر

  .٣١٩- ص٢٨٧، القاهرة، ص)٧( رابطة التربیة الحدیثة، .تربویة

  .دار الفكر للنشر والتوزیع:  عمان.التعلم النشط  .  )٢٠٠٨(بدیر، محمد یونس 

  .دار القلم , دمشق  . حول التربیة والتعلیم) . ٢٠٠١. (عبد الكریم , بكار 
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تـدریس العلـوم فـي مراحـل الـتعلم  .)١٩٩٦( محمـد ،یـونس  والطیـف عبـد، حیـدر والخلیلي، خلیل

  .دار القلم:  دبي .العام
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  .، األردنجامعة عمان العربیة للدراسات العلیاغیر منشورة،  هأطروحة دكتورا

أسـالیب التـدریس , التخطیط لدروسها,  مناهجها،التربیة اإلسالمیة). ٢٠٠٢ (ریان، محمد هاشم

 . دار الرازي:عمان. والتقویم فیها

  .، عمانغیر منشورمقیاس دافعیة اإلنجاز، ). ٢٠٠٠(مد الریماوي، مح

  .التعلم النشط .) ٢٠٠٧ (مجدي عليالزامل، 

On- line available at: http://www.dahsha.com . 

  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان. تدریس مهارات التفكیر). ٢٠٠٦(سعادة، جودت أحمد 



73 
 

الـتعلم ) . ٢٠٠٦(ٕجودت وعقل، فواز وزامـل، مجـدي واشـتیة، جمیـل وأبـو عرقـوب، هـدى ، سعادة 

  . دار الشروق :عمان .بین النظریة والتطبیق النشط

ــشامل ــت.الــ ــــارات التحــــصیلیة). ٢٠٠٣ ( رأفــ ـــروت  . مهــــارات األســــئلة الــــصفیة واالختب دار : بیـ

  .المؤلف

. م و الـتعلم وتطبیقاتهـا فـي البحـوث التربویـةأسالیب التعلـی) . 2001(الطناوي، عفت مـصطفى 

  .مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة 

On- line available at:  http://www.uqu.edu.sa/page/ar/39650 

.  اإلســـالمیةطـــرق التـــدریس الخاصـــة باللغـــة العربیـــة واللغـــة) . ٢٠٠٢. (فخـــر الـــدین , عــامر 

  .عالم الكتب , القاهرة 

ـــي . )٢٠٠٨(عفانــــة، عـــزو اســـماعیل والزعانین،جمـــال عبـــد ربـــه والخزندار،نائلـــة نجیـــب  ـــتعلم ف ال

  .دار المسیرة : عمان  .مجموعات

تدریب معلمي الجغرافیا علـى اسـتخدام الـسؤال الـسابر عـن طریـق )." ١٩٨٦(حمد علي العمـر، أ

صفه وأثــر ذلــك فــي تحــصیل طالبهــم فــي الــصف األول مجمــع تعلیمــي ومقالــة مكتوبــة تــ

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن". الثانوي األكادیمي

 .عمان، دار الشروق سیكولوجیة التعلیم والتعلم الصفي، ).١٩٨٩. (قطامي، یوسف

ــد  ـــة معلمـــي )." ٢٠٠٤(قرقــــز، نائـــل محمـ ـــرح لتطـــویر كفای ـــدریبي مقت ـــامج ت ـــة برن التربیـــة فعالی
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  .العلیا، األردن
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  اختبار تحصیلي لمادة اللغة العربیة 

  الصف التاسع المتوسط

  ---------------:                الشعبة------- -------- : االسم

  تعلیمات االختبار
  

  : عزیزتي الطالبة 
فقـرة، وجمیعهــا فقـرات موضـوعیة  مــن نـوع االختیــار ) ٤٠(بـین یـدیك اختبــار یتـضمن 

ن كل فقرة یتبعها أربعة بدائل، واحد فقط مـن هـذه البـدائل صـحیح، إمن متعدد، حیث 
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فـي ) x( الصحیحة من بین تلك البدائل ووضع عالمة فما علیك سوى اختیار اإلجابة
  :مربع ورقة اإلجابة المرفقة والیك المثال اآلتي

  :  اللغة الرسمیة في دولة الكویت هي اللغة -
  العربیة.  أ
  الفارسیة . ب
  االنجلیزیة. ج
  الفرنسیة. د

   رمز اإلجابة  
    

 رقم السؤال
 د ج ب أ

١   

x 
   

فـي المربـع تحـت ) x(حیحة هي اللغة العربیة فتوضع عالمة ً ونظرا ألن اإلجابة الص
  ) . ١(وأمام  السؤال ) أ(الحرف 

                                                             الباحثة 
  2010/                                                           مریم العنزي 

 
   الصحیحةضعي دائرة حول رمز اإلجابة* 

  
  

  : یراد بها) ال یعدل(، كلمة )ًالعاقل الیعدل باإلخوان شیئا (  )١
  .االستقامة معهم.  أ
  .ال یساویهم شیئا. ب
  .یرفق بهم. ج
  .یهملهم.  د

  

  :تدل على شخص ) الكذوب(كیف قطع بینهم الكذوب؟ كلمة ) ٢
  . یكره الكذب. أ

  . دائم الكذب. ب
  .یقاوم الكذوب. ج
  . یتجنب الكذب. د
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  :نستنتج من طلب المطوقة إلى صدیقاتها االتجاه نحو العمران أنها تهدف إلى ) ٣
  .طلب العون والنجدة. أ

  .االختفاء عن أعین الصیاد. ب
  .االستراحة على المباني من شدة التعب. ج
  . عن زمیالتهاالنجاة بنفسها دون. د
  

  :ضدها ) المكروه(كلمة " عندما ینوب في المكروه ) "٤
  .مودالمح. أ

  .المحبوب. ب
  .المعروف. ج
  .المتفائل. د
  

  :لجأ الملك دیشلیم إلى الفیلسوف یطلب إلیه النصح ألنه) ٥     
  . أكثر منه حكمة.      أ

  .     أكثر منه قوة.      ب
  .أكثر منه سلطة.      ج
  . ًأكثر منه ماال.      د

  :تابع الغراب الصیاد ) ٦ 
  . مطوقة وصدیقاتهاًحرصا منه على إنقاذ ال.     أ

  .توقع أنه المقصود من الشرك المنصوب.     ب
  .ًفضوال منه لمراقبة الصیاد.     ج
  . لیتعلم منه الصید.     د

  

  :ُكان للجرذ دیزك مائة جحر) ٧
  .لیستفید منها عند الشدائد.    أ

  .لیرفه عن نفسه فیها.    ب
  .ونته فیهالیخزن مؤ.    ج
    . لیرعى أبناءه فیها.    د

  

  :من الجوانب التي تزید من التشویق في القصة ) ٨
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  . ٕطموح الطفل جون واصراره على تحقیق أمله.   أ
  . ه في المهنة المنافسة العادلة بین جون وزمالئطریقة.   ب
  .األسلوب الذي انتهجه بروث في توجیه الطفل إلى العمل الشریف.   ج
  .   ةاألسلوب اللغوي الذي كتبت به القص.       د

  

  :تعني )  المضارب(سأكون الشریك المضارب، كلمة ) ٩ 
  .المنافس.    أ

  .المخالف.    ب
  .الناصح.    ج
  .ًالمشارك مادیا فقط .    د

  

ًرد علي مخاصما : قوله )  ١٠  َّ َّ   :تعبیر یدل على.... َ
  .القطیعة والهجر. أ

  . عدم الرضا. ب
  . القبول المطلق.     ج
  .مشروطةالموافقة ال.     د

  
  :تعبیر یقصد به " ... خامرني شعور) "١١ 

  .ساءني رده. أ
  .داخلني شعور.     ب
  . أخذت رأیه.     ج
  . ساورني شك.     د
  

  : )  الحمامة المطوقة(ة من األمور التي تسبب المتعة عند قراء) ١٢
  .أسلوب الكاتب  .أ

  .الحكمة التي جاءت في القصة  .ب
  .األلفاظ الجمیلة. ج
  .تسلسل في األفكارال. د
  

  :، اسم كان هو)ُوكان للجرذ مائة جحر للمخاوف: ( في الجملة) ١٣ 
  .للجرذ  .أ
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  .مائة  .ب
  .للمخاوف. ج
  .ُجحر. د
  

  :، إعراب الرغبة هو)هذا مما یزید الرغبة والمودة فیك( في الجملة ) ١٤ 
  .مفعول به. أ

  .فاعل. ب
  .مبتدأ. ج
  .خبر. د

  

ٕرماح اذا اجتمعن تكسرا   واذا افترقن تكسرت آحاداتأبى ال: (قال الشاعر ) ١٥  ً.(  
  :من المواقف في القصة التي تناسب هذا البیت من الشعر

  .وقوع جمیع الحمامات في الشباك دون استثناء  .أ
  .قلع الحمامات جمیعها للشبكة  .ب
  .كل حمامة تضرب بحبائلها وتلتمس الخالص لنفسها. ج
  .عاقرض الجرذ لعقد الحمامات جمی. د
  

  :س الصیاد من الحمام یئ) ١٦ 
  .الستمرارهم بالطیران لمسافة طویلة.      أ
  .لدخولهم في العمران مخفي علیه أمرهم ولم یعد یراهن .     ب
  .ألن الغراب صرف نظره عنهن.     ج
  .لعدم قدرته على صیدهن سویا مع بعض.     د

  

  :ِعللت المطوقة وقوعها في الشرك لـ ) ١٧ 
  .العبادة والقدر.      أ
  .الطمع والقدر.     ب
  .الجوع والعبادة.     ج
  .الجهل والضعف.     د

  

  :یقال لبیت األسد ) ١٨ 
  .ُجحر.      أ
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  .وكر.     ب
  .عش.     ج
  .عرین.     د

  

  .ألم تعلم أنه لیس من الخیر والشر شيء إال وهو مقدر: في الجملة ) ١٩ 
  :خبر لیس في هذه الجملة هو

  . الخیرمن.   أ
  .الشر.   ب
  .شيء.   ج
  .الجملة االسمیة وهو مقدر.  د
  

ًأقبل الصیاد فرحا مسرورا، سبب نصب لكلمة : في الجملة) ٢٠    :ألنها ) ًفرحا(ً
  .حال  . أ
  .مفعول به  .ب
  .مفعول ألجله. ج
  .صفة. د
  
  :هذا مما یزید الرغبة والمودة فیك هو : الفاعل في الجملة ) ٢١ 

  .الرغبة.      أ
  .المودة.     ب
  .ضمیر مستتر تقدیره هو.     ج
  .اسم اإلشارة هذا.     د

  

  :یعد كتاب كلیة ودمنة من ) ٢٢ 
  .أدب الخاصة.      أ
  .األدب الشعبي.     ب
  .أدب األطفال.     ج
  .أدب العائلة.     د

  

  :یعني " الحذر ال یمنع القدر) " ٢٣ 
  .هم على الصیادطیران الحمامات إلى العمران لیخفي أمر.  أ
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  .قول المطوقة للجرذ ابدأ بقطع عقد سائر الحمامات قبل عقدي. ب
  .وقوع الحمامات على الحب یلتقطنه مغلق من الشبكة. ج
  .ُكان للجرذ مائة جحر، ورغم ذلك عثرت علیه المطوقة. د
  

  :هذا ینطبق على... الصدیق وقت الضیق ) ٢٤ 
  .موقف الغراب مع المطوقة. أ

  .ًحمامات سویا للطیران بالجوتعاون ال. ب
  .موقف الجرذ مع المطوقة والحمامات. ج
  .ًرفض المطوقة من قرض الجرذ لعقدها أوال. د
  

  ):المؤاسون(ضد كلمة ) ٢٥
  .المؤازرون.  أ
  .المتواطئون. ب
  .المتعاونون. ج
  .المتهاونون. د
  

  :ضد كلمة یأس) ٢٦
  .تفاؤل.  أ
  .فقد األمل. ب
  .حرص. ج
  .إهمال. د
  

  : ترد القصص في كتاب كلیلة ودمنة على لسان)٢٧
  .الجن.  أ
  .الحیوانات. ب
  .أشخاص. ج
  .كائنات خیالیة. د
  

  :مترجم كلیة ودمنة هو) ٢٨
  .عبد اهللا بن المقفع.  أ
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  .عمر أبو ریشة. ب
  .جبران خلیل جبران. ج
  .أحمد شوقي. د
  

  :القصة فن من فنون) ٢٩ 
  .الشعر.  أ
  .النثر. ب
  .الشعر والنثر. ج
  .البالغة. د
  
  

  ).ًأعظم فقر هو الوحشة ، وشعورك أن أحدا ال یكترث بك: ( تقول األم تریزا) ٣٠ 
  :من أحداث القصة ما یلتقي مع هذا القول

  .تعج مدینة لیما باألوالد الجیاع ومعظمهم من األیتام  . أ
  .عمل ألوف الصبیة في تلمیع األحذیة  .ب
  .تعلیم جون نفسه القراءة والكتابة. ج
  .تسول األطفال في شوارع لیما. د
  

  :مراهنة الكاتب على نجاح الصبي) ٣١
  .المنافسة العادلة.  أ
  .المهارة العالیة. ب
  .قلة الصبیة في المكان. ج
  .تدني سعر ما یقدمه من خدمة. د
  

  :في المعجم تبحث عن معنى كلمة تبخر تحت كلمة) ٣٢ 
  .یتبخر.  أ
  .بخر. ب
  .یبخر. ج
  .تبخر. د
  

  :ي المعجم تبحث عن معنى الرأسمالیة تحت كلمةف) ٣٣ 
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  .رأس.  أ
  .ترأس. ب
  .یرأس. ج
  .یترأس. د

  

  :في المعجم تبحث عن كلمة تغاض تحت كلمة)  ٣٤
  .یتغاضى.  أ
  .غاض. ب
  .استغاض. ج
  .غاضى. د
  

  :مد یده الصغیرة ، یمكن إعراب كلمة یده على أنها) ٣٥ 
  .فاعل. أ

  .مفعول به. ب
  .مفعول معه. ج
  .مضاف الیه. د
  

  ) :وبینما استدار لیغادر الغرفة: (عالمة إعراب الفعل المضارع في الجملة ) ٣٦
  .مرفوعالضمة ألنه .  أ
  .منصوبالفتحة ألنه . ب
  .مجزومالسكون ألنه . ج
  .مجرورالكسرة ألنه . د
  

ًسیأتي یوم أملك ماال كافیا ) (٣٧ ً   :ً، إعراب كلمة كافیا)ٌ
  .مفعول به.  أ
  .صفة. ب
  .مفعول ألجله. ج
  . حال مفرد. د
  

  :ما یلتقي مع هذا القول في قصة ماسح األحذیة) ًأهم األشیاء في الحیاة لیست أشیاء) (٣٨
  .األشیاء تتفاوت في أهمیتها في الحیاة. أ
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  .ما یهتم به األغنیاءما یهتم به الفقراء مختلف ع. ب
  .ال یستطیع اإلنسان أن یدرك األشیاء المهمة. ج
  . ن تكون المهارة المقیاس الوحید لكسب العملقررنا أ. د

  
  

  :شخصیة الكاتب تظهر في القصة على أنه) ٣٩
  .متسلط وفظ مع الفقراء. أ

  .مثقف وعطوف على الفقراء. ب
  .متعجرف ومتعالي. ج
  . جاهل ومتفلسف. د

  

  :یعني) فإن نحن أخذنا في الفضاء: ( قول الحمامة ) ٤٠
  .طرنا وارتفعنا في الفضاء. أ

  . نزلنا من الفضاء.ب
  .بقینا محلقین في الفضاء ولم ننزل. ج
  . اختفینا في الفضاء . د

  انتهت األسئلة مع تمنیاتي لكن بالتوفیق
  

   رمز اإلجابة

 د ج ب أ رقم السؤال

١   x    

٢   x      

٣ x       

٤   x      

٥ x        

٦     x    

٧ x        

٨       x  
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٩       x  

١٠   x      

١١   x      

١٢       x  

١٣   x      

١٤ x        

١٥   x      

١٦   x      

١٧       x  

١٨       x  

١٩     x    

٢٠ x        

   رمز اإلجابة

 رقم السؤال
 د ج ب أ

٢١    x    

٢٢   x      

٢٣ x       

٢٤   x      

٢٥ x        

٢٦     x    

٢٧ x        

٢٨       x  
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٢٩       x  

٣٠   x      

٣١   x      

٣٢       x  

٣٣   x      

٣٤ x        

٣٥   x      

٣٦   x      

٣٧       x  

٣٨       x  

٣٩     x    

٤٠ x        

  دافعیة اإلنجاز الدراسي مقیاس
  

  :التعلیمات
 في أي منها فمن المتوقع منك أن ِأمامك مجموعة من المواقف االفتراضیة لو وضعت

 أي الخبرات الناتجة عن يالمطلوب منك أن تحدد . خبرات وجدانیة أو سلوكیة معینةيتعایش

  .ربع خبرات متوقعةهذا الموقف تصدق على حالتك من بین أ

  :مثال

  :حرص المعلم على اإلجابة التفصیلیة لما یطرحه الطلبة من أسئلة یجعلني: الموقف

  .استمر في االندماج في الحصة حتى نهایتها  -  أ

  .استمر في االندماج في الحصة معظم الوقت  - ب
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  .أحاول االندماج في الحصة بعض الوقت  - ت

  .تمن السهل أن یتشتت انتباهي في الحصة بعض الوق  - ث

  ؟)د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(الخبرة التي تنطبق علیك من الخبرات ما 

 المرفقة، في الخانة المناسبة لها في ورقة اإلجابة) X( إشارة ینها تضعینعندما تحدد

 إنما اإلجابة الصحیحة هي التي تعبر ، لیس هناك إجابة صحیحة وأخرى خاطئةهأنمع العلم 

نه من إجابات ال ی أن ما تدويواعلم. مع نفسك ًي صادقةً◌نوفك. بصدق عن حالتك أنت

  .ض البحث العلميایستخدم إال ألغر

  ًوشكرا على تعاونكن

  

 أي الخبرات الناتجة عن هذا الموقف تصدق يحدد أمامك مجموعة من المواقف االفتراضیة* 
  : مدونة ذلك في نموذج اإلجابة المرفقعلى حالتك 

لدرس القادم وأنجز هذه عندما یكلفنا المعلم باستكشاف أهداف ا -١
  :المهمة

  .أحرص بقوة على االنتباه لشرح المعلم  - أ 

  .أحرص على االنتباه لشرح المعلم  -ب 

  .أحاول االنتباه لشرح المعلم  - ج 

  .أتمنى لو انتبهت لشرح المعلم  -د 

  :عندما أشعر أنني غیر قادر على استیعاب ما أذاكره -٢

  .ً أبذل مزیدا من الجهد الستیعاب ما أذاكره- أ      

  .ًأبذل جهدا الستیعاب ما أذاكرهال  -ب      

  . أبذل بعض الجهد الستیعاب ما أذاكره-ج     
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ً ألوم المعلم ألنه لم یشرح لنا المادة شرحا جیدا-د       ً.  

  : الصفیة عن وازع من ضمیري شعرتيكلما صدرت سلوكیات -٣

  .باندماج أقوى مع األنشطة الصفیة  - أ 

  .باندماج ما مع األنشطة الصفیة  -ب 

  .ة محاولة االندماج مع األنشطة الصفیةبضرور  - ج 

  .ًباالندماج أحیانا مع األنشطة الصفیة  -د 

إن إعالن المعلم عن تخصیص نسبة مئویة من العالمة الكلیة  -٤
  :للمشاركة في األنشطة الصفیة یجعلني

  .أبذل قصارى جهدي للمشاركة في هذه األنشطة  - أ 

  .أحرص على المشاركة في هذه األنشطة  -ب 

  .هذه األنشطةأحاول المشاركة في   - ج 

  .أتمنى لو شاركت في هذه األنشطة  -د 

  :إن وعیي بطرق االنتباه التي استخدمها یجعلني -٥

  . إدراك ما انتبهت إلیهةأجهد نفسي أكثر في محاول  - أ 

  .أجهد نفسي في محاولة إدراك ما انتبهت إلیه  -ب 

  . إدراك ما انتبهت إلیهأصور  - ج 

  .أتمنى إدراك بعض ما انتبهت إلیه  -د 

 حل ما یعرضه علي المعلم من إن إحساسي بقدرتي على -٦
  :مشكالت یجعلني

  .ًأكثر تكیفا مع البیئة الصفیة  - أ 

  .ًمتكیفا مع البیئة الصفیة  -ب 

  .أحاول التكیف مع البیئة الصفیة  - ج 

  .ًأهتم أحیانا بالتكیف مع البیئة الصفیة  -د 
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 بما في ذاكرتي من ان إن االعتقاد بأن النجاح والفشل مرتبط -٧
  :معلومات منظمة یجعلني

  .على تحقیق النجاح وتجنب الفشلأصر  بقوة   - أ 

  .أصر على تحقیق النجاح وتجنب الفشل  -ب 

  . تحقیق النجاح وتجنب الفشلال أصر على  - ج 

  .أتمنى تحقیق النجاح وتجنب الفشل  -د 

عندما یكلفنا المعلم بقراءة أهداف الدرس القادم الموجودة في الكتاب  -٨
  :ومحاولة فهمها

  .أصر على فهم هذه األهداف  - أ 

  .داف بقدر اإلمكانأحاول فهم هذه األه  -ب 

  .أتوقف عن القراءة بعد أول محاولة فاشلة لفهم األهداف  - ج 

 .ال أحاول فهم هذه األهداف  -د 

  

  :عندما ال أنجز ما هو مطلوب مني من واجبات بیتیة -٩

  .ألوم نفسي بشدة على هذا التقصیر  - أ 

  .ألوم نفسي على هذا التقصیر  -ب 

  .أجد عذرا لنفسي عن هذا التقصیر  - ج 

  .ر لنفسي عن هذا التقصیرأحرص على أن أجد األعذا  -د 

 ألحصل على درجة أعلى الغیركلما فكرت في استغالل جهد  - ١٠
  :وتراجعت بفعل استنكاري الستغالل جهود الغیر أشعر أن لدي

  .عزیمة أقوى لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  - أ 

  .إرادة متوسطة لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -ب 

  . إنجاز واجباتيالرغبة في االعتماد على نفسي في  - ج 

  .المیل البسیط لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -د 
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 إن حرص المعلم على اإلجابة عن أسئلة الطلبة برحابة صدر  - ١١
  :یجعلني

  .ال أتردد إطالقا في طرح أسئلتي  - أ 

  .أحرص على طرح ما یعن لي من أسئلة  -ب 

  .تهمني المشاركة في طرح األسئلة  - ج 

  .سئلةًال أهتم كثیرا بالمشاركة في طرح األ  -د 

 إن وعیي بالطریقة التي استخدمتها الستیعاب ما یصلني من  - ١٢
  :معلومات یسهل علي

  .تنویع طرق االستیعاب في التعامل مع المواقف المختلفة  - أ 

  .االكتفاء بتلك الطریقة الناجحة  -ب 

  .محاولة التمسك بتلك الطریقة الناجحة  - ج 

  .ًالتخلي عن تلك الطریقة أحیانا  -د 

 ما لدي من معلومات بسهولة إن شعوري بقدرتي على استرجاع - ١٣
  :ویسر یدفع بي إلى

  .االندماج القوي في األنشطة الصفیة  - أ 

  .االندماج في بعض األنشطة الصفیة  -ب 

  .المشاركة في األنشطة الصفیة  - ج 

  .ًالمشاركة أحیانا في بعض األنشطة الصفیة  -د 

إن االعتقاد بأن القدرة على حل المشكالت مرتبطة بقدرتي على  - ١٤
واسترجاع المعلومات ذات العالقة من جهة إدراك المشكلة من جهة 

  :أخرى یجعلني

  . أصمم بقوة على تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  - أ 

  .أصمم على تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -ب 

  .أحاول تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  - ج 
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  .أتمنى تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -د 

لدرس على السبورة في بدایة كل عندما یكتب المعلم أهداف ا - ١٥
  :حصة

  .أندمج مع شرح المعلم طوال الحصة  - أ 

  .أحاول المشاركة في الحصة  -ب 

  .أرغب في المشاركة في الحصة  - ج 

  .أتمنى لو أشارك في الحصة  -د 

  : أثناء الحصة فيعندما أشعر بتشتت انتباهي - ١٦

  .ًأحاول جاهدا استعادة انتباهي  - أ 

  .أحاول استعادة انتباهي  -ب 

  .هيأتمنى استعادة انتبا  - ج 

  .أحمل زمالئي الطلبة مسؤولیة تشتت انتباهي  -د 

عندما أتغیب عن المدرسة یخطر في بالي أن أبرر غیابي بادعاء  - ١٧
المرض ولكن أمتنع عن ذلك بفعل قیمة الصدق التي أقدرها أشعر أن 

  :لدي

  .رغبة جامحة في الذهاب إلى المدرسة  - أ 

  .رغبة في الذهاب إلى المدرسة  -ب 

  . في الذهاب إلى المدرسةًمیال  - ج 

  . في الذهاب إلى المدرسةًآمال  -د 

إن حرص المعلم على تنمیة الثقة في النفس لدى طلبته أثناء  - ١٨
  :الحصة یشجعني على

  .االنخراط بقوة في األنشطة الصفیة  - أ 

  .المشاركة في تلك األنشطة  -ب 

  .االهتمام بالمشاركة في تلك األنشطة  - ج 
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  .المیل للمشاركة في األنشطة الصفیة  -د 

  :ة التي انتبهت إلیها یجعلنيإن وعیي بطرق تحدید المشكل - ١٩

  .ًأكثر حماسا لمتابعة الخطوة التالیة في حلها  - أ 

  .أتحمس لمتابعة الخطوة التالیة في حلها  -ب 

  .أحاول متابعة الخطوة التالیة في حلها  - ج 

  .أتراخى قلیال في متابعة الخطوة التالیة لحلها  -د 

إن قناعتي بقدرتي على استیعاب ما یلقیه علینا المعلم من  - ٢٠
  :علنيمعلومات یج

  .أشارك مشاركة فاعلة في إثارة األسئلة  - أ 

  .أشارك في طرح بعض األسئلة  -ب 

  .أحاول طرح بعض األسئلة  - ج 

  .ال أتحمس لطرح أسئلة  -د 

إن االعتقاد بأن قدرتي على استیعاب ما یشرحه المعلم من  - ٢١
  :معلومات مرده إلى ضعف قدرتي على االنتباه یجعلني

میة القدرة أندمج بقوة في أي برنامج تدریبي یهدف إلى تن  - أ 
  .على االنتباه

أندمج في أي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة القدرة على   -ب 
  .االنتباه

أحاول االلتحاق بأي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة القدرة   - ج 
  .على االنتباه

أمیل إلى االلتحاق بأي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة   -د 
  .القدرة على االنتباه

الدرس على السبورة في بدایة كل عندما یشرح لنا المعلم أهداف  - ٢٢
  :حصة
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  .أتابع بنشاط كبیر كیف یحقق المعلم هذه األهداف  - أ 

  .أتابع بنشاط متابعة المعلم وهو یحقق هذه األهداف  -ب 

  .أرغب في متابعة المعلم وهو یحقق هذه األهداف  - ج 

  .ال یضایقني لو لم أتابع المعلم وهو یحقق هذه األهداف  -د 

  :عندما أفشل في امتحان ما - ٢٣

  .ًجدا أن أستكشف الخطأ في عملیاتي العقلیةیهمني   - أ 

  .یهمني أن أستكشف الخطأ في عملیاتي العقلیة  -ب 

  .أرغب في معرفة الخطأ في عملیاتي العقلیة  - ج 

 .ألوم المعلم على صعوبة أسئلته في االمتحان  -د 

  

  

كلما سنحت لي فرصة الغش في االمتحان وامتنعت عن فعله  - ٢٤
  :النجاح تتمثل فيألنني أمین مع نفسي أشعر أن الطریق إلى 

  .الجد واالجتهاد  - أ 

  .بذل جهد معقول  -ب 

  .محاولة بذل جهد معقول  - ج 

  .محاولة بذل جهد متوسط  -د 

 یدعون المرض نإن تفویت المعلم الفرصة على بعض الطلبة الذی - ٢٥
  :كعذر للتهرب من االمتحان بإصراره على أن یؤدوا االمتحان یجعلني

  .أال أفكر إطالقا في التغیب عن االمتحان  - أ 

  .ر في التغیب عن بعض االمتحاناتأال أفك  -ب 

  .أحاول البحث عن أعذار أخرى للتخلص من االمتحان  - ج 

  .ًأجهد في البحث عن أعذار أخرى قد تكون أكثر قبوال  -د 
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  :إن وعیي بطرق تخزین المعلومات في ذاكرتي تجعلني - ٢٦

  .أتحمس بشدة لتنویع تلك الطرق  - أ 

  .أتحمس لتنویع تلك الطرق  -ب 

  .أحاول تنویع تلك الطرق  - ج 

  .طریقة واحدةأكتفي ب  -د 

إن ثقتي في قدرتي على أداء ما یطلب مني من واجبات بیتیه  - ٢٧
  :تجعلني

  .أحرص بقوة على أداء واجباتي البیتیة بإتقان  - أ 

  .أحرص على أداء واجباتي البیتیة  -ب 

  .أرغب في أداء واجباتي البیتیة  - ج 

  .أمیل إلى تأجیل أداء واجباتي البیتیة  -د 

اسي یعود إلى إن االعتقاد بأن انخفاض مستوى تحصیلي الدر - ٢٨
  :إدارتي السیئة لوقتي یجعلني

  .أصر بقوة على إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  - أ 

  .أصر على إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -ب 

  .أحاول إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  - ج 

  .أرغب في إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -د 

التي تحققت عندما یخبرنا المعلم أنه سیطلب منا تحدید األهداف  - ٢٩
  :في نهایة الحصة

  .أبذل كل جهدي في استیعاب ما یقدمه المعلم  - أ 

  .أحاول فهم ما یقدمه المعلم  -ب 

  .أحاول فهم معظم ما یقدمه المعلم  - ج 

  . أحاول فهم بعض ما یقدمه المعلم  -د 

  :عندما أشعر أن مشاركتي في األنشطة الصفیة محدودة - ٣٠
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  .أحرص على مراجعة عملیات التفكیر لدي  - أ 

  .عملیات التفكیر لديأحاول مراجعة   -ب 

  .ًنادرا ما أحاول مراجعة عملیات التفكیر لدي  - ج 

أبرر مشاركتي المحدودة بطریقة التدریس التلقینیة التي   -د 
  .یتبعها المعلم

إن اعتقادي الشخصي بأن علي أن أؤدي واجباتي المدرسیة  - ٣١
  :بإتقان ألدلل على ما لدي من مهارات یجعلني

  .باتي المدرسیةأصر على تطویر أسالیبي في أداء واج  - أ 

  .أطور أسالیب في أداء واجباتي المدرسیة  -ب 

  .أحاول تطویر أسالیبي في أداء واجباتي المدرسیة  - ج 

  .أمیل إلى تطویر أسالیبي في أداء واجباتي المدرسیة  -د 

إن إحساسي بالراحة النفسیة عندما أنجز واجباتي المدرسیة  - ٣٢
  :بإتقان یدفعني إلى

  . اإلنجازالمحافظة بكل قوة على هذا المستوى من  - أ 

  .محاولة المحافظة على هذا المستوى من اإلنجاز  -ب 

  .المحافظة على هذا المستوى في معظم األوقات  - ج 

  .المحافظة على هذا المستوى في بعض األوقات  -د 

إن وعیي بطرق التفكیر التي استخدمتها في حل المشكالت یدفع  - ٣٣
  :بي إلى

  .التقییم المستمر لما یصدر عني من قرارات  - أ 

  .األحیان لما یصدر عني من قراراتالتقییم في بعض   -ب 

  .محاولة تقییم لما یصدر عني من قرارات  - ج 

  .غض الطرف أحیانا عن تقییم ما یصدر عني من قرارات  -د 
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إن إحساسي بقدرتي على توقع نواتج ما أبذله من جهد في التعلم  - ٣٤
  :یدفع بي إلى

  .مزید من الجهد واالجتهاد لتحقیق هذه التوقعات  - أ 

  .ذه التوقعاتاإلصرار على تحقیق بعض ه  -ب 

  .محاولة العمل على تحقیق هذه التوقعات  - ج 

  .محاولة العمل على تحقیق بعض هذه التوقعات  -د 

إن االعتقاد بأن ضعف ذاكرتي للخبرات الحدیث مرده إلى عدم  - ٣٥
  :التعامل المتكرر مع تلك المعلومات یفرض علي أن

  .أتعامل مع هذه المعلومات بأكثر من طریقة  - أ 

  .بطریقة واحدة فقطأتعامل مع هذه المعلومات   -ب 

  .أحاول التعامل مع هذه المعلومات  - ج 

  .أرغب في التعامل مع هذه المعلومات  -د 

  مقیاس دافعیة اإلنجاز

  نموذج إجابة 
:     اسم الطالب

  :.......................المدرسة:..................الصف........................
  .ابتكفي المربع الذي یمثل إج)  x(یرجى وضع إشارة 

  
 د ج ب أ الفقرة

١.     

٢.     

٣.     

٤.     

٥.     

٦.     

٧.     
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٨.     

٩.     

١٠.     

١١.     

١٢.     

١٣.     

١٤.     

١٥.     

١٦.     

١٧.     

١٨.     

  
 

  
  
  

 د ج ب أ الفقرة

١٩.      

٢٠.      

٢١.      

٢٢.      

٢٣.      

٢٤.      

٢٥.      

٢٦.      

٢٧.      

٢٨.      

٢٩.      

٣٠.      
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٣١.      

٣٢.      

٣٣.      

٣٤.      

٣٥.      

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  المجموعات الثرثارةستراتیجیةاالخطة التدریسیة وفق 

  :الثرثارة المجموعاتأوال تعریف 
ي عبارة عن مجموعات صغیرة تظهر عند إجراء المناقشات الت: المجموعات الثرثارة

واستخدام مثل هذه .یتیحها المعلم لطالبه خالل المحاضرة التي یقدمها لهم

المجموعات ال یكون من أجل زیادة اهتمام الطلبة بالدرس فقط، بل لتشجیع الطلبة 

ًأیضا على المشاركة في عملیتي التفكیر والمناقشة معا         .)٢٠٠٦سعادة،(ً

  :رثارةالث بأسلوب المجموعاتخطوات التحضیر كیفیة  
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 ثالث عشرة خطوة )Gibbs & Jenkins, 1992 (     طرح كل من جیبس وجینكنز

لممارسة إستراتیجیة المجموعات الثرثارة، مع تحدید وقت كل خطوة من هذه الخطوات والنشاط أو 

  :األنشطة الواجب القیام بها، كما یتضح من اللوحة اآلتیة 

الوقت   الخطوة
  بالدقائق

  
  األنشطة المطلوبة

خمس   األولى
  دقائق

) Data Show(مراجعـــة عامـــة باســـتخدام جهـــاز عـــرض البیانـــات 
للعمل السابق وذلك بعد دخول الطلبة حجـرة الـصف، وجلوسـهم علـى 

  .المقاعد بمشاركة فاعلة من جانب الطلبة
  .مراجعة شفویة من جانب المعلم للدرس أو العمل السابق  تسع دقائق  الثانیة
خمس   الثالثة

  دقائق
 الطلبــة ســؤاال یتعلــق باألســلوب الممكــن اســتخدامه مــع مناقــشة یطــرح

  . ذلك ضمن مجموعات صغیر 
  .یقوم المعلم بطرح أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة  سبع دقائق  الرابعة
یقـــوم الطلبـــة بعمـــل واجـــب لـــه عالقـــة بالبیانـــات والمعلومـــات التـــي تـــم   أربع دقائق  الخامسة

  ).Data Show(نات تقدیمها على عرض البیا
یقوم المعلم بعمل الملخصات لما توصل إلیه الطلبـة فـي المجموعـات   ست دقائق  السادسة

  .الصغیرة المختلفة 
یقوم الطلبة بتطویر األفكار التي نوقشت وتوسیعها، والعمل على   ست دقائق  السابعة

  .تفسیرها
ي ذلـك إلــى قــضیة أكثــر یقـوم المعلــم بإجابــة أحـد األســئلة، بحیــث یــؤد  دقیقة   الثامنة

  .صعوبة 
یـــستمر الطلبـــة فـــي العمـــل ضـــمن مجموعـــات العمـــل المختلفـــة حـــول   دقیقتان  التاسعة

  .القضیة األكثر صعوبة
ثالث   العاشرة

  دقائق
  .یجیب المعلم عن بقیة األسئلة والتحلیالت في محاضرة قصیرة

الحادي 
  عشر 

  .كاف لإلجابة عنهیطرح الطلبة سؤاال مفتوحا مع وجود وقت غیر   دقیقة 

  .یراجع المعلم المادة الموجودة في دفتر التحضیر   ست دقائق  الثانیة عشر 
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یطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما دار في المحاضرة في   دقیقتان  الثالثة عشر
  . صفحة

  

للدراسة      وقد التزمت الباحثة في الخطوات السابقة حین إعدادها للخطة التدریسیة 

إال أنها قامت بإجراء تعدیالت محددة في الخطوات لتتوافق مع خصائص لیة، الحا

وأهداف تدریس اللغة العربیة، ومن هذه الخطوات الخطوة الثالثة التي تم تغییرها إلى 

القراءة النموذجیة وقراءة المحاكاة، ألن التدریب على مهارة القراءة من األهداف 

  .   الرئیسة لتدریس اللغة العربیة

  :الثرثارة بأسلوب المجموعاتإجراءات التدریس 
یبدأ استخدام هذا األسلوب الذي یشجع الطلبة على التعلم النشط باقتراح نشاط      

معین على الطلبة، تم تقسیمهم داخل غرفة الصف إلى عدد من المجموعات 

الصغیرة التي یكون من السهل تشكیلها أو تنظیمها حول عدد من الطاوالت 

  .یرة، حتى لو كان ذلك في قاعة محاضرات كبیرة المستد

    ومع ذلك، فان شكل المجموعة یرتبط ارتباطا وثیقا بنوع النشاط المطلوب، بحیث 

 مما یجعل یمكن أخذ قدرات الطلبة العقلیة والمعارف التي یلمون بها في الحسبان،

عات أعلى ب أن یتم طرح البیانات أو مشكالت أو قضایا أو موضومن غیر المناس

ًبكثیر من مستوى فهمهم، بل نشاطا محددا یتعاملون فیه مع أمور یتوقع منهم سهولة  ً

إدراكها، وال سیما إذا عمل الطلبة على تقدیر استخدام أسلوب المجموعة الثرثارة، 

وحصلوا على تعلیمات واضحة لما ینبغي علیهم القیام به، والفترة التي لیست شفویة 
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 عرضأو جهاز  م بشكل كتابي على جهاز العرض العلويفحسب، بل وموضحة له

  . أیضا )Data Show (البیانات

 ویمیل ً جیداه    أما عن تنظیم المجموعة، فغالبا ما یجلس الطالب بجانب من یعرف

ومع ذلك، فان هذا قد . إلیه، بحیث ال تبدو هناك أیة مشكلة للحدیث فیما بینهم 

ي، حیث یتم تعدیل الصفوف، وانتقال من مدرسة یصبح صعبا في بدایة العام الدراس

إلى أخرى، وتسجیل طلبة جدد مما یتطلب بعض الوقت حتى یتعرف الطلبة على 

ًویمكن حتى في هذه الحالة أن یطلب المعلم أداء واجب بسیط، یتمثل . بعضهم جیدا 

في أن یقدم كل طالب نفسه إلى زمالئه في الصف من حیث المنطقة التي یعیش 

 واألشیاء التي یحبها والمأكوالت والمشروبات التي یفضلها، والهوایات التي فیها

  .یمارسها وقت فراغه 

    وفي حال وجود حجرة دراسیة كبیرة ومجموعات صغیرة متعددة، فلیس هنالك من 

وهنا ، فان على المعلم الذي ال . الوقت الكافي الذي یستطیع فیه الجمیع المشاركة

 التعلم النشط على التالمیذ، أن یطلب من اثنین أو ثالثة منهم یرید أن یضیع فرصة

أن یتطوعوا بطرح األفكار التي توصلوا إلیها في مجموعاتهم الصغیرة، وأن یسأل بقیة 

المجموعة إن كان لدیها ما تضیفه إلى ما قیل، مع حرص المعلم على عدم التعلیق 

 اإلشارات بالید ها، ما عدال فكرة أو نقطة یتم طرحأو التعقیب المباشر على ك

أما التعقیب . واإلیماءات بالرأس والعینین، بأن هذه نقطة مهمة أو نقطة أو فكرة رائعة
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الحقیقي فیكون عند بدایة محاضرة جدیدة، حیث یكون هناك مجال للتذكیر بما دار 

ًلطلبة حتى یتعلموا شیئا جدیداوفرصة لنشاط جدید یقوم به ا ً.  

ذهن المعلم أن یحدد وقت المناقشة المطلوبة، وأن یبلغهم عن وال یغیب عن       

نجازها عند االنتهاء من هذه المناقشة، ت أو المهمات أو األعمال الواجب إااللتزاما

حتى یتعودوا على إتمام الطالب في وقتها، وعلى رفع وتیرة المناقشة أن تكون فاعلة 

  .)٢٠٠٦سعادة،(في تحقیق األهداف المرسومة لها

  

  
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

             التاسع المتوسط:الصف
  اللغة العربیة: المادة
             ماسح األحذیة :الدرس
  :والتاریخ الیوم

   :السلوكیة األهداف

  :بعد االنتهاء من الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن 

  ). الشخصیات-  األحداث- المكان( تذكر العناصر األساسیة للقصة التي قرأتها. ١

  .تستنتج مغزى القصة . ٢

  .تقارن بین موقف الكاتب وغیره. ٣

  .تتحدث عن مغزى القصة . ٤
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  .تحلل شخصیات القصة من خالل المواقف التي استمعت لها. ٥

  . تشكر اهللا على ما تعیش فیه من النعم الكثیرة في وطنها. ٦

  .ٕتمتدح معاونة المحتاجین وارشادهم . ٧

  .   وحتتأسى بالمجتهدین وأهل الطم. ٨

  .تلخص القصة في فقرة واحدة. ٩

  .ًتقترح عنوانا آخر للقصة. ١٠

  .تكتب قصة قصیرة مشابهة. ١١

  .تطبق خطوات أسلوب المجموعات الثرثارة بالتعاون مع زمیالتها. ١٢

  

   :التعلیمیة الوسائل

  .  مسجل وشریط تسجیلي -

  )  Data Show( جهاز عرض البیانات -

  : التدریس إجراءات

ض الــدرس وفــق خطـــوات الــتعلم الثالثــة عــشرة للمجموعــات الثرثـــارة كمــا وضــعها كــل مـــن یــتم عــر

 :وهي كاآلتي) Gibbs & Jenkins, 1992(جیبس وجینكنز 

  ): دقائق خمس(الخطوة األولى

علــى جهــاز ) عرفــت طریقــي للنجــاح(  یــتم عــرض المعلومــات الخاصــة بموضــوع الــدرس الــسابق -

  : يكاآلت) Data Show(عرض البیانات 
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ً یتـشابه كـل مـن الكاتـب والطیــور المهـاجرة بأنهمـا قـد یـضالن الطریــق الـسوي مـرة أو مـرات ثــم ال -

  .یلبثان أن یعدال سلوكهما على الطریق الصحیح

ً أراد الباحث في بدایة صباه أن یدرس علوم الزراعة والحیوان ظنا منه بأنه خلق لـذلك، لكـن فـي -

  .األخیر توجه لدراسة األدب

  .ًالكاتب بأن الجندیة والزراعة إنما كانتا تمهیدا له للتوجه نحو األدب أیقن -

  .  اشتیاق الكاتب ألن ینظم الشعر لینشده قبل المبارزة في الجندیة-

  . ولع الكاتب بوصف الشجر واألزهار والطیر إنما هو تمهید لألدب والهیام في الطبیعة-

  .جاحاته األدبیة ساعد حب الكاتب للجندیة وللزراعة في تحقیق ن-

  . هناك عوامل أدت إلى نجاح الكاتب منها صدق الرغبة في النجاح والعمل والثقة بالنفس-

  . یضیف المنهج األدبي لألدیب الروح والشهرة والوجاهة-

  ):دقائق تسع(الخطوة الثانیة

   :ً طرح األسئلة اآلتیة على الطالبات مراجعة للدرس السابق-

  جهت الكاتب في بدایة حیاته؟ أذكري المشكلة التي وا-

   ما وجه الشبه بین الكاتب والطیور المهاجرة؟-

   ما رأیك في عدم قیام الكاتب بدراسة علوم الزراعة والحیوان رغم أنه أراد ذلك في بدایة األمر؟-

  ً فسري كیف كان توجه الكاتب للجندیة أو الزراعة إنما كان تمهیدا لألدب؟-

ٍالتفــاتي فــي الجندیــة إنمــا كــان التفاتــا لــألدب مــن طریــق آخــرإن :"  فــسري قــول الكاتــب - طریــق : ً

  ؟ "اإلنشاد والحماس قبل المبارزة، وطریق الشغف باألزهار وعامة األحیاء

  الذي خلق لألدب ال یتحول إلى منهج آخر من مناهج العمل؟:  عللي ما یأتي-
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  كاتب في الدرس؟ لخصي العوامل التي تعین اإلنسان على النجاح كما أوردها ال-

  ِ هات بعض األمثلة ألشخاص حققوا نجاحات في حیاتهم؟-

   ):دقائق خمس(الخطوة الثالثة

ًتنبــه المعلمــة طالباتهــا باالســتماع إلــى الــشریط، حیــث قامــت المعلمــة مــسبقا ): القــراءة النموذجیــة(

حـــداث بتــسجیل الــدرس بـــصوتها بأســلوب معبــر، وتطلـــب المعلمــة مــن الطالبـــات االســتماع إلــى األ

حتـى یتــسنى لهـن اإلجابــة عـن األســئلة التـي ســتطرحها المعلمـة بعــد االنتهـاء مــن االسـتماع للــدرس 

  ). القصة(

تطلـب المعلمـة مــن الطالبـات قـراءة الــدرس قـراءة جهریـة، بحیــث تعـین طالبــة : )قـراءة المحاكــاة( -

  .من كل مجموعة وتحدد لها فقرة لقراءتها، بینما باقي الطالبات یستمعن لها

   ):دقائق سبع(الخطوة الرابعة

ســیتم تحلیــل األفكــار الــواردة فــي الــنص مــن ) Data Show( باســتخدام جهــاز عــرض البیانــات -

  : خالل توجیه األسئلة كاآلتي

  ًاختاري أكثر األمور إمتاعا لك في القصة؟ مع التعلیل لهذا االختیار؟:السؤال األول

  : إجابة المجموعة األولى* 

  :ًمور إمتاعا لنا في القصة هي شخصیة الصبي، وذلك ألن     من أكثر األ

  . لدیه اإلصرار والقوة على تعلیم نفسه-

  . تصمیمه على تحقیق ما یرید-

  .ً لدیه هدف محدد یسعى جادا لتحقیقه-

  . یمتلك المهارة في إتقان العمل-
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ٕ ثقته بنفسه وبقدراته وامكانیاته وأمانته وایفائه باالتفاق المبرم بینه -   . وبین الكاتبٕ

  : إجابة المجموعة الثانیة* 

  :ً    تعتبر شخصیة الكاتب من أكثر األمور إمتاعا في القصة وذلك ألنه 

 یمتلــك شخــصیة طیبــة بحیـــث ســاعد الــصبي فــي الحـــصول علــى رأس المــال وشــراء مـــستلزمات -

  .عمله كماسح لألحذیة

  . غرورهمواضع وغیر -

  .مختلفة على التعاطي مع األمور الذو قدرة -

  

  

  : إجابة المجموعة الثالثة* 

ً    أكثــر األمــور إمتاعــا فــي القــصة هــي القــیم اإلنــسانیة التــي حملهــا مــضمون القــصة مــن إصــرار 

  .وعزیمة من الصبي في تحقیق ذاته وأهدافه، وطیبته وتواضع الكاتب ومساعدته للصبي 

  : إجابة المجموعة الرابعة* 

 عــرض قــضایا متعــددة ومتنوعــة، حیــث  هــو أســلوب الكاتــب فــيً   أكثــر األمــور إمتاعــا فــي القــصة

نـــه عـــرض قـــضایا سیاســـیة واجتماعیـــة واقتـــصادیة بأســـلوب ســـلس ومتكامـــل ویوضـــح ارتبـــاط هـــذه إ

  .القضایا وتأثیرها المتبادل فیما بینها

  : ذكري من أحداث القصة ما یلتقي مع القولین اآلتیینا: السؤال الثاني

  ".ًء في الحیاة لیست أشیاءأهم األشیا:"  یقول أحدهم-

  ". قررنا أن تكون المهارة المقیاس الوحید لكسب العمل: " إجابات المجموعات * 
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  " .مجرى حیاتنا هو المرآة الحقیقیة لكلماتنا: "  یقول مونتانیه-

  ".ً لصبي یكاد یموت جوعا)سول(سیدي هل لدیك منه : " إجابات المجموعات 

ــث ضـــیح كیـــف اســـتطاع الكاتـــب أن یقنـــع الـــصبي بأهمیـــة األعمـــال عملـــي علـــى توا: الـــسؤال الثالـ

  التجاریة الحرة للمجتمع ؟

ذلـك عنــدما عقـد الكاتــب مقارنـة بــین حیـاة الــصبي فـي الــسنوات التـي ســبقت : إجابـات المجموعــات 

  عهد الرئیس بالوندي والحیاة في عهد الرئیس بالوندي الذي استخدم النظام الرأسمالي؟ 

  اهن الكاتب على نجاح الصبي بثالثة أمور، استنتجیها؟ ر: السؤال الرابع 

  . تصمیم الصبي للوصول إلى ما یرید-: إجابات المجموعات 

  . ثقته بقدرته وبنفسه-                     

  . امتالك الصبي للمهارات الالزمة في عمله-                     

   ):دقائق أربع(الخطوة الخامسة

الكاتـب مـع الـصبي ومـا قـام بـه، هـل أنـت مؤیـدة أم معارضـة؟ بـرري إجابتـك ما رأیك في موقـف  -

  ؟

لثانیـة إجابتهمـا ن األولـى وابات وتطلب مـنهن تبریرهـا المجموعتـاتحدد المعلمة اإلجابة األولیة للطال

  :ن الثالثة والرابعة إجابتهما بال، والتبریر من المجموعات یتوقع أن یكون كاآلتيبنعم، والمجموعتا

نعم نؤید موقف الكاتب من الصبي، وتبریرنـا لهـذا التأییـد مـن منطلـق أن : ة المجموعة األولى إجاب

ٌضمن لـه عیـشة كریمـة دائمـة، خیـرمساعدته للصبي على العمل وكسب عیشه ست ً  مـن أن یقـدم لـه ً

  . قوت یومه وتنهي مساعدته له في انتهاء الیوم
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ــم تقتــصر فقــط  نعــم أؤیــد موقــف الكاتــب :إجابــة المجموعــة الثانیــة  مــن الــصبي ألن مــساعدته لــه ل

ًرة ناضــجة تفــتح أمامــه أفقــا واســعاعلــى تــأمین الــصبي لقــوت یومــه، بــل تــزوده بخبــ ً  فــي الحیــاة مــن ٍ

خــالل مناقـــشته فــي أمـــور اقتـــصادیة، والخــوض فـــي جــدل أدى إلـــى إقنـــاع الــصبي بـــالرأي اآلخـــر، 

 التــي مــن أهمهــا الحــوار وتقبــل اآلخــر فبهــذا الموقــف یــزود الكاتــب الــصبي بمهــارات الحیــاة العملیــة

  .رغم معارضته آلرائنا وأفكارنا

ال نؤیــد موقـــف الكاتـــب ألنـــه مــن خـــالل نقاشـــه مــع الـــصبي بـــرز تحیـــزه : إجابــة المجموعـــة الثالثـــة 

للرأسـمالیة وذلـك مـن خـالل عرضـه الیجابیاتهـا ولـم یعـرض للـصبي سـلبیاتها، وكـذلك أبـرز ســلبیات 

  . ابیاتها، فهو بذلك طرح مقارنة منقوصة للصبي تبرز تحیزه للرأسمالیةالشیوعیة فقط ولم یبرز ایج

ال للــصبي نؤیـــد موقـــف الكاتــب ، ألنـــه تعامـــل مــع حالـــة الطفـــل بـــشكل : إجابــة المجموعـــة الرابعـــة 

فردي، ولم یستقرئ أنهـا ظـاهرة عامـة لمعظـم أطفـال البلـدة، رغـم أنـه أشـار لـذلك مـن خـالل الـنص، 

تعامــل مـع موقــف الــصبي بـشكل فــردي، أن یتطــرق لهـذه الظــاهرة العامــة وكـان األحــرى بـه بعــد أن 

ًوأن یناقـشها بعمومیتهــا ومـا أســبابها المهمـة، ومــا الحلــول المقترحـة وقائیــا أو عالجیـا الجتثــاث هــذه  ً

  ".  لیما"ًالظاهرة جذریا من مجتمع مدینة 

   ):دقائق ست(الخطوة السادسة

  .لخیص األفكار التي وردت في الخطوات السابقة تطلب المعلمة من المجموعات األربع ت-

 تطلــب المعلمــة مــن قائــدة كــل مجموعــة مــن المجموعــات األربــع كتابــة األفكــار الملخــصة علــى -

  .ًورقة ثم عرضها شفویا أمام زمیالتها

 تطلب المعلمة من قائدة كل مجموعة أن تدون مجموعة األفكـار الخاصـة بمجموعتهـا فـي قائمـة -

  .بذلك یتجمع على السبورة أربع قوائم منفصلة للمجموعات األربعو. على السبورة
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 تقــوم المعلمــة بمناقــشة هــذه األفكــار مــع جمیــع الطالبــات فــي الــشعبة، ومــن ثــم یــتم اســتخالص -

  .األفكار المشتركة وتدوین هذه األفكار في قائمة واحدة

م المعلمــة باالســتفادة مــن هــذه  بعــد انتهــاء المناقــشة والوصــول إلــى القائمــة النهائیــة لألفكــار، تقــو-

القائمة للوصول إلى ملخص نهـائي لألفكـار الـواردة فـي الـنص، بحیـث إذا كـان هنـاك أي نقـص أو 

  .خلل في األفكار تقوم المعلمة بالتعدیل المناسب لهذه القائمة من األفكار

  :أهم األفكار التي ستدونها المعلمة في الملخص النهائي هي كاآلتي

  . اء االجتماع في العالم الثالث أن الرأسمالیة شر على المجتمع یرى بعض علم-

  . المهارة هي مقیاس كسب العمل-

  . الثقة بالنفس تدعم النجاح-

  . الحوار والمناقشة من األسالیب المهمة في اإلقناع-

  .على قلته خیر األمور ما یدوم -

  . إلى مشاریع كبیرة ورائدة بالجهد والمثابرة نرتقي باألعمال والمشروعات الصغیرة لتصل-

  ):دقائق ست(الخطوة السابعة

  : ًتختار المعلمة أفكارا إلثارة التفكیر حولها ومناقشتها مع الطالبات 

فهــل أنــت مــع .  یـرى بعــض علمــاء االجتمــاع فــي العــالم الثالــث أن الرأســمالیة شــر علــى المجتمــع-

  ِمعللة رأیك؟. أو ضد الرأسمالیة

  ًلوحید لكسب العمل، فسري هذه العبارة موضحة رأیك المبرر فیها؟  المهارة هي المقیاس ا-

  :  بعض من إجابات الطالبات-



110 
 

ًالرأسمالیة هي لیست شـرا علـى المجتمـع، بـل تـوفر القـدر الكـافي مـن الحریـة فـي التطـور والتقـدم * 

فـــي األعمـــال لالرتقـــاء بهـــا، وبالتـــالي تحقیـــق أهـــداف مـــشروعة ضـــمن طـــرق مـــشروعة دون وضـــع 

  .  لهذه اآلمالحدود

من أسباب تأییدي للرأسمالیة أنها تحقق مبدأ لكـل مجتهـد نـصیب، فبقـدر مـا یـسعى الفـرد ویعمـل * 

ًویجتهد ویوفر أسباب النجاح لعمله، بقدر ما یحقق أرباحا تمكنه من امتالك أي شـيء یرغـب فیـه، 

  .دون تحدید لحریة امتالكه هذه

ــا، فاإلســـالم لــم یحـــد مــن ملكیـــة الرأســمالیة نظــام موجـــود فــي اإلســـالم مــن ق*  ًبـــل أربعــة عـــشر قرن

األفــراد، بــل أعطـــى الحریــة المطلقــة لكـــل فــرد أن یعمــل ویمتلـــك مــا یــشاء فـــي ظــل تعــالیم وأنظمـــة 

  .  الشریعة اإلسالمیة السمحاء

  ما یقابل الرأسمالیة الشیوعیة، التي تحدد بقوانینها وأنظمتها التملك الفردي لألشخاص، * 

  ً سواسیة، وتقدم في المقابل جمیع احتیاجات الفرد األساسیة لتضمن له عیشةًوتجعلهم جمیعا

  .     كریمة، إال أن هذا المبدأ یقتل روح العطاء والمنافسة واإلبداع لدى األفراد في المجتمع

   ):واحدة دقیقة(الخطوة الثامنة

عبة إما  تقوم إحدى الطالبات بطرح سؤال على درجة من الصعوبة بحیث یثیر قضیة ص-

ًاجتماعیا أو اقتصادیا أو ثقافیا لها عالقة بموضوع الدرس، وهذا السؤال هو ً هل یمكن حل : ً

  قضیة األطفال المتشردین في الشوارع؟

  .نعم یمكن ذلك:  السؤال المطروح  تجیب المعلمة عن-

  شوارع؟ ما الجهات المعنیة بحل قضیة األطفال المتشردین في ال:  تطرح المعلمة السؤال اآلتي-

  ):دقیقتان(الخطوة التاسعة
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  :  تطلب المعلمة من المجموعات األربع اإلجابة عن السؤال الذي تم طرحه في الخطوة السابقة-

یمكــن لــوزارة التنمیــة االجتماعیــة أن تتــابع أحــوال األســر الفقیــرة التــي ال  : إجابــة المجموعــة األولــى

ً عوضـــا أن تقـــوم هــذه األســـر بتـــشغیل أبنائهـــا تمتلــك مقومـــات العـــیش الكــریم وتقـــدم لهـــم المــساعدة،

  .لتأمین قوتهم

یمكن لوزارة التربیـة والتعلـیم تفعیـل قـانون التعلـیم اإللزامـي ومتابعـة األسـر  :إجابة المجموعة الثانیة 

ًالتي لدیها أطفال في سن المدرسة، واجبارهم على إلحاق أبنائهم في المدارس بدال من تشغیلهم ٕ. 

یمكــن للقطــاع الخـاص مــن شـركات وهیئــات تجاریــة أن تـساهم فــي تقــدیم  : ثالثـةإجابـة المجموعــة ال

 .المعونات الالزمة لألسر الفقیرة لتساعدهم على تخطي مصاعب العیش ومستلزماته

ال تـــستطیع جهــة واحـــدة أن تحـــل هـــذه القــضیة مـــن جـــذورها، بـــل علـــى  : إجابــة المجموعـــة الرابعـــة

 .  في اتجاههٌ لحل هذه القضیة، كلًجمیع ما ذكرتم من جهات أن تتضافر معا

   ):دقائق ثالث(الخطوة العاشرة

ـــــضیة - ــوع والقـ ــول الموضــــ ـــئلة واستفــــــسارات حــــ ــــرح أســـ ـــع بطــ ـــــات األربـــ ـــسمح المعلمــــــة للمجموعـ  تـــ

  : المطروحة، حیث تقوم المعلمة بدورها باإلجابة عنها

   ء في األسرة؟ هل مستوى تعلیم األم واألب یؤثر على توجه األبنا :سؤال المجموعة األولى

 ما العوامل التي تؤدي إلى شیوع مثل هذه الظاهرة في المجتمعات؟ :سؤال المجموعة الثانیة 

  ما ینص على حقوق الطفل في الحیاة؟ هل في الشریعة اإلسالمیة :سؤال المجموعة الثالثة 

ل هـــذه  دور المنظمـــات العالمیـــة مثـــل منظمـــة األمـــم المتحـــدة حیـــا مـــا :ســـؤال المجموعـــة الرابعـــة 

  القضایا في المجتمعات الفقیرة؟  

   ):واحدة دقیقة(عشرة الخطوة الحادیة
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  :عنه، وهذا السؤال هو  لإلجابة كاف وقت وجود مع ًمفتوحا ًسؤاال الطالبات  تطرح-

   كیف یمكن أن نوظف حقوق الطفل لحمایته من التسول والتشرد في الشوارع؟-

التحـضیر، للتأكـد مـن  دفتـر في الموجودة المادة المعلمة تراجع):دقائق ست(عشرة  الخطوة الثانیة

  : ًتحقیق األهداف الموضوعة مسبقا 

  ؟) الشخصیات- األحداث-المكان(  عددي العناصر األساسیة للقصة التي قرأتها-

   استنتجي المغزى الذي ترمي إلیه القصة ؟-

   ؟الكاتب، قارني بین موقفك وموقفه تخیلي أنك في موقف -

   أفكار وردت في القصة؟عن ثالث تحدثي -

   حللي شخصیة الكاتب من خالل موقفه مع الصبي؟-

   حللي شخصیة الصبي من خالل موقفه مع الكاتب؟-

  وواقع األطفال في مدینة الكویت؟" لیما" قارني بین ما تم وصفه عن أطفال مدینة -

   ما رأیك في تقدیم المعاونة للمحتاجین؟-

   واحدة؟ لخصي قصة الدرس في فقرة-

  ً اقترحي عنوانا آخر للقصة یتالءم مع أحداثها ومضمونها؟-

   اروي قصة قصیرة مشابهة في المغزى والمضمون؟-

  ):دقیقتان(عشر الخطوة الثالثة

واحـدة،  صـفحة فـي الحـصة مـن أفكـار فـي دار عما ملخص كتابة الطالبات من المعلمة   تطلب-

  :وهي كاآلتي

  . العالم الثالث أن الرأسمالیة شر على المجتمع یرى بعض علماء االجتماع في -
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  . المهارة هي مقیاس كسب العمل-

  . الثقة بالنفس تدعم النجاح-

  . الحوار والمناقشة من األسالیب المهمة في اإلقناع-

  .على قلته خیر األمور ما یدوم -

  .رة ورائدة بالجهد والمثابرة نرتقي باألعمال والمشروعات الصغیرة لتصل إلى مشاریع كبی-

  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
             التاسع المتوسط:الصف
  اللغة العربیة: المادة
               الحمامة المطوقة :الدرس
  :والتاریخ الیوم

   :السلوكیة األهداف
  :بعد االنتهاء من الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن 

  .القصة من المستفادة والفضائل تستخلص القیم .١

  .الموضوع في ورودها حسب مرتبة القصة أحداث أو الجزئیة فكاراأل تستخلص. ٢

  .والرخاء الشدة في اآلخرین مع التعاون تؤثر. ٣

  .الشكل مضبوطة سلیمة قراءة الموضوع من فقرة تقرأ. ٤

  .القصة بلغتها الخاصة وفي نصف صفحة تلخص. ٥

  .الشرك من یقاتهاورف المطوقة نجاة كیفیة عن -زمیالتها أمام- فصیحة بلغة تتحدث. ٦

  .تطبق خطوات أسلوب المجموعات الثرثارة مع زمیالتها. ٧
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   :التعلیمیة الوسائل
  .  مسجل وشریط تسجیلي -

  )  Data Show( جهاز عرض البیانات -

  : التدریس إجراءات
یــتم عــرض الــدرس وفــق خطـــوات الــتعلم الثالثــة عــشرة للمجموعــات الثرثـــارة كمــا وضــعها كــل مـــن 

 :وهي كاآلتي)  Gibbs & Jenkins, 1992(جیبس وجینكنز 

  ):دقائق خمس(الخطوة األولى

 البیانات عرض جهاز على) العرب عند الفصاحة (بموضوع الخاصة المعلومات عرض یتم -

Data Show كاآلتي:   

 في الجمال مصدر وكان الرشید هارون الخلیفة مجلس في برمك آل من المرأة تحدثت - ١

  :حدیثها

  .القلیل اللفظ في یرالغز المعنى -  

  .الجمل نهایات تشابه من النابع الموسیقي الجرس -

  .المناسب الموقف في الصائب القول -

 وتمدحه، له تدعو أنها الرشید هارون الخلیفة إلى المرأة من الموجه الحدیث الحاضرون فسر - ٢

   :كاآلتي تقول الم المبطن المعنى إلى یصل أن استطاع وذكائه بحنكته هارون الخلیفة أن إال

 العین أسكنت إذا ألنه بالعمى، علیه بالدعاء الرشید فسرها  حیث"عینك اهللا أقر : "المرأة قالت* 

   . الحال واطمئنان السریرة بهدوء له تدعو أنها ففسروها أصحابه أما . عمیت
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 من بغتة هللا یأخذه أن علیه بالدعاء الرشید حیث فسرها ،"أتاك بما اهللا فرحك : "المرأة قالت* 

 أصحابه أما) . ٤٤ (سورة األنعام، اآلیة" بغتة هماأخذن تواوأ بما فرحوا إذا حتى : "تعالى قوله

   .والفرح بالسعادة له تدعو بأنها ففسروها

 : تعالى قوله من جهنم بنار تبشر بأنها فسرها الرشید حیث ،"تفقسط حكمت لقد : "المرأة قول* 

 المرأة بأن أصحابه وفسرها) . ١٥ (سورة الجن، اآلیة" . طباح ملجهن فكانوا سطوناقال وأما" 

  .الناس بین لعدله علیه تثني

 یذكر الذي بالسیاق مقرون النص أن المرأة، ألقوال الرشید هارون الخلیفة تفسیر من نستنج* 

    وسبى أموالهم، وأخذ رجالهم الرشید قتل قوم من المرأة نإ حیث فیه،

    .بتفسیره ما قام على المرأة أقوال لتفسیر الرشید دعت فطنةوال فالمنطق ، نساءهم

   ):دقائق تسع(الخطوة الثانیة

  : ً قیام المعلمة بطرح األسئلة اآلتیة على الطالبات مراجعة للدرس-

   ما الذي جاء بالمرأة إلى مجلس هارون الرشید ؟- ١

  ة ؟ لخصي في ثالثة سطور ما حل بآل برمك كما جاء على لسان المرأ- ٢

   اذكري ثالث صفات لهارون الرشید ؟- ٣

   استنتجي من النص ثالث صفات للمرأة ؟- ٤

   ما رأیك فیما فعله الرشید مع المرأة ؟- ٥

   قارني بین تفسیر هارون الرشید ألقوال المرأة وتفسیر أصحابه الحاضرین للمجلس ؟- ٦

   وضحي مصدر الجمال في حدیث المرأة الموجه لهارون الرشید ؟- ٧

  تفسیر هارون الرشید لقول المرأة على هذا النحو؟: عللي  - ٨
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 تحتمل أكثر من تفسیر، بحیث تفسر ً لغویةًا هات بعض األمثلة لمواقف تحمل نصوص- ٩

  ترد فیه؟الذي حسب السیاق 

  ):القراءة النموذجیة(: )دقائق خمس(الخطوة الثالثة

ــسجیل الـــدرس تنبـــه المعلمـــة طالباتهـــا باالســـتماع إلـــى الـــشریط، حیـــث قامـــت - ً المعلمـــة مـــسبقا بتـ

بــصوتها بأســلوب معبــر، وتطلــب مــن الطالبــات االســتماع إلــى األحــداث حتــى یتــسنى لهــن اإلجابــة 

  ). القصة(عن األسئلة التي ستطرحها المعلمة بعد االنتهاء من االستماع للدرس 

ث تعـین طالبــة تطلـب المعلمـة مــن الطالبـات قـراءة الــدرس قـراءة جهریـة، بحیــ: )قـراءة المحاكــاة( -

  .من كل مجموعة وتحدد لها فقرة لقراءتها، بینما باقي الطالبات یستمعن لها

  ):دقائق سبع(الخطوة الرابعة

  :  یتم تحلیل األفكار الواردة في النص كاآلتي Data Show باستخدام جهاز عرض البیانات -

  . الحیوانات یلجأ الكثیر من الشعراء واألدباء إلى جعل قصصهم على لسان: عللي * 

  : المجموعة األولى 

  .رغبة في إیصال أفكار معینة بطریقة هزلیة * 

  : المجموعة الثانیة 

  . أن یصرحوا بها ً رموزا ألشخاص معینة ال یستطیعوناتخاذ الحیوانات* 

  : المجموعة الثالثة 

  .نتیجة االنفتاح على الثقافات األخرى حیث تأثروا باألدب الفارسي * 

  : لرابعة المجموعة ا
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أســلوب لترغیــب األطفــال بقــراءة القــصص ذات المعــاني واألفكــار القیمــة التــي ال یمكــن أن تـــرد * 

  .على لسان األطفال 

  :ًأعط مثاال من القصة على ما یناسب األقوال اآلتیة * 

  :المجموعة األولى 

  ً تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 

    آحادا تكسرت  افترقنذإ                                     وا

ــع الـــشبكة، فینجـــو بعـــضنا بـــبعض، فقلعـــن الـــشبكة : " قـــول المطوقـــة : الحـــل  نتعـــاون جمیعـــا، ونقلـ

  "جمیعهن بتعاون، وعلون في الجو 

  الحذر ال یمنع القدر: المجموعة الثانیة 

ه ألم تعلـم أنـه لـیس مـن الخیـر والـشر شـيء إال هـو مقـدر علـى مـن تـصیب: " قول المطوقة : الحل 

ًالمقـادیر، فقـد ال یمتنـع مـن القـدر مـن هـو أقـوى منـي وأعظـم أمـرا، وقـد تنكـسف الـشمس والقمــر إذا 

  .قضي ذلك علیهما 

  "الصدیق وقت الضیق: "المجموعة الثالثة 

أخذ الجرذ في قرض عقد المطوقة، وقالت لـه المطوقـة إبـدأ بقطـع عقـد سـائر الحمـام، وبعـد : "الحل

  "ذلك أقبل على عقدي

  وفتیان صدق لست مطلع بعضهم : " ة الرابعة المجموع

  ٍ                                              على سر بعض غیر إني جماعها 

 بقطع عقد سائر الحمـام، وبعـد ذلـك أقبـل علـى عقـدي، إنـي أخـاف إن ابدأ: قالت المطوقة : الحل 

  " أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل وتكسل عن قطع ما بقي 
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  :لقائد الممیز من سلوك الحمامة المطوقة جي ثالث خصائص لتنتاس* 

  . اإلیثار– اإلخالص لرفاقه –الذكاء : المجموعة األولى 

  .   التضحیة- حسن العالقات مع اآلخرین –سرعة البدیهة : المجموعة الثانیة 

ــداع فـــي التفكیـــر : المجموعـــة الثالثـــة  ــالة واإلبـ ابرة وعـــدم  المثـــ– اإلیمـــان بالقـــضاء والقـــدر –األصـ

  .الیأس

  . معالجة المواقف الطارئة – حسن التعامل مع أتباعه –تقدیر اآلخرین : المجموعة الرابعة 

   ):دقائق أربع(الخطوة الخامسة

ِ مــا رأیــك فــي مــا قامــت بــه الحمامــة المطوقــة، وســلوكها كقائــد، هــل أنــت مؤیــدة لمــا قامــت بــه ؟ -

  برري إجابتك ؟

  :ات تحدد المعلمة اإلجابة للمجموع

  المجموعة األولى والثانیة نعم

  المجموعة الثالثة والرابعة ال 

نعـــم نؤیـــد الحمامــة المطوقـــة فیمـــا قامـــت بــه، ألنهـــا اســـتطاعت أن تحفـــز روح : المجموعــة األولـــى 

التعــاون والعمــل الجمــاعي لــدى الحمامــات وتــساعدهن علــى الــتخلص مــن المــأزق الــذي وقعــن فیــه 

  .وهو شباك الصید 

نعــم نؤیــد مــا قامــت بــه الحمامــة المطوقــة، ألنهــا مــا قامــت بــه یــدل علــى حنكــة : انیــة المجموعــة الث

ومهـــارة وســـرعة بدیهـــة فـــي التخلـــف مـــن شـــباك الـــصیاد، ویـــدل علـــى أنهـــا ذات خبـــرة واطـــالع فـــي 

الغابــة، وتمتلــك عالقــات جیــدة وحمیمــة مــع اآلخــرین حتــى قلــة قــوتهم، فــالجرذ فــي الغابــة یعــد مــن 
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ال أنها تتواصل معـه بجـسور مـن المـودة واالحتـرام ممـا أیقنهـا أنـه سیـساعدهم الحیوانات الضعیفة، إ

  .ویخلصهم من المأزق 

ال نؤید ما قامت به الحمامة ألنهـا مـن البدایـة یفتـرض أن تكـون حریـصة وذات : المجموعة الثالثة 

ــوب وأن تفكـــ ر درایـــة بمكـــر الـــصیادین وخـــداعهم، وكـــان علیهـــا أن تتریـــث قبـــل اإلقبـــال علـــى الحبـ

بإسهاب، لماذا یوجد هـذا الحبـوب هنـا ؟ وكیـف أتـى ؟مـن وضـعه؟ هـل مـن الطبیعـي أن یكـون هنـا 

  مثل هذا الحبوب ؟

 أن الحمامة استطاعت أن تنقذ زمیالتها لكـن ال نؤیـد سـلوكها كقائـد  فيال شك: المجموعة الرابعة 

د، فكـــان مـــن ألنهــا علـــى غیــر ود مـــع الغـــراب، فلــو كانـــت علــى ود معـــه لحـــذرها مــن شـــرك الــصیا

  .األحرى بها أن تكون على عالقة طیبة مع الغراب كما هي على عالقة طیبة مع الجرذ 

   ):دقائق ست( الخطوة السادسة

  . تطلب المعلمة من المجموعات األربعة تلخیص األفكار التي وردت في الخطوات السابقة -

ة األفكــار الملخــصة علــى تطلــب المعلمــة مــن قائــدة كــل مجموعــة مــن المجموعــات األربعــة كتابــ* 

  .ًورقة ثم عرضها شفویا أمام زمیالتها 

تقــوم المعلمــة باالســتفادة مــن هــذه الملخــصات فــي طــرح تلخــیص لألفكــار الــواردة فــي صــفحة أو * 

  .صفحتین على األكثر 

تطلــب المعلمــة مــن الطالبــات تحدیــد القواســم المــشتركة لألفكــار الــواردة مــن المجموعــات األربعــة * 

 وتدوینها لتشكیل ملخص متكامل لجمیع أفكـار المجموعـات، ویـتم ذلـك مـن خـالل تـدوین وتجمیعها

 قائدة كل مجموعـة األفكـار التـي لخـصتها مـع مجموعتهـا علـى الـسبورة، وبـذلك یكتـب علـى الـسبورة

، وتقوم المعلمة بمناقشة هـذه األفكـار مـع الطالبـات واسـتخالص أفكار المجموعات األربعة منفصلة
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مــشتركة علــى أنهــا الملخــص النهــائي بعــد اطــالع المعلمــة علــى مــا لخــصته المجموعــات األفكــار ال

من أفكار وبعد انتهاء المناقشة حولهـا، إذا كانـت هنـاك أفكـار واردة لـم تـدونها أي مـن المجموعـات 

  . ٕاألربع، تقوم المعلمة بطرحها واضافتها لقائمة الملخص النهائي 

  :نهائي األفكار التي ستدون في الملخص ال* 

  .  مواصفات القائد الممیز-

  . فوائد التعاون والوحدة بین المجموعات تؤدي إلى القوة-

  .  اإلیمان بالقضاء والقدر-

  .  الصدیق وقت الضیق-

  . اإلیثار یرفع من قیمة الشخص أمام اآلخرین-

  .  الضعفاء یستطیعون أن یقدموا الكثیر رغم ضعفهم-

  .ف الطارئة سرعة البدیهة تنقذ في المواق-

  ):دقائق ست(الخطوة السابعة

  :  تختار المعلمة األفكار اآلتیة إلثارة التفكیر حولها ومناقشتها مع الطالبات-

  االتحاد والتعاون یؤدي إلى القوة ناقشي هذا القول ؟: الفكرة األولى 

  : بعض من أفكار الطالبات

د القیـام بهـا منفـردا، ولكـن بالتعـاون بعض المواقف تكون صعبة ومتعـددة المهـام، وال یـستطیع فـر* 

  .وتوزیع المهام وتجزئتها یمكن تخطي المصاعب في أي موقف كان

یمتلك األفراد بعض الخصائص الممیزة ولكـن ال یمتلـك الفـرد جمیـع الخـصائص الممیـزة، ولكـن  * 

  .ب في بوتقة إنجاز العمل بتمیزًبتعاون األفراد یمكن لهذه الخصائص أن تتحد معا وتص
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ًأعط مثاال◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ یدعم هذه الفكرة ویؤیدها : طرح المعلمة السؤال اآلتي ت ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً.  

  .لو یتحد العرب معا یمكنهم هزیمة إسرائیل وتحریر فلسطین والمسجد األقصى * 

لو تتحد جمیع الدول الخلیجیة لشكلت قوة اقتـصادیة عظیمـة تـدعم سـطوتها الـسیاسیة فـي العـالم * 

  .القرارات العالمیة فتستطیع المشاركة في 

المحافظـة علـى البیئــة المحلیـة أو البیئــة العالمیـة ال یـتم إال بالتعــاون وتوحیـد الجهــود فـي مواقــف * 

  .كثیرة 

   ):واحدة دقیقة(الخطوة الثامنة

 تقـــوم إحـــدى الطالبـــات بطـــرح ســـؤال علـــى درجـــة مـــن الـــصعوبة بحیـــث یثیـــر قـــضیة صـــعبة إمـــا -

هـل لفرقــة العــرب : لهــا عالقـة بموضــوع الـدرس، وهــذا الـسؤال هــواجتماعیـة أو اقتــصادیة أو ثقافیـة 

  وعدم توحدهم أثر على اللغة العربیة وما آلت إلیه من ضعف وتهمیش ؟

  .نعم بكل تأكید:  السؤال المطروح  تجیب المعلمة عن-

كیـف للعــرب أن یوحـدوا جهـودهم ویكثفــوا تعـاونهم للمحافظـة علــى :  تطـرح المعلمـة الــسؤال اآلتـي-

التكنولوجیـا، : غة العربیة وحمایتها مما تتعرض له من تهمیش وتشویه نتیجـة لعوامـل كثیـرة منهـا الل

  والعولمة، وشبكة اإلنترنت، والقنوات الفضائیة األجنبیة ؟

   ):دقیقتان(الخطوة التاسعة

 تطلــب المعلمــة مــن المجموعــات األربــع وضــع حلــول واقتراحــات للقــضیة التــي تــم عرضــها فـــي -

  .سابقة الخطوة ال

  : إجابات المجموعة األولى 
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عدم تدریس اللغات األجنبیـة فـي ریـاض األطفـال والـصفوف األساسـیة األولـى، بـل یبـدأ تدریـسها * 

ًفي المرحلة المتوسطة بعد أن یكون الطالب قد تمكنوا من لغتهم األم دراسة وممارسة ً.  

تقـاء بمـستوى الطـالب علـى صـعید إعادة صیاغة المنـاهج الدراسـیة للغـة العربیـة بمـا یـضمن االر* 

  .الممارسة في الحیاة العملیة، ولیس فقط دراستها في داخل الصفوف

  : إجابات المجموعة الثانیة 

متابعــة صــحة الممارســة اللغویــة فــي جمیــع المــواد الدراســیة ولــیس فقــط فــي مــادة اللغــة العربیــة * 

  .المقررة

  :إجابة المجموعة الثالثة 

  . ال التي تعرض باللغة العامیة وتعمل على تشویه لغة األطفالمتابعة برامج األطف * 

  :إجابة المجموعة الرابعة 

  ). یوم اللغة العربیة( إقامة أنشطة ومهرجانات مدرسیة تدعم اللغة العربیة مثل * 

   ):دقائق ثالث(الخطوة العاشرة 

  والقضیة المطروحة تسمع المعلمة للمجموعات األربع بطرح أسئلة واستفسارات حول الموضوع -

  : وتقوم المعلمة بدورها باإلجابة عن هذه األسئلة التي تطرحها الطالبات

  :سؤال المجموعة األولى * 

  هل لفرقة العرب وعدم اتحادهم تأثیر على ما تعانیه اللغة العربیة من ضعف ؟

تخـــاذ القـــرارات بالتأكیـــد لـــه دور كبیـــر، ألن القـــوة الـــسیاسیة للعـــرب وقـــدرتهم علـــى ا: إجابـــة المعلمـــة

الدولیـة وفرضــها، لــه التــأثیر المباشــر علــى اتخــاذ قـرارات تخــص وتــدعم اللغــة العربیــة، ومــن المثــال 
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اعتمـاد اللغــة العربیـة لغـة رســمیة إضـافة إلــى اللغـات الموجـودة فــي هیئـة األمــم : علـى هـذه القــرارات

  .المتحدة

  :سؤال المجموعة الثانیة * 

ًالغربیــة یعــد عــامال مــن العوامــل التــي تــساعد فــي تــداخل لغـــة هــل دراســة أبنــاء العــرب فــي الــدول 

  ه من لغات في تلك الدول؟نالحدیث لطالبنا مع ما یتعلمو

قــد یكــون هــذا أحــد العوامــل لكــن بــصورة ضــئیلة ویمكــن أن یتطــور أكثــر إذا تــزوج : إجابــة المعلمــة

، فبالتـالي فـإن لغـة األبنـاء طالبنا المبعوثون في الخارج من بنات الدول األجنبیة التي یدرسون فیها

  .ستكون هجینة بین  اللغتین، لكن هذا ال یؤثر بشكل عام

  :سؤال المجموعة الثالثة

هــل شــبكة االنترنــت والمواقــع األجنبیــة ومحركــات البحــث التــي هــي فــي معظمهــا باللغــة االنجلیزیــة 

  تؤثر بشكل مباشر على اللغة العربیة؟

ـــــا: إجابـــــة المعلمـــــة  ـــــر التكنولوجی ــت ســـــالحا ذا تعتب ـــــهًواالنترنـــ ـــي طیات ــــل فــ ــــدین یحمـ ـــــسلبیات  حـ  ال

ــور ٍأبنائنـــا أن یكونـــوا علـــى وعـــي تـــام ونـــضج كـــاف للتعاواإلیجابیـــات، لـــذا علـــى  مـــل مـــع هـــذه األمـ

یجابیاتهـــا وتالفـــي ســـلبیاتها، ألن التواصـــل مـــع الحـــضارات األخـــرى شـــيء مهـــم ، واالســـتفادة مـــن إ

كن ضمن المحافظـة علـى ثوابتنـا وأصـولنا واللغـة واالطالع على ما هو عالمي وجدید أیضا مهم، ل

  .العربیة تأتي على رأسها

  :سؤال المجموعة الرابعة* 
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ًمـــا رأیـــك یـــا معلمتـــي أن یـــضع مخططـــو ومـــصممو المنـــاهج لتـــدریس القـــرآن لغویـــا مـــن الـــصف * 

األول األساسي حتى الثاني عشر، أال نكون بذلك قد زودنا الطـالب باألسـاس اللغـوي المتـین الـذي 

  .ال یهزه ما یتعرض له من شدائد

ن أتقنـه ي مـا إاقتـراح رائـع، ألن القـرآن الكـریم یحمـل مـن البیـان واإلعجـاز اللغـو: إجابة المعلمـة * 

 .الطالب كان له النبع الوفیر والحصن الحصین الذي یزوده باللغة ویصونها لدیه

  

  

   ):واحدة دقیقة(عشرة  الحادیة

  :يتطرح إحدى الطالبات السؤال اآلت

  ها؟ عللي إجابتك؟نها أم تعارضینما رأیك فیما فعلته الحمامة المطوقة ؟ هل توافقی

   ):دقائق ست(عشر الثانیة

 تراجـــع المعلمـــة مـــع الطالبـــات مـــا هـــو موجـــود فـــي دفتـــر التحـــضیر للتأكـــد مـــن تحقیـــق الطالبـــات -

  : ًلألهداف الموضوعة مسبقا، وذلك عن طریق طرح األسئلة اآلتیة

  هذه القصة؟عددي عناصر *

  ًاستنتجي من القصة قیما وفضائل اجتماعیة؟*

  ًاقترحي عنوانا آخر للقصة؟*

  حللي األفكار الواردة في القصة؟*

  لخصي القصة بلغتك وبعبارات معبرة؟* 

  لو كنت الحمامة المطوقة ، ماذا كنت ستفعلین؟* 
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  ما رأیك بموقف الجرذ مع الحمامة المطوقة؟* 

  راب مع الحمامة المطوقة ؟أعط مثاال على سلوك الغ*

  هات حكمة أو بیت شعر یعبر عن موقف الجرذ والحمامة المطوقة؟     *

   ):دقیقتان(عشرة  الخطوة الثالثة 

  : الحصة من أفكار، وهي كاآلتي في دار عما ملخص كتابة الطالبات من المعلمة  تطلب-

  .  مواصفات القائد الممیز-

  .جموعات تؤدي إلى القوة فوائد التعاون والوحدة بین الم-

  .  اإلیمان بالقضاء والقدر-

  .  الصدیق وقت الضیق-

  . اإلیثار یرفع من قیمة الشخص أمام اآلخرین-

  .  الضعفاء یستطیعون أن یقدموا الكثیر رغم ضعفهم-

  . سرعة البدیهة تنقذ في المواقف الطارئة-
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  برة األسئلة السااستراتیجیةالخطة التدریسیة وفق 

  :السابرة أوال تعریف األسئلة
بقــصد مــساعدته علــى , األســئلة الــسابرة هــي األســئلة التــي یبنیهــا المعلــم علــى إجابــة الطالــب      

ومــن خــالل األســئلة , ًإعــادة النظــر فیهــا مــن أجــل تحــسینها أو تطویرهــا لتكــون أكثــر دقــة وتفــصیال

ــم الطالــب علــى إعــادة النظــر فــي تفكیــر ه، وتطــویر عباراتــه إذا كانــت اإلجابـــة الــسابرة یــساعد المعل

 علـــى التفكیـــر لبـــة والـــسؤال الـــسابر یطـــرح لتـــشجیع الط.التـــي یقـــدمها الطالـــب غیـــر مرضـــیة للمعلـــم

مـــن خـــالل ,  للتعبیـــر عـــن أنفـــسهم بـــصورة أوضـــح ، وذلـــكبـــصورة أعمـــق فـــي اســـتجاباتهم األولیـــة 

اد الحلـول للمـشكالت والعقبـات التـي تنمو لدیهم مهارة المرونة فـي إیجـ, بةتعدیل المعلم إلجابة الطل

ـــم أن األســـئلة الـــسابرة ال یمكـــن  تـــواجههم عنـــد حـــل المـــسائل وتطبیـــق القـــوانین، مـــع مالحظـــة المعل

,  أثنـــاء التحـــضیر توقـــع بعـــض مـــسارات األســـئلة الـــسابرة فـــيوبالتـــالي البـــد للمعلـــم, تحدیـــد مـــسارها

. وضـوع الـتعلم وجوانبهـا المتـصلة بهـااعتمادا على معرفته بالمستوى المعرفي للطالب عن المادة م

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/39650  
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  :السابرة كیفیة خطوات التحضیر بأسلوب األسئلة  

  :    یتضمن التحضیر ضمن هذا الخطوات اآلتیة 

  . السلوكیة  تحدید األهداف : ًأوال

  .التعلیمیة التي سیتم استخدامها في الحصة الوسائل  تحدید :ًثانیا

  : التدریس وتتمثل في مراحل محددة هي تحدید إجراءات: ًثالثا 

  :التمهید الدرس: المرحلة األولى

ویتم ذلك من خالل أنشطة أو أسئلة تمهیدیة یرى المعلـم أنهـا تعمـل علـى التهیئـة الحـافزة للبـدء     

  .  بموضوع الدرس

   :عرض الدرس: المرحلة الثانیة

ة والمفاهیم والمبـادئ والتعمیمـات التـي یتـضمنها  األفكار الرئیسبعرض    ویقوم المعلم من خاللها 

الـدرس، ویــتم عرضـها باســتخدام أسـلوب األســئلة الـسابرة، وكــذلك یـتم مــن خاللهـا اســتخدام الوســائل 

  . ًالمتعددة التي تساعد المعلم على تحقیق األهداف المنشودة التي تم تحدیدها مسبقا

  :التقویم: المرحلة الثالثة 

ــم مــن خاللهــا بتوجیــه أســئلة متعــددة المــستویات ، لتــشكل إجابــات   و  الطــالب التغذیــة یقــوم المعل

 Cruickshank&Bainer&Metcalf,1995)(نجازه من أهداف الراجعة لما تم إ
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  أسلوب یة باستخداملتدریسالخطة ا

  األسئلة السابرة
             التاسع المتوسط:الصف

  اللغة العربیة: ادةالم
             ماسح األحذیة :الدرس
  : والتاریخ الیوم
   :السلوكیة األهداف : ًأوال

  :بعد االنتهاء من الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن 

  ). الشخصیات- األحداث-المكان(  تذكر العناصر األساسیة للقصة التي قرأتها-

  . تستنتج مغزى القصة -

  . وغیره توازن بین موقف الكاتب-

  . تتحدث عن مغزى القصة -

  . تصف شخصیات القصة من خالل المواقف التي استمعت لها-

  .  تشكر اهللا على ما تعیش فیه من نعمة في وطنها-
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  .ٕ تمتدح معاونة المحتاجین وارشادهم -

  .    تتأسى بالمجتهدین وأهل الطموح-

  .  تحدد معالم شخصیة كل من الكاتب والصبي-

  .انب االقتصادیة في القصة  تستنتج الجو-

  . تحلل بعض التعبیرات الخیالیة -

  .  تجیب عن أسئلة حول فقرة استمعت إلیها-

ً تقرأ فقرة من القصة مراعیة صحة ضبط الكلمات - ً.  

  . تطرح أسئلة سابرة على معلمتها وزمیالتها -

   :التعلیمیة الوسائل : ًثانیا
  .  مسجل وشریط تسجیلي -

  : التدریس تإجراءا: ًثالثا 
  :تمهید الدرس

"  الجنوبیة وتوضح موقع عاصمتها أمریكا    تبدأ المعلمة بعرض خریطة تبین دولة بیرو في 

  ".لیما

  : تطرح المعلمة األسئلة اآلتیة 

  أین تقع دولة بیرو؟ - ١

 هل هي في أمریكا الشمالیة أم أمریكا الجنوبیة ؟ - ٢

  ؟" بیرو"ما عاصمة  - ٣

  :عرض الدرس
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ًتنبه المعلمة طالباتها باالسـتماع إلـى الـشریط، حیـث قامـت المعلمـة مـسبقا ): ذجیةالقراءة النمو (-

بتــسجیل الــدرس بـــصوتها بأســلوب معبــر، وتطلـــب المعلمــة مــن الطالبـــات االســتماع إلــى األحـــداث 

حتـى یتــسنى لهـن اإلجابــة عـن األســئلة التـي ســتطرحها المعلمـة بعــد االنتهـاء مــن االسـتماع للــدرس 

  ). القصة(

تطلـب المعلمـة مــن الطالبـات قـراءة الــدرس قـراءة جهریـة، بحیــث تعـین طالبــة : )ءة المحاكــاةقـرا( -

  .وتحدد لها فقرة لقراءتها، بینما باقي الطالبات یستمعن لها

  :  توجه المعلمة األسئلة اآلتیة للطالبات -

  ما رأیك في القصة ؟ :  السؤال

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  لقیم التي ركزت علیها القصة؟ما ا* 

  هل یمكن طرح عنوان آخر للقصة؟* 

  .من خالل القصة السابقة استنتجي عناصر القصة* 

  قارني بین حیاة الصبیة في البیرو وحیاة الصبیة في الكویت ؟:  السؤال

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  هل تتفقین مع الكاتب في دعمه للصبي؟ * 

ًكنــت وزیــرة  للتنمیــة االجتماعیــة وأعطیــت ملیــون دینــار كــویتي لــدعم ذوي الــدخل المحــدود، لــو  *  ِ

  ماذا تقترحین من مشاریع؟ 

  ِما وجهة نظرك في دعم األغنیاء للفقراء في المجتمع؟ * 
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ـــشكلة األطفــــال *  ـــل مـ ـــن أن تــــساهم فــــي حـ ــــة أو خاصــــة یمكـ ًأعطــــي مثــــاال علــــى جهــــات حكومی

  المتسولین في الشوارع؟

  حللي شخصیة الكاتب ؟: سؤالال 

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  ًهل كان الكاتب متشائما؟ وكیف؟* 

  ًهل كان الكاتب متفائال؟ وكیف؟* 

  أین ترى الفكر العمیق لدى الكاتب؟* 

  ما القیم التي ركز علیها الكاتب؟* 

  هل تتفقین مع الكاتب في نظرته وفكره الرأسمالي؟* 

  تقادك ألفكار الكاتب؟ما ان* 

  هل لك أن تعبري عن شخصیة الكاتب بفقرة قصیرة؟* 

  ما رأیك في شخصیة الصبي ؟: السؤال

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  ًهل كان الصبي متشائما؟ وكیف؟* 

  ًهل كان الصبي متفائال؟ وكیف؟* 

  ماذا تستنتجین من تعلیم الصبي نفسه ؟* 

  ا دار من حوار بین الصبي والكاتب؟ما رأیك في م* 

قارني بین أسلوب الكاتـب فـي العطـف علـى المحتـاجین وبـین مـا عرفنـاه وتعودنـاه فـي : السؤال 

  حیاتنا الیومیة ؟ 
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  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  ما المهنة التي یتقنها الصبي؟* 

 عنـدما یطلـب المـساعدة تكـون ردة فعـل تخیلي لو أن كل طفل مـن أطفـال مدینـة لیمـا المتـسولین* 

  جمیع السیاح مثل كاتبنا الكریم، ماذا سیحدث؟  

  ماذا كان یهدف الكاتب من مشاركة الصبي؟* 

  ما رأیك بموقف الكاتب؟* 

مــن خــالل مــا دار مــن حــوار بــین الكاتــب والــصبي اســتنتجي الفائــدة االقتــصادیة التــي : الــسؤال 

  قدمها الكاتب للصبي ؟

  : لسؤال األسئلة السابرة اآلتیة یتبع هذا ا

  ًهل كان الكاتب مؤیدا للرأسمالیة أم ال؟ وكیف عرفت؟* 

مــاذا قـــصد الكاتــب مـــن المقارنــة التـــي عرضـــها للــصبي بـــین الحیــاة قبـــل عهــد الـــرئیس بالونـــدي * 

  والحیاة في عهد الرئیس بالوندي؟

  ما قاله الكاتب عن الرأسمالیة ؟ما رأیك فی* 

 ؟ النص السابق المواقف التـي تـدل علـى أن الكاتـب مـن أنـصار الرأسـمالیةاستنتجي من:السؤال

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  حللي مقارنة الكاتب للرأسمالیة مع الشیوعیة؟* 

   إظهار الجوانب السلبیة فقط للشیوعیة؟نبماذا تفسری* 

   ما مبادئ اتفاق الشراكة الذي عقده الكاتب مع الصبي؟  * 

  ما رأیك باتفاق الشراكة الذي عقده الكاتب مع الصبي؟ * 
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  ما رأیك في شخصیة الكاتب ؟: السؤال * 

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  فیم یتمثل الجانب اإلنساني من شخصیة الكاتب ؟* 

  إذا أردت أن تستفیدي من شخصیة الكاتب كإنسان ماذا تأخذین منها ؟* 

رة لشركة تجاریة وصاحبة قرار بما ستقوم به الشركة من أعمال، كیف لك أن لو كنت مدی* 

  تستفیدي من شخصیة الكاتب كخبیر اقتصادي؟ 

  استنتجي الجوانب االقتصادیة في القصة؟: السؤال* 

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  ما العرض التجاري الذي عرضه الكاتب على الصبي ؟* 

  یجابیة للرأسمالیة للصبي ؟أبرز الكاتب الجوانب اإلیف فسري ك* 

  ما رأیك فیما أشار إلیه الكاتب عن الرأسمالیة ؟ هل تتفقین معه أم تعارضینه مبررة إجابتك؟* 

  كیف سینافس الصبي زمالءه  في المهنة ؟* 

  :التقویم
   رتبي ما أمتعك من القصة من أفكار حسب تأثیرها في نفسك؟-  

  اتب عن غیره بما قدم من عون؟ فیم اختلف الك-

  ؟) الشخصیات- األحداث-المكان(   عددي العناصر األساسیة للقصة التي قرأتها-

   استنتجي المغزى الذي ترمي إلیه القصة؟-

   تخیلي أنك في موقف الكاتب، قارني بین موقفك وموقف الكاتب؟-

  ٍ تحدثي عن ثالث أفكار وردت في القصة؟-

  ن خالل موقفه مع الصبي؟ حللي شخصیة الكاتب م-
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   حللي شخصیة الصبي من خالل موقفه مع الكاتب؟-

  وواقع األطفال في مدینة الكویت؟" لیما" قارني بین ما تم وصفه عن أطفال مدینة -

   ما رأیك في تقدیم المعاونة للمحتاجین؟-

   لخصي قصة الدرس في فقرة واحدة؟-

  ها ومضمونها؟ً اقترحي عنوانا آخر للقصة یتالءم مع أحداث-

   اروي قصة قصیرة مشابهة في المغزى والمضمون؟-
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  أسلوب یة باستخداملتدریسالخطة ا

  األسئلة السابرة
             التاسع المتوسط:الصف
  اللغة العربیة: المادة
             الحمامة المطوقة :الدرس
  :والتاریخ الیوم

  : السلوكیة األهداف
  :بعد االنتهاء من الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن 

  .القصة من المستفادة والفضائل تذكر القیم .١

  .الموضوع في ورودها حسب مرتبة القصة تلخص أحداث .٢

  .والرخاء الشدة في اآلخرین مع التعاون تؤثر .٣

  .الشكل مضبوطة سلیمة قراءة الموضوع من فقرة تقرأ .٤

  .القصة عناصر مكملة تامة صیاغة في تكتب .٥

  .الشرك من ورفیقاتها المطوقة نجاة كیفیة عن -زمیالتها أمام- فصیحة بلغة تتحدث. ٦

  .تطرح أسئلة سابرة على معلمتها وزمیالتها . ٧

   :التعلیمیة الوسائل
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  .  كتاب كلیلة ودمنة-

  : التدریس إجراءات
  :تمهید الدرس

  . هو قصة من كتاب كلیلة ودمنةتخبر المعلمة الطالبات بأن درس الیوم* 

  .تحضر المعلمة نسخة من كتاب كلیلة ودمنة لتطلع علیه الطالبات* 

  .تقدم المعلمة للطالبات نبذة عن كتاب كلیلة ودمنة* 

  :عرض الدرس
ً أنها ستروي قصة الحمامة المطوقة وعلیهن االستماع جیدا، ألنها  إلى تنبه المعلمة الطالبات-

  .ة من األسئلة حول تلك القصةستطرح علیهن مجموع

ق وحركات مناسبة، مع التنویع في یة قصة الحمامة المطوقة بأسلوب شائ تقوم المعلمة بروا-

  .مستوى نبرة الصوت لتجذب انتباه الطالبات، واالحتفاظ بتركیزهن معها

  :  توجه المعلمة األسئلة اآلتیة للطالبات -

ن الشعراء واألدباء إلى جعل قصصهم على لسان یلجأ الكثیر م:  عللي ما یأتي : السؤال 

  الحیوانات؟

  :یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  كیف یمكن لهذا األسلوب أن یساعد في إیصال األفكار المقصودة؟* 

  ًما رأیك باتخاذ الحیوانات رموزا ألشخاص معینة؟* 

ثر في تبني هذا األسلوب؟ وكیف هل یمكن أن یكون النفتاح العرب على الثقافات األخرى األ* 

  ذلك؟
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قراءة القصص ذات المعاني واألفكار مكن لهذا األسلوب ترغیب األطفال في فسري كیف ی* 

  القیمة ؟ 

  :ًأعط مثاال من القصة على ما یناسب األقوال اآلتیة:  السؤال 

  دا  رت آحإ         واذا افترقن تكسًتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا      :  القول األول

  :یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  صفي وقوع الحمامات في شباك الصید؟* 

  فسري كیف علت الحمامات والشبكة في الجو؟* 

  ماذا تستنتجین من رباطة جأش الحمامة المطوقة ودعوتها للحمامات باإلقالع بالشبكة؟* 

  ما رأیك في موقف الحمامة المطوقة؟ * 

  ."الحذر ال یمنع القدر : "القول الثاني

  :یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  ممن طلبت الحمامة المطوقة المساعدة إلنقاذها وزمیالتها من الشباك؟* 

  فسري استغراب الجرذ من وقوع المطوقة في شباك الصیاد؟* 

وقة في شباك حاكي موقف المطوقة والجرذ في ما دار بینهما من حوار یبین سبب وقوع المط* 

  الصیاد؟

  هل تؤیدین تعلیل الحمامة المطوقة لوقوعها في شباك الصیاد؟ ولماذا؟ * 

  ."الصدیق وقت الضیق: "القول الثالث 

  :یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

  لماذا توجهت المطوقة للعمران؟* 
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  استنتجي حكمة المطوقة من صداقتها للجرذ؟* 

  على الجرذ بقطع عقد سائر الحمام قبل عقدها؟فسري إصرار المطوقة * 

  ٕما رأیك في موقف الحمامة واصرارها على الجرذ بقطع عقد سائر الحمام قبل عقدها؟  * 

  ما الذي دعا الغراب إلى مراقبة الصیاد ؟:  السؤال

  :یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة 

   لماذا كان الغراب یراقب الصیاد بصمت؟ -

  اد الغراب إخافة الصیاد ؟ هل أر-

   فسري عدم تحذیر الغراب للحمامة المطوقة من الفخ الذي نصبه الصیاد؟-

   هل أنت مع ما قام به الغراب أم ال ؟ ولماذا ؟-

  استنتجي ثالث خصائص القائد الممیز من سلوك المطوقة؟: السؤال 

  :  یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة

  وقة على الذكاء؟ وكیف ذلك؟هل یدل سلوك المط* 

  ًوضحي موقف المطوقة من بدء الجرذ قطع عقدتها أوال؟ على ماذا یدل موقفها؟* 

  عللي مشورة المطوقة لزمیالتها للتوجه إلى العمران؟ * 

مــا رأیــك فــي ســلوك المطوقــة بتسلــسل منــذ وقوعهــا بالــشباك إلــى حــین الــتخلص منهــا؟ مبــررة مــا * 

   من آراء؟نتطرحی

 مـــع جـــرذ، رغـــم ضـــعفه وقلـــة حیلتـــه مقارنـــةفة التـــي تـــستنتجیها مـــن صـــداقة المطوقـــة للمـــا الـــص* 

  حیوانات آخرین؟
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ما رأیك في ما قامت به الحمامة المطوقة، وسلوكها كقائد، هل أنت مؤید لما قامت : السؤال 

  به ؟ برري إجابتك ؟

  : یتبع هذا السؤال األسئلة السابرة اآلتیة

  ة أن تحفز روح التعاون والعمل الجماعي؟فسري كیف استطاعت المطوق* 

  أین تظهر الحنكة وسرعة البدیهة لدى المطوقة؟* 

  ما رأیك في عالقتها مع الجرذ من جهة، ومع الغراب من الجهة األخرى؟ برري إجابتك؟* 

  لماذا أشارت المطوقة على الجرذ أن یبدأ بعقد صدیقاتها أوال ثم یرجع لعقدها ؟: السؤال

  : ؤال األسئلة السابرة اآلتیة یتبع هذا الس

   هل كرهت قرب الجرذ منها ؟-

   كیف یظهر إحساس القائد في هذا الموقف؟-

   ما رأیك في موقف الجرذ مع الحمامة المطوقة وزمیالتها؟ -

   تقوم المعلمة بقراءة الدرس قراءة جهریة أمام الطالبات ):القراءة النموذجیة (-

علمة من الطالبات قراءة الدرس قراءة جهریة، بحیث تعین في كل تطلب الم: )قراءة المحاكاة(  -

  .مرة طالبة وتحدد لها فقرة لقراءتها، بینما باقي الطالبات یستمعن لها

  .   تطلب المعلمة من الطالبات التدرب على قراءة الدرس في المنزل-

  : تستأنف المعلمة طرح األسئلة على الطالبات

   أنها سببت لك المتعة عند قراءة قصة الحمامة المطوقة ؟ما األمور التي تظن: السؤال

  :تطرح المعلمة األسئلة السابرة اآلتیة 

  تحدثي بفقرة قصیرة عن أسلوب الكاتب ؟* 
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  ما رأیك فیما استخدمه الكاتب من تركیبات لغویة في القصة ؟* 

  قارني بین سرد القصص بطریقة أحداث عادیة، وطرحها على لسان الحیوانات؟* 

  :صفي شعور المطوقة في المواقف اآلتیة : السؤال 

خاذلن في المعالجة، وال تكن نفس إحداكن أهم إلیها من نفس صاحبتها، تال ت:  قالت المطوقة -

  .ولكن نتعاون جمیعا، ونقلع الشبكة، فینجو بعضنا ببعض 

  : تطرح المعلمة األسئلة السابرة اآلتیة -

   فسري قول المطوقة ؟-

   مكان المطوقة، كیف كنت ستتصرفین في مثل هذا المأزق ؟ لو كنت في-

   استنتجي المبدأ الذي ترسخه المطوقة بقولها هذا؟-

   :التقویم
  العمران؟ نحو االتجاه رفیقاتها إلى المطوقة ما الحكمة من طلب*

  اآلخرین؟ قبل عقدتها الجرذ یقرض أن المطوقة عللي رفض* 

  عددي عناصر هذه القصة؟*

   وفضائل اجتماعیة؟ًان القصة قیماستنتجي م*

  ًاقترحي عنوانا آخر للقصة؟*

  حللي األفكار الواردة في القصة؟*

  لخصي القصة بلغتك وبعبارات معبرة؟* 

  لو كنت مكان الحمامة المطوقة ، ماذا كنت ستفعلین؟* 

  ما رأیك بموقف الجرذ مع الحمامة المطوقة؟* 

  المطوقة ؟ مثاال على سلوك الغراب مع الحمامة يأعط*
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   حكمة أو بیت شعر یعبر عن موقف الحمامة والحمامة المطوقة؟     يهات*

  هل أنت مع الحمامة المطوقة فیما قامت به للتخلص من الشباك ؟ ولماذا؟* 

   طریقة أخرى كان من الممكن أن تساعد الحمامة المطوقة على التخلص من الشباك؟اقترحي* 

  قائمة محكمي أدوات الدراسة

   
 
  
  

  
  

  التخصص    االسم
  مناهج وطرق تدریس  الدكتور غازي جمال خلیفة

  إدارة تربویة  الدكتور عباس مهدي الشریفي
  الفروانیةمدیرة التوجیه للغة العربیة   مریم المهندي. أ
  موجه لغة عربیة  أبو الیزید حسن. أ
  موجه لغة عربیة  غزوان رسالن.أ
  موجه لغة عربیة  مصطفى الشرقاوي. أ
  موجه لغة عربیة  ر اهللا نجالء جا. أ
  موجه لغة عربیة  منى اسماعیل . أ
  موجه لغة عربیة  مجدي محمدي. أ
  موجه لغة عربیة  عدنان جسار. أ
  موجه لغة عربیة  طارق العنزي. أ
  موجه لغة عربیة  طمة العدوياف. أ
  موجه لغة عربیة  مهدي عبد العلیم. أ
  موجه لغة عربیة  هناء الكیالني. أ
   لغة عربیةمدرس  لشویبحامد ا. أ
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