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محوسب في تنمية مهارات اإلعراب لدى أثر التعلم الخصوصي باستخدام برنامج تعليمي 

 طالب الصف التاسع في محافظة إربد

 إعداد

 منقذ عبدالرحمن طه خصاونه

 إشراف

 األستاذ الدكتور عبد الحافظ محمد سالمة

 ملخصال

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر التعلم الخصوصي باستخدام برنامج تعليمي محوسب في 

تنمية مهارات اإلعراب لدى طالب الصف التاسع في محافظة إربد, ولتحقيق هذا الهدف صمم الباحث 

وأعد اختبارًا يقيس مهارات اإلعراب لدى الطالب, تم  برنامجًا محوسبًا من نمط التعلم الخصوصي,

( طالبًا, تم اختيارها قصديًا من مدرستين, وتم 77أكد من صدقه وثباته, تكونت عينة الدراسة من )الت

( طالبًا, ومجموعة تجريبية 39توزيعهما عشوائيًا إلى مجموعتين هما: مجموعة ضابطة بلغ عددها )

 ( طالبًا.38بلغ عدد أفرادها )

اسة عن النتيجة اآلتية: عدم ( كشفت الدر ANCOVAباستخدام تحليل التباين المصاحب )

( في مهارات اإلعراب بين المجموعة الضابطة ≤0.05وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية عند )

 والتجريبية.

 : التعلم الخصوصي, برنامج محوسب, مهارات اإلعراب.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at inquiring the effect of Tutoring learning by using an 

educational computerized Program  in developing grammer skills for ninth grade 

students in Irbid governorate. To achieve this goal the researcher designed a 

computerized program using tutorial mode. A test was constructed to measure the 

studentsʼ  grammer skills, itʼs validity and reliability were assured. The sample of 

the study was chosen purposively which consisted of (77) students distributed 

randomly into two schools, controll group and experimental group: Acontroll group 

consisted of (39) students and an experimental consisted (39) students. 

Using ANCOVA, the study revealed the following result: There were no 

significant differences in grammer skills between the two groups. 

Keyword: Tutorial mode, computerized program, grammer skills. 
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 األول الفصل

 وأهميتها دراسةال خلفية

 مقدمة

جميع نواحي الحياة ومن ضمنها  تشمل ،بالتكنولوجياغير مسبوقة  تطورات العالم يشهد

ق التدريس ائطر عن البحثإلى  أدىوهذا  تجاهلهوصار صعبًا على التربويين  التربية والتعليم

األسلوب  أهمها وأساليب عديدة جديدة ،الطلبةفأصبح هناك طريقة إعتيادية يدرس بها  ،الجديدة

 ملمهاراته يةنممو الطلبةشاحذة ألذهان  ،ةوبصري ،صوتية ،مثيراتوما يحمله من  ،التكنولوجي

  .إن ُأحسن استخدامها ،كافة في المواد الدراسية

ويسعى جاهدًا أن يجد سباًل مريحة في  ،التطورفاإلنسان منذ وجد على األرض يبحث عن 

 ،التعليملما له من أثر في تسهيل  ،عنهوقد وجد في الحاسوب ما كان يبحث  ،وتعليمه ،معاشه

 . في المدرسة وفي البيت على السواء ،الطلبةوتيسيره لكثير من 

الحاسوب والمعلوماتية مادة ووسيلة في مناهج وكان من أهم مالمح التطوير أن أصبح 

وكان من أهم مالمح التطوير أن أصبح الحاسوب والمعلوماتية مادة ووسيلة   ,التعليم التقني المطور

( أن التعليم يجب 2009اسماعيل, جدعون, وغمراوي ) ذكر فقد  ،في مناهج التعليم التقني المطور

 ،له غاية ورسالة يؤديها, حتى يتمكن الدارس من إنتاج المعرفة أن يلعب دورًا قياديا, وال بد أن تكون

 ،وهو ما يعني إدخال التكنولوجيا في التعليم ،وهذا ما الضروف والتغيرات العالمية والمحلية

 وتوظيف التقنيات في االستراتيجية التربوية, وجعلها على قائمة أولويات التربية وخططها. 
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مما يتيح لكل فرد أن يتعلم حسب  ،أدائهويسمح الحاسوب للمتعلم ان يعمل وفقًا لمعدل  

ولذلك تسابقت المؤسسات التعليمية والتربوية في إيجاد وسائل  ،ذاتيًاوأن يتعلم تعلمًا  ،مقدرته

أن هذا من شأنه أن يسهل على ( 2007ويذكر جبر) ،الدراسيةتكنولوجية تعليمية داعمة للمادة 

 .وأدائهما معا ،بدورهماوان يرتقي  ،المنشودةعلم والمتعلم تحقيق األهداف الم

من حيث توفير الوقت  ،والتعلموتؤدي الوسائل التكنولوجية دورًا هامًا في عمليتي التعليم  

وتسهم في زيادة ثقة المتعلم بنفسه وبإمكانها التغلب على كثير من  ،وللمتعلموالجهد بالنسبة للمعلم 

وتساعد على التخلص من بعض المشكالت  ،التربويةالمشكالت التي تواجه العمل في المنظومة 

 (.2013, سالمة)كعقدة الخوف والخجل في نفس المتعلم 

وتسهل التواصل  ،لبةوالطوتزداد أهمية التكنولوجيا في أنها تعزز التواصل بين المعلمين 

 معمروذكر  .داخل الصف الدراسي والمتعلم كما أنه يزيد من فاعلية المعلم ،أنفسهمبين الطلبة 

وتجعل الطالب يعيش في أجواء قريبة  ،الطالبترسخ الدروس في أذهان بأنها تعمل على  2005))

 ينتقل به والصورة،ووجود الصوت  ،وشائقة عن العرض بطريقة ممتعة فضاًل ،الدرسمن موضوع 

انه يوفر لمستخدميه  ، كماأفضلشكل بالتعلم  للطلبةويتيح  ،اإليجابيلدور السلبي إلى الدور من ا

 .وعدم التأخر عن روح العصر ،التقنيةالدخول إلى عالم 

 التدريس وأساليب المناهج شملت وتعديالت تغييرات إجراءفي  الحاسوب وقد أسهم
 تشغيل مثل( 2005, أحمد) مهاراتال بعضمن حيث تمكين المعلم من  ،المدرسين وإعداد

وأتاح  ،التعليميةوكيفية تقويم البرامج الحاسوبية  ،الحاسوبية والبرامج ،التعليمية والمواد ،األجهزة

 .وتنمية عمليات العقل لديه ،الفكريله التجديد 
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ويستخدم نمط التعلم الخصوصي في التعليم بإنتاج مادة تعليمية محوسبة تقدم للطالب, 

تعتمد هذه البرمجية التعلم الذاتي من دون مساعدة المعلم, او وجوده, وهو ما ذكره )عفانة والخزندار 

لة ( حيث يسهل على الطالب تعلم الوحدة الدراسية, ومعرفة أهدافها, وعرض األمث2005والكحلوت ,

 التوضيحية, من خالل استراتيجية خذ و أعط, وهي تقديم األسئلة الالحقة للمادة, وتحليل استجاباته. 

وقد أوجد هذا التطور مصطلحات تربوية  ،جدًا التكنولوجيا سريعإن التطور في ميدان 

ربط وي ،جيدوإن التركيز على اللغة العربية في هذه األنشطة " التدريس،وأحدث ثورة في  ،جديدة

وربط العلوم بعضها  ،التقبلويكون وسيلة فعالة لإلسراع في عملية  ،الثقافيالمتعلم بواقعه وبإرثه 

 (. 70, 2009, دعمس" ) ببعض

 الدراسة مشكلة

وبها تدرس المواد التعليمية في المنهاج  وإجتماعية،للغة العربية مكانة دينية إن 

 العربية،وقد تعرف الباحث إلى مشكالت تواجه الطلبة عند تدريس اللغة  األردني،

 معلمًا للغةوذلك خالل عمل الباحث  ،وعدم مقدرة الطلبة على اإلعراب وقواعدها،

األمر الذي دفع الباحث إلى العمل على إعداد برنامج تعليمي محوسب من نمط  العربية،

وتمشيًا مع توصيات الدراسات  وتسهيله،ب التعلم الخصوصي قد يساعد في تعلم اإلعرا

(. 2007) والسهلي(. 2004) ورواشدة(. 2003) رايدةالج (.2003) سالمة اآلتية مثل: 

بإجراء مزيد من البحوث حول  (2003)فقد أوصت دراسة سالمة  (.2009) والعمري

استخدام بعض التقنيات الحاسوبية الحديثة في التعليم في جميع المراحل ومختلف المواد 

 ،بالحاسوبتعلق األطفال في هذه المرحلة العمرية  منالباحث  الحظه ماوفضاًل ع الدراسية،

لقواعد اللغة العربية  لطلبةمن الباحث في تسهيل تعلم ا ورغبة .وإتقانهم الستخدامه ،وبرمجياته

 .بالتكنولوجيا مهاودمج تعل
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها

 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي

فااي تنميااة المهااارات اإلعرابيااة لاادى طااالب  الخصوصااي المحوسااب اسااتخدام الااتعلم أثاار مااا

 التاسع؟الصف 

 :تيةاختبار الفرضية الصفرية اآل تم سؤالالعن هذا  ولإلجابة

, فاي المهاارات اإلعرابياة    (   ≤ 0.05)عندد مسدتوى  فروق ذات داللة احصاائية  دتوج ال

 .مقارنة بالطريقة اإلعتيادية للتعلم الخصوصي المحوسبتعزى ( عراباإلو, اإلعرابيضبط ال)

 الدراسة أهمية

ومن الممكن أن تفيد الباحثين في إجراء  ،اإلعرابرفع مستوى تحصيل الطالب في  

 .نمط العلم الخصوصيدراسات الحقة عن التدريس بواسطة 

      تعليماي محوساب قااد    برنااامج ضاافة ومان المؤمال أن تفياد هااذه الدراساة المعلماين بإ

 .عند بعض المعلمين اإلعرابستخدم في تدريس ي

    والمهاارات   ،العربياة غاة  ومن المتوقع أن يساهم في تسهيل تعلم الطاالب لقواعاد الل

 .اإلعرابية

  برنامج حاسوبي ذي عالقة بتادريس  بتزود واضعي المناهج والكتب المدرسية  وقد

 .اإلعراب
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           وقد تثبت إمكانية استخدام الحاساوب فاي تادريس اللغاة العربياة أساوة ببااقي الماواد

 .التعليمية

 المصطلحات تعريف

متضمنة مجموعة من  مترابطة،بطريقة  تعليمية مصممة اتوحد: برنامج تعليمي محوسب

الخبرات,من األنشطة والوسائل واألساليب المتنوعة, يتم عرضها باستخدام الحاسوب, بهدف تدريس 

 (2008,8موضوع ما ) صيام, 

 ةجاذباا ،تعليميااةثقاادم فااي صااورة مااادة    ،حاسااوبيةمكونااات  الباحااث إجرائيااا بأنااه   ويعرفااه

وهو البرنامج التعليماي المحوساب   , في قواعد اللغة العربية درس معين افتحقيق أهد غايتها,للمتعلم

 .من نمط التعلم الخصوصي الذي سيعده الباحث ألغراض هذه الدراسة

تعليمى يقدم كوحدات  برنامجبأنه “الدين ويعرفه ناظم  :التعلم الخصوصي المحوسب

وتقديم تغذية راجعة  ،الحاسوبثم تحليل إستجابات الطلبة عن طريق  ،أسئلةيتبعها  ،صغيرة

 .(Nazimuddin ,2014 ,2)" وإظهار الفروق الفردية ،الفرديتسمح للطالب بالعمل  ،للطلبة

التي تحدث بين المتعلم والحاسوب بغرض  ،التفاعليةويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه الطريقة 

 .معرفة اإلجابة الصحيحة على السؤال المطروح مع تلقي تغذية راجعة
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 :المهارات اإلعرابية وهي

 (. 31, 2010, عبداهلل) في آخر الكلمة تقعالتي  العالمة: اإلعرابي الضبط

فااي حالااة اإلعااراب    الحركااة الواجبااة الظهااور علااى الكلمااة المفااردة      الباحااث إجرائيااا بأنااه   ويعرفااه

 .في حالة اإلعراب بالحروف يتغير او يحذفوالحرف الذي  ،بالحركات

 (. 1998,16, الراجحي)  الكلمة لتغير العامل آخرتغير : اإلعراب

والموقاع الاذي تحتلاه داخال     , أو حارف  ,أو فعال , إسم إلى الكلمة تصنيفالباحث إجرائيًا بأنه  ويعرفه

 .الجملة

 الدراسة حدود

 :اآلتيةضمن الحدود  اسةالدر إجراء تم

داخال   رباد الدراسة فاي مدرساتين مان مادارس مديرياة تربياة قصابة إ        تنفيذ تم: المكانية الحدود -

 .محافظة إربد

   .األساسي على طالب الصف التاسع الدراسةإجراء  تم: ةالبشري الحدود -

 راساي األول مان العاام الد   يالميدانية خاالل الفصال الدراسا    الدراسةإجراء تم : الزمانية الحدود -

 .الجامعي والمدرسي( 2016-2015)



7 
    

 

" الباحث وحدة دراسية في مادة قواعاد اللغاة العربياة وهاي وحادة      استخدم: لموضوعيةا الحدود -

 ".النواسخ

 

 الدراسة محددات
 :اآلتيةتعميم هذه الدراسة بالمحددات  يتحدد -

 .الدراسة التي أعدها الباحث ألغراض تطبيق هذه الدراسة أداتيصدق وثبات  دالالت -

التاسااع فااي الماادارس   الصااف بتطبيااق هااذه الدراسااة علااى عينااة قصاادية ماان طااال   اقتصااار -

 .إربد تربية قصبة الحكومية في
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 الثاني الفصل

 النظري والدراسات السابقة األدب

سدديتناول الباحددث فددي هدددذا الفصددل األدب النظددري والدراسدددات السددابقة ذات الصددلة بموضدددوع 

 .وفيما يلي تفصيل لذلك ،الدراسة

 النظرياألدب 

واسدددتخدام البدددرامج المحوسدددبة فدددي  ،التعلددديميتنددداول الباحدددث فدددي هدددذا الجاندددب الحاسدددوب فدددي 

 ،وأهميتددهوالنحددو العربددي  العربيددة،واهميددة اللغددة  وأهميتهددا،اللغددة  الخصوصددي،ونمددط الددتعلم  ،التعلدديم

 :وفيما يأتي تفصيل لذلك. ومفهوم اإلعراب

 الحاسوب في التعليم

وقددد  عاليددة، لفددةتكالسددتخدامه  إال أن ،تجاهلددهعلدديم أثددر ال يمكددن الحاسددوب فددي الت السددتخدام

 .مجهزة بالمختبرات الحاسوبية واألجهزة االلكترونيةالمدارس في عصرنا الحاضر أصبحت 

يختصددر , فدإن الحاسدوب واسددتخدامه فدي التددريس( 2006)  وجمددل ،وناصدر ،القدال وبحسدب

وذلددك عكددس  طلبددةيزيددد مددن دافعيددة تعلددم ال ،وسددائل توضدديح نالمدددة الزمنيددة المعدددة للشددره لمددا فيدده مدد

اسدتخدام الحاسددوب و  ،لبددةألنهدا قددد تسدبب الملددل فدي نفددوس بعدض الط ،الطريقدة االعتياديددة فدي التعلدديم

لمدا فدي ذلدك , اإلبتكاري لدى الطلبة المستوىألنه يرفع  ،في التعليم يزيد من سرعة الطالب في التعلم
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, تفاعدل ووسدائط نوبسبب تسهيله المادة المقدمدة ولمدا يحتويده مد, الدرسمن إثارة اهتمامهم بموضوع 

 .بالمعلومات في الذاكرة واستدعائها عند الحاجة االحتفاظفإنه أيضًا يساعد الطلبة على 

وسدددددعادة  (2002)و النجدددددار والهدددددري وغدددددزاوي ( 2003)ويدددددذكر الهدددددري وغدددددزاوي ويدددددامين 

 :حاسوب في التعليم منهامبررات عدة الستخدام ال(  (2003والسرطاوي 

  يمكدددن مدددن خاللهدددا إنتددداج بدددرامج حاسدددوبية لمدددادة  عاليدددة،أن للحاسدددوب ميدددزات فنيدددة

 تعليمية.

  بل تدريبًا قصيرًا. خاصة،أن استخدام الحاسوب ال يتطلب مهارات 

  وسهولة التعامل معها من أجل تحقيق األهداف. المعلومات،سرعة الحصول على 

 :هناك استخدامات للحاسوب في التعليم حددتها كاآلتي أن (Saini,2014ي )وذكرت ساين

  فيمدددا يخدددد المدددادة تعلددديم المتعلمدددين: ويقدددوم الحاسدددوب بتقدددديم معلومدددات للمتعلددديمن

مدددع مراعددداة الفدددروق  مختلفدددة،وبأشدددكال  متعددددة،ويمكدددن صدددياغتها بطدددرق  ،التعليميدددة

 وقدرة كل منهم على التعلم.  الطالب،الفردية بين 

  التدددرب علددى حددل التدددريب والممارسددة: ويقددوم الطالددب بحددل المشددكالت عددن طريددق

ويكدون ذلدك عدن  المختلفدة،ومدن ثدم ممارسدة وتطبيدق الحلدول فدي المواقدف  المشكلة،

 طريق فهم المضمون وخطوات الحل.



10 
    

 

 المفتدددرض،وقريدددب مدددن العدددالم  متخيدددل،بصدددناعة حددددث  الحاسدددوب المحاكددداة: ويقدددوم 

عنددددما ال يمكددددن  ويسدددتعمل الدددتعلم،ليخددددوض تجربدددة  فيددده،والمندددوي إدخدددال الطالدددب 

 اصطحاب الطالب إلى مكان الحدث الحقيقي.

  وتشددخيد  الطددالب،جمدع المعلومددات عدن تقدديم االرشدداد التربدوي: وذلددك مدن خددالل

إرشددادهم إلدى طريقددة مناسددبة وبعددد ذلدك  الصدحيح،وتحليلهدا بالشددكل علومددات الم هدذه

 لتحقيق اإلنجاز المطلوب.

  يمكدن تقيديم الطدالب بموضدوعية,  التعلديم، وهنداتقييم الطالب: وهو جزء أساسي في

وبوقت أقل, ويكون التقييم شاماًل, ومن عدة جوانب, ألنه يمكن للحاسدوب أن ينظدر 

نظددرة كليددة إلددى الطددالب, ومعرفددة جوانددب القددوة والضددعف لددديهم, وهددو غايددة التعلدديم 

 عالم.وكل ما تصبو إليه مؤسسات التعليم في ال

 الددددوظيفي: وهددددو المشددددكلة الرئيسددددية التددددي تقددددف عائقددددًا فددددي وجدددده  -اإلرشدددداد المهنددددي

الطددددالب, ألنهددددم أحيانددددًا يجدددددون أمددددامهم خيددددارات عديدددددة, وأحيانددددًا ال يجدددددون هددددذه 

الخيددارات, والطددالب فددي هددذه الحالددة بحاجددة إلددى التوجيدده الصددحيح, واإلرشدداد حسددب 

 وق العمل.مقدراتهم, وتعريفهم بالمهن المطلوبة في س

  رفددددع مسددددتوى المعرفددددة لدددددى الطددددالب: ألن الحاسددددوب يحقددددق عصددددر السددددرعة فددددي

 قصدديرة،وبفتددرات زمنيددة  سددريعًا،وألن المعلومددات تتضدداعف  المعلومددة،الوصددول إلددى 

فددإن  للمعلومددات،وبمسدداعدة الشددبكة العالميددة  الكتددب،فيصددعب تجميعهددا عددن طريددق 

 وفي كل المواد. جوانبه، الحاسوب يحقق التكامل المعرفي المقصود من جميع

  وال يمكددددن  الدراسددددية،األبحدددداث العلميددددة: ألن األبحدددداث تحقددددق بعدددددًا تكامليددددًا للمددددواد

وباسددتخدام  للطالددب،ألنهددا تسدداهم فددي تحسددين المسددتوى التعليمددي  عنهددا،اإلسددتغناء 
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فددإن الحواسدديب تسددتطيع البحددث فددي الكثيددر مددن قواعددد  للمعلومددات،الشددبكة العالميددة 

 ع المعلومات لصياغة األبحاث.وجم البيانات،

أن هندددددداك محاسدددددددن  ,Rabab’ah, AbuSeileek( 2007وذكددددددر أبوسددددددلييك, وربابعددددددة, )

 إلستخدام الحاسوب في التدريس وهي:

  نوع واختالف في التمارين المقدمة لتعلم اللغة بشكل عامتتوجد 

  ولكنددده يتقددددم  مجموعتددده،فدددال يعتمدددد الطالدددب علدددى أعضددداء  الفرديدددة،تراعدددي الفدددروق

 وحسب ما يستطيع إنجازه من أهداف. قدرته،وبالتمارين حسب  بالمادة،

  يسدددتطيع الطالدددب  اللغدددة،هنددداك تغذيدددة راجعدددة فدددي البدددرامج الحاسدددوبية المعددددة لتعلددديم

 ه.ئوتصحيح أخطا منها،اإلستفادة 

  يفتقده الكتاب المدرسي. الحاسوب،وجود جو تفاعلي في 

  الدب مدن ويخدرج الط المعلومة،على المعلمين بإيصال الحاسوب يوفر الوقت والجهد

 .الجو الروتيني في المدرسة

واالسدددتفادة منهدددا فدددي تعلدددم  محاكاتهدددا،يدددوفر الحاسدددوب بيئدددة افتراضدددية يسدددتطيع الطالدددب 

 المحادثة والقواعد.

وتعلمددده طريقدددة التعامدددل الصدددحيحة مدددع  التقنيدددة،وبدددين الحيددداة  المدددتعلم،وتقدددوم بجسدددر الهدددوة بدددين 

 المتعدددة،والبدرامج  المختلفدة،والتطبيقدات  الحاسدوب،عدن طريدق  تأتيهومع األفكار التي  المستجدات،
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سهلة الوصول إليه, وبذلك تمكنه من التعامل مع هذا الكدم الكبيدر والمتددفق مدن المعلومدات, وتعطيده 

 جب.أداة يستطيع اإلستفادة منها, عن طريق التحكيم العقلي فيما يجب قبوله, وما ال ي

تتمثل  Cheng) ,2006ومن المساوئ في استخدام الحاسوب في التعليم كما أوردها شينغ )

 في:

  وأن هذه الفقيرة،ما ال تستطيعه المدارس  وهو للمتعلم،أنه يجب توفير حاسوب جديد 

يكون من  الحواسيب،والتكلفة التي ستوضع على  أولويات،وأن هناك  كثيرة،المدارس 

واألسر دخلها قليل في كثير  جدًا،وأن دخل المدارس قليل  الوجوه،األولى صرفها في هذه 

 ولن تهتم بتزويد أبنائها بالحاسوب.  البلدان،من 

  وهو سيكون  دورية،فإنها تحتاج لصيانة  الحواسيب،إذا ما استطاعت المدارس تأمين

 ومكلفًا بطريقة ما. صعبًا،

  بإعباء تدريب  نفسها،فإن المدارس ستلزم  الصيانة،وتوفر  وب،الحاسفي حالة توفر

عطائهم دورات في هذا  الحاسوب،على  والمعلمين، المتعلمين، وان ذلك كله  المجال،وا 

 والتكلفة. المدرسي،سيكون على حساب الوقت 

  فإنها ال زالت بحاجة إلى المزيد من  وتعلمها، اللغة،ويضيف أيضًا على سبيل المثال

 كالكتابة، اللغة،وصعوبة تطبيق ذلك على مهارات  والتعليمية، الحاسوبية،البرامج 

 النها ال تتآلف بشكل أو بآخر مع التطبيقات الحاسوبية. والمحادثة، واالستماع،

  فقد  ،الخطأوليس من السهولة التعامل مع التغذية الراجعة المقدمة للطالب في حالة

 الطالب،ويكون ليس هذا هو الخطأ الذي وقع به  حاسوبيًا،تفترض خطًأ وتقويم بتصويبه 

 ويقصد به صعوبة التعامل مع الموقف المفترض.
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 المحوسبةالتعليمية البرامج 

تدوفر للمدتعلم االنددماج  والدتعلم،وًتعد البرامج المحوسبة ظاهرة تقنية جديدة فدي مجدال التعلديم 

 ,2011) بوبيسدددددددكا و ستويسدددددددا و مدددددددورارووذكدددددددر  التعليميدددددددة،خالت الوسدددددددائط التددددددددريجي مدددددددع مدددددددد

MORARU  & STOICA &POPESCU )  أن اسددتخدام البرمجيددات فدي الصددفوف والمختبددرات

 المدرسية, يوفر للمتعلم بيئة فعالة وكفؤة.

تكمن  في التعليم ( أن الفائدة العظمى من استخدام البرمجياتDalal,2014ويرى داالل )

  :في

 .استغالل وقت الحصد الدراسية 

 .واالهتمام بالفروق الفردية 

 المعروضة،يمكن الطالب من فهم أفضل للمادة  بما واستخدام الصوت والصورة 

 ويختصر وقت الشره.

  وتجعلهم يستفيدون من المعلومات المطروحة. الحصة،وتدخل الطالب في جو 

 ( 2001, سالمة ) :اآلتيناجح يجب مراعاة حاسوبي  برنامج وإلعداد

 .ال بد من تحديد الهدف أو األهداف التعليمية بدقة 

 .أن تكون المادة التعليمية مناسبة لمستوى المتعلمين 

 .الترتيب المنطقي والتدرج من السهل إلى الصعب في عرض المادة التعليمية 
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  تخدم الند المقدم. توضيحية،وعلى وسائل  أصوات،أن يحتوي على 

  وتنسيق محتوى كل أطار. البرنامج،كتابة إطارات 

 .تجريب البرنامج وتعديله بناء على التغذية الراجعة 

 على الفئة المستهدفة. لبرنامجتوزيع ا 

إن اإلهتمدددام باسدددتخدام وتوظيدددف الوسدددائط  المتعدددددة فدددي (  (2013سدددالمةأكدددده مدددا  وهددذا

تتمتدع بده مدن تندوع للمعلومدات نظدرًا لمدا , العملية التعليمية مدن الضدرورات الملحدة فدي وقتندا الحاضدر

كما أن استخدامها مدن وجهدة نظدر التربدويين يددعم عمليدة الدتعلم ويعززهدا مدن , التي يمكن أن تقدمها

 .والمهارات والحقائقخالل ممارسة العمليات التعليمية واألنشطة المتعددة لتعلم المفاهيم 

ير هي التدي تمكدن المختصدين وهذه المعاي ،معاييرويجب أن يمتاز البرنامج الحاسوبي بعدة 

 ،عليددهفيجددب النظددر إلددى محتددوى البرنددامج الحاسددوبي والحكددم  ،البرنددامجمددن الحكددم علددى فاعليددة هددذا 

 .خاليًا من األخطاء البرمجية ،الراجعةوأن يوفر التغذية  ،إيجابييمكن الطالب من القيام بدور 

علددى أن البرمجيددة الحاسددوبية   (Johnson   &Schleyer 2003)جونسددون وشدديلر  وأكددد

 :نأالمصممة لتدريس اللغة والقواعد يجب 

 .يكون الند فيها مفهومًا 

  راعي عالمات الترقيم.يو 

 .والتهجئة الصحيحة للكلمة 

    .وتكون الكلمات متسقة ومسبوكة حسب القواعد الصحيحة للغة المدروسة 
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 نمط التعلم الخصوصي

م الدذى يكدون نمدط الدتعلالدتعلم الخصوصدي بأنده  Stankov), 1996) سدتانكوف  ويعدرف

حيث يقوم البرنامج بكل الوظائف المطلوبدة إلنجداز , خصوصى ومتعلمفيه حوار بين معلم إلكترونى 

 .المهمات التعليمية

 ندددوع مدددن البدددرامجنمدددط الدددتعلم الخصوصددي هدددو أن هدددذا  (Ayden, 2005)وأضدداف ديددددن  

 في أنه يقوم باألمور اآلتية: يمثل محاكاة للمعلمو  الحاسوبية المعدة لتعليم الطالب بطريقة معينة

  ثم يترك لهم فرصة التعلم تعلمه،يعرض للطالب المراد 

 :وللتأكد من تعلم الطالب بالطريقة الصحيحة 

  فيددة،المويقددم لده التغذيدة الراجعدة  الطالدب،ثدم يسدتقبل إجابدة  للطالدب،يعطي سدؤااًل 

 أو لتأكيد اإلجابة والفهم. اإلجابة،إما لتصحيح 

 

حوار الهدف منه عرض التعلم الخصوصي: فأضافت بأن  (Saini,2014ي )ساينأما 

وباستخدام األجهزة  فاعلة،يمكن من خاللها أن يتعلم للطالب بطرق  حلها،مشكلة الدرس وطريقة 

 المعروضة،وفهم المادة  إليه،واإلستماع  الحاسوب،وذلك عن طريق حديث الطالب إلى  المختلفة،

 وصناعة الحلول للمشكالت الدراسية التي تواجههم. تعلمها،الواجب 
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طريقدددددة التعلددددديم الخصوصددددى المبدددددرمج تتمثدددددل بتقدددددديم أن  ( Bhalla ,2013)بهددددداال وذكددددر 

حسددب  ,وتنتهددى بددأنواع مختلفددة مددن اإلجابددات, متبوعددة بسددؤال معلومددات للطددالب فددي إطددارات تكددون

ثم تقدم لهم تغذية راجعة عدن صدحة اإلجابدات والخطداء التدي يقدع  ،الفرديةوقدراتهم  .إدراك المتعلمين

 .فيها المتعلم

  Olagunju, & Bolaji, & Adesina) 2013و أضداف أوالقدانجي و بدوالجي وأديسدينا )

   :بأن البرنامج الحاسوبي المصمم على طريقة التعلم الخصوصي يحتوي على

o .معلومات عن الطالب المستهدفين من هذا البرنامج وفئاتهم العمرية 

o .معلومات مقدمة للطالب المستفيدين من البرنامج وكيف  يمكن اإلستفادة منه 

o  اللوحة الرئيسية بالبرنامج والتي قسمت إلى وحدات تعليمية, تنقل الطالب إلى

 الوحدة المراد تعلمها.

o  وهي مقسمة إلى ثالثة أجزاء: ية،العلمالوحدة التعليمية والمادة 

o  .الند العلمي 

o  واإلجابةالسؤال،  

o  التوضيحية المساعدةالصور والرسومات. 
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 وأهميتها اللغة

إذ  ،ابتددذاالً أو أكثرهددا  ،غموضدداً أكثرهددا  عددنو  ،األشددياءالتعبيددر عددن أنقددى  نسدداناللغددة لإ تبدديح

اسدتطاعة اإلنسدان أن بإنهدا تضدمن أن يكدون  ،التداري وذلدك  ،العدالملهذا  اناللغة نعمة ألنها ضم نا

 .يوجد بوصفه كائنًا تاريخياً 

 ،بطبعددهالندده وجددد تخارجيددًا  ،االنفتدداهقدددرة علددى مهددو الكددائن الوحيددد الددذي وهددب ال واإلنسددان

 ،التفاصديلومحركدة  ،العالقداتلدذلك فاللغدة سديدة  ،بدالكالممعبرًا عنها  ،لغتهيعكس فكرته عن طريق 

وهددي أن اإلنسدان يسددتطيع أن ينددتج  "،اللغددة الفطريدة" مددا أطلدق عليدده تشومسدكي وهدو" ،الوجددودكاشدفة 

 (.48,  2008,القيسي) "وال يستطيع ذلك سائر الحيوان, اللغة

 ،وماضددديه ،ومجتمعددده ،أمتدددهغدددرس االنتمددداء لديددده إلدددى : هدددي تدددهمدددن تعلددديم الطفدددل لغ والغايدددة

إذ بهدذا يبتعدد  ،بهمداوارتباطًا  ،اإلرثبناًء على تقدير هذا التراث وهذا  ،مستقبلهواألهم إلى  ،وحاضره

 .الطفل عن الفردية

 ،المقددامومددا فهمدده مددن سددياق  ،كددالمالطفددل مددا سددمعه مددن المحدديط مددن  عيسددم ولمددا  

وقدد أعلددن . مدن هدم حولدده ، ومددعمحيطدهومدع  ،نفسددهمتآلفددًا مدع  ،مجتمعدهيدنغمس انغماسدًا شددديدًا فدي 

وأن المددددارس  ،الجوهريددةتكددون بترسددي  المبدددادئ  لصددراحة بدددأن تأسدديس عقليددة الطفددد( 2012) اربكدد

غنائهابل و  ،المبادئوشره هذه  ،بواقعهأقدر من األسر على ربط التلميذ   .باألمثلة والنماذج ا 
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 العربية: أهمية اللغة

إذ اختيددرت لتكددون  ،القدسدديةوفيهددا الكثيددر مددن  ،األرضالعربيددة أحددد أهددم اللغددات علددى  واللغددة

لمدا يظهددر  بلياً وشدرعًا وتشدريعًا مسدتق ،للنداسوخطابدًا أزليددًا مدن ا   ،السدماويةمكتوبدة فدي ختدام الكتدب 

أشددد  ،اإلعجددازإلددى أنهددا لغددة اإلبددداع ولغددة ( 1990) الخرفددي وقددد أشددار. مددن مسددتجدات فددي حيدداتهم

 .وأعمق تأثيراً  ،بياناً وأبعد  ،رسوخاً 

أال تدرى أن نشدرة األخبدار  ،الحدديثمثااًل حيًا على ذلدك مدن العصدر ( 2008) القيسيوأورد 

وال يجدددد  ،مجهدددودوال يعددداني المتتبدددع لكلماتهدددا أي  ،مفهومدددة كدددونالتدددي تدددذاع علدددى أي قنددداة عربيدددة ت

بما وصدلنا مدن السدماء  االهتماموجب  لذلك ،ومعناها اشتقاقهاو  ،المسموعةصعوبة في معرفة الكلمة 

 .(2,يوسف) "ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْردًنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ "  ،معجزةكهدية متفردة 

وهددو الهدددف  ،العربيددةألندده يمثددل العمددود الفقددري للغددة  ،النحددويددتم ذلددك بمعددزل عددن دراسددة  وال

 ،األخدرىإلتقدان المدواد الدراسدية  المددخلوهي  ،وللمجتمعالذي يمثل تقويم األلسنة للمتعلمين  دالمنشو 

 .ووحدتها ،األمةولذلك تمثل صورة من صور تحضر  ،األحاسيسووسيلة التعبير عن 

مجددداالت  يوتوظيفدددا فددد ،األخدددرىاللغدددة العربيدددة صدددالحة كغيرهدددا لالسدددتخدام فدددي العلدددوم  وألن

وعددم الركدون إلدى القدول  ،التطدوروعددم قددرتها علدى مواكبدة  ،بقصدورهاوالرد علدى مدن ادعدى  ،أخرى

 ،واالسددتمرارالقددادرة علددى العطدداء  لغددةواللغددة الحيددة هددي ال". أمددام اللغددات األخددرى فهاوضددع ،بعجزهددا

,  1985,محمددد) "الحيدداة وتتفاعددل مددع احتياجاتهددا عتتجدداوب مدد ،العصددروالتددي تسددتوعب حاجددات 

173.) 
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 ،التعلدديمأن اللغدة العربيددة فددي مدارسدنا حظيددت باهتمددام المسدؤولين عددن ( 2006) نايددل وأكدد

 .  عدد الحصد األسبوعية المقررة لمادة اللغة العربيةوهو ما برز في 

  :بأن سبب هذا االهتمام يعود ألمرين( 2008) الهاشمي وأشار

ديني ويتمثل بأنها لغة القردن الكريم الذي نزل به جبريل على سيدنا محمدد صدلى ا  : األول

 .عليه وسلم

المدددواد  فدديتربددوي وذلددك ألن اللغددة العربيددة تددرتبط ارتباطددًا وثيقددًا بتحصدديل الطددالب : والثدداني

 .الدراسية الباقية

ن"  عرفددةيرمددي إلددى تمكددين الطفددل مددن أدوات الم االبتدائيددةتعلدديم اللغددة العربيددة فددي المرحلددة  وا 

 (.29, 1981 ,علي ومدكور) "يرعن طريق تزويده بالمهارات األساسية في القراءة والكتابة والتعب

 همداً إلى أنده إذا أردت تعلدم اللغدة فيجدب أن تسدتند اسدتنادًا واعيدًا فا( 2010)مدكور  وينظر 

لتحقيددق  ،طبيعيدداً وأن أهددم خصددائد اللغددة العربيددة تعدددد فروعهددا وترابطهددا ترابطددًا جوهريددًا  ،لنظامهددا

 .صحيحًا لإفهام والفهموهو قدرة المتعلم على أن يستعمل اللغة استعمااًل , الغرض األصلي منها
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 العربي وأهميته النحو

تقاندده أ وألهميددة إذ ال يقبددل أن يتصدددى إنسددان لتفسددير  ،وعلومهدداكبيددر فددي اللغددة  ثددرالنحددو وا 

لمدا لهدا مدن  ،النحويدةوشره النصود الشعرية إال إذا كان ملمًا بالقواعدد  ،األحاديثكتاب ا  وشره 

 .الكالمية تفهم بالنحو وبالبالغةوألن المقاصد  ،المعنىأثر في تغيير 

 ولولكندده علددم ُيبحددث فيدده عددن أصدد" ،فقددطعليدده فددإن النحددو ال يهددتم بددأواخر الكلمددات  وبندداءً 

 ( 5 ،1980, الفضلي)" تكوين الجملة وقواعد اإلعراب

ألن بدده  ،مشددكوراً وسددعيًا  ،مبددروراً أن تدددوين النحددو اعتبددر عمدداًل ( 2005) طنطدداويال ويؤكددد

فددالنحو فددي نظددره أسددمى  ،النبدديوسددنة  ،القددردنكتددب بدده  ،الكددالموألن هددذا  ،التحريددفيسددلم الكددالم مددن 

 .فضاًل عن أنه أقدم علوم العربية وضعاً  ،اللسانيستقيم به  ،أثراً وانفعها  ،قدراً علوم العربية 

الكالميددددة كمددددا ورد عنددددد الددددراوي  غةوالصدددديا ،اللغويددددةهنددددا تبددددرز أهميددددة إتقددددان القواعددددد  ومددددن

وسددليمة فددي  ،األخطدداءفددي كددون هددذه القواعددد وسدديلة لضددبط اللغددة ولسددماع لغددة خاليددة مددن ( 2003)

ويسدهل علدى الددارس والطالدب أن  ،سدماعهاوال يكون عسديرًا  ،نطقهافال يكون من العسير  ،الصياغة

 .يعبر بها عن الخواطر والمشاعر وشؤون الحياة

فقددد  ظهددر فددي تدددريس النحددو الكثيددر مددن المشددكالت التددي واجهددت معلمددي اللغددة العربيددة وقددد

وجددود الدافعيددة عنددد  عدددم:عدددة مشددكالت منهددا  (2000) ومندداع طعيمددةو  (2005)العيسددوي ذكددر 

 .وعدم القدرة على ضبط أواخر الكلمات, اإلعراب وصعوبة, الطفل لتعلم القواعد بصورتها التقليدية
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كساببالبحث فيها ومحاولة منهم لتجاوزها  نالمعلمو  وقام الطالب مهدارات اللغدة المطلوبدة  وا 

 .  اللغة فيورفع مستوى التحصيل 

فدي رؤيدتهم لمواجهدة الضدعف  ،خصوصداً ما تطرق إليه التربويين ومعلمو اللغدة القواعدد  وهو

وقدددد تكددررت كثيدددرًا مدددن  ،الشدددكاوىفلدددم يعدددد خفيددًا علدددى أحدددد هددذه ( 2000) عمددار الحاصددل كمدددا فدددي

ودفدع المدربين بعدد  ،فقدطضعف في اللغة بشدكل عدام لديس علدى مسدتوى النحدو  بهاوقد صح ،المربين

وقدد  ،أخدرىوعلدى المدنهج أحياندًا  ،أحيانداً وعلدى الطالدب  ،أحيانداً شكواهم من وضدع اللدوم علدى المعلدم 

 .  وكيفية تدريس النحو ،الموادقال بعضهم أن المشكلة تكمن في تدريس 

إلى أن المناهج التدي تددرس هدي  يشيرو  ،المدرسةيضع اللوم على ( 2005) أن السويعد إال

 خدرىويدذكر أيضدًا أوجده أ ،اللغدويوضدعف المسدتوى  ،الطالدبالمسؤولة عدن ضدعف  بأخطر األسبا

وعددددم المتابعدددة التنظيميدددة مدددن أوليددداء األمدددور فدددي  ،مغدددايرةوأبعدددادًا  ،المسدددتوياتفدددي  اصدددلللتددددني الح

 .ألسبابوأنه ليس بإمكاننا حصر ا ،ألبنائهمالنواحي التعليمية 

 ،العربيدةويستطيع المعلم ان يالحظ ضعف بعض الطلبة في تحصديل الدراسدي لقواعدد اللغدة 

زة االلكترونيددة واألجهدد ،التقنيددةوقددد أسددهمت  ،العربيددةوانصددراف بعددض الطلبددة عددن تعلددم القواعددد اللغددة 

بددل يتعددداه الددى معظددم  ،وحدددهاإال أن ذلددك ال يتعلددق باللغددة العربيددة  ،بددذلكالمتددوفرة بددين يدددي الطلددة 

 .  المواد الدراسية
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 مفهوم اإلعراب

 (.16 ،1931, ابن جني)" اإلبانة عن المعاني باأللفاظ": وه اإلعراب

عرابهددا لمددا ،اللغددةلددذلك تعلددم  ويحسددن تددؤخر  ، وقدددالكددريم فيهددا مددن خيددر فهددي لغددة القددران وا 

أال تدرى " ،كالمدهوحتى يدرك السامع مرمى المتكلم من  ،أجادإذا وقع في اللحن أو  ،أو تقدمهاإلمام 

 ,جندي ابدن)"علمدت برفدع أحددهما ونصدب األخدر ،أبدوهوشدكر سدعيد  ،أبداهأنك إذا سمعت أكرم سعيد 

16,1931). 

َوَأَذاٌن ِمددَن اللَّددِه َوَرُسدددوِلِه ِإَلددى النَّدداِس َيددْوَم اْلَحدددج   "  أبددي األسددود الدددؤلي مدددع قددارئ قددرأ وقصددة"

وخداف علدى , بجر رسوله ففزع أبو األسدود  ( 3,التوبة)  " اأْلَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلهُ 

 (.  6, 1354الهاشمي, ) " موشبابها من الهر , نضارة اللغة من الذبول

وكدذلك تحددد موقعهدا  ،الكلمدةالتدي تقدع فدي دخدر  عالقدةال: في اصطاله النحدويين واإلعراب"

 (.31, 2010, ا  عبد)" وتتأثر بما سبقها من عوامل ،الجملةمن 

 :العربي عند تدريسه هدفان وللنحو

 .وتدريسها للطالب ،العلميةوهو جمع المادة : نظري أولهما *

 .وهو استعمال الكلمات والجمل استعماال صحيحا كتابة ونطقا: تطبيقي وثانيهما *
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تصددددنيفات األهددددداف عنددددد بلددددوم فددددي ( 2004) سددددليمانو  ،والكددددردي ،الوهدددداب عبددددد وقددددد أورد

 :ذكر في المجال الثاني المجال المهاري أهدافا إعرابية هي ،ثالثةمجاالت 

 الكلمات والجمل في سالمة ويسر. ينطق 

 الكلمات التي يقرؤها ضبطا صحيحا. يضبط 

 الجمل والكلمات إعرابا لغويا صحيحا. يعرب 

 : الدراسات السابقةثانياً 

لقد اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة, ذات الصلة بموضدوع الدراسدة, ومدن أولدى 

مسدداعدة وهدي دراسددة هدددفت الددى تحديددد أثددرالتعلم ب ,Kara) 2008هدذه الدراسددات مددا قامددت بدده كددارا )

الحاسدوب علدى االحتفداظ والتحصديل االكداديمي لمدادة الفيزيداء, وقدد اسدتخدمت المدنهج شدبه التجريبدي 

وطبقددت الدراسدددة علدددى طددالب الصدددف السدددابع واسددتغرقت مددددتها خمسدددة شددهور وتمثلدددت اداة الدراسدددة 

 باختبددار تحصدديلي وأظهددرت النتددائج اختالفددات بددين درجددات الطددالب يعددزى لطريقددة التدددريس لصددالح

المجموعددة التجريبيددة التددي درسددت باسددتخدام الحاسددوب وكشددفت عددن أن التدددريس باسددتخدام الحاسددوب 

 فعال في عملية االحتفاظ والتحصيل. 

هددفت الدراسدة إلدى معرفدة أثدر اسدتخدام برندامج حاسدوبي  (Bayrak , (2008وأجدرى بيدراك

( University Hacettepeلطلبددة جامعددة هاسددديتيبي  )فددي مدددادة الفيزيدداء علددى التحصدديل الدراسددي 

-ًا تحصديليًا )قبلدي واستخدم المدنهج شدبه التجريبدي فدي الدراسدة, ولمعرفدة نتدائج الدراسدة صدمم اختبدار 

طالبددددًا وطالبددددة مددددن طلبددددة السددددنة االولددددى وقسددددمت الددددى  (78)وتكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن  بعدددددي(
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ب والثانيدددة درسدددت مجمدددوعتين تجريبيدددة وضدددابطة درسدددت األولدددى باسدددتخدام برمجيدددة معددددة بالحاسدددو 

بالطريقددة االعتياديددة )طريقددة المحاضددرة ( وبعددد تطبيددق المعالجددات اإلحصددائية أظهددرت النتددائج وجددود 

لصددددالح المجموعددددة التجريبددددة التددددي درسددددت باسددددتخدام  دالددددة احصددددائيًا فددددي تحصدددديل الطددددالبفددددروق 

 الحاسوب .

 باسددتخدامرمج معرفددة مدددى فاعليددة التعلدديم المبدد إلددى هدددفت دراسددة( 2009) األمددينوأجددرى 

قصدددية مددن مدددارس  عينددةالحاسددوب فددي تعلددم قواعددد اللغددة العربيددة لطددالب الصددف الثدداني ثددانوي فددي 

المسدتخدمة فدي المجموعدة  العيندةإذ بلدغ حجدم  ،الباحدث المدنهج شدبه التجريبدي تخدموقدد اسد، السودان

البة مدن مددارس ( ط22)تكونت المجموعة الضابطة من و  ،ر( طالبًا من مدراس الذكو 30)التجريبية 

وقدددد  ،بينمدددا درسدددت الثانيدددة بوسددداطة الطريقدددة االعتياديدددة ،درسدددت األولدددى بواسدددطة الحاسدددوب ،اإلنددداث

وذلدددك لقيددداس مدددا لددددى الطدددالب مدددن معدددارف  ،خضدددعت المجموعتدددان الختبدددار قبدددل تطبيدددق التجربدددة

النتدائج وجدود  وأظهدرت ،واختبار بعدي لقياس التحصيل المباشر ،وخبرات سابقة في موضوع الدراسة

ومتوسدط درجدات المجموعددة  ،بددين متوسدط درجدات المجموعدات التجريبيددة إحصدائيةفدروق ذات داللدة 

( لصدددالح   ≤ 0.05عندددد مسدددتوى داللدددة معدددين ) فعدددالالضدددابطة فدددي التحصددديل المباشدددر لبددداب األ

ية فددروق ذات داللددة احصددائ وجددودبينددت  كمددا، الحاسددوب اسددطةوالتددي درسددت بو  ،المجموعددة التجريبيددة

ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة الضدددابطة فدددي التحصددديل  ،بدددين متوسدددط درجدددات المجموعدددات التجريبيدددة

 (  لصالح المجموعة التجريبية.  ≤ 0.05األفعال عند مستوى داللة معين ) لبابالمؤجل 

 ،( دراسدددة هددددفت إلدددى تصدددميم برمجيدددة تعليميدددة فدددي اللغدددة العربيدددة2009) النيددداديوأجدددرى 

فدي  ،عربيدةودراسة أثر هذه البرمجية على تحصيل طدالب الصدف الرابدع األساسدي فدي قواعدد اللغدة ال
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( طالبدًا مدن مددارس 40عينة الدراسة من ) , تكونتباإلمارات العربية المتحدة ،التعليمية عينمنطقة ال

وعددة التجريبيددة درس المجم ،وقددام بتقسدديم أفددراد العينددة إلددى ضددابطة وتجريبددي ،منطقددة العددين التعليميددة

باسددددتخدام البرمجيددددة التعليميدددددة, بينمددددا درس الطدددددالب فددددي المجموعددددة الضدددددابطة باسددددتخدام الطريقدددددة 

 ≥  أظهرت الدراسة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة معدين ) ،االعتيادية

ا يددل علدى تكدافؤ ممد ،(  في أداء أفراد العينة على االختبار القبلي وحسب متغير المجموعتين0.05

  معدين ) داللدة الدراسدة وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى وأظهرت ،مجموعتي الدراسة

 لتجريبية.أفراد الدراسة على االختبار البعدي, لصالح المجموعة ا داء(  في أ0.05 ≥

دراسة هدفت للتحقق من فعالية استخدام الحاسوب علدى مددى  (Udo ,(2011واجرى أودو 

تحصدديل طددالب المرحلددة الثانويددة فددي مددادة الكيميدداء فددي نيجيريددا مقارنددة بالطريقددة االعتياديددة اسددتخدم 

( طالبًا وطالبة وتمثلت أداة الدراسدة باختبدار 89فيها المنهج شبه التجريبي وقد بلغ عدد افراد العينة )

يلهم فددي الكيميدداء وكشددفت نتددائج الدراسددة أن الددذين درسددوا باسددتخدام الحاسددوب تحصدديلي لقيدداس تحصدد

 كان أداؤهم أفضل من المجموعة التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية.

 الدتعلم التعداوني المبدرمج حاسدوبياً  ( دراسدة هددفت إلدى اختبدار فاعليدة2012العمري ) وأجرى

لدددى طددالب الصددف السددابع األساسددي فددي  بيددة اإلسددالميةفددي مددادة التر  فددي تنميددة التفكيددر اإلبددداعي

قسدمت إلدى  ،وطالبة فدي الصدف السدابع األساسدي اً ( طالب116تكونت العينة من ) ،المدارس األردنية

ومجمدددددوعتين  التددددي ُدرسددددت التربيددددة اإلسددددالمية بالطريقددددة االعتياديددددة ،ثددددالث مجموعددددات: الضددددابطة

باسدتخدام الدتعلم التعداوني المبدرمج والثانيدة درسدت المدادة األولى درسدت التربيدة اإلسدالمية ، تجريبيتين

إحصددائية عنددد مسددتوى  لددةوأظهددرت الدراسددة أن هندداك فروقددًا ذات دال ،نفسددها بددالتعلم الفددردي المبددرمج
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(  فددي التفكيددر اإلبددداعي لدددى العينددة تعددزى إلددى طريقددة الددتعلم التعدداوني   ≤ 0.05)داللددي معددين 

ذات داللدة  نتظهر فدروق بدي ولم ،االعتياديةطريقة المقارنة ب المبرمجي وطريقة التعلم الفرد ،المبرمج

 والجنس. ،أو التفاعل بين الطريقة ،إحصائية بين المجموعات الدراسية الثالثة تعزى لمتغير الجنس

التعلديم االلكتروندي لطدالب  سدتخدام( دراسة هدفت إلى تقصي أثر ا2013) المطيري وأجرى

حيث قام بإعداد اختبار تحصيلي حدول إحددى الوحددات  ،الكويت دولةالصف العاشر في التحصيل ب

وكانددت عينددة الدراسددة  ،للصددف العاشددر وهي"وحدددة تهددذيب األخددالق سددالميةالدراسددية لمددادة التربيددة اإل

زيعهمدا عشدوائيًا إلدى مجمدوعتين , تدم تو ( طالبًا مدن الطدالب الدذكور فدي دولدة الكويدت50مكونة من )

( 25والمجموعدددة الضدددابطة ضدددمت ) ،( طالبددداً 25ضدددمت المجموعدددة التجريبيدددة ) ،ضدددابطة وتجريبيدددة

واسدددتخدم تحليدددل التبددداين  ،أحددددهما قبلدددي واآلخدددر بعدددي ،اختبددارين تينى المجمدددوعطبدددق  علددد  ،طالبدداً 

الدراسدددة وجددود فددروق ذات داللدددة  وأظهددرت ،الختبددار فرضددديات الدراسددة  (ANCOVA)المصدداحب

(  بدين متوسدطات تحصديل طدالب الصدف العاشدر   ≤ 0.05معدين ) داللدة إحصائية عند مسدتوى

 في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام التعلم اإللكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية.

دفت إلدى دراسدة هد  (Sintongo  Kyakulaga &,2013و أجدرى سدينتونجو وكياكوالجدا )

بيان أثر اسدتخدام المحاكداة الحاسدوبية فدي تعلديم الدروابط الكيمائيدة لطلبدة المرحلدة الثانويدة فدي اوغنددا 

وذلدددك باسدددتخدام المدددنهج شدددبه التجريبدددي ولتحقيدددق الدراسدددة أعددددا اختبدددارًا تحصددديليًا فدددي وحددددة الدددروابط 

لدددى مجمدددوعتين مجموعدددة ( طالبدددًا وطالبدددة تدددم تدددوزيعهم عشدددوائيا ا115وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )

( طالبددددًا وطالبددددة وبعددددد تدددددريب 57( طالبددددًا وطالبددددة ومجموعددددة ضددددابطة تضددددم )58تجريبيددددة تضددددم )

التحصددديلي  االختبدددارمجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة وجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي نتدددائج ال
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وق ذات داللددة لصددالح المجموعددة التجريبيددة التددي اعتمدددت أسددلوب المحاكدداة الحاسددوبية  وال توجددد فددر 

 احصائية في التحصيل تعزى لمتغير الجنس.

دراسة هدفت إلدى بيدان   ( Aladejana  Sowunmi &,2013وأجرى سونمي واالديجانا )

في العلوم  في مدارس المرحلدة اإلبتدائيدة فدي  تحصيل الطالبأثر التدريس بمساعدة الحاسوب على 

شددبه التجريبددي ولتحقيددق الدراسددة أعدددتا اختبددارًا تحصدديليًا وتكونددت العينددة  نيجيريددا وقددد اسددتخدم المددتهج

 ،( طالبددددًا تدددم تقسدددديمهم الددددى ثدددالث مجموعددددات مجمددددوعتين تجدددريبيتن ومجموعددددة ضددددابطة150مدددن )

درسدت المحتوى باسدتخدام األلعداب  الحاسدوبية والمجموعدة الثانيدة  درستالتجريبية األولى  المجموعة

وبعدد  ,بالطريقدة االعتياديدة المدادة المجموعة الضدابطة درسدتحاسوبي تفاعلي و ببرنامج  المادة نفسها

فدروق ذات داللدة إحصدائية  وجدودأظهدرت النتدائج  التحصديلي المعالجة اإلحصدائية لددرجات االختبدار

تعدزى بين متوسط درجات طلبة المجموعتين التجريبيتين والضابطة لصالح المجموعتين التجدريبيتين  

 ريقة الحاسوبية, ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين.الستخدام الط

طددرق اسددتخدام تددأثير دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى  (Nomass ,2013وأجددرت نومدداس)

مدن الطدرق  لعددد ،الحالدةواسدتخدمت فيهدا دراسدة ، كلغدة ثانيدة اللغدة اإلنجليزيدة في تدريسالتكنولوجيا 

 ،واألقراد المدمجة, والمحادثة الصوتية عبدر شدبكة الويدب العالميدة ،وهي استخدام البريد اإللكتروني

وقامددت بتوزيددع اسددتبانة علددى أفددراد العينددة علددى طددالب  منطقددة الجبددل  ،والبددرامج الصددوتية الحاسددوبية

( %98وأن ) ،ي التعلديموأظهرت النتدائج أن الطدالب يفضدلون اسدتخدام الحاسدوب فد ،الغربي في ليبيا

 من الطالب مقتنعون بأن استخدام الحاسوب في تعليم اللغة اإلنجليزية سيزيد من مهاراتهم.
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دراسددة هددفت الددى التعدرف علددى أثدر الددتعلم  (OLUSEGUN, 2014) وأجدرى أوليسدجن 

 ،جريبدياسدتخدم فيهدا المدنهج شدبه الت، المرحلدة الثانويدة فدي مدادة الجغرافيدا طلبةالخصوصي في أداء 

وأعدد  ،( طالبًا من طلبة المدارس الخاصدة فدي نيجيريدا80واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من )

درسددت المجموعددة الضددابطة بالطريقددة  ،الباحددث اختبددارًا للطلبددة, وبرنامجددًا حاسددوبيًا ألغددراض الدراسددة

 ،م الخصوصدددديمعددددد بطريقددددة الددددتعل والمجموعددددة التجريبيددددة باسددددتخدام برنددددامج حاسددددوبي ،االعتياديددددة

 عندد مسدتوى داللدة بطريقدة الددتعلم الخصوصديوأظهدرت الدراسدة فدروق لصدالح الطلبددة الدذين درسدوا 

(≤0.05  )، ( ولم يظهر فرق عند مستوى داللة ≤0.05   .يعزى لمتغير الجنس ) 

دراسدددة هددددفت إلدددى  معرفدددة أثدددر اسدددتخدام الحاسدددوب علددددى  (Nutta ,2014) وأجدددرت نوتدددا

وتكونددت  ،وقددد اسددتخدمت المددنهج شددبه التجريبددي ،احتفدداظ الطلبددة بقواعددد اللغددة اإلنجليزيددة فددي فلوريدددا

درسددددت  ،تجريبيددددة وضددددابطة ،وقسددددمت إلددددى مجمددددوعتين  ،( طالبددددًا وطالبددددة53عينددددة الدراسددددة مددددن )

وأظهدرت النتدائج علدى  ،االعتياديةباستخدام الطريقة  والضابطة درست ،التجريبية باستخدام الحاسوب

 االختبار المعد لهذه الدراسة وجود فروق ذات داللة لصالح المجموعة التجريبية.  

نتدددداج برنددددامج مددددن نمددددط التدددددريب 2015)الشددددورة  وأجددددرت ( دراسددددة هدددددفت إلددددى تصددددميم وا 

وقددددد  ،اللغددددة العربيددددةوالممارسددددة واستكشدددداف أثددددره فددددي تدددددريب طالبددددات الصددددف العاشددددر فددددي قواعددددد 

مدن مددارس اإلنداث التابعدة  قصدديةالباحثة العيندة ال اختارت ،استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي

 ،ت الصدف العاشددربداواشدتملت علدى شددعبتين مدن طال ،األردنيددة الهاشدمية لكدةفدي المم ،أدبدالمديريدة م

وأجدددري تحليدددل التبددداين  ،واالنحرافدددات المعياريدددة ،الفرضددديات حسدددبت المتوسدددطات الحسدددابية والختبدددار

( فدي   ≤ 0.05) داللدة وأظهرت الدراسة وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ،المشترك
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لصدالح ، التجريبيدة والضدابطة" اللغة العربية بين المجموعتين" لقواعدتحصيل طالبات الصف العاشر 

أيضدددًا وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد  هدددرتوأظ، المجموعدددة التجريبيدددة عندددد مسدددتوى التدددذكر

اللغددددة العربيددددة بددددين  لقواعدددددفددددي تحصدددديل طالبددددات الصددددف العاشددددر  (  ≤ 0.05) داللددددة مسددددتوى

بيندت النتدائج  كمدا ،لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى الفهم ،"التجريبية والضابطة" جموعتينالم

( فددي تحصدديل طالبددات الصددف   ≤ 0.05)داللددة داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى  اتوجددود فددروق ذ

"التجريبية والضابطة", لصالح المجموعدة التجريبيدة عندد  اللغة العربية بين المجموعتين لقواعدالعاشر 

 مستوى التطبيق.

دراسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى أثددر اسددتخدام طددريقتين  Ozofor) ,2015وأجددرى أوزوفددر )

علددى التحصدديل الدراسددي  خددرى بالطريقددة االعتياديددةواأل بمسدداعدة الحاسددوب إحددداهما مددن طددرق الددتعلم

الطلبددة فددي منطقددة اوكويددو فددي نيجيريددا  باسددتخدام  باتجاهدداتبمددادة اإلحصدداء واإلحتمدداالت وعالقتدده 

واختبددار بعدددي للمجموعددة, واختددار الباحددث  ،وقددام الباحددث بعمددل اختبددار قبلددي ،المددنهج شددبه التجريبددي

وقددام بتدددريس المجموعددة  ،تجريبيددة وضدابطة مجمددوعتينر واختددا ،عيندة عشددوائية مددن مدددارس المنطقدة

 طريقدددة الدددتعلم الخصوصدددي,وتددددريس المجموعدددة الضدددابطة ب ،التجريبيدددة بطريقدددة التددددريب والممارسدددة

لمعرفددددة نتددددائج  ،ومقارنددددة المتوسددددطات ،(ANCOVA) التبدددداين المشددددترك تحليددددل الباحددددث واسددددتخدام

لصدالح   (  ≤ 0.05)عندد مسدتوى  في التحصيل الدراسة, وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

 المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريب والممارسة.
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 على الدراسات السابقة تعقيب

فدي المدادة ( 2015)ودراسدة الشدورة  (2009) ودراسة النيادي (2009) األمين دراسة اتفقت

 وهي قواعد اللغة العربية. عليها،التي طبقت الدراسية 

   .في األداة .(2013) سونمي واالديجانا ودراسة .(2013) دراسة المطيرياتفقت 

طبقدت  يالدراسدية التد مدادةفي ال. (2012) ودراسة العمري (2013) دراسة المطيري واتفقت

 .وهي التربية االسالمية ،عليها

المدادة الدراسدية التدي طقدت عليهدا, فدي (  (2008و دراسدة بيدراك 2008))اتفقت دراسة كدارا 

 وهي الفيزياء.

الدراسدددية  ادةفدددي المددد( (2011ودراسدددة أودو  (2013)اتفقدددت دراسدددة سدددينتونجو وكياكوالجدددا 

 .وهي الكيمياء ،عليهاالتي طبقت 

بلدغ ضدعف افددراد عيندة دراسددة  العيندة حيددثفدي عددد أفددراد . (2012) دراسدة العمددري اختلفدت

وبلغ عدد أفراد العينة المستخدم في هذه الدراسدة ضدعف  ،(2009) ودراسة النيادي (2009) األمين

 (.2009عدد أفراد العينة المستخدم في دراسة األمين )
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 ( بددين نمددط الحاسددوب التعليمددي المسددتخدم فددي دراسددة الشددورة2015جمعددت دراسددة أوزوفددر )

وهدو الدتعلم  ونمدط الحاسدوب التعليمدي المسدتخدم فدي هدذه الدراسدة والممارسدة،( وهو التددريب 2015)

 الخصوصي.

( ودراسدددة الشدددورة 2009( ودراسدددة النيدددادي )2009اتفقدددت هدددذه الدراسدددة مدددع دراسدددة األمدددين )

( فدي دراسدة قواعدد 2014( في المدادة الدراسدية المسدتخدمة وهدي قواعدد اللغدة العربيدة ونوتدا )2015)

 اللغة اإلنجليزية.

( ودراسددة الشددورة 2009يددادي )( ودراسددة الن2009اختلفددت هددذه الدراسددة عددن دراسددة األمددين )

فدي حدين كاندت الدراسدات األخدرى تركدز علدى  التطبيق،( في أنها ركزت على دراسة مستوى 2015)

 دراسة التحصيل.

والتدددي تمثلدددت بطدددالب  ،المسدددتهدفةعدددن الدراسدددات السدددابقة بالفئدددة  الحاليدددة الدراسدددةومدددا يميدددز 

واسدتخدامها إلسدلوب  .الضدبط واإلعدرابوهدي  ،المدروسدة اتونوعية المهدار  ،األساسيالصف التاسع 

 .نمط التعلم الخصوصي

 .المسدتخدمة فيهدا واتومدن األد ،المتبعدةالباحث من الدراسات السابقة فدي المنهجيدة  واستفاد

 .يومن األدب النظر 
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

مددن  ،المتبعددةووصددف إلجددراءات الدراسددة  ،ومجتمعهددا ،الدراسددةوصددف لمنهجيددة  أتييدد وفيمددا

والتددي قدددام الباحدددث باعدددداها  ،المسدددتخدمةوأداة الدراسدددة  ،العيندددةوسدددبب اختيددار  ،العيندددةحيددث اختيدددار 

 .والمعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة ،الدراسةوتصميم  ،وتطويرها

 الدراسة منهجية

باسدتخدام مجمدوعتين التجريبيدة وهدي  الباحث في هذه الدراسدة المدنهج شدبه التجريبدي استخدم

والضدابطة وهدي التدي تدم  الخصوصدي،من نمط التعلم  التي تم تدريسها بالبرنامج التعليمي المحوسب

 .تدريسها بالطريقة االعتيادية

 الدراسة أفراد

 ،تم اختيدار مدرسدتين مدن المددارس األساسدية فدي مديريدة التربيدة والتعلديم لقصدبة اربدد قصددياَ 

مدن نمدط الددتعلم  لتسدهيل تطبيدق البرندامج المحوسددب ،المددارس التدي يتددوافر فيهدا مختبدر حاسددوبيمدن 

والمدرسدة الثانيدة كاندت  ،وذلدك يمثدل تسدهياًل لمهمتده ،كانت األولى مكان عمدل الباحدث ،الخصوصي

وتدوفر الصدف  ،وقدد اختيدرت حسدب سدهولة الوصدول إليهدا ،من المدارس القريبة على مدرسدة الباحدث

وقد تدم  ،عشوائياً ، ومن ثم اختار الباحث شعبة دراسية من كل مدرسة ،اسي المعني بالدراسة فيهاالدر 

وبعدها توضدع األوراق داخدل  ،كل رقم يمثل شعبة دراسية معينة ،ذلك بطريقة كتابة أرقام على أوراق
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ومعرفددة الددرقم الددذي يطددابق الشددعبة  ،واختيددار واحدددة مددن األوراق ،وعدداء, ويددتم تحريددك الوعدداء مددرتين

التجريبيددة التدددي درسددت قواعدددد اللغددة العربيدددة : بحيددث تدددم توزيعهمددا عشدددوائيَا إلددى مجمدددوعتينالمعنيددة. 

فدي حدين درسدت المجموعدة الضدابطة قواعدد اللغدة  الخصوصدي،من نمدط الدتعلم  بالبرنامج المحوسب

   .العربية بالطريقة االعتيادية

 الدراسة أدوات

قددام  التاسددع،والمتمثلددة بتنميددة مهددارات اإلعددراب لدددى طددالب الصددف  داف الدراسددةلتحقيددق أهدد

وكدذلك إعدداد  الخصوصدي،صدممت ببرندامج محوسدب مدن نمدط الدتعلم  تعليمية،الباحث بإعداد مادة 

 بعدي( خاد بوحدة كان وأخواتها. –اختبار تحصيلي )قبلي 

 أواًل: مراجعة وحدة كان وأخواتها

وحددددة كدددان وأخواتهدددا مددن كتددداب قواعدددد اللغدددة العربيدددة للصدددف التاسدددع. قددام الباحدددث بمراجعدددة 

ثدم قدام الباحدث بتحليدل وحددة كدان وأخواتهدا وكدان هددف التحليدل  ،األساسي, والرجوع إلى دليل المعلدم

 ،ومعدداني كددان واخواتهددا, والعالقددة بددين كددان وأخواتهددا والجملددة اإلسددمية ،معرفددة مفهددوم كددان واخواتهددا

وتحديددد  ،, ومددن ثددم تحديددد األهددداف المطلددوب تعلمهددا مددن وحدددة كددان واخواتهدداوعمددل كددان واخواتهددا

لهدددذة األسدددئلة إجابدددات  ،حيدددث كاندددت بوضدددع أسدددئلة ،طريقدددة التددددريس المناسدددبة لوحددددة كدددان وأخواتهدددا

ذا قددام بإختيددار بدددياًل غيددر  ،(√فإنه يظهددر لدده شددكل )،محددددة, فددإذا اختددار الطالددب بدددياًل صددحيحاً  وا 

وتسدداهم فددي إيصدداله إلددى  ،توضددح لدده الخطددأ الددذي وقددع فيدده ،لدده تغذيددة راجعددة فإندده يظهددر ، صددحيح
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 ،قدام الباحدث بعددها بوضدع التقدويم المناسدب الدذي يحقدق أهدداف الدتعلم المطلوبدة ،اإلجابدة الصدحيحة

 وصياغته على شكل اختبار مهارات إعرابية.

 اختبار المهارات اإلعرابية

مدن ( واإلعدراب اإلعرابدي، )الضبطقام الباحث بإعداد اختبار موضوعي بالمهارات اإلعرابية 

نوع االختيار من متعدد بأربعة أبدال وكانت جميع الفقرات من مستوى التطبيدق حسدب تصدنيف بلدوم 

ملحددق  ومفددردات المحتددوى وجدددول مواصددفات ،العددامالهدددف : للمجددال المعرفددي بحيددث ضددم االختبددار

 (.5ملحق )  وفقرات االختبار (،4ضمن الخطة التدريسية ملحق ) ألهداف التدريسيةوا (،3)

 صدق اختبار المهارات اإلعرابية

تددم عددرض اختبددار المهددارات اإلعرابيددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين مددن ذوي االختصدداد 

فدي الجامعدات األردنيدة وتدم تعدديل االختبدار فدي  ،والتقدويموالقياس  ،ومناهجهافي مجال اللغة العربية 

 .بصورته النهائية المحكمين ووضعهضوء مالحظات 

 االختبار ثبات

( 28علددى عينددة محايدددة مددن غيددر عينددة الدراسددة تألفددت مددن ) اختبددار مهددارات اإلعددرابطبددق 

بدار، االختوبعدد تصدحيح . حصدة دراسدية واحددة، واسدتغرق االمتحدان التاسدعمن طالب الصف  طالباً 

االتسددداق الدددداخلي  معامدددل اسدددتخراج، تدددم الثبدددات علدددى االختبدددار معامدددل حسدددابالددددرجات تدددم  ورصدددد
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هددذا اعتبددر و ( 0.73)وبلغددت قيمتدده ( KR20) 20 –ريتشددارون  -لالختبددار باسددتخدام معادلددة كددودر

 .(1988,183)عبيدات,  الدراسة هذه ألغراض المعامل مقبوالً 

 من نمط التعلم الخصوصي ثانيًا: البرنامج التعليمي المحوسب

 :قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي محوسب متبعًا الخطوات اآلتية

والرجددددوع إلدددددى نمددددط الدددددتعلم  التعلددددديم،مراجعددددة األدب النظددددري الدددددذي يخددددد الحاسدددددوب فددددي 

 وعيوبه. مميزاته، خصائصه، الخصوصي،الخصوصي ومعرفة تعريف التعلم 

 من نمط التعلم الخصوصي. كتابة اإلطارات العامة للبرنامج المحوسب

 .تجريب البرنامج المحوسب وتطويره

وقددد تددم األخددذ بمالحظدداتهم  ،لضددبطهعددرض البرنددامج المحوسددب علددى المختصددين والخبددراء 

 التي تركزت على الصياغة اللغوية.
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 تصميم الدراسة

 :استخدمت الدراسة المتغيرات األتية

 :  المتغير المستقل

 :هما ،مستويانأسلوب التدريس وله 

 برنامج تعليمي محوسب, من نمط التعلم الخصوصي. 1-

 .الطريقة االعتيادية 2-

 (.واإلعراب, الضبط اإلعرابي) المهارات اإلعرابية :المتغير التابع  -ب

 وسيتبع الدراسة تصميم المجموعة الضابطة باختبار قبلي وبعدي

Pre-post test, control group design 

O1 X O2 

O2   −   O1 
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 حيث 

O1 :تمثل االختبار القبلي. 

O2 :تمثل االختبار البعدي. 

X : (.البرنامج المحوسب) المتغير المستقل 

 (الطريقة االعتيادية -بدون برنامج حاسوبي) المجموعة الضابطة : −

 اإلحصائية المعالجة

 بدددارواخت ،الدراسدددةلإجابدددة عدددن سدددؤال ( ANCOVA)اسدددتخدام تحليدددل التبددداين المشدددترك تدددم

 .الفرضية المتعلقة به

 .ألداة الدراسة( )الثباتالداخليللتأكد من اإلتساق ( KR20) ريتشاردسون-كودر معادلة

 الدراسة إجراءات

 :تيةتنفيذ الدراسة وفق اإلجراءات اآل تم

 .األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مراجعة
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بحيددث  ،الدراسددةفددي مدرسددتين مختددارتين مددن مجتمددع  ،مقصددودةكعينددة  ،الدراسددةأفددراد  تحديددد

 .واألخرى للمجموعة الضابطة ،التجريبيةتخصد إحداهما للمجموعة 

 :            آلتيةالمهارات اإلعرابية ا اختبارأداة الدراسة المتمثلة ب إعداد

 .   رابيالضبط اإلع - 

 .واإلعراب -

وضددبطها بعرضددها علددى مجموعددة مددن  ،اإلعرابيددةللمهددارات  برنددامج تعليمددي محوسددب إعددداد

 .الخبراء من ذوي اإلختصاد

لدددددى  ،القبليددددةلعددددزل أثددددر المهددددارات اإلعرابيددددة  ،الدراسددددةاإلختبددددار القبلددددي لمجمددددوعتي  تقددددديم

 .وذلك قبل الدخول بالتجربة ،المجموعتين

 .من نمط التعلم الخصوصي بالبرنامج التعليمي المحوسبالتدريس  تنفيذ

 .بعد اإلنتهاء من التدريس ،مباشرةالبعدي  اإلختبار تقديم
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 .ورصد الدرجات في جداول خاصة ،والبعدياإلختبار القبلي  تصحيح

 (.SPSS)  البيانات باستخدام إحدى الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية تحليل

 .نتائج الدراسة عرض

 .والخروج باالستنتاجات ،الدراسةنتائج  مناقشة

 .التوصيات والمقترحات في ضوء االستنتاجات إصدار
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت لمعرفة أثر برنامج 

حاسوبي من نمط التعلم الخصوصي في تنمية مهارات اإلعراب لدى طالب الصف التاسع 

 األساسي.

 

 اختبار الفرضية
الختبار الفرضية الصفرية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

( 1)والجدول رقم  (،ANCOVA)وتحليل التباين المشترك  ،والتجريبيةللمجموعتين الضابطة 

 .يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين

 (1)جدول 

 

للمجموعتين الضابطة  ،والبعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج االختبار القبلي 
 والتجريبية.

 العدد المجموعة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 3.59 10.64 3.49 8.05 39 الضابطة 

 4.64 13.24 3.78 9.76 38 التجريبية 
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أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على االختبار ( 1)أظهرت النتائج في الجدول 

والمتوسط الحسابي لالختبار البعدي لنفس  (،3.49)بانحراف معياري قدره  (8.05)بلغ 

وأن المجموعة التجريبية بلغ المتوسط  (،3.59)بانحراف معياري قدره ( 10.64)المجموعة بلغ 

وبلغ المتوسط الحسابي  (،3.78)بانحراف معياري قدره  (،9.76)الحسابي لها في االختبار القبلي 

 (.4.83)بانحراف معياري قدره  (،10.87)للمجموعة على االختبار البعدي 

 

ن المشترك والختبار داللة هذه الفروق الظاهرية قام الباحث بإجراء تحليل التباي 

(ANCOVA ) (.2)وقد ظهرت نتائجه في الجدول رقم 

 

 (2)الجدول 

بين المجموعتين التجريبية  الطالب،لإختالف في تحصيل  تحليل التباين المشتركنتائج 
 تبعًا ألسلوب التدريس. والضابطة،

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجة 

 ف متوسط المربعات  الحرية

مستوى 

 الداللة

 000. 22.932 305.152 1 305.152 القبلي

أسلوب 

 التدريس
49.323 1 49.323 3.707 .058 

     13.307 74 984.690 الخطأ

المجموع 

 المعدل
1419.532 76       
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات إعراب قواعد 2) يظهر من الجدول

غير دالة عند مستوى الداللة وهذه القيمة ( 3.707)المحسوبة حسث كانت قيمة ف  العربية،اللغة 

عدم وجود فروق ذات داللة (. وبذلك تقبل الفرضية الصفرية التي تنص على اآلتي: 0.0.0)

 في مهارات اإلعراب بين المجموعة الضابطة والتجريبية. (≤0.05إحصائية عند )

 (3جدول )

 (Eta squaredإيتا )المستقلة بحساب مربع  األثر للمجموعاتحجم قياس  

 Eta Eta Squared 

 0.511 0.715  التعلم الخصوصي *بعدياختبار  

 0.054 0.232 التعلم الخصوصيقبلي * اختبار 

 
 Measures of Association) او الدالة العملية ) ( معامل التأثير3يوضح الجدول )

 Etaثر حيث كلما ارتفاع معامل األ ،في المتغير التابعمتوسط التباين للمتغير المستقل على فرق 

Squared))  ارتفع أثر المتغير المستقل على المتغير التابع وأن الفروق والتباين في المتغير التابع

 تعزى الى المتغير المستقل.

حجم األثر بلغ في عالمات الطالب قبل وبعد التجربة  ويالحظ من الجدول السابق أن 

وفي التطبيق القبلي لعالمات الطالب بلغ  (،0.511للمجموعة التجريبية حسب قيمة مربع إيتا )

للمتغير المستقل على الفروقات في  وهذه القيم تدل على تأثير كبير جًدا (،0.054) قيمة مربع إيتا

 ر القبلي.متوسط المتغير التابع في اإلختبا
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند  ANCOVAلقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  

 ( على االختبار التحصيلي في المهارات اإلعرابية.  ≤0.05مستوى )

و األمين  ،( (2008و بيراك ،2008)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كل من كارا )

(, و 2013(, و المطيري )2012(, و العمري )(2011(, و أودو 2009(, و النيادي )2009)

(, والتي ذكرت 2015(, و الشورة )2013(, و سونمي واالديجانا )2013سينتونجو وكياكوالجا )

 جميعها أن هناك أثرًا إيجابيًا لتدريس المادة التعليمية بالحاسوب.

والبرامج الحاسوبية  المحوسبة،ادوا الدروس يعزو الباحث ذلك إلى أن الطالب لم يعت

ظنًا منهم أن هذه حصة  الدروس،ولذلك لم يعط الطالب اهمية لهذا  العربية،الخاصة باللغة 

وخصوصًا أن الباحث ليس هو  الدراسية،وال يصاحبها حساب درجات تدخل في معدالتهم  ترفيهية،

نما رافق المعلم الزميل المشرف على المجموعة  الدراسية،معلم المسؤول عن تدريس هذه الشعبة ال وا 

 ليرصد مالحظاته. التجريبية،

ومما أكد للباحث ما ذهب إليه في تفسيره للنتائج مالحظته للطالب أثناء خروجهم إلى 

وكأن األمر كان لديهم مجرد  جديد،النشاط والتحفز لمعرفة ما ينتظرهم من  الحاسوبي،المختبر 

واللغة العربية  المواد،خروجًا عن النمط الذي اعتاده الطالب في تدريس و  مسبوقة،تجربة غير 
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ولم ينو األستاذ في ظنهم  مدرسي،وأن ما يحدث معهم اآلن ليس إال مجرد حصة نشاط  خصوصًا،

 رصد عالمة لهذه الحصة التدريسية.

على  ولكنها تركت أثراً  عليها،استطاع الباحث التغلب  تقنية،كما واجه الباحث مشكالت 

مشكلة أن البرامج الحاسوبية المعدة لتصميم  الحصر،وهي ال على سبيل  الطالب،تحصيل 

وهي  العربية،غير داعمة للغة  الحاسوبية،والبرنامج الذي أعد عليه الباحث يرمجيته  التطبيقات،

للغة أذا ماأرادوا تصميم تطبيق حاسوبي لتعليم ا ومستخدموها،مشكلة تعاني منها اللغة العربية 

 وغيرهم ال يستطيع التغلب عليها. بالحاسوب،فيتغلب عليها بعض المحترفين والمختصين  العربية،

 الطالب،وهو تطبيق عملي على ما تعلمه  العليا،كما أن اإلعراب من مستويات التفكير 

ق والذي يفيد في تعليم الحقائ الطالب،مع مميزات النمط الذي اختاره الباحث لتدريس  وقد تعارض

وال ينتقل به إلى مستويات التفكير  للمعلومة،فهو بذلك يعامل الطالب كمتلق  العامة،والمعلومات 

 لذلك كان على الباحث اختيار نمط حاسوبي غير الذي اختاره في هذا البحث. العليا،

حتى  اإلعرابية،وعدد األسئلة التي تقيس المهارات  اإلطارات،كان على الباحث زيادة عدد 

 الشرائح،يعتمد على عدد كبير من  الخصوصي،ألن نمط التعلم  إتقانها،يتمكن الطالب من 

وتأكده من  الطالب،يكون الهدف منها تدعيم تعلم  معاكسة،وكان على الباحث إيراد أمثلة  ومتفرع،

دد وبذلك يرتفع ع اإلجابات،وتقليل اعتماد الطالب على التخمين في  يمتلكها،المعلومة التي 

مما يجعل فرصة لنمط التعلم الخصوصي في منافسة الطريقة اإلعتيادية في  الصحيحة،اإلجابات 

 تدريس المهارات اإلعرابية.
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حيث يسمح  ،أسلوبًا معينًا في تدريس المادة التعليمية ،ويتخذ نمط التعلم الخصوصي

ساهمت في تدني تحصيل الطالب  ،وهو ما شكل نقط ضعف ،للطالب بالتقدم حسب قدراته الذاتية

فإذا  ،إذ األصل أن يتعلم الطالب البرنامج ويسير بخطوات منظمة االعتيادية،مقارنة بالطريقة 

 ، والجدول الدراسي المعد لهم،عاد إليه وفكر فيه, وتعلمه, ولكن وقت الحصة ،أخفق في جزء ما

دون تأخر أحدهم  ،الب بالتقدم سوياً والوقت المخصد لدراسة الوحدة في دليل المعلم, والتزام الط

إال أذا رافق البرنامج  ،والتي لم يكن باإلمكان تجاوزها، شكل نقطة الضعف المذكورة ،عن اآلخر

 وأخذ قدرًا كافيًا في التعلم منه. ،الحاسوبي الطالب إلى بيته

ه من رغم ما تلقا الحاسوبية،وألن الباحث لم يصل إلى درجة اإلتقان في تصميم البرامج 

إال أنه لم يستطع أن يصل بالبرنامج الحاسوبي إلى درجة  الحاسوبية،توجيه المختصين في البرامج 

التي يكون  التوضيحية،الصور والرسومات  قصر بإضافةوقد يكون قد  للطالب،كافية من الجذب 

جاذبة كما في األصوات التي تكون  الطالب،وثبوتها في ذهن  المعلومة،لها دور كبير في تلقي 

 ودرجاتهم. الطالب،ويظهر أثرها في تحصيل  التعليمية،وموضحة للمادة 

يجب  التعليمية،وألن طريقة الحوار التي يعتمدها نمط التعلم الخصوصي في تدريس المادة 

وتكون  فجأة،حيث تجيب عن تساؤالت الطالب التي تظهر  الحاسوبي،أن تظهر في البرنامج 

لم تظهر في البرنامج  المعلومات،ومؤكدة لهذه  أذهانهم،ومثبتة للمعلومات في  لتعلمهم،داعمة 

ستنتقل  الطريقة،نظرًا ألن المادة العلمية فيما إذا أعدت بهذه  الباحث، أعدهالحاسوبي الذي 

وهو ما سيشكل نقطة  الدراسة،ألفراد  تعلمه،بالطالب إلى مستوى اعلى من المستوى المطلوب 

 ستنعكس عل تحصيل الطالب. وبالتالي ضعف،
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على الرغم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة 

( قد زاد بالمعدل 13.24إال أنه يالحظ أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )  ،والتجريبية

ت بنسبة أي أن الزيادة كان ،(10.64( درجة على المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )3.60)

( المفترض الوصول إليها, وهي نسبة ليست بسيطة, ويعزو الباحث 20( من الدرجة الكلية )0.18)

تلك الزيادة على الرغم من عدم وجود فروق دالة إلى أن الرنامج كان ذا أثر واضح في تعلم 

نما كان قريب التأثير من الطريقة اإلعتيادية ،وأنه لم يؤثر عليهم سلباً  ،الطالب أي أن  ،وا 

 المجموعتين كانتا قريبتين من المستوى التعليمي كما أظهرت نتائج اإلختبار البعدي.

 واضحة،قد توتي ثمارًا  خصوصًا،واللغة العربية  عمومًا،وهذا يدل على أن حوسبة المناهج 

إذا ما أشرف  تعلمهم،وتحقق  الطالب،وتجذب انتباه  للتعليمية،وتختصر الفترة الزمنية المعدة للمادة 

خصوصًا وأن هناك خبرات هي ضعف خبرة  والحوسبة، المناهج،عليها مختصون وخبراء في 

وأن تدريب الطالب على الدخول للمختبر الحاسوبي قد يزيد  المناهج،وتطوير  الحوسبة،الباحث في 

وتحقق تحصياًل أفضل من الذي وصل  المحوسبة،من فرصة نجاه التجربة فيما يخد المناهج 

 أليه الباحث.
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 التوصيات
 

 توصيات للباحثين
التي تقيس المهارات  األسئلة،وعدد  اإلطارات،بحيث يتم زيادة عدد  الدراسة،إعادة  

 اإلعرابية.

 .نمط التعلم الخصوصي في مواد دراسية أخرى دور البرامج الحاسوبية من البحث في

 توصيات للمعلمين
 قبل بدء التجربة. الحاسوبي،التجريبية على الدخول للمختبر  تدريب طالب المحموعات

 .حضور دورات الحاسوب ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال

 توصيات للجهات الرسمية
الطلب من مصممي البرامج الحاسوبية إيجاد حلول لتكون التطبيقات الحاسوبية داعمة للغة 

 العربية.

ية مجهزة بكافة البرمجيات التعليمية التي تخدم المعلمين العمل على توفير مختبرات مدرس

 .وتساعد المعلم في إيصال المعلومة ،الطالبوترفع مستوى تحصيل  ،التعلموتسهل  ،والطالب
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 المالحق

 (1ملحق )

  بصورته األولية اختبار مهارات اإلعراب

--------------------------------------------------------- 

 عند ُدخول ) أصبح (على ُجملة " النخالُت ُمثمراٌت "  ُتصبح( 1

 أصبحْت النخالُت ُمثمرات   -ج  اًت                           أصبحْت النخالُت ُمثمر  -أ

 أصبحْت النخالَت ُمثمرات   -د                            أصبحْت النخالَت ُمثمراتٌ   -ب

--------------------------------------------------------- 

 شهامة " تصبح ذو جملة  " أخوك إذا أدخلنا ) كان ( على(   2

 كان أخوك ذي شهامة -جكان أخوك ذو شهامة                                -أ

 كان أخيك ذو شهامة                                     -د         كان أخوك ذا شهامة                       -ب   

--------------------------------------------------------- 

 عند ُدخول أضحى على جملة ) الصادقان ُمكرمان ( ُتصبح( 3

 أضحى الصادقان ُمكرمان -أضحى الصادقين ُمكرَمين                     ج -أ

 أضحى الصادقان ُمكرمين -د         الصادقين ُمكرمان               أضحى -ب   

--------------------------------------------------------- 
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  ُكن ذا َشخصية قوية ) اسم كاَن ( في الجملة الّسابقة( 4

 الجملة ) ذا َشخصية قوية ( -جذا                                                -أ

 ضمير ُمستتر تقديره أنت -دَشخصّية                                         -ب

--------------------------------------------------------- 

 عند إدخال ) بات ( على جملة  " الشاعر سعيد " تصبح( 5

 سعيدٌ  الشاعَر  بات  -ج                       سعيداً  الشاعرُ  بات -أ

 سعيدٌ  الشاعر   بات -د                        سعيدٌ  الشاعرُ  بات -ب

--------------------------------------------------------- 

 الكلمة المناسبة لملء الفراغ في الجملة التالية :( 6

 كان المؤمن ............................

                       تقياً  -د               تقٌي      -ج                تقْي    -ب                 تقي     -أ  

-------------------------------------------------------- 

 تعرب الكلمة التي تحتها خط في الجملة التالية( 7

 "كان المطر شديدًا"

 خبر المبتدأ -جخبرًا منصوبًا                                           -أ 

 اسم كان  -دخبر كان                                              -ب 

-------------------------------------------------------- 

 اسم ما زال في جملة ما زال للمؤمن سماٌت مميزٌة هو ( 8

 ضمير مقدر محذوف  -د    مميزة     –ج   سمات     –ب    للمؤمن  -أ

---------------------------------------------------- 
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 عند ادخال صار على المسلمين التقيد بسنة محمد صلى ا  عليه وسلم . تصبح ( 9

                                 صار على المسلمين التقيُد بسنة محمد صلى ا  عليه وسلم        -أ

 على المسلمين التقيْد بسنة محمد صلى ا  عليه وسلم صار -ب

                                              صار على المسلمين التقيَد بسنة محمد صلى ا  عليه وسلم     -ج    

 صار على المسلمين التقيِد بسنة محمد صلى ا  عليه وسلم -د

--------------------------------------------------- 

 ما دمَت ............... فأنت ناجح ال محالة .( 10

 مواظبْ  -د    مواظبًا  -ج             مواظب          -ب     مواظٌب       -أ

--------------------------------------------------------- 

 ............. .أصبحت ..............(  11

 الطالبتين صديقتان -ج    الطالبتان صديقتين                              -أ

 الطالبتين صديقتين  -الطالبتان صديقتان                                   د -ب  

---------------------------------------------------------

-- 

 ة الكافرون مختلفين تصبحإذا دخلت ال يزال على جمل   (12

 ال يزال الكافرين مختلفون -ج   ال يزال الكافرون مختلفون    -أ

 ال يزال الكافرون مختلفين -د                ال يزال الكافرين مختلفين -ب

---------------------------------------------------------

-- 

  أليس ا  بأحكم الحاكمين  إعراب كلمة  ا   ( 13



61 
    

 

 فاعل مرفوع -ج            خبر ليسأ=     

 اسم ليس  -د              مبتدأ مرفوع -ب

---------------------------------------------------------

-- 

 لن نبره عليه عاكفين ( 14

   اسم لن نبره هو 

                         عاكفين -ج                   شبه جملة عليه -أ

 ضمير متصل  في عليه -د                             ضمير مستتر -ب

  

----------------------------------------------------- 

  : الضبط الصحيح لكلمة )حق( في الجملة التالية : وكان حق علينا نصر المؤمنين هو ( 15

 حقٌ -ج             حقْ  -أ

  حقاً  -د    حق   -ب

---------------------------------------------------------

-- 

 الضبط الصحيح لكلمة )مجتهد( في الجملة التالية أكرمه مادام مجتهد ( 16

 مجتهدْ  -د   مجتهدٌ  -ج  مجتهداً  -ب  مجتهدِ  -أ

---------------------------------------------------------

-- 

 .فإن   في جملة ) باَت ما تعّلمُته واضح ( ( 17 
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 اسم بات محذوف وخبرها واضح -ج  اسم بات محذوف وخبرها تعلمته -أ

 اسم بات ما وخبرها محذوف -د  اسم بات ما وخبربات واضح -ب

---------------------------------------------------------

-- 

 أمسى بين الّطلبِة ............ وانسجام  ( 18

 تعاونٌ  -د  تعاونْ  -ج  تعاون   -ب  تعاوناً  -أ

---------------------------------------------------------

-- 

 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ( 19

 خبر كان مقدم وهو عذابٌ  -ج  خبر كان هو الضمير المتصل في كانوا -أ

 خبر كان محذوف -د  خبر كان هو الضمير المتصل في يكذبون -ب

------------------------------------------------------ 

 في جملة : وال يزال الذين كفروا في مرية منه فإن 20 -

 اسم ال يزال الذين وخبرها في مرية منه -ج  اسم ال يزال هو كفروا وخبرها مرية-أ

 هاسم ال يزال محذوف وخبرها في مرية من-د  اسم ال يزال هو الذين وخبرها مرية-ب

--------------------------------------------------------- 
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 (2ملحق )

 قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة 

 جامعة الشرق األوسط المناهج والتدريس محمود الحديدي

 جامعة اليرموك المناهج والتدريس محمود القرعان

 جامعة اليرموك المناهج والتدريس محمد الحوامدة

 جامعة اليرموك المناهج والتدريس عبدالقادر العمريمحمد 

 جامعة جدارا  االداب واللغات هيثم العزام

 تربية قصبة إربد قسم اإلشراف عيد شطناوي

 تربية قصبة إربد قسم اإلشراف محمد الهدروسي

 تربية قصبة إربد قسم اإلشراف خالد حمدان

 وزارة التربية والتعليم مدرسة حوارة الثانوية للبنين ماجد الشرع

 وزارة التربية والتعليم مدرسة حوارة الثانوية للبنين يحيى غزالن

 وزارة التربية والتعليم مدرسة حوارة الثانوية للبنين محمد رباعي

 وزارة التربية والتعليم مدرسة حوارة الثانوية للبنين أحمد فرحات

 والتعليموزارة التربية  مصادر التعلم لؤي فرحات

 وزارة التربية والتعليم مصادر التعلم حسام الصمادي

 وزارة التربية والتعليم مصادر التعلم عبداإلله طويق
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 (3ملحق )

 الصف التاسع.   /جدول مواصفات لكتاب قواعد اللغة العربية 
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 10 2 %5 3 %7 5 %12 10 %24 االسناد 1

 8 2 %4 2 %6 4 %10 8 %19 كان واخواتها 2

 8 2 %4 2 %6 4 %10 8 %19 إن واخواتها 3

 8 2 %4 2 %6 4 %10 8 %19 اسماء االستفهام 4

 8 2 %4 2 %6 4 %10 8 %19 الفاظ العقود 5

 40 8 %20 12 %30 20 %50 40 %100 الـــمـــجـــمـــوع
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 (4ملحق )

 خطة دروس كان وأخواتها.

 التقويم التنفيذ :أهداف الدرس

أن يتعرَّف الطالُب 

اإلسم, والفعل, إلى 

 .والحرف

الهدف منها أن يميز  تعرض الشريحة جماًل,

الطالب بين الكلمات, ويصنفها إلى إسم, وفعل, 

 وحرف.

 سعيد طالب

 في جملة سعيد طالب هل كلمة سعيد؟

 حرف–اسم        ت -فعل       ب-أ

في جملة األمن 

 الضروري

 هل كلمة األمن 

 اسم -أ

 فعل -ب

 حرف -ت

أن يتعرَّف الطالُب 

إلى الفعِل التام  

 .والفعِل الناقدِ 

الشريحة مثااًل لجملة فيها فعل تعرض 

 ناقد وفعل تام وتميز بينهما بالحوار.

 ) فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(

 ما نوُع "كاَن"؟ -

 هل هَو فعٌل تامٌّ؟ -

 ) وكان الناس أمة واحدة(

 هل هَو فعٌل تامٌّ أم ناِقد؟ -

في جملة ) وكان 

 ربك قديرا (

هل كان فعل تام 

 ناقد؟ام 
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 هل رفع فاعاًل؟ -

أن يستذكر عمِل 

 .األفعاِل الناقصةِ 

 وَكاَن اإلْنساُن َعُجوال -

 ما نوُع "كاْن"؟ 

 .إّنه فعٌل ماض  ناقٌد 

 لو حذفناه مَن الجملِة فكيف ُتصبُح؟ -

 اإلْنساُن َعُجوٌل". " :تصبُح كاآلتي

 ما نوُع هذِه الجملِة؟ -

 ن.إّنها جملٌة اسمّيٌة مؤّلفٌة من مبتَدأ  وخبر  مرفوَعي

ماذا حصل عندما 

دخلت كان على 

 الجملة اإلسمية؟

أن يعد د أخواِت 

 ."كانَ "

 ) لن نبره عليه عاكفين(

 ما نوُع "لن نبره"؟ -

 أليس ا  باحكم الحاكمين

 ما نوُع "ليس"؟ -

 فأصبح من النادمين

 ما نوُع "أصبح"؟ -

 عدد كان واخواتها؟

أن يتعرَّف إلى اسِم 

 .كاَن" وأخواِتها"

 وَكاَن اإلْنساُن َعُجوال

 ما نوُع هذِه الجمِلة؟  -

ما اسم كان في 

جملة) وكان ربُّك 
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 قديرا(؟ ما اسُم "كان"في الجملِة؟  -

أن يتعرَّف إلى خَبِر 

 .كاَن" وأخواِتها"

 وَكاَن اإلْنساُن َعُجوال

 ما خبُر "كان"في الجملِة؟  -

ما خبر كان في 

جملة) وكان ربُّك 

 قديرا(

يتعرَّف إلى أن 

تصريِف األفعاِل 

 .الناقصةِ 

 )ولم يكن جبارًا عصيا(

هل يتصرَُّف الفعُل الناقُد "كاَن" في األزمنِة 

 الثالثِة؟

أذكر األفعال التي 

تتصرف تصرفًا 

 تامًا؟

أن يعرب كان 

 واخواتها إعرابًا تامًا 

 َكاَن اْلَمَطدُر َغِزيدًرا

 ما إعراب كان؟

ما إعراب كان في 

وكان ربك جملة) 

 قديرا(؟

أن يعرب اسم كان 

 وأخواتها إعرابًا تاماً 

 َكاَن اْلَمَطدُر َغِزيدًرا

 ما إعراب اْلَمَطدُر؟

ما إعراب رب في 

جملة) وكان ربك 

 قديرا(؟

أن يعرب خبر كان 

 وأخواتها إعرابًا تاماً 

 َكاَن اْلَمَطدُر َغِزيدًرا

 ما إعراب َغِزيدًرا؟

ما إعراب قديرا في 

ان ربك جملة) وك

 قديرا(؟
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 (5ملحق )

 النهائية  بصورته اختبار مهارات اإلعراب

 وزارة التربية والتعليم                                           

 مديرية تربية قصبة إربد:  

 المدرسة:.................................................     الصف: .......................

 الطالب:............................................       الشعبة.........................اسم 

____________________________________________________________

__ 

 تعليمات اإلختبار

 عزيزي الطالب

 السالم عليكم ورحمة ا  وبركاته

 الهدف من هذا اإلختبار:

 أثناء الحصد المحوسبة, التي درستها في وحدة كان وأخواتها. هو تطبيق ما تعلمته

 قبل اإلجابة عليك أن تلتزم باآلتي:

 أكتب إسمك, وأكمل البيانات الخاصة بك.

 إقرأ األسئلة جيدًا, وافهمها.
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 ( سؤااًل.20أجب عن جميع األسئلة, وعددها )

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة اآلتية:

------------------------------------------------ 

 عند ُدخول ) أصبح (على ُجملة ) النخالُت ُمثمراٌت (  ُتصبح: .أ

 أصبحْت النخالُت ُمثمرات   -بأصبحْت النخالُت ُمثمراًتا                               - أ 

 النخالَت ُمثمرات   أصبحتْ  -د .أصبحْت النخالَت ُمثمراٌت                            -ج 

 ------------------------------------------------------- 

 شهامة ( تصبح: ذو جملة  ) أخوك عند ُدخول ) كان ( على .ب

 كان أخوك ذا شهامة   -بكان أخوك ذو شهامة                                  -أ 

 كان أخوك ذي شهامة -د  كان أخيك ذو شهامة                                -ج

------------------------------------------------------- 

 عند ُدخول) أضحى( على جملة ) الصادقان ُمكرمان ( ُتصبح: .ج

 أضحى الصادقان ُمكرمان -بأضحى الصادقين ُمكرَمين                       -أ

 أضحى الصادقان ُمكرمين -أضحى الصادقين ُمكرمان                        د - ج   

------------------------------------------------------- 

  ) اسم كاَن ( في جملة  )ُكن ذا َشخصية قوية(  هو:  .د
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 ضميرًا ُمستترًا تقديره أنت -ب                  ذا -أ   

 الجملة ) ذا َشخصية قوية ( -د           َشخصّية -ج     

------------------------------------------------------- 

 عند إدخال ) بات ( على جملة  ) الشاعر سعيد ( تصبح: .ه

  سعيدٌ  الشاعرُ  بات -ب      سعيداً  الشاعرُ  بات -أ

 سعيدٌ  الشاعر   بات-د    سعيدٌ  الشاعَر  بات -ج

------------------------------------------------------- 

 أكمل الجملة اآلتية: ) كان المؤمن ............... (  .و

 تقياً  -ب     تقي  -أ

 تقيْ  -د     تقيٌ  -ج    

------------------------------------------------------- 

 (:   شديداً تعرب كلمة ) شديدًا ( في جملة: )  كان المطر  .ز

 اسم كان مرفوع -ب     خبرًا لمبتدأ منصوب -أ

 خبرًا لمبتدأ مرفوع -د     بر كان منصوبخ -ج     

------------------------------------------------------- 

 اسم )ما زال( في جملة )ما زال للمؤمن سماٌت مميزٌة (هو: .ه

 ضمير مقدر محذوف  -مميزة         د –سمات         ج  –للمؤمن       ب  -أ
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---------------------------------------------------- 

 عند ادخال )صار( على جملة )صار على المسلمين التقيد بالسنة( تصبح: .ط

 صار على المسلمين التقيِد بالسنة -ب  صار على المسلمين التقيُد بالسنة -أ

 قيْد بالسنةصار على المسلمين الت -د          صار على المسلمين التقيَد بالسنة -ج    

--------------------------------------------------- 

 أكمل الجملة اآلتية )ما دمَت ............... فأنت ناجح ال محالة( . .ي

 مواظب   -ب                  مواظبٌ  -أ     

 مواظبْ  -د                     مواظبًا  -ج    

------------------------------------------------------- 

 أكمل الجملة اآلتية ) أصبحت ........................... (. .ك

 الطالبتين صديقتين -ب    الطالبتان صديقتين -أ

 الطالبتين صديقتان -د    الطالبتان صديقتان -ج    

---------------------------------------------------------

-- 

 عندما  تدخل )ال يزال( على جملة )الكافرون مختلفون( تصبح: .ل

 ال يزال الكافرين مختلفون -ب   ال يزال الكافرون مختلفون -أ 

 ال يزال الكافرون مختلفين -د   ال يزال الكافرين مختلفين -ج 
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---------------------------------------------------------

-- 

  ا  ( في اآلية ) أليس ا  بأحكم الحاكمين(  هو:إعراب كلمة )  .م

 خبر مرفوع -ب    خبر ليس -أ

 اسم ليس   -د    مبتدأ مرفوع -ج   

------------------------------------------------------- 

 اسم )لن نبره( في اآلية )لن نبره عليه عاكفين(  هو:  .ن

 متصاًل  في عليه ضميراً  -ب    شبه جملة عليه-أ

 ضميرًا مستترًا تقديره نحن -د     عاكفين -ج       

----------------------------------------------------- 

 الضبط الصحيح لكلمة )حق( في اآلية : )وكان حق علينا نصر المؤمنين( هو: .س

 حق   -ب      حقْ   -أ  

  حقاً  -د     حقٌ  -ج      

------------------------------------------------------- 

 الضبط الصحيح لكلمة )مجتهد( في جملة )أكرمه مادام مجتهد( هو: .ع

 مجتهدْ  -ب      مجتهدِ  -أ

 مجتهدٌ  -د              مجتهداً  -ج     
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------------------------------------------------------- 

 جملة ) باَت ما تعّلمُته واضحًا (  هو: اسم )بات(  في .ف

 ما   -ب                           محذوف  -أ

  مثبت  -د                    الذي  -ج       

------------------------------------------------------- 

 أكمل الجملة اآلتية ) أمسى بين الّطلبِة ............... وانسجام(.  .د

 تعاون   -ب     تعاوناً  -أ

 تعاونٌ  -د     تعاونْ  -ج     

------------------------------------------------------- 

 خبر )كان( في دية )ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون( هو: .ق

 ضمير محذوف -ب            الضمير المتصل في كانوا -أ    

 جملة الفعلية )يكذبون(ال -د            الضمير المتصل في يكذبون -ج    

------------------------------------------------------ 

  اسم )ال يزال( في دية: ) وال يزال الذين كفروا في مرية منه(  هو: .ر

 الذين   -ب         كفروا                  -أ

 الضمير المتصل في كفروا  -د محذوف                           -ج    

------------------------------------------------------- 
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 (6ملحق )

 كتاب تكليف األستاذ الدكتور المشرف
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 (7ملحق )

 خطاب تسهيل المهمة لمدير تربية قصبة إربد
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 . (8ملحق )

 كتاب تسهيل المهمة لوزير التربية والتعليم;
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  (9ملحق )

 إربدخطاب الوزارة لمدير تربية قصبة 
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 (10ملحق )

 نماذج من البرنامج المحوسب من نمط التعلم الخصوصي

 
  

 

 

 

 

 

 

 



79 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
    

 

 

 

 

 

 



81 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
    

 

 

 

 

 

 

 

 


