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 باللغُ العسبًُ: البخح مستخلص

تصىحي  بعىض األخطىا  اسىتخدام نمىوذج وبوسىنرو فىى التعرف عمىى أرىر  البحثىدف       
( 06مىن) البحىثتكونىت عينىة و ، لىدى تمميىذ المرحمىة ادبتدائيىة الشائعة فى المفىاىيم النحويىة

( 06ضىابطة عىددىا)ى األول من الصف السادس ادبتدائي، تم تقسيميا إلى مجموعتين: تمميًذا
 تمميىىًذا( 06تجريبيىىة عىىددىا)والرانيىىة بالطريقىىة العاديىىة،  النحىىوموضىىوعات  وادرسىى قىىد تمميىىًذا
اختبىار المفىاىيم البحث تم اسىتخدام  اولتحقيق اليدف من ىذ نموذج وبوسنرو؛ باستخدام وادرس

 - tبعىدي باسىتخدام )، وُطبق تطبيًقىا قبمًيىا رىم بعىدًيا، وكشىفت نتىائج التطبيىق الالنحوية الخطأ 

test( وجىىود فىىروق ذات ددلىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى ددلىىة )بىىين متوسىىطي درجىىات 6.60 )
البعىىدي ُيعىىزى  اختبىىار المفىىاىيم النحويىىة الخطىىأتمميىىذ المجمىىوعتين )الضىىابطة والتجريبيىىة( فىىي 

يم لطريقىىة التىىدريس، وكانىىت الفىىروق لصىىال  المجموعىىة التجريبيىىة التىىي درس تمميىىذىا المفىىاى
 ن قيمىىىةو تو المحسىىىوبة لممجموعىىىة التجريبيىىىةإالنحويىىىة مىىىن خىىىمل نمىىىوذج وبوسىىىنرو؛ حيىىىث 

وىىىى أكبىىر مىىن ( ، 09.00( أكبىىر مىىن قيمىىة و تو المحسىىوبة لممجموعىىة الضىىابطة) 04.96)
( وددلة الطرفين ودرجىة الحريىة بمغىت  6.60( عند مستوى ددلة )5.60) ةقيمة وتو الجدولي

ث مجموعة من التوصيات منيا: ضرورة إجرا  المزيىد مىن الدراسىات ، وقد نتج عن البح (54)
 الميدانيىة فىىي مجىال التطبيقىىات التربويىىة  لمىتعمم باسىىتخدام نمىىوذج وبوسىنرو؛ لتصىىويب المفىىاىيم

  الخطأ.  النحوية

 المفاىيم النحوية. - األخطا  الشائعة -نرو نموذج وبوس  :المفتاحية الكممات
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of "Posner" Model in Correcting Some Common Errors in the  seThe U

tudentsGrammatical Concepts of Elementary School S 

  Abstract of the study in English 

The aim of the research was to identify the effect of using the "Posner" 

Model in correcting some of the common grammatical mistakes of primary 

school students. The research sample consisted of (60) elementary sixth grade 

pupils. It was divided into two groups: a control group of (30) pupils who 

studied grammar subjects in the traditional method, and experimental group of 

(30) pupils who studied using "Posner" Model. To achieve the goal of this 

research, the grammatical concepts test was used as a pre and posttest. The 

results of the (t-test) revealed that there are statistically significant differences 

at (0.05) between the average grades of pupils of the two groups (control and 

experimental) in the grammatical concepts due to the method of teaching, and 

the differences were in favor of the experimental group whose pupils studied 

grammatical concepts through "Posner" Model, Where, The value of “t” 

calculated for the experimental group (19.40) is greater than the value of “t” 

calculated for the control group (14.51). The "T" value (2.05) at (0.05) and the 

degree of freedom reached (29). The research resulted in a set of 

recommendations including further field studies in the field of educational 

applications of learning should be conducted using the "Posner" Model to 

correct misconceptions. 

Key words: "Posner" Model - Common Mistakes - Grammatical Concepts. 
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    :البخح مكــدمــــُ

أنعم اهلل عمى اإلنسان دون غيره من الكائنات بنعمة المغة، التى ىى أداتىو فىى التواصىل        
مىا الفىرد عامىل أساسىى لمعرفىة  ا احتياجاتو اليوميىة، وىىيق من خمليمع أفراد مجتمعو؛ ليحق

 يدور حولو من أحداث، كما يستطيع التعبير عن نفسو ومشاعره وتصريف أمور حياتو.
غىىة العربيىىة مكانىىة كبيىىرة فىىى نفىىوس أبنائيىىا؛ ألنيىىا تىىرتبط بىىأعز مىىا تممكىىو األمىىة وىىىى ملو      

ىىد بىىين أبنىىا  األمىىة اإلسىىممية، ويىىربط  العقيىىدة اإلسىىممية، باإلضىىافة إلىىى أنيىىا الربىىاط الىىذى يوحي
 (40، 0440)حسن شحاتة،  .الماضى بالحاضر فى ذاكرتيم

وأشار راتب عاشور، وفيد زايد أن عزوف ونفور التمميذ من مادة المغة العربية يرجع         
ودتيم فيميا إلى ما يمقونو من عنت وصعوبة فى دراستيم لمقواعد النحوية والصرفية ومحا

وتطبيقيا، ولعل ىذا ىو أىم سبب يتركز فى صعوبة مادة النحو العربى، وقد أدرك القدما  أن 
)راتب :ن يرجع إلى عديد من األسباب منياصعوبة النحو وجفاف قواعده وأحكامو يمكن أ

 (14-18، 5660فيد زايد، )، و(064-061، 5660، وآخرون  عاشور
مى يمكن التمميذ من التعميىل المنطقىى، والتحميىل الفمسىفى لمغىة، يحتاج النحو إلى نضوج عق -أ

والممحظىىة والموازنىىة والتعمىىيم فىىى اسىىتنباط األحكىىام العامىىة، وىىىذا د يتىىاح لمتمميىىذ إد فىىى 
المرحمة اإلعدادية، وحتى وىو فى ىذه المرحمة يجىد مشىقة فيمىا يىدرس مىن القواعىد؛ لمىا 

رىىاق العقىل،  واسىتجماع ادنتبىاه، وىىذه سىمة عامىة فىى قواعىد يكابده من حصر الفكىر، وار
 المغة العربية، وأن نصيب النحو العربى منيا وفير.

عىىدم وجىىود صىىمة بىىين النحىىو والصىىرف وحيىىاة التمميىىذ واىتماماتىىو وميولىىو، ود تحىىرك فىىى  -ب
 .نفسو أى مشاعر أو عواطف

د والنىىوادر، والمصىىطمحات كرىىرة األوجىىو اإلعرابيىىة المختمفىىة، والتعريفىىات المتعىىددة، والشىىواى -جىىى
 مما يرقل كاىل التمميذ ويجيد ذىنو ويستنفذ وقتو ويضطره إلى حفظ التعريفات.

المقىىررات الدراسىىية التىىى د تعنىىى بتتىىابع أبىىواب النحىىو وقواعىىده، وتعميىىق مفاىيمىىو تعميًقىىا  -د
اعد متدرًجا، بل إن الكريىر منيىا د ييىتم بالتفصىيمت الميمىة التىى توضىحيا القاعىدة وتسى

 عمى فيميا.
ضعف معممى المواد األخرى فى المغة العربية واستخداميم العامية فى تدريس تمىك المىواد،  -ىى

 فما يبنيو معمم المغة العربية، يأتى معمم المواد األخرى فييدمو.
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المفىىىاىيم النحويىىىة تعىىىد وسىىىيمة فعالىىىة لىىىربط المىىىواد الدراسىىىية أن  حىىىاتم نجيىىىب وأوضىىى        
ببعض، وبذلك يتحقق مفيوم التكامىل المعرفىى، وىىو أحىد ادتجاىىات الحديرىة  المختمفة بعضيا

ن أسىباب وقىوع التمميىذ فىى أومىن المؤكىد  ،التى ينادى بيا المربون فى بنا  المناىج الدراسية
األخطا  المفاىيمية يمكن أن ترجع إلى ادعتماد فى تعمىم المفىاىيم عمىى الحفىظ ا لىى، وكىذلك 

خدام المفاىيم فىى مواقىف جديىدة، وعىدم تعىرض التمميىذ لخبىرات ومواقىف نقص الخبرة فى است
تعميمية كافية تسم  ليم باستخدام المفاىيم فى التمييز والتصنيف والتعمىيم ونوعيىة ادسىتعداد 

 (98، 5668)حاتم نجيب،  .المسبق من قبل التمميذ لتعمم المفيوم
 :(46، 5609ة عمى، )نور  فى أنيا أىمية تعمم المفاىيم النحوية ويمكن تحديد        
تسىاعد فىىى القىدرة عمىىى تطبيىىق مىا تعممىىو فىى مواقىىف جديىىدة، وىىو مىىا يسىمى بانتقىىال أرىىر  -0

 حتى تتم الفائدة من تعممو. يالذى يحتاجو تعمم المفيوم النحو  التعمم
اعد تعمم المفىاىيم التىى يقابميىا التمميىذ فىى العمىوم األخىرى المتصىمة بفىروع المغىة، كمىا تسى -5

 المفاىيم النحوية كًم من المعمم والتمميذ عمى فيم عميق لطبيعة المادة.
تعمم المفاىيم النحوية يساعد فى القضا  عمى الحفظ الصىم، ويجعميىا ذات معنىى بالنسىبة  -0

 لممتعمم.
مرىل: القىدرة عمىى التحميىل،  ،تعمم المفاىيم النحويىة ينمىى لىدى التمميىذ العديىد مىن القىدرات -9

دراك العمقات، والمقارنة، والتصنيف، والتمييزوالتفس  .  ير، وار
ضىرورة كشىف وتصىويب أيىة مفىاىيم وتصىورات خطىأ بأوصت بعىض الدراسىات السىابقة و        

 يدراسىة مىاىر صىبر  :مرىل ،لدى المعممين، والعمل عمى تعديميا من خمل طرق ومداخل حديرة
سماعيل تاج الدين   (.        000، 5665)نودراسة كمال زيتو (،000، 5666) وار

ين المعممىىأن  ربىىتالمعمىىم قىىد يكىىون أحىىد أسىىباب التصىىورات الخطىىأ لىىدى التمميىىذ؛ حيىىث و       
عن بعض المفاىيم العممية، وقد يرجع ذلىك إلىى أنيىم غيىر  ي يوجد لدييم فى الغالب فيم خاط

التصىور البىديل  مدربين جيًدا، أو غير مممين بالمواد التى يقومون بتدريسيا، وقىد يكىون لىدييم
مىن خىمل خبىراتيم السىابقة، حيىث ظمىت ىىذه التصىورات لىبعض المفىاىيم العمميىة بىدون تعىىديل 

)منىىى  .خىمل فتىرة دراسىتيم، وقمىة اىتمىام المعمىم بالتىىدقيق فىى المغىة التىى يعىرض بيىا المفيىوم
 (005، 5666فايز عبده، و ، 948، 0444وأمينة الجندى،  عبد الصبور
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تشىتق مىن بنائيىة  التىي يالتغيىر المفىاىيم إسىتراتيجيات حىد نمىاذجأبوسىنرو ويعد نموذج و      
والىذي  التصىور البىديل بالتصىور العممىي الصىحي ، سىتبدالا، ويعتمد ىذا النموذج عمىى المعرفة

والىىذي  ،(الجسىىر المفىىاىيمى –المبادلىىة  –مة المفاضىى –مراحىىل ىىىي )التكامىىل  يتكىىون مىىن أربىىع
 يمل رفىىىض التمميىىذ لبنائىىىو المفىىىاىيم  المفىىىاىيم، وذلىىك مىىىن خىىيقىىوم فيىىىو التمميىىذ بإعىىىادة بنىىا

ن التمميىىذ يقىىوم إغيىىر مفيىىد، ولىىذلك فىى خىىاطي ، وذلىىك إلدراكىىو أن ىىىذا البنىىا  بنىىا  الخىىاطي 
أىمية المفيىوم الجديىد، ومىدى قىدرة  وبو ، إلدراك ادقتناعباستبدال ىذا البنا  ببنا  آخر يمكنو 
)عيىىد أبىىو  .ظىىواىر الطبيعيىىة بطريقىىة منطقيىىة صىىحيحةىىىذا المفيىىوم عمىىى تفسىىير كريىىر مىىن ال

   (05، 5660المعاطى الدسوقي،
ات التىىىىىىىىىي تناولىىىىىىىىىت التغيىىىىىىىىىر وتشىىىىىىىىىير نتىىىىىىىىىائج العديىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىن البحىىىىىىىىىوث والدراسىىىىىىىىى     

تعىديل التصىورات  فىيسىتراتيجيات اإلىىذه  فاعميىةإلىى   (Conceptual Change)يالمفاىيم
 ومنيا:  ،توجد لدى المتعممين التيالبديمة 

 يسىتخدام مناقشىات التغييىر المفىاىيماإلىى أن  Eryilmaz,A ,(1996)دراسىة وتوصىمت     
، يزيا  لدى طمب المرحمىة الرانويىةالف فيعمى التحصيل وتعديل المفاىيم الخاطئة  فاعميةأكرر 

( المفاىيميىىة وبرمجيىىات الىىتعمم بمسىىىاعدة باسىىتخدام كىىل مىىن الميىىىام )الواجبىىاتوذلىىك مقارنىىة 
 .المعرفيمة عمى التصارع الكمبيوتر القائ

تصىىىويب  فىىىي ج بوسىىنرذإلىىىى فاعميىىة نمىىىو  ( 5661) رشىىادأسىىىما  دراسىىة بينمىىا توصىىىمت     
 .التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية والرياضية لدى طالبات شعبة رياض األطفال

فاعميىىة برنىىامج مقتىىرح قىىائم عمىىى اسىىتخدام  ( إلىىى 5600مت دراسىىة حسىىام البىىدرى )وتوصىى     
يىة لىدى تمميىذ المرحمىة لممفىاىيم الجغراف الخطىأموذج وبوسنرو فىى تصىويب التصىورات البديمىة ن

 اإلعدادية.
 يالتغييىر المفىاىيمإسىتراتيجيات مما سىبق يتضى  أن معظىم الدراسىات قىد أوضىحت فاعميىة     

تعىىديل التصىىورات  فىىيتحقيىىق نىىواتج الىىتعمم المرغىىوب فييىىا  فىىيالقائمىىة عمىىى الفمسىىفة البنائيىىة 
كسابيم ،البديمة لدى المتعممين  المفاىيم العممية الصحيحة. وار
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ًً   اإلحساس مبصكلُ البخح:     - اثاى

عمىىى الىىرغم مىىن أىميىىة المفىىاىيم النحويىىة كمكىىون ميىىم مىىن مكونىىات محتىىوى مىىادة المغىىة       
العربيىىة؛ إد أن نتىىائج العديىىد مىىن الدراسىىات والبحىىوث كشىىفت عىىن ضىىعف التمميىىذ فىىى المراحىىل 

ضىىرورة  أكىىدتو ، النحويىىة وأخطىىائيم الشىىائعة فييىىا عميميىىة المختمفىىة فىىى تحصىىيل المفىىاىيمالت
 دراسىىىة حسىىىين إبىىىراىيم :ومىىىن ىىىىذه الدراسىىىات ،إكسىىىاب التمميىىىذ المفىىىاىيم النحويىىىة الصىىىحيحة

فاعمية اسىتخدام المنظمىات المتقدمىة فىى تنميىة المفىاىيم النحويىة لطىمب  أكدت ي( الت5660)
أىىىم  تالتحصىىيل الدراسىىى وادتجىىاه نحىىو دراسىىة القواعىىد النحويىىة، وكانىى المرحمىىة الرانويىىة فىىى

عمىىى المجموعىىة  تفىىوق نتىىائج المجموعىىة التجريبيىىة فىىى ادختبىىار التحصىىيمى البعىىدى نتائجيىىا
الضىىابطة، وكىىىان ىىىىذا التفىىىوق فىىى جميىىىع المسىىىتويات المعرفيىىىة السىىتة التىىىى شىىىمميا ادختبىىىار 

( التىى أكىدت 5668) ودراسىة سىامية محمىد، يم(تقىو  -تركيىب -تحميىل -تطبيىق -يمف -)تذكر
 يلحمقىىة الرانيىىة مىىن التعمىىيم األساسىىفىىى اكتسىىاب تمميىىذ ا يأرىىر اسىىتخدام نمىىوذج الىىتعمم البنىىائ

 يميىة اسىتخدام نمىوذج الىتعمم البنىائبعض المفاىيم النحوية، وىدفت إلى الكشىف عىن مىدى فاع
 – النحويىة فىى مسىتويات )المعرفىةفى اكتساب تمميذ الصف الرىانى اإلعىدادى بعىض المفىاىيم 

خماسىىى  البنىىائيفاعميىىة نمىىوذج الىىتعمم  الدراسىىةىىىذه أىىىم نتىىائج كانىىت و ، التطبيىىق( - الفيىىم
 والمجموعىىة التجريبيىىةو المفىىاىيم النحويىىة يالمراحىىل فىىى اكتسىىاب تمميىىذ الصىىف الرىىانى اإلعىىداد

 فى التدريس. ىذا النموذج وتنمية ادتجاىات اإليجابية نحو استخدام
خطورة التصورات الخطأ الشىائعة بىين التمميىذ تكمىن فىى كونيىا أن  حسن زيتون وأكد         

ا عمى تعمميم لممعرفة العممية الصحيحة، فيى تعوق الفيم الصىحي  لىدييم، ومىن رىم تؤرر سمبً 
 (960، 5660 )حسن زيتون، .يينخفض تحصيميم الدراس

عمىى صىور المفىاىيم النحويىة لىدى التمميىذ وقد أوضحت الدراسات التىى أجريىت لموقىوف       
إلىىى وجىىود تصىىورات خطىىأ لتمىىك المفىىاىيم لىىدييم، وأنيىىا تتعىىارض مىىع التفسىىيرات العمميىىة لتمىىك 

مقترحىة لمتغيىر  إستراتيجية( إلى فاعمية 5660 )دراسة عبد الرازق مختارفقد ىدفت  ،المفاىيم
لدى تمميىذ الصىف الرىانى  ويةفى تصويب التصورات الخطأ عن بعض المفاىيم النح يالمفيوم
إلىى انتشىار التصىورات الخطىأ لىبعض المفىاىيم النحويىة لىدى  ، وتوصمت نتائج البحىثياإلعداد
   التمميذ.
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مقترحىىة فىىى  إسىىتراتيجيةالكشىىف عىىن فاعميىىة إلىىى ( 5609) يوىىىدفت دراسىىة نىىورة عمىى      
 ،ية مىن التعمىيم األساسىىلحمقىة الرانيىتصىويب التصىورات الخطىأ لممفىاىيم النحويىة لىدى تمميىذ ا

المقترحىىة فىىى تصىىويب التصىىورات الخطىىأ لممفىىاىيم  سىىتراتيجيةإلىىى فاعميىىة اإل ت الدراسىىةوتوصىىم
الحديرىة القائمىة عمىى أفكىىار النظريىة البنائيىة والتغيىىر سىىتراتيجيات اإلوأوصىت بتطبيىق  ،النحويىة
 .يالمفيوم
 ،الىتعمم البنىائي عميىة نمىوذجفا مىىع إلىى التعىرف( 5601) يسعيد المرقاقوىدفت دراسة       

سىىىتراتيجيةو  وتنميىىىة  ،فىىىى تعىىىديل التصىىىورات الخطىىىأ فىىىى المفىىىاىيم النحويىىىة التبىىىادلي التىىىدريس ار
 . يميارات التفكير الناقد لدى تمميذ الصف السادس ادبتدائ

عبىد الىرازق  مرىل دراسىةبعىض الدراسىات التربويىة  إجىرا  من خمليمكن القول بأنو و           
الصىىف الرىىاني ا عمىىى تمميىىذ مىىالتىىى تىىم تطبيقي (5609) دراسىىة نىىورة عمىىىو  ،(5660) مختىىار

دراسىىة سىىعيد المرقىىاقي وكىىذلك   ،يمقترحىىة لمتغيىىر المفيىىومات إسىىتراتيجياإلعىىدادي باسىىتخدام 
الىىتعمم  نمىىوذج باسىىتخدامالصىىف السىىادس ادبتىىدائي عمىىى تمميىىذ التىىى تمىىت تطبيقيىىا  (5601)

ستراتيجية التىدري لممفىاىيم  أخطىا  شىائعةوجىود  ىىذه الدراسىات فقىد أكىدت التبىادليس البنائي وار
 .  النحوية لدى ىؤد  التمميذ

لمصىىىف السىىىادس لتمميىىذ  مىىنيج القواعىىىد النحويىىىة تىىىدريس مىىن خىىىمل الباحىىىث حىىظود        
 بعىىىض األخطىىىا  الشىىىائعة وجىىىود م 5608/5601 لمبحىىىث ادبتىىىدائى لمعىىىام الدراسىىىى السىىىابق

مرىل عىن أسىئمة بعىض تىدريبات الكتىاب المدرسىي  إجابة كرير من التمميذفى لممفاىيم النحوية 
 ، وكىذلك بىينالمفعىول بىومفيىوم  و المفعىول ألجمىومفيوم المفعول المطمق و  مفيوم الخمط بين

والخمىط  كأن) حرف ناسىخ( وتأريرىمىا عمىى الجممىة ادسىمية،ومفيوم  كان )فعل ناسخ(، مفيوم
الجمىع  مفيىوم المفىرد أو مفيىوم عمى وبين بعض الكممات الدالة ،بين مفيوم الفاعل واسم كان

ا فىى وىىذا يىؤرر سىمبً  ،عدنان.....( -لبنان –بمدان  -) السودان :مرل ،وشكم تدل عمى المرنى
 .عند اإلجابة عن أسئمة ادختبارات ويقمل درجات التمميذ ،الناحية اإلعرابية

فىىى مجىىال التربيىىة والتعمىىيم، فقىىد  وعممىىو -اعشىىرون عاًمىى -الباحىىث مىىن خىىمل خبىىرة و         
 ادبتىدائيانخفىاض درجىات تمميىذ الصىف السىادس من خمل دراسة اسىتطمعية قىام بيىا دحظ 

بادختبىىارات فىىى اختبىىارات التحصىىيل لمىىادة المغىىة العربيىىة، وخاصىىة فىىى أسىىئمة القواعىىد النحويىىة 
م أرنىا  تصىويب ىىذه 5608/5601والرىانى لمعىام  األول يالفصىل الدراسىالشيرية، واختبىارات 
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والتىى أكىدت عمىى خمىط الكريىر مىن ىىؤد  التمميىذ ، ا( تمميىذً 86األسئمة ورصد الىدرجات لعىدد )
عمى اإلعىراب الصىحي  لىبعض الكممىات بىالفقرات أو المفاىيم النحوية التى أررت  بين العديد من

ن عمىىى يالمعممىىمىىن  كريىىر ويمكىىن رجىىوع ذلىىك إلىىى اعتمىىاد ،الجمىىل المتضىىمنة بيىىذه ادختبىىارات
، والتمميىىذ يقىىوم لمعمميىىة التعميميىىة يالمعمىىم ىىىو المحىىور األساسىى يكىىونالتمقىىين والحفىىظ بحيىىث 

 .باستقبال المعمومة دون أى تفاعل
  حتديد مصكلُ البخح:   -اثالًج

لدى تمميىذ الصىف السىادس  األخطا  الشائعة بعضظيور تحددت مشكمة البحث فى          
سىتراتيجيات فيميىا، وادفتقىار إلىى نمىاذج و  فىى وضىعف فى بعض المفاىيم النحويىة، ئيادبتدا ار
 وبوسنرو تساعد فى حل ىذه المشكمة.  :نموذج :مرل ،تربوية

 البخح:أسٔلُ  -ازابًع

   :يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة ا تية 
 ؟ ادبتدائيس الصف الساد تمميذلدى  النحويةلممفاىيم  األخطا  الشائعة ما -0
لىىدى  النحويىىةلمفىىاىيم لىىبعض األخطىىا  الشىىائعة ا تصىىحي  وفيبوسىىنروميىىة نمىىوذج عامىىا ف -5

 ؟ادبتدائيالصف السادس  تمميذ
 البخح:    افسض  -اخامًس

 :إلى اختبار صحة الفرضين التاليين سعى البحث الحالي      
ويىىة المقىىررة لىىدى بعىىض المفىىاىيم النحويىىة بالموضىىوعات النحشىىائعة فىىى أخطىىا  وجىىود  -0

 .ادبتدائيتمميذ الصف السادس 
 البحىىىث تيبىىىين مجمىىىوع( 6.0مسىىىتوى ددلىىىة ). عنىىىدددلىىىة إحصىىىائية  ق ذاتوفىىىر وجىىىود  -5

ختبىىار المفىىاىيم النحويىىة د البعىىديالتطبيىىق  ىالمجموعىىة الضىىابطة( فىى -بيىىة التجري ة)المجموعىى
 بية.التجري ةالمجموعلصال  الخطأ 
 حدود البخح:   -ا سادًس

 :ىذا البحث عمى قتصرا
: مدرسىىة طيطىىا يالحىىد المكىىان - .ادبتىىدائيتمميىىذ الصىىف السىىادس  بعىىض: يالحىىد البشىىر  -

 األول ي: الفصىل الدراسىيالحىد الزمىان -. مقر عمل الباحىث()لمغات بمحافظة سوىاج  الرسمية
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ة تىىاب المغىىة العربيىى: المفىىاىيم النحويىىة المقىىررة بكيالحىىد الموضىىوع -. م5601/5604لمعىىام 
 وىىىى، ادبتىىدائيعمىىى تمميىىذ الصىىف السىىادس  م5601/5604لمعىىام  األول يبالفصىىل الدراسىى
أنىىىواع خبىىىر إن  –إن وأخواتيىىىا  –أنىىىواع خبىىىر كىىىان وأخواتيىىىا  -كىىىان وأخواتيىىىا -)أنىىىواع الخبىىىر

 .والتى وافق عمييا المحكمون وأخواتيا(،
 مصطلخات البخح:  حتديد  -ا سابًع

 :نموذج وبوسنرو -0
 خطىأبىو  ذىفىي تصىحي  المفيىوم الى اأساسىيً  افييا المعمىم دورً  يرة عن عممية يؤدىو عبا     
 ،والتبىديل ،والتمييىز ،ىىى التكامىل أربع مراحل باتباع ادبتدائيلدى تمميذ الصف السادس  شائع

 .يوالتجسير المفاىيم
 :األخطا  الشائعة فى المفاىيم النحوية  -5

صىىحيحة مىىن خىىمل  ادبتىىدائيالصىىف السىىادس  مميىىذالتىىى يعتقىىدىا ت األخطىىا مجموعىىة ىىىى     
 يتىأتو ؛ موضوعات النحو المقررة ويدافع عنيا؛ ألنيا تعطيو تفسيرات تبدو منطقية بالنسىبة لىو

 .والذى تشكل لدي يمتفقة مع تصوره المعرف
 :المفاىيم النحوية -0

الناتجىة عىن  دائيادبتىيكونيا تمميذ الصف السىادس  يالصورة العقمية المجردة الت ىى        
مفيىوم الخبىر،  :، مرىللبنية الكممة وتركيبيا وعمقتيا بغيرىا فى الجممىة الواحىدة يمصطم  لغو 

 ومفيوم كان وأخواتيا.
 :إجساْات البخح -اثامًي
 السىؤال األول مىن أسىئمة البحىث الىذى نصىو :يأسئمة البحث، وىى كالتىاللإلجابة عن  -0

تىم  و؟ادبتىدائيالصىف السىادس  تمميذلدى  ويةاألخطا  الشائعة فى المفاىيم النح ماو
 القيام باإلجرا ات التالية: 

بموضىىوعات النحىىو  تمميىىذالالموجىىودة لىىدى  األخطىىا  الشىىائعة فىىى المفىىاىيم النحويىىة تحديىىد -أ
  :  من خمل القيام بما يمي ادبتدائيالصف السادس  تمميذلدى  المقررة بكتاب المغة العربية

 .تحديد اليدف من التحميل -    يل المحتوى.       تحديد ماىية تحم -
 ربات التحميل. -  إجرا ات التحميل.                     -
 تحديد الددلة المفظية لممفاىيم النحوية. -صدق التحميل.                             -
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ة بالموضىوعات النحويىة المتضىمن الخطىأ بنىا  قائمىة بالمفىاىيم النحويىة من خىمل مىا سىبق تىم
 المقررة.

ورباتيىا، وقىد تىم تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين لمتأكد مىن صىدقيا  -ب
 .رائيمتعديميا في ضو  آ

 تصىحي  فىى وبوسىنرونمىوذج اسىتخدام  فاعميةما عن السؤال الرانى الذى نصو و لإلجابةو  -5 
تىم إعىداد  و ؟ادبتىدائيميىذ الصىف السىادس لىدى تماألخطا  الشائعة فىى المفىاىيم النحويىة 

 :ا تى
 .قبميالاختبار المفاىيم النحوية الخطأ تطبيق  -أ
واإلرشادات  التوجييات يتضمنان وبوسنرونموذج للتمميذ وفًقا اكتاب و  ،لمعممادليل  إعداد - ب

 ا.مالمحكمين لمتأكد من صمحيتي بعضعمى  ماعرضيتم و تدريس المفاىيم النحوية، أرنا  
نمىوذج  تىدريس األول باستخدام خطىوات يالمفاىيم النحوية المقررة بالفصل الدراستدريس  -ج

 .وبوسنرو
 .بعديالاختبار المفاىيم النحوية الخطأ تطبيق  - د
المفاىيم  ا لموقوف عمى مستوى أدا  التمميذ فىيومعالجة نتائجو إحصائيً رصد الدرجات،  -ىى

 .النحوية
 حث الحىالي تىم تقىديم بعىض التوصىيات والبحىوث المقترحىىة التىىي تفىىت في ضو  نتائج الب    

  .المجال أمام دراسات أخرى
 متجلت أهنًُ هرا البخح فًنا يلِ: أهنًُ البخح:  -ا تاسًع

األخطىا  إلىى أىميىة وضىع المنىاىج  يلمخططى توجيو نظر القائمين عمى العممية التعميميىة -0
دعتبىىار عنىىد تىىدريس النحىىو فىىى المراحىىل التعميميىىة فىىى ا الشىىائعة فىىى المفىىاىيم النحويىىة
   .األخطا لتصويب تمك  ؛المختمفة، وضرورة بنا  برامج

لىىىدى  الصىىحيحة المعممىىين والمىىىوجيين إلىىى أىميىىة تنميىىة المفىىىاىيم النحويىىة توجيىىو نظىىر -5
 التمميذ فى المراحل التعميمية المختمفة.

و فىىى نمىىوذج وبوسىىنر ت األخىىرى تتنىىاولاإلسىىيام فىىى فىىت  البىىاب أمىىام مزيىىد مىىن الدراسىىا -0
 المفاىيم النحوية فى بقية الصفوف الدراسية األخرى. فى األخطا  الشائعة تصحي 
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 اإلطاز اليظسٍ للبخح

 :األخطاْ الصآعُ فِ املفاهًه اليخىيُأوال 

 : خطاْ الصآعُ األمفهىو  -1

لصىىحي  لممفىىاىيم العمميىىة والفيىىم غيىىر ا :ابأنيىى ةالشىىائع ا خطىىيعىىرف خميىىل شىىبر األ          
ألنيىا  ؛التىى يعتقىدىا صىحيحة ويىدافع عنيىا المتكونة لىدى الفىرد، وتتمرىل فىى مجموعىة األفكىار

تشىكل  يالىذ يمتفقىة مىع تصىوره المعرفى يألنيىا تىأت ؛تعطيو تفسيرات تبدو منطقية بالنسىبة لىو
 (040، 5666)خميل شبر،  .لديوو
نيىىا: وأفكىىار التمميىىذ ومعتقىىداتيم عىىن المفىىاىيم أبكمىىا يعرفيىىا عبىىد السىىمم مصىىطفى          

)عبىىد  .والظىواىر العمميىىة، وليىا معنىىى عنىد التمميىىذ يخىىالف المعنىى الىىذى يقبمىو المتخصصىىونو
 (000، 5660السمم مصطفى، 

التىى يعتقىدىا  األخطا مجموعة  تتمرل فى :بأنياإجرائًيا  خطا  الشائعةاأل تعريفيمكن و        
صىىحيحة مىىن خىىمل موضىىوعات النحىىو المقىىررة ويىىدافع عنيىىا؛  ادبتىىدائي الصىىف السىىادس تمميىىذ

الىذى تشىكل  يمتفقىة مىع تصىوره المعرفى يتىأتو  ،ألنيا تعطيو تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة لو
 .ولدي

 وأسباب تكىىها: ،ألخطاْ الصآعُمصادز ا -2

حيىىث أكىىد  ؛مميىىذهتلىىدى  األخطىىا  الشىىائعةفقىىد يكىىون المعمىىم أحىىد أسىىباب   المعمىىم: -أ       
 عبىىىد الىىىرازق مختىىىارودراسىىىة (، 5660) : السىىىعيد جمىىىالدراسىىىة مرىىىل ،العديىىىد مىىىن الدراسىىىات

( أن المعممىىىين لىىىدييم تصىىىورات بديمىىىة عىىىن بعىىىض المفىىىاىيم 5609)ي نىىىورة عمىىىو (، 5660)
 العممية والنحوية التى يقومون بتدريسيا.

 ،)منىىى عبىىد الصىىبور شىىائعةاألخطىىا  المىىن مصىىادر  األسىىباب التىىى تجعىىل المعمىىم مىىنو       
 :(948، 0444،وأمينة الجندى

  أو غير ممم بالمواد التى يقوم بتدريسيا.بشكل جيدأن المعمم غير مدرب ، 
  ومنيىىىا المفىىىاىيم النحويىىىة التىىىى  ،عىىىن بعىىىض المفىىىاىيم أخطىىىا  الشىىىائعةأن المعمىىىم لديىىىو

ليىىىذه  ائعةاألخطىىىا  الشىىىحيىىىث ظمىىىت تمىىىك ؛ يدرسىىىيا لمتمميىىىذ مىىىن خىىىمل خبراتىىىو السىىىابقة
   المفاىيم بدون تعديل خمل فترة دراستو.
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 يىدرس المفىاىيم بشىكل و  ،يمىن حيىث النمىو المعرفىمستويات التمميذ  يأن المعمم د يراع
مجرد ودون الربط بالخبرة السابقة ودون إعطا  التمميىذ الفرصىة لمحىديث عىن أفكىارىم أو 

  التعبير عن تصوراتيم خمل المناقشات. 
األخطىىا  يمحىىظ ممىىا سىىبق أن المعمىىم يعىىد أحىىد األسىىباب الرئيسىىة فىىى إكسىىاب تمميىىذه و         

يسىىتوجب بالضىىرورة التركيىىز عمىىى  ، لىىذلكلممفىىاىيم عامىىة والمفىىاىيم النحويىىة خاصىىة الشىىائعة
، والقيىام بتعىديميا حتىى د يقىوم بنقميىا أخطىا  شىائعةالمعمم وتشىخيص وتصىحي  مىا لديىو مىن 

المغىة العربيىة أو عىن  يطريق إعطىا  دورات تدريبيىة لمعممى ذ ذلك عنإلى تمميذه، ويمكن تنفي
طريىىق إرشىىادات وتوجييىىات التوجيىىو الفنىىى الىىذى يتىىابع المعممىىين بالمىىدارس مىىن قبىىل اإلدارات 

   التعميمية التابع ليا ىؤد  المعممين.
زيتىون،  )حسىن يما يمى يذ فى األخطا  عند تعمم المفاىيمأسباب وقوع التمم من التمميذ: -ب

5660 ،001): 
 .ييمانخفاض مستوى الدافعية لمتعمم لد، و عدم انتباه التمميذ لما يدرس ليم من معمومات -
 لمتمميذ. يمرحمة الدراسية أو المستوى العقمصعوبة المحتوى وعدم مناسبتو لم -
مىىىن التىىىدريبات  يخمىىىو الموقىىىف التدريسىىىو  ،ممىىىادة التعميميىىىةلوعىىىدم فيمىىىو  التمميىىىذضىىىعف  -

   .ألنشطةاو 
فىىى اسىىتيعاب المفىىاىيم  يمحىىظ ممىىا سىىبق أن التمميىىذ أحىىد المصىىادر الخطىىأ الرئيسىىة        

مىىا دم اسىىتيعابيم لمىىا يشىىرحو المعمىىم و وعىى ي،، وذلىىك بسىىبب ضىىعف مسىىتواىم التعميمىىالنحويىىة
ونسىيانيم لكريىىر مىن المفىىاىيم التىى تمىىت  ،يالمفىىاىيم، وصىعوبة المحتىىوى التعميمى مىنوضىحو ي

وعدم تنويع المعمم فى طرق التدريس التى تسىاعد عمىى توصىيل السنوات السابقة،  دراستيا فى
فىى التىدريبات  ي، فعمىى سىبيل المرىال:عرض الكتىاب المدرسىالمفاىيم الصحيحة ليؤد  التمميىذ

جمىع  –جمىع مىذكر سىالم  -ا عن تصنيف نىوع كىل كممىة كىى )مرنىى العامة لموحدة األولى تدريبً 
 -السىودان  –أطبىا   -فمحىون –ر(، وكانىت ىىذه الكممىات )سىيدات جمع تكسىي –مؤنث سالم 

بمدان....(، وكانت إجابات كرير من التمميذ أن كممة )السودان( مرنى وليست مفىردة، وكممىة ) 
بمدان( مرنى وليست جمع تكسير، ويمكن أن يرجع ذلىك إلىى تصىور ىىؤد  التمميىذ الخطىأ إلىى 

بأنيىا مرنىى ولىم يىدركوا أنيىا تىدل عمىى المفىرد أو تىدل عمىى  أن كون ىذه الكممة تنتيى بىى )ان(
 .جمع التكسير
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ن البيئىىة المحيطىىة بالتمميىىذ تعىىد مصىىدرًا رئيًسىىا مىىن مصىىادر إ البيئىىة المحيطىىة بالتمميىىذ: -جىىى 
    :(44 ،5660)جييان السيد، وفوزية الدوسرى،  ، وقد يرجع ذلك إلىاألخطا  الشائعة

 بىين التمميىذ والبيئىة، فالتمميىذ يىأتى إلىى المدرسىة وفىى بنيتىو  الخبىرة الناتجىة عىن التفاعىل
حيىث يفيىم  ؛ع بصىحة تفسىيره لمظىواىر والمفىاىيم، كما أنو مقتنىاألخطا  الشائعةالمعرفية 

بصىورة خاطئىة قىد يصىعب عمىى المعمىم تصىحيحيا،  ض التمميذ بعض المفىاىيم العمميىةبع
   مل خبراتو الحياتية اليومية.قد اكتسبيا التمميذ من خ األخطا  الشائعةوىذه 

  مىىا يقدمىىو البىىالغون لمصىىغار مىىن شىىرح وتفسىىير غيىىر سىىميمين عممًيىىا عىىن بعىىض الظىىواىر
ر تختىزن فىى الىدى الصىغ أخطىا  شىائعةالعممية فى البيئة المحيطة، مما يؤدى إلى تكىون 

 بنيتيم المعرفية وتنمو معيم.
د  رسىةمدالرق التىدريس المتبعىة فىى ن معظىم طىإتىدريس المفىاىيم:  ىاألساليب الشائعة فى -د

 ،يالمفىاىيم بصىفة عامىة لىدى التمميىذ، ورغىم أن العمىم بنىا  تراكمى فىى باألخطا  الشائعةتيتم 
ة بيىا إلىى بنيىة معرفيى يالمعرفة العممية الجديدة عمى مفاىيم سابقة بديمة، ممىا يىؤد يفيى تبن

د  فىى تىدريس المفىاىيم فىى مدارسىناإن األسىاليب الشىائعة  حيىثُ  ؛العديد من المعمومات الخطىأ
   (05، 5660)عيد الدسوقى،  .ساعد التمميذ عمى تعمم المفاىيم العممية بطريقة صحيحةت

لىدى التمميىذ لمىا فييىا  األخطىا  الشىائعةأن األساليب التقميدية تسىيم فىى تكىوين  كما         
اقىف التطبيقيىة والتجريبيىة فىىى مىن عقىم فىى إيضىىاح المفيىوم، وافتقارىىا لمخبىرات المباشىىرة والمو 

    (09، 5660)عبد السمم مصطفى،  .توضي  المفاىيم وتفسير الظواىر واألحداث
ن وسىائل اإلعىمم وبرامجىو المختمفىة أ عبد السمم مصطفى يرى  وسائل اإلعمم المختمفة: -ىى

إن  حيىىث ؛لىىدى األفىىراد األخطىىا  الشىىائعةومؤسسىىات المجتمىىع األخىىرى تسىىيم فىىى تكىىوين بعىىض 
بىىرامج التميفزيىىون واألفىىمم المختمفىىة وأفىىمم الكرتىىون ومىىا يقىىدم فييىىا مىىن تشىىبييات غيىىر دقيقىىة 

، 5660)عبىىد السىىمم مصىىطفى، . األخطىىا  الشىىائعةلألطفىىال قىىد تكىىون مصىىدرًا مىىن مصىىادر 
500) 

ن ىنىاك العديىد مىن المصىطمحات التىى تسىتخدم فىى لغىة أ عبىد السىمم مصىطفى يرى المغة: -و
ولكنىو يعطىى مىا قىرأه معنىى معيًنىا  ،ومية بشكل مختمف، فقد يقرأ التمميىذ تقريىرًا عممًيىاالحياة الي

الكممات التىى يسىتخدميا المعمىم عىن  يباستخدام تفسيرات الحياة؛ فاختمف المغة العممية ومعان
لغة التمميذ يؤدى إلىى الفيىم المشىوه والنىاقص لممفيىوم العممىى، ويىؤدى ذلىك بىدوره إلىى إدخىال 
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م غيىىر صىىحيحة داخىىل البنىىا  المفىىاىيمى لمتمميىىذ، ممىىا يترتىىب عميىىو اسىىتخدامو لممفىىاىيم مفىىاىي
 (009، 5660)عبد السمم مصطفى،  .الخطأ الموجودة لديو فى تفسيره لمظواىر العممية

تعىىديميا سىىوا  كىىان ذلىىك عمىىى مسىىتوى و لتمفييىىا  ؛ومىىن المفيىىد تعىىرف ىىىذه المصىىادر        
أو طريقىىة التىىدريس  ،أو المغىىة المسىىتخدمة ،البيئىىة المحيطىىة أو ،أو الكتىىاب المدرسىىى ،المعمىىم

أو غيرىا، ومما دشك فيو أن بقىا  ىىذه التصىورات فىى أذىىان المعممىين والتمميىذ  ،المستخدمة
   يؤرر سمًبا عمى الفيم الصحي  لممفاىيم.

 ،لشىائعةاألخطىا  اأىميىة تعىرف يمكىن توضىي   :لدّ التالمًر األخطاْ الصآعُأهنًُ تعسف  -0
، 5660)عبىىد السىىمم مصىىطفى، ي وتأريرىىىا عمىىى تعمىىم المفىىاىيم لىىدى التمميىىذ فيمىىا يمىى

   :(009، 5660حسن زيتون، ، 000-004
التمميذ يؤدى إلىى رفىع مسىتوى تحصىيميم مىن خىمل تمكىنيم مىن  مفاىيممعرفة وتشخيص  -أ

 المعمومات والميارات التى سبق ليم أن تعمموىا.
، وبالتالى فإن ذلىك يسىيم فىى المفاىيمممية لمتمميذ من فيم مصادر تمك تمكن الخمفية الع -ب

 إيجاد لغة سميمة لمتفاىم بين المعمم والتمميذ، األمر الذى يزيد من فاعمية طريقة التدريس.
الوصىول بالتمميىذ إلىى فيىم أكرىر  فىى يسىاعدوالتركيىز عمييىا  األخطىا  الشىائعةاستكشاف  -جى

 عمًقا ودواًما.
ممفاىيم العممية التى يدرسونيا، وذلىك يتطمىب إحىداث ل األخطا  الشائعةعدم إضافة  ضمان -د

   تغييرات جذرية فى تصوراتيم حتى د تؤرر عمى التصورات العممية الصحيحة.
)مصىىىىطفى  يمىىىىا يمىىىىطىىىىرق ىىىىىذه المىىىىن  :األخطىىىىا  الشىىىىائعةتشىىىىخيص  وأسىىىىاليب طىىىىرق -9

 :(01 - 08، 5660منصور،
   المقابمت الشخصية:  -أ

األخطىىىا  لتشىىىخيص  ؛الشخصىىىية الدراسىىىات التىىىى اسىىىتخدمت المقىىىابمتأكىىىدت بعىىىض          
 (5665ي )حمىىادة عمىىى عبىىد المعطىىو (، 5666) دراسىىة فىىايز عبىىده :منيىىا التمميىىذ الشىىائعة

 (المقابمىة اإلكمينيكيىة) عدة صور منيا: استخدام المقابمة الشخصية يكون عمىأن المتان أكدتا 
 ن البنية المفيوميىة المتكونىة لىدى التمميىذ، وتحديىد تصىوراتيم الخطىأ،التى تستخدم لمكشف ع

ويقىىىدم إلىىىى التمميىىىذ مىىىن خمليىىىا مجموعىىىة مىىىن األشىىىيا  ويطمىىىب منىىىو ( مقىىىابمت التصىىىنيفو)
يطمىىب مىىن التمميىىذ أن ( و مقىىابمت حىىل المشىىكمت، و)تصىىنيفيم اسىىتناًدا إلىىى تعميمىىات خاصىىة
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، عمى أدا  التمميذ وفيم األطر المفيوميىة لديىو يحاول حل مشكمة ما بصوت مرتفع، فيى تركز
عبىارة عىن محادرىة تصىمم بغىرض إظيىار المعرفىة التىى توجىد لىدى  ىىىو  ،(مقابمت المفاىيمو)

 .، ارتباطات، تداخمت، تصورات، أو مياراتآرا ، التمميذ عن المفيوم سوا  كانت معتقدات
    خرائط المفاىيم:  -ب

األخطىىا  يمكىىن اسىىتخدام خىىرائط المفىىاىيم فىىى الكشىىف عىىن أنىىو  سىىعدىعبىىداهلل ال يىىرى        
لىدى التمميىذ، وذلىك بىىأن يطمىب مىنيم بنىا  خريطىة لمفىىاىيم تىم إعطاؤىىا ليىم مسىىبًقا،  الشىائعة

وبمقارنة ىذه الخريطة التى قاموا بإعدادىا بخرائط تم إعدادىا من قبل المختصين يمكن تحديىد 
 (.  09، 5669اهلل السعدى،  )عبد عمميةأوجو القصور فى فيم المفاىيم ال

 ادستبانة:  -جى
لىىىدى  األخطىىىا  الشىىىائعةن ادسىىىتبيان يسىىىتخدم فىىىى تشىىىخيص أ ذوقىىىان عبيىىىدات يىىىرى          

   :(051، 0440)ذوقان عبيدات، وآخرون،  التمميذ ولو عدة أشكال
 وعىىة ادسىىتبيان المغمىىق: وفيىىو يطمىىب مىىن التمميىىذ اختيىىار اإلجابىىة الصىىحيحة مىىن مجم

 من اإلجابات مرل: نعم، د، كريرًا، قميًم، نادرًا، موافق، غير موافق.
  يسىاعدادستبيان المفتوح: وفيو يترك لمتمميذ حرية التعبير عن أرائىو بالتفصىيل، ممىا 

 عمى معرفة األسباب والعوامل التى تؤرر عمى أرائو.
 وتبريىر  ،إلجابىة المناسىبةادستبيان المغمق المفتوح: وفيو يطمب مىن التمميىذ اختيىار ا

 .سبب إجابتو
  علِ التالمًر: األخطاْ الصآعُخطىزَ  -5  

تىىؤرر سىىمًبا عمىىى الىىتعمم، ممىىا يىىؤدى إلىىى إعاقىىة فيىىم التمميىىذ  األخطىىا  الشىىائعةن إ            
 :  كا تيي ىلممفاىيم، و 

ون لتمميىىىذ قىىىد يحفظىىىلىىىدى التمميىىىذ، أى أن ا يحقيقىىى يصىىىعوبة حىىىدوث تغيىىىر مفىىىاىيم -أ
 .الشائعةيم أخطائو وبمرور الوقت يرتدون إلى الصحي  ويرددون يالمفيوم العمم

تىىؤرر فىىى أدا  التمميىىذ حيىىث تظيىىر أرنىىا  المناقشىىة معيىىم، وعنىىد أدائيىىم لمختبىىارات  -ب
 والتمارين.

 قد يستخدم التمميذ المعرفة العممية فى تدعيم أفكارىم الخطأ. -جى 
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ق الفيىىم ومبا عمىىى تعمىىم المفىىاىيم الصىىحيحة، فيىىى تعىىتىىؤرر ىىىذه المفىىاىيم الخطىىأ سىى -د
 مىىىىارك واوزبىىىىورن) .يصىىىىيميم الدراسىىىىالصىىىىحي  لىىىىدى التمميىىىىذ، ومىىىىن رىىىىم يىىىىنخفض تح

Mark,E,Osborne,J,2000,45   ) 
 تساعد المعمم عمى تعديل التصورات الخطأ لدى التمميذ: ىادعتبارات والنصائ  الت -0
 واقىىد عىىدد  هوزمىىم Fisher إلىىى أن فيشىىر (44-41 ،0441ي )محىىب الرافعىىأوضىى         

توجىىد لىىدى  ىالتىى األخطىىا  الشىىائعة تصىىحي تمكىىن المعمىىم مىىن  ىمجموعىىة مىىن النصىىائ  التىى
 عممية التعمم فيما يمى:  ىتستند إلى أىمية الحوار والمناقشة ف ىوالت ،تمميذه

 تصورات التمميذ عن المفاىيم المستيدفة قبل بد  التعمم. تحديد -
ع التمميىذ عمىى إدراك ىىذه يشىجتالتمميذ لمعرفة التصورات المتأصمة فييم و  اتتقدفحص مع -

 المتناقضة وتعديل معتقداتيم.
التعبيىىر عىىن أفكىىارىم حتىىى لىىو كانىىت تمىىك  ىتىىوفير بيئىىة أمنىىة يشىىعر فييىىا التمميىىذ بالحريىىة فىى -

 .خطأاألفكار 
ن أجىزا  عمميىة الىتعمم، وأن الفىرد مى ًيىاعاد االتأكيد عمى التمميذ بأن عمل األخطا  يعىد جىز ً  -

 وعن طريق التعمم من أخطائو. ،يصل إلى عمل ناج  بعد ممارسة العديد من التدريبات
 تصىىحي ويمكىىن مىىن خىىمل مىىا سىىبق إضىىافة بعىىض اإلرشىىادات التىىى تسىىاعد المعمىىم عمىىى       

لمتنوعىىة لىىدى التمميىىذ مىىن حيىىث اسىىتخدام المعمىىم لطىىرق وأسىىاليب التىىدريس ا األخطىىا  الشىىائعة
لممعمىىم عمىىى نحىىو متبىىادل لمسىىاعدة التمميىىذ فىىى كيفيىىة تعمىىم المفىىاىيم النحويىىة، وكىىذلك يمكىىن 

يصب  التمميذ أكرر وعًيا بالعمقات التى توجد بين المفىاىيم وبىين  ياستخدام خرائط المفاىيم ك
 ما يعرفونو.

 :المفاىيم النحوية -
 :يتعريف المفيوم النحو  -0
والعمقىىىة التىىىى يكونيىىىا التمميىىىذ  يالمعرفىىى يأنىىىو: والتصىىىور العقمىىىبهلل عرفىىىو فىىىؤاد عبىىىد ا     

لممصطمحات النحوية المقىررة عمىييم، ومعرفىة الخصىائص النحويىة لكىل مصىطم  منيىا وتحديىد 
 (50، 5660)فؤاد عبد اهلل،  .القاعدة التى تضبط ىذه الخصائصو
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دلىىة المفظيىىة المتفىىق عمىىى ذو الد يحسىىين سىىمطان بأنىىو: والمصىىطم  النحىىو وعرفىىو أيًضىىا      
 (00، 5660)حسين سمطان،  .معناه، وأحكامو، وشروط عمموو

الصىىورة العقميىىة المجىىردة  :إجرائًيىىا بأنىىو يفىىى ضىىو  ذلىىك تعريىىف المفيىىوم النحىىو  ويمكىن        
لبنيىة الكممىة وتركيبيىا  يالناتجة عن مصطم  لغو  ادبتدائيالتى يكونيا تمميذ الصف السادس 

، مرىل مفيىوم الخبىر، ومفيىوم كىان وأخواتيىا، و مفيىوم إن يرىا فىى الجممىة الواحىدةوعمقتيا بغ
 وأخواتيا.

 :    يخصائص المفيوم النحو  -5
 ،(40-45 ،5669)أسىىىامة كمىىىال الىىىدين، منيىىىا، و خصىىىائص المفىىىاىيم النحويىىىة تعىىىددت     

 :(14، 5609)نورة عمى، 
جميىع عناصىر فئىة المفيىوم،  يمتمك كل مفيىوم مجموعىة مىن الخصىائص التىى يشىترك فييىا -

عمىى حىدوث شىى فىى زمىن  وتميزه عن غيره من المفاىيم األخرى؛ فمرًم )الفعل: ىو الىذى يىدل
، أو الحاضىىر، أو المسىىتقبل(، )والفعىىل األمىىر: مىىا يطمىىب فيىىو حىىدوث شىىى بعىىد يمعىىين: الماضىى

 ن األفعال(.زمن التكمم، إذن فعل األمر يمتمك خصائص الفعل إلى جانب أنو يتميز عن غيره م
يمتمىىك كىىل مفيىىوم أمرمىىة تنطبىىق عميىىو تسىىمى أمرمىىة المفيىىوم، وأمرمىىة أخىىرى د تنطبىىق عميىىو  -

 تسمى الم أمرمة.  
 مكونات المفيوم النحوى: -0

 من شقين رئيسيين، ىما: ييتكون المفيوم النحو       
 ددلتو المفظية. -اسم المفيوم.                                 ب -أ
 ،اسىم المفيىوم والفعىلو :عمىى شىقين ىمىا ييحتو  أن مفيوم الفعل نجده يتذكر زينب بيوم     

ود يمكن معرفة ىذا المفيوم والتمييز بينو وبىين غيىره مىن المفىاىيم األخىرى إد بمعرفىة ددلتىو 
   .(01، 5665، يمحدد وقع فى زمن معين )زينب بيومالمفظية وما يشير إليو من أنو حدث 

 ىى: ،جابر أن المفيوم يتكون من رمرة مكونات وأكد وليد
اسىىم المفيىىوم: وىىىو ادسىىم الىىذى نطمقىىو عمىىى تجريىىد العناصىىر المشىىتركة بىىين مجموعىىة مىىن  -

 )الفاعل، المفعول بو، المفعول المطمق(. :مرل ،األشيا  أو الخصائص
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عريىف الحىال: ددلة المفيوم: وىى المعنى أو التعريف الذى نحدده لممفيوم، كأن نقىول أن ت -
سىعيدين، لمبيىت حدوث الفعىل، مرىل: رجىع الطفىمن اسم نكرة منصوبة تبين ىيئة صاحبيا عند 

 مرنى. األني ؛اليا  اوعممة نصبي ة)سعيدين( حال منصوب فكممة
ارتبىاط مفيىوم الفعىل  :ارتباطات المفيوم: أى مدى ارتباط ذلك المفيوم بمفىاىيم أخىرى، مرىل -

 (005، 5660)وليد جابر،  .بو بمفيوم الفاعل والمفعول
)نىورة عمىى،  حويىة فىى أنيىاأىميىة تعمىم المفىاىيم الن تتضى  أىمية تعمم المفىاىيم النحويىة: -0

5609 ،40): 
تساعد فى القدرة عمى تطبيق ما تعممو فى مواقف جديدة، وىو ما يسىمى بانتقىال أرىر الىتعمم  -

 ن تعممو.الذى يحتاجو تعمم المفيوم النحوى حتى تتم الفائدة م
 تكسب المفاىيم النحوية التمميذ دقة التعبير، وتوصيل أفكاره بسيولة ويسر. -
تعمم المفاىيم النحويىة يسىاعد فىى القضىا  عمىى الحفىظ الصىم، ويجعميىا ذات معنىى بالنسىبة  -

 لممتعمم.
مرىىل: القىىدرة عمىىى التحميىىل،  ،تعمىىم المفىىاىيم النحويىىة ينمىىى لىىدى التمميىىذ العديىىد مىىن القىىدرات -

دراك العمقات، والمقارنة، والتصنيف، والتمييز.   والتفسير، وار
فىؤاد عبىد دراسىة  وأكد العديد من الدراسىات التربويىة أىميىة تعمىم المفىاىيم النحويىة منيىا:      
فىىىى تىىىدريس المفىىىاىيم  البنىىىائيىىىىدفت إلىىىى تقىىىديم نمىىىوذج إجرائىىىى لمىىىتعمم  ي( التىىى5660) اهلل

فىىى تنميىىة المفىىاىيم النحويىىة لىىدى  يخدام النمىىوذج البنىىائى فاعميىىة اسىىتالنحويىىة، والوقىىوف عمىى
 يجموعىىة مىىن طىىمب الصىىف األول الرىىانو عمىىى م المرحمىىة الرانويىىة، واقتصىىرت الدراسىىة طىىمب
إلىىى: فاعميىىة نتىىائج الدراسىىة وتوصىىمت وتقسىىيميا إلىىى مجمىىوعتين: تجريبيىىة وضىىابطة، العىىام، 

 لممفاىيم النحوية. يرانو ى اكتساب طمب الصف األول الف ينموذج التعمم البنائ
ميىىة اسىىىتخدام ( التىىى ىىىدفت إلىىى الكشىىف عىىن مىىدى فاع5668) سىىامية محمىىدودراسىىة      

بعىض المفىاىيم النحويىة فىى  ياإلعىداد يفى اكتساب تمميىذ الصىف الرىان ينموذج التعمم البنائ
فىى  يئمية اسىتخدام نمىوذج الىتعمم البنىاالتطبيق(، وتعرف فاع -الفيم -مستويات ىى )المعرفة

فاعميىة نمىوذج الىتعمم  الدراسىةىىذه وأىم نتائج ، تنمية اتجاىات التمميذ نحو استخدام النموذج
والمجموعىىة التجريبيىىةو  يتسىىاب تمميىىذ الصىىف الرىىانى اإلعىىدادالمراحىىل فىىى اك يخماسىى يالبنىىائ

 وتنمية ادتجاىات اإليجابية نحو استخدامو فى التدريس. ،المفاىيم النحوية
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وفاعميىة برنىامج مقتىرح ىىدفت إلىى ( التىى 5661) اسة محمد جابر، ومحمىد عبيىدودر          
 ت، واقتصىىر وكميىىة التربيىىة وتخصىىص المغىىة العربيىىة طالبىىاتفىىى تنميىىة المفىىاىيم المغويىىة لىىدى 

كميىة التربيىة وتخصىص المغىة العربيىة فىى  طالبىاتعمىى تطبيىق البرنىامج المقتىرح عمىى  الدراسة
شخيص الضعف فىى المفىاىيم النحويىة والصىرفية واإلممئيىة وعمجىو و، وعمى تادبتدائيالتعميم 

مقتىىرح فىىى البرنىىامج الفاعميىىة ىىىذه الدراسىىة وأىىىم نتىىائج ، دون سىىائر المفىىاىيم المغويىىة األخىىرى
 .المغة العربيةو كمية التربية وتخصص طالباتتنمية المفاىيم المغوية لدى 

يىان مسىتوى تحصىيل طىمب الصىف ب إلىى ىىدفتالتىى ( 5609ي )أما دراسة نورة عمى         
ىىىىذه المفىىىاىيم، فىىىى لممفىىىاىيم النحويىىىة، وتصىىىويب التصىىىورات الخطىىىأ لىىىدييم  ياداإلعىىىد يالرىىىان

مقترحىة، ومعرفىة فاعميتيىا فىى تصىويب  إسىتراتيجيةواستخدام بعض الطرق العمجية فى إطىار 
 .ياإلعداد يالصف الران تمميذالتصورات البديمة لممفاىيم النحوية لدى 

يىىرى الباحىىث أن المفىىاىيم النحويىىة تسىىاعد التمميىىذ عمىىى القيىىام بعمميىىات التصىىنيف، و        
والتمييىز، والتطبيىىق، والتعمىىيم، فمىىرًم يسىىتطيع التمميىىذ تصىنيف الكممىىة إلىىى اسىىم وفعىىل وحىىرف، 
وكذلك مفيوم الفعل إذا أدركو التمميىذ يمكىن أن يصىنفو إلىى فعىل مىاض ومضىارع وأمىر، ويميىز 

 وبذلك يطبقو فى مواقف تعميمية جديدة. بينيا،
 تكىيً املفاهًه اليخىيُ: ُأسباب صعىب -6

إن كىره التمميىىذ لمىىادة المغىىة العربيىىة يمكىىن أن يرجىع إلىىى مىىا يمقونىىو مىىن صىىعوبة فىىى          
دراسىىتيم لمقواعىىد النحويىىة والصىىرفية ومحىىاودتيم فيميىىا وتطبيقيىىا، ولعىىل ىىىذا ىىىو أىىىم سىىبب 

مىىىادة النحىىىو العربىىىى، وقىىىد أدرك القىىىدما  صىىىعوبة النحىىىو وجفىىىاف قواعىىىده  يتركىىىز فىىىى صىىىعوبة
-061، 5660وأحكامو، وتعود صعوبة مادة النحو وجفافيا إلى أسباب منيا )راتب عاشىور، 

 (:14-18، 5660(، و)فيد زايد، 064
 ، والتحميىل الفمسىفى لمغىة،يحتاج النحو إلى نضوج عقمي يمكن التمميذ من التعميىل المنطقىي -أ

والممحظىىة والموازنىىة والتعمىىيم فىىى اسىىتنباط األحكىىام العامىىة، وىىىذا د يتىىاح لمتمميىىذ إد فىىى سىىن 
المرحمة اإلعدادية، وحتى وىو فى ىذه المرحمة يجد مشقة فيما يدرس من القواعد؛ لمىا يكابىده 

رىاق العقل، واستجماع ادنتباه، وىذه سمة عامة فى قواعد المغات ا ة، لراقيىمن حصر الفكر، وار
 منيا وفير. وأن نصيب النحو العربي
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كرىىرة األوجىىو اإلعرابيىىة المختمفىىة، والتعىىاريف المتعىىددة، والشىىواىد والنىىوادر، والمصىىطمحات  -ب
 مما يرقل كاىل التمميذ ويجيد ذىنو، ويستنفذ وقتو، ويضطره إلى حفظ التعريفات.

وىىى الفصىحى، ولغىة الحىديث ة بيا وجود لغتين، لغة القىرا ة والكتابى ازدواجية المغة ونعني -ج
والشىىىارع، والتىىىى  ،والبيىىىت ،)العاميىىىة( التىىىى يمارسىىىيا ويسىىىمعيا التمميىىىذ فىىىى المدرسىىىة اليىىىومي

   حاجاتيم، والتفاىم فيما بينيم.يستعمميا العامة مشافية فى حياتيم اليومية لقضا
ويمكىىىن مىىىن خىىىمل مىىىا سىىىبق إضىىىافة بعىىىض أسىىىباب الصىىىعوبات فىىىى تكىىىوين المفىىىاىيم         
الىىذى ينقصىىو التوضىىي  الكىىافى لممفىىاىيم  يادعتمىىاد فقىىط عمىىى الكتىىاب المدرسىى مرىىل: ،نحويىىةال

عبىىر  وعىىدم اطىىمع التمميىىذ عمىىى مصىىادر بحريىىة أخىىرى مىىن كتىىب المكتبىىة أو الدراسىىة، المقىىررة
قدرة وخبرة بعض المعممين فى توصيل المفاىيم المقىررة بصىورة  ينترنت، وغيرىا، وكذلك تدنإل ا

 .، واستخداميم العامية فى تدريس تمك المفاىيمميذىمصحيحة لدى تم
  :  فى المفاىيم النحوية األخطا  الشائعة تصحي استخدام نموذج بوسنر في  -رانًيا     
 :وبوسنروتعريف نموذج     
: بأنىىو عمميىىة Posner ,J, Et All,(1982, 195) وآخىىرون  عرفىىو بوسىىنر        

Process  الموجىىود لىىدى التمميىىذ  الخىىاطي فيىىم ال سىىتبدالايىىتم مىىن خمليىىاAlternative 
Conception  العمميىة، وضىرورة تكامىل  مبىادي اليتوافىق مىع  الىذيالصىحي   العممىيبالفيم

سىتراتيجيات اإلعىدد مىن  تبىاعبا، الىتعمم الفعىال إحىداث فيالمعرفة الجديدة مع المعرفة السابقة 
 .يالمفاىيم والتجسير يكامل والتمييز والتبديل المفاىيمالت ىي
 تصىىحي  فىىي اأساسىىيً  ادورً فييىىا المعمىىم  يعبىىارة عىىن عمميىىة يىىؤدا بأنىىو ويعىىرف إجرئًيىى        

 أربىع مراحىل ىىي: باتبىاع ادبتىدائيالصف السادس  تمميذلدى  خاطي تصور  التى بو يومالمف
 .يوالتجسير المفاىيم ،والتبديل ،ييزوالتم ،التكامل
 :ير المفاىيمالتغي نموذج بوسنر فى إحداثخطوات 

 أن  Hewson ,M , Hewson ,P,(1983 , 731) ىيوسىونىيوسىون و  قتىرحا       
 :ا تيةداخل الفصل وفق الخطوات  يتتم عممية التغير المفاىيم

 .ل ظاىرة معينةوجودة لدى التمميذ حو الم ي الخاطالفيم  أنماطتطوير تصنيف  -
، ويؤخىذ نيىة المفىاىيم السىابقة لمتمميىذوبتطوير وتكييف المىادة الدراسىية بشىكل يىتم م  -
 .لدييم ي الخاطالمفاىيم ذات الفيم  ادعتبار في
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 التاليىة،سىتراتيجيات اإلجميىع  أوفىق بعىض و تقديم الخبرات الجديدة داخل غرفة الصىف  -
   ونوعو:وذلك حسب طبيعة المفيوم 

، وربىط مفىاىيم بالجديىدةفىة السىابقة لىدى التمميىذ : ىدف ىذه العممية ربىط المعر التكامل -أ    
مختمفىىة مىىن بعضىىيا الىىبعض، ويقىىوم المعمىىم ضىىمن ىىىذه العمميىىة بالشىىرح والتفسىىير والعىىرض 

 ، بيدف تكامل المعرفة السابقة لدى التمميذ بالمعرفة الجديدة.شة والتجارب غيرىاوالمناق
م جديىدة يالتمميىذ القىدرة عمىى التحقىق والتمييىز بىين مفىاى إكساب إلىوتيدف  :التمييز -ب    

قىىد يكىىون  امعيًنىى امفيوًمىى أنيكتشىىف  أن إلىىى، ويكىىون التمميىىذ بحاجىىة والمفىىاىيم المقبولىىة لديىىو
 .اتعقيدً  أكرر أخرىحالة  فييكون كذلك  ولكنو د ،اومناسبً  اواضحً 
، سىابق آخىراسىتبدال مفيىوم جديىد بمفيىوم  إلىى سىتراتيجيةاإلوتيدف ىىذه  :ادستبدال –ج    

 ضوما يعىر لدى التمميذ من مفاىيم  بين ما ادنسجامعدم  أوالتعارض  وأوذلك نتيجة الخمف 
، ي خىىاط وا خىىرصىىحي   ىماأحىىد ينمفيىىوم اجتمىىاعذلىىك عنىىد  أو، ىيم جديىىدةعميىىو مىىن مفىىا

وج مىن موازنىة المفيىومين الخىر  إلىىيدفع التمميىذ  مما اا مقبولين معً ن لن يكون  ان المفيوماىذو 
 .    تمك العممية بالفيم السميم

وتتم عممية المبادلىة مىن خىمل بيىان فشىل التصىورات الموجىودة لىدى التمميىذ فىي تفسىير       
وذلىىك يجعىىل  ،مىىن خىىمل توضىىي  فوائىىد المفيىىوم الجديىىد يىىا بطريقىىة عمميىىةالظىىواىر المرتبطىىة ب

، سىمم مصىطفى)عبىد الدقتنىاعيم بعىدم صىحتيا.  ؛المتعممين أنفسيم يريدون تغيير تصىوراتيم
5660 ) 
لىيمكن  ؛إيجاد الصيغة الممئمة أو بنية مفاىيمية مناسىبة ويعني :يالمفاىيم التجسير - د

، بحيىث ذمن خمليا ربط المفاىيم األساسية المجردة بخبرات مألوفىة ذات معنىى لمتمميى
 .جديد معقوًد ومقبوًد من خمليايصب  المفيوم ال

 مميزات نموذج بوسنر:  
، ويرجىع تصىحي  األخطىا  الشىائعة فىى المفىاىيميعد نموذج بوسنر من أفضىل النمىاذج فىي    

    :(05 ،5661 أسما  رشاد،) ذلك إلى
إن وقوف المعمم عمى مستوى معرفة المفاىيم لتمميذه من خمل تشخيص أنماط الفيىم  -

انتقىىا  وعىىرض الخبىىرات  فىىى الشىىائعة لىىدييم، يسىىاعده فىىي كريىىر مىىن األحيىىان  ي الخىىاط
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، فيركىز ظومة المفيوميىة السىابقة لتمميىذهيتناسب والمن التعميمية الجديدة وتقويميا بشكل
   .اىان المتعممين وتقويم فيمو أيضً أرنا  الشرح عمى المفيوم وكيفية تكوينو في أذ

، وذلىىك مىىن خىىمل ا ناجًحىىا لحىىدوث تعمىىم فعىىال ذي معنىىىن ىىىذا النمىىوذج يشىىكل عمًجىىإ -
لمتعممىىين عىىن طريىىق نقىىد تشىىجيعو عمىىى انتىىزاع المفىىاىيم الخطىىأ السىىائدة لىىدى مجموعىىة ا

. ومىىن رىىم إكسىىاب المتعممىىين الفيىىم العممىىي السىىميم لممفىىاىيم والظىىواىر المختمفىىة ،المفىىاىيم
 (0441، محمد الكرش)

 يف منىذج بىسيس:  هدوز املعل

 منحنىىى البنىىائي فىىي التغيىىر المفيىىوميأن دور المعمىىم الىىذي يتبىىع ال وزمىىمؤهيىىرى بوسىىنر       
)عمىىىى مقبىىىل العميمىىىات  (،0440،506يىىين )خميىىىل يوسىىىف وآخىىرون،يتمرىىل فىىىي الىىىدورين ا ت

،5606  ،19): 
لمتمميىذ بىل  اأن يتخذ موقف األستاذ الخصم بالمنطق السقراطي، ليس خصىمً  -الدور األول    

، وبيىذا الىدور فىإن المعمىم يواجىو التمميىذ بالمشىكمت التىي تنبىع ي  لمتمميىذخصم لمفيم الخاط
 .ىيم الجديدةمحاودتيم تمرل المفامن 
أن يمعىب دور النمىىوذج لممفكىر العممىي، ومىن مظىىاىر ىىذا النمىوذج السىىعي  -الىدور الرىاني    

السىىعي نحىىو ، و ات والنظريىىات والىىددئل التجريبيىىةالىىدائم نحىىو اكتشىىاف ادتسىىاق بىىين المعتقىىد
كانىت  ومىا إذا ،، والشك في النظريات، والتقىدير لمختمفىات فىي النتىائجادقتصاد في المعتقدات

 ىذه ادختمفات تتفق مع النظرية.
رنىىىىىىون وتراجيىىىىىىت عديىىىىىىد مىىىىىىن الدراسىىىىىىات، مرىىىىىىل: دراسىىىىىىة فيز وقىىىىىىد أربتىىىىىىت نتىىىىىىائج ال        

(Featheronaugh, T, Treagust, D ,(1992(5660مختىار ) ق، ودراسىة عبىد الىراز، 
 (، ودراسىىة آمىىال بنىىت5600(، ودراسىىة حسىىام البىىدري )5606ودراسىىة عمىىى مقبىىل العميمىىات )

بديمىىة وتعىديل التصىىورات ال ج بوسىىنر فىىي إحىداث التغيىىر المفيىىوميفاعميىىة نمىوذ( 5656سىعد )
   .لممفاىيم العممية المختمفة
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 :إجساْات البخح

    ميهج البخح: -أوال

، يىىةتجريب ىماأحىىد :المجمىىوعتينالقىىائم عمىىى  يخدم البحىىث الحىىالى المىىنيج التجريبىىاسىىت      
 يم النحويىة المقىررة بالفصىل الدراسىالمفىاىي ةالتجريبيى ةضابطة؛ حيث تدرس المجموع خرىواأل

، بينمىا تىدرس وبوسىنروباسىتخدام نمىوذج  مىن كتىاب المغىة العربيىة م5601/5604لمعام  األول
 المجموعة الضابطة المقرر نفسو بالطريقة المعتادة.  

ًً  البخح: جمنىعُ -اثاى

، وذلىىك ادبتىىدائيلصىىف السىىادس ادسىىتطمعية مىىن تمميىىذ ا المجموعىىةتىىم اختيىىار  -0       
 وطيطىىا بمدرسىىة تمميىىًذا (06) بيىىدف التحقىىق مىىن ربىىات أدوات البحىىث  وصىىدقيا، وتكونىىت مىىن

 .(0/0الرسمية لمغاتو بمحافظة سوىاج بفصل )
طيطىا الرسىمية لمغىات  ةمىن تمميىذ مدرسى تتكونىالتجريبية التى  المجموعةتم اختيار  -5

 ادبتىدائيتمميذ الصىف السىادس من فصمين ب رة طيطا التعميمية بمحافظة سوىاجبإدا
)المجموعىىىىة وا، ( تمميىىىىذً 06)مكىىىىون مىىىىن ال( 0/0فصىىىىل )ب( يىىىىةالتجريب ة)المجموعىىىى
 .ا( تمميذً 06) مكون منال (0/5فصل )بالضابطة( 

 :ضبط متغريات البخح -اثالًج

 :  يالمتغير التجريب( أ) 
 ةتمميىىىذ المجموعىىى تىىدريس فىىىى وبوسىىنروفىىىى اسىىتخدام نمىىىوذج  يتمرىىل المتغيىىىر التجريبىى      
 .لمموضوعات النحوية ةالتجريبي

 :المتغيرات التابعة( ب)
 األخطىىا  الشىىائعة فىىى المفىىاىيم تصىىحي  تتمرىىل فىىى يلمتغيىىرات التابعىىة فىىى البحىىث الحىىالا    

 .المقررة النحوية
 المتغيرات الضابطة: وتنقسم إلى:( جى)
 عوامل مرتبطة بخصائص أفراد العينة، وىى:   -0
 ، حيىىثألفرادىىىا يمجموعىىة البحىىث تقىىارب العمىىر الزمنىى عنىىد اختيىىار ي  : روعىىلعمىىر الزمنىىىا -

 عاًما. 00،05تراوحت أعمار تمميذ مجموعة البحث بين 
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وعىى :يالمسىىتوى التحصىىيم - حقيىىق التكىىافؤ فىىى المسىىتوى البحىىث ت اتعنىىد اختيىىار مجموعىى يري
 ألفراد مجموعات البحث. يالتحصيم

 :  يوى البحث،ت عوامل مرتبطة بإجرا ا -5
 القائم بالتدريس: -

باسىىىتخدام نمىىىىوذج  ولمجموعىىىة التجريبيىىىةوا( 0/0قىىىام الباحىىىث بالتىىىدريس لفصىىىل )           
 ةلمجموعىوا( 0/5فصل )التدريس لو  ،يات المحددة بدليل المعمم اإلرشادبالخطو  اوبوسنرو ممتزمً 

نمىوذج  ون استخدام خطواتالتدريس بد أيالمعتادة )بالطريقة  خرآعن طريق زميل و الضابطة
 .وبوسنرو(

 المدة الزمنية لمتجربة : -
 خمسىىة أسىىابيع لممجموعىىة التجريبيىىةموضىىوع البحىث  المفىىاىيم النحويىىةاسىتغرق تىىدريس       

 يىوم مىن التجريبيىة ةلممجموعى يبواقع حصتين أسبوعًيا، وقد بدأ التىدريس الفعمى (صحص 06)
 .  م0/05/5601الموافق ربعا األ م، وحتى يوم 0/00/5601الموافق  الخميس

 : التالًُ ومىاده البخح مت إعداد أدوات :ومىاده البخح أدوات -زابًعا

   .اختبىىار المفىىاىيم النحويىىة الخطىىأ تصىىميم   -5.   الخطىىأ قائمىىة المفىىاىيم النحويىىة بنىىا  -0
 توضىي  لخطىوات تنفيىذ كىل وفيمىا يمىي ، لتمميىذاإعىداد كتىاب  -9.   لمعمىماإعىداد دليىل  -0

 منيا:
  :الخطأ قائمة المفاىيم النحوية بنا  -0
التىى تناسىب تمميىذ الخطىأ المفىاىيم النحويىة  إلىى تحديىد ىىدفت القائمىة اليدف من القائمة: -

 .ادبتدائيالصف السادس 
  :ادبتدائيلتمميذ الصف السادس  الخطأ مصادر بنا  قائمة المفاىيم النحوية -
 فحص كتاب التمميذ:  -أ
المتضىىمنة مىىن  عامىىة المفىىاىيم النحويىىة اختيىىاربيىىدف  فحىىص كتىىاب التمميىىذ المقىىرر تىىم       

فىىىى الفصىىىل  ادبتىىىدائيدروس القواعىىىد النحويىىىة المقىىىررة عمىىىى تمميىىىذ الصىىىف السىىىادس  خىىىمل
اتضى  ، و بيدف اإلفادة منيا فى تحديد المفاىيم النحوية الخطأ م5601/5604الدراسى األول 

أنىواع خبىر ، كىان وأخواتيىا، أنىواع الخبىر :، وىىىمفىاىيم الرئيسىة( من ال0) وجود عدد ذلك من
 ( مىىىن المفىىاىيم الفرعيىىىة00وعىىدد )، أنىىىواع خبىىر إن وأخواتيىىىا ،إن وأخواتيىىىا، كىىان وأخواتيىىا
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( مفىىاىيم أخىىرى تمىىت دراسىتيا بالصىىفين الرابىىع والخىىامس 0باإلضىىافة إلىىى عىدد )، متضىمنة بيىىا
 ادبتدائى.

 ية: وريقة معايير المغة العرب -ب
من خمل ادطمع عمى المعايير القومية لمتعميم فى مصر تىم ادسىتقادة مىن وريقىة معىايير      

ويىىىة المغىىة العربيىىة الخاصىىىة بموضىىوعات القواعىىىد النحويىىة فىىىى اسىىتخمص أىىىىم المفىىاىيم النح
أرنىىا  تىىدريس  ادبتىىدائيتناسىىب تمميىىذ الصىىف السىىادس  المناسىىبة لممرحمىىة ادبتدائيىىة، والتىىي

 (501، 5660رة التربية والتعميم، )وزار. المقر 
 الدراسات والبحوث السابقة: -جى 
والبحىوث التربويىة السىابقة تىم ادسىتفادة منيىا فىى تحديىد أىىم  من خىمل مصىادر الدراسىات    

المفىىاىيم النحويىىة المناسىىبة لممرحمىىة ادبتدائيىىة، وتىىم اسىىتخمص المفىىاىيم النحويىىة الممئمىىة 
 بييىىىة عطيىىىةو (، 5605) إبىىىراىيم حسىىىينمنيىىىا: دراسىىىة  ادبتىىىدائي لتمميىىىذ الصىىىف السىىىادس

 (.5601)سعيد المرقاقي و  (،5600)
 الصورة المبدئية لمقائمة: -

(، 5600) سىامية خميىفمنيىا: دراسىة  والبحوث التربوية الدراسات تم ادطمع عمى بعض     
بىىراىيم حسىىينو  القائمىىة المبدئيىىة توصىىل الباحىىث إلىىى (، و 5601(، وسىىعيد المرقىىاقي )5605) ار
مفىىاىيم رئيسىىة  خمسىىةا، منيىىا مفيوًمىى عشىىرينتكونىىت مىىن  التىىيو ، عامىىة  المفىىاىيم النحويىىةب

باإلضافة إلى خمسىة مفىاىيم أخىرى تمىت دراسىتيا بالصىفين الرابىع  اا فرعيً مفيومً  وخمسة عشر
 .والخامس ادبتدائي

 تعىرفالمحكمىين بيىدف  المفىاىيم النحويىة عمىىبتم عىرض القائمىة المبدئيىة صدق القائمة:  -
ضىىافة، و ادبتىىدائيلتمميىىذ الصىىف السىىادس  ىىىذه المفىىاىيممناسىىبة  مىىا يرونىىو مىىن  أو حىىذف ار
 مفاىيم.

 الصورة النيائية لمقائمة: -
التىىى و ممفىىاىيم النحويىىة عمىىى مجموعىىة مىىن المحكمىىين، لبعىىد عىىرض القائمىىة المبدئيىىة        
عشىىرين مفيوًمىىا، منيىىا خمسىىة ن وتكونىىت مىى، ٪066بنسىىبة موافقىىة المحكمىىين عمىىى حصىىمت 

باإلضىافة إلىى خمسىة مفىاىيم أخىرى تمىت دراسىتيا  ا فرعًيىامفاىيم رئيسة وخمسة عشىر مفيوًمى
 :يوض  ذلكالجدول التالى و  ،بالصفين الرابع والخامس ادبتدائي
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 (9) جدول         

 انخطأ انقبئًة انُهبئُة نهًفبهُى انُحىَة

انًفهىو 

 انرئُسً
 و

)انًفهىو 

َىع (  انفرعً

 خطأ انشبئعان

انًفهىو 

 انرئُسً
 و

)انًفهىو انفرعً 

خطأ َىع ان( 

 انشبئع

انًفهىو 

 انرئُسً
 و

)انًفهىو 

َىع انفرعً ( 

 خطأ انشبئعان

أَىاع 

 انخبر

9 
  ٌ فددً تحدَددد  تددد

 .يعًُ انخبر

أَىاع 

خبر كبٌ 

 وأخىاتهب

9 

  ٌ فدددً تحدَدددد  تدددد

يعُدددً خبدددر كدددبٌ 

 .وأخىاتهب

أَىاع 

خبر إٌ 

 وأخىاتهب

99 

خهظ بٍُ عًم ان

إٌ  خبر

وكبٌ  وأخىاتهب

 .وأخىاتهب

9 

اسدددابدال انخبدددر 

انًفدددددرر بخبدددددر 

أو  جًهددة اسددًُة

 فعهُة.

9 

 اسابدال خبر كبٌ

انًفدرر  وأخىاتهدب

بخبددددددددر جًهددددددددة 

 . اسًُة

99 

إٌ  اسابدال خبدر

انًفرر  وأخىاتهب

بخبدددددددر جًهدددددددة 

 .اسًُة

9 

اسدددددابدال خبدددددر 

انجًهدة اسسددًُة 

بخبدددددر انجًهدددددة 

 .فعهُة

9 

 دال خبر كبٌاساب

انجًهدددة اسسدددًُة 

بخبدددددددر انجًهدددددددة 

 .فعهُة

99 

إٌ  اسابدال خبدر

انجًهددة اسسددًُة 

بخبدددددر انجًهدددددة 

 .فعهُة

كبٌ 

 وأخىاتهب

9 

  ٌ فددً تحدَددد  تددد

يعُددددددددً كددددددددبٌ 

 .وأخىاتهب

إٌ 

 وأخىاتهب

99 

  ٌ فً تحدَد  تد

إٌ  يعًُ

 .وأخىاتهب

 يفبهُى

تًت 

رراساهب 

ببنصفٍُ 

انرابع 

وانخبيس 

 اسبادائً

99 

بٍُ انخهظ 

يفهىو انًفعىل 

ألجهه وانًفعىل 

 انًطهق .

9 

 انخهددددظ بددددٍُ

يفهدددىو أخدددىا  

كددبٌ فددً انجًهددة 

 .اسسًُة

99 

 انخهدظ بدٍُ عًدم

 إٌ وأخىاتهددددب

وبددددددٍُ انجًهددددددة 

 . انفعهُة

99 

انخهددددددددظ بددددددددٍُ 

يفهدددىو انً ُددددً 

وجًددددع انًدددد كر 

 انسبنى .

9 

 انخهظ بٍُ اسدى

 كدبٌ وأخىاتهدب

فبعدددم انجًهدددة و

 .انفعهُة

99 

 وٍ يفهىانخهظ بُ

إٌ وأخىاتهددددددددددددب 

وكدددبٌ وأخىاتهدددب 

  .وعًههًب

99 

انخهددددددددظ بددددددددٍُ 

يفهدددددىو اسسدددددى 

انًجددددددددددددددددددرور 

 وانًضبف إنُه. 

99 

انخهددددددددظ بددددددددٍُ 

يفهددددىو  ددددرف 

انزيددبٌ و ددرف 

 انًكبٌ.

انخهددددددددظ بددددددددٍُ  99

يفهدددىو ئدددًبئر 

انغبئب وئدًبئر 

 انًخبطب
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 :  الخطأ لمفاىيم النحويةاختبار ا بنا  -5
 :تباراليدف من ادخ -أ

لممفىىاىيم أخطىىا  شىىائعة التمميىىذ مىىن  ىلىىد مىىا تصىىحي  لتأكىىد مىىنإلىىى اييىىدف ادختبىىار      
 .النحوية المقررة

 :الخطأ المفاىيم النحويةإعداد بنود اختبار  -ب
نىىوع  مىىن سىىؤاد (56) بحيىىث اشىىتمل عمىىى المفىىاىيم النحويىىةبنىىود اختبىىار بنىىا  تمىىت         

وقىد ، ا( بنىدً 96أى أن ادختبار يشتمل عمىى ) من شقين ؤالكل س يتكونو  ،ادختيار من متعدد
 :يما يم وعير 
 .يوشاممة لممحتوى الدراس ،والعممية ،المغوية تينن تكون البنود صحيحة من الناحيأ -
 تكون مناسبة لمتمميذ.، و أن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغموض -
 .ادبتدائيعمى تمميذ الصف السادس  قررةشمول ادختبار لكل المفاىيم النحوية الم -

 قسمت إلى قسمين: التىوقام الباحث بتقديم مجموعة من التعميمات       
 .اإلجابة عنو ةقيتم إعطا  التمميذ فكرة عن اليدف من ادختبار، وطر  :تعميمات ادختبار -0

 الدرجة.و يخ، التار و  الفصل،و  النوع،و  : تشتمل عمى ادسم،البيانات األولية لمتمميذ -0
   :الخطأ صف اختبار المفاىيم النحويةوُ  -جى

مىن شىقين:  كىل سىؤال يتكىونو  (،ختيار من متعدداد) من نوع تم وضع مفردات ادختبار       
لمفىاىيم ا فىى يسىأل عىن الددلىة المفظيىة لىو واألخىر ،يألول يسىأل عىن مسىمى المفيىوم النحىو ا

ا لممفىىاىيم النحويىىة فىىى صىىورتو المبدئيىىة وفًقىى يادبتىىدائالنحويىىة لىىدى تمميىىذ الصىىف السىىادس 
الجىىدول كمىىا ب ،ينىىدرج تحىىت المفىىاىيم الرئيسىىة مىىن مفىىاىيم فرعيىىة ومىىا المقىىررة عمىىى التمميىىذ،

 :التالى
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  (9جدول )

 انخطأ يىاصفب  اخاببر انًفبهُى انُحىَة

 اندرجة أرقبو األسئهة ببنسؤال انخطأ انشبئعَىع  و انًفبهُى
انُسبة 

 انًئىَة

 اع انخبرأَى

9   ٌ  ٪9 9 9 .فً تحدَد يعًُ انخبر تد

9 
اسدددابدال انخبددددر انًفدددرر بخبددددر جًهددددة 

 أو فعهُة. اسًُة
9 9 

9٪ 

9 
اسدددابدال خبدددر انجًهدددة اسسدددًُة بخبدددر 

 .انجًهة فعهُة
9 9 

9٪ 

 كبٌ وأخىاتهب

9   ٌ  ٪9 9 9 .فً تحدَد يعًُ كبٌ وأخىاتهب تد

9 
يفهددىو أخددىا  كددبٌ فددً  انخهددظ بددٍُ

 .سسًُةانجًهة ا
9 9 

9٪ 

9 
فبعدم و كدبٌ وأخىاتهدب انخهدظ بدٍُ اسدى

 .انجًهة انفعهُة
99 9 

9٪ 

أَىاع خبر كدبٌ 

 وأخىاتهب

9 
  ٌ فددددً تحدَددددد يعُددددً خبددددر كددددبٌ  تددددد

 .وأخىاتهب

99 9 9٪ 

9 
انًفددرر  وأخىاتهددب اسددابدال خبددر كددبٌ

 . بخبر جًهة اسًُة

9 9 9٪ 

9 
انجًهة اسسًُة بخبدر  اسابدال خبر كبٌ

 .عهُةانجًهة ف

9 9 9٪ 

 

 إٌ وأخىاتهب

99   ٌ  ٪9 9 9 .إٌ وأخىاتهب فً تحدَد يعًُ تد

99 
وبددٍُ  إٌ وأخىاتهددب انخهددظ بددٍُ عًددم

 . انجًهة انفعهُة

99 9 9٪ 

99 
إٌ وأخىاتهدب وكدبٌ  انخهدظ بدٍُ يفهدىو

  .وأخىاتهب وعًههًب

9 9 9٪ 

أَدددىاع خبدددر إٌ 

 وأخىاتهب

99 
وكبٌ  إٌ وأخىاتهب انخهظ بٍُ عًم خبر

 .أخىاتهبو

99 9 9٪ 

99 
انًفرر بخبدر  إٌ وأخىاتهب اسابدال خبر

 . جًهة اسًُة

99 9 9٪ 

99 
إٌ انجًهدة اسسدًُة بخبدر  اسابدال خبدر

 .انجًهة فعهُة

99 9 9٪ 

تًدددددت  يفدددددبهُى

رراسددددددددددددددددداهب 

ببنصفٍُ انرابع 

وانخددددددددددددددبيس 

 اسبادائً

99 
انخهظ بٍُ يفهىو انًفعىل ألجهه 

 وانًفعىل انًطهق .

99 9 9٪ 

99 
انخهظ بٍُ يفهىو انً ًُ وجًع انًد كر 

 انسبنى .

99 9 9٪ 

99 
انخهدددظ بدددٍُ يفهدددىو اسسدددى انًجدددرور 

 وانًضبف إنُه. 

99 9 9٪ 

99 
انخهظ بٍُ يفهىو  رف انزيبٌ و رف 

 انًكبٌ.

99 9 9٪ 

انخهددددظ بددددٍُ يفهددددىو ئددددًبئر انغبئددددب  99

 وئًبئر انًخبطب

99 9 9٪ 

 ٪999 99 99 انًجًىع
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 :يمايممفردات ادختبار  ياغةفى ص يوقد روع
 * أن يكون لكل سؤال رمرة بدائل واضحة وسيمة الفيم، واحدة منيم تمرل اإلجابة الصحيحة.

 لمتمميذ فى بداية ادختبار. ي* وضع مرال توضيح
 :مفاىيم النحويةدختبار ال يالتطبيق ادستطمع -د

 ؛الرسىمية لمغىات ( بمدرسىة طيطىا0/0عمى مجموعة من تمميذ فصىل ) ختبارادتم تطبيق     
   :ييم ، بيدف معرفة مام50/06/5601 الرمرا ، وذلك يوم ا( تمميذً 06حيث بمغ عددىا )

 .وتعميمات ادختبار، وتحديد الزمن المناسب ألدا  ادختبار ي،التأكد من وضوح معان -
والتمييىز(،  ،بةوالصىعو  ،والربىات، ومعامىل السىيولة ،الصدق حسابا )ضبط ادختبار إحصائيً  -

   ( لممعالجات اإلحصائية.SPSS) وقد أجريت العمميات الحسابية واإلحصائية باستخدام برنامج
 تعرف مدى وضوح التعميمات: -
اسىىىتجابة معظىىىم التمميىىىذ و  وضىىىوح ادختبىىىار وسىىىيولة فيمىىىو،أظيىىىرت التجربىىىة ادسىىىتطمعية  

 والتعميمات الخاصة بادختبار. األلفاظ، ووضوح ا دحتوائو عمى كل المقررنظرً  ،لمختبار
 :الخطأ تحديد زمن اختبار المفاىيم النحوية -

تىىم حسىىاب الىىزمن الىىمزم لتطبيىىق ادختبىىار، وذلىىك عىىن طريىىق اسىىتخدام معادلىىة حسىىاب        
. دقيقىة 90= 5/ (06+ 96، وقىد بمىغ ) إلجابىة أول تمميىذ وأخىر تمميىذ متوسط زمىن ادختبىار

 (500، 5666)صمح مراد،
  :ادلة حساب متوسط زمن ادختبارمع

 الزمن الذى استغرقو أخر تمميذ+  الزمن الذى استغرقو أول تمميذ  =   متوسط الزمن
5 

 طريقة تصحي  ادختبار: -
)الشىىق األول  تىىم تصىىحي  ادختبىىار بحيىىث يحصىىل التمميىىذ عمىىى درجتىىين لمسىىؤال الواحىىد     
لإلجابىىة غيىىر  الإلجابىىة الصىىحيحة، وصىىفرً  ويعطىىى التمميىىذ درجىىة ،والشىىق الرىىانى درجىىة( ،درجىىة

الدرجىة الكميىة لمختبىار، وبىذلك تكىون الدرجىة القصىوى  يالىدرجات لتعطىجمعىت الصىحيحة، رىم 
، وكىىل سىىؤال يتكىىون مىىن مفىىردتين سىىؤادً  (56)يتكىىون مىىن  نىىوإحيىىث و ، ( درجىىة96لمختبىىار )

 .ادختبار  تصحي نموذج(، كما تم إعداد مفردة 96)بمعنى أن ادختبار يتكون من 
 :مفاىيم النحويةحساب معاممت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار ال -
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 ، وقىىىد تراوحىىىتتىىىم حسىىىاب معىىىاممت السىىىيولة والصىىىعوبة والتمييىىىز ألسىىىئمة ادختبىىىار        
(، بينمىىا تراوحىىت معىىاممت الصىىعوبة 6.05 –6.50معىىاممت السىىيولة ألسىىئمة ادختبىىار بىىين )

نسىىب السىىيولة والصىىعوبة؛  (، وعمىىى ىىىذا ُتعىىد ىىىذه األسىىئمة متفاوتىىة فىىى6.88 -6.91بىىين )
فى إعدادىا أن يكون بعضيا لمتمميىذ الضىعيف، وغالبيتيىا لمتمميىذ المتوسىط وفىوق  يحيث ُروع

 .المتوسط، وبعضيا لمتمميذ المتفوق، وذلك لمراعاة الفروق الفردية بين التمميذ
ترتيب درجىات التمميىذ ترتيًبىا تم  ،مييز لمفردات ادختباروبالنسبة لحساب معاممت الت         
الىىدنيا مىىن درجىىات  ٪(58)( العميىىا مىىن درجىىات التمميىىذ، و٪58حيىىث ُاختيىىرت نسىىبة ) ،تنازلًيىىا

 ، وباسىتخدام معادلىة جونسىونمميذ( ت06من المجموعة تمرل ) ٪(58)التمميذ، وكانت نسبة 
 :(500، 5666)صمح مراد،التالية 

 عدد اإلجابات الصىحيحة فىى المجموعىة العميادعىدد اإلجابىات الصىحيحة     التمييز = معامل 
 الدنيا  فى المجموعة

 من أفراد المجموعة  ٪(58)عدد                                                  
(، وىىىذا يىىدل عمىىى أن كىىل مفىىردات ادختبىىار 6.80 - 6.00تمييىىز بىىين )التراوحىىت معىىاممت   
 .زةممي
 :  الخطأ اختبار المفاىيم النحوية صدقحساب معامل  -
 :المحكمينصدق  -

 يضو عمىى مجموعىة مىن المحكمىين مىن ذو بعد إعداد ادختبار فى صورتو األولية تم عر       
أن ادختبىىار  وأشىىار المحكمىىون ادختصىىاص فىىى مجىىال المنىىاىج وطىىرق تىىدريس المغىىة العربيىىة،

 -            وممحظىىاتيم حىىول النقىىاط التاليىىة: رائيىىمآ إبىىدا  ، وتىىميقىىيس مىىا وضىىع لقياسىىو
 الصحة العممية والمغوية لألسئمة. -                شمولية ادختبار لممفاىيم التى يتضمنيا.

 (:   ي)اإلحصائ يالصدق الذات -
تىىم حسىىاب الصىىدق الىىذاتى الىىذى يمرىىل الجىىذر التربيعىىى لمعامىىل الربىىات مىىن خىىمل المعادلىىة 

   التالية:
قيمىىة مرتفعىىة ودالىىة عنىىد مسىىتوى وىىىى  6.14  =معامىىل الربىىات  = اربىىالصىىدق الىىذاتى لمخت

 (500، 5666)صمح مراد،(.6.60)ددلة 
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      :  الخطأ حساب معامل ربات اختبار المفاىيم النحوية -
كرونبىاخ، تىم اسىتخدام معادلىة ألفىا  الخطىأ حساب معامل الربات دختبىار المفىاىيم النحويىةل    
)صىمح  وىى قيمة مرضية ويمكن ادعتماد عمييىا. 6.16قد بمغت قيمة الربات بيذه الطريقة و 

 (505، 5666مراد،
 :الخطأ الصورة النيائية دختبار المفاىيم النحوية -و
أصىىب   حسىىاب معىىاممت السىىيولة والصىىعوبة والتمييىىز والصىىدق والربىىات وزمىىن التطبيىىقبعىىد    

 .  البحث مجموعةلمتطبيق عمى ا صالحً فى صورتو النيائية  الخطأاختبار المفاىيم النحوية 
بعىىىض و  بعض األسىىىئمة،لىىىصىىىياغة المغويىىىة الفىىىى  توقىىىد أبىىىدى المحكمىىىون بعىىىض التعىىىديم -

تبسىىيط المغىىة بحيىىث تناسىىب مسىىتويات ، و ضىىرورة توضىىي  بعىىض األسىىئمة الممحظىىات منيىىا:
زمىىىة فىىىى ضىىىو  ممحظىىىات وقىىىد تىىىم إجىىىرا  التعىىىديمت الم  ،اختصىىىار بعىىىض األسىىىئمة، و التمميىىىذ
 .المحكمين

 :وبوسنرودليل المعمم وفًقا لمراحل نموذج إعداد -0
 -، وىىىى )التكامىىل وبوسىىنرو الخمسىىةنمىىوذج  لخطىىواتوفقىىا  معىىد تىىم إعىىداد دليىىل المعمىىم        

لمفىاىيم النحويىة المتضىمنة فىى كتىاب لتىدريس ا(، التجسىير المفىاىيمي -ادسىتبدال  -التمييز 
 ،ادبتىىدائيتمميىىذ الصىىف السىىادس األول لمموضىىوعات المقىىررة عمىىى  يالدراسىى بالفصىىل التمميىىذ

أنىىواع خبىىر إن  –إن وأخواتيىىا –أنىىواع خبىىر كىىان وأخواتيىىا -كىىان وأخواتيىىا -وىىىى )أنىىواع الخبىىر
ويقدم الدليل صورة شاممة ومتكاممىة ألوجىو الىتعمم التىى تتضىمنيا ىىذه الموضىوعات ، وأخواتيا(

لموضىىىوعات المقىىىررة ا تىىىدريس، كمىىىا يوضىىى  دور المعمىىىم أرنىىىا  رووبوسىىىنوفًقىىىا لخطىىىوات نموذج
   دليل عمى المكونات التالية:الوقد اشتمل ، متمميذل
 -الوسىائل التعميميىة  -الخطىة الزمنيىة  -األىىداف العامىة  - يالمحتىوى العممى -  مقدمةال -

 .وبوسنرو نموذجإجرا ات التدريس وفق مراحل  -األنشطة التعميمية المصاحبة 
 :يمن الموضوعات المختارة عمى ما يموقد اشتمل كل موضوع    
 -ىىىىى محتىىوى الموضىىوع. -د األىىىداف السىىىموكية.  -جىىى التييئىىىة.  -عنىىوان الموضىىوع. ب -أ

 التقويم. -و .الموضوع بخطوات السير 
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 المحكمين حول دليل المعمم:  ياستطمع رأ -
عمىىىى مجموعىىىة مىىىن المحكمىىىين  وبعىىىد ادنتيىىىا  مىىىن إعىىىداد دليىىىل المعمىىىم، تىىىم عرضىىى     

بيىىدف معرفىىة ممحظىىاتيم حىىول ، المتخصصىىين فىىى المنىىاىج وطىىرق تىىدريس المغىىة العربيىىة
    دليل المعمم فى الجوانب التالية:

مىىدى كفايىىة الوسىىائل التعميميىىة ، و مىىدى الدقىىة فىىى صىىياغة األىىىداف العامىىة والسىىموكية -0
 المستخدمة.

فىىى المفىىاىيم األخطىىا  الشىىائعة صىىحي  يىىة لتالتعميماألنشىىطة و مىىدى مناسىىبة المحتىىوى  -5
مىدى ارتبىاط التقىويم باألىىداف المقترحىة ، و ادبتىدائيالنحوية لدى تمميىذ الصىف السىادس 

   لمموضوعات.
   :أىميامقترحات عمى دليل المعمم من الوقد أبدى المحكمون بعض 

مىن تىدريبات  اإلكرىار، و كتابة نبذة عىن أىميىة نموذجوبوسىنرو مىن خىمل مقدمىة الىدليل    
وبعىد إجىرا  التعىديمت المناسىبة عمىى دليىل المعمىم طبًقىا ، داخل كىل درس المفاىيم النحوية

 .لمتطبيق افى صورتو النيائية صالحالدليل  را  المحكمين، أصب  
 :  بوسنرا لمراحل نموذج كتاب التمميذ وفقً إعداد  -0

نمىوذج  خطىواتمىا يتفىق مىع صىياغة الىدروس ب مىن خىمل كتىاب التمميىذإعىداد  تم        
لمفىاىيم لتىدريس ا ،(يالتجسىير المفىاىيم -ادسىتبدال  -التمييز  -التكامل وبوسنرو وىى )

 -وىىىى )أنىىواع الخبىىر ،النحويىىة المتضىىمنة فىىى كتىىاب المغىىة العربيىىة بالفصىىل الدراسىىى األول
 ،ا(أنىىىواع خبىىىر إن وأخواتيىىى –إن وأخواتيىىىا  –أنىىىواع خبىىىر كىىىان وأخواتيىىىا  -كىىىان وأخواتيىىىا

 :  يما يم وتضمن
أن يتضىىىمن كىىىل درس مىىىن الىىىدروس العناصىىىر  ىرُوعىىىتنظىىىيم محتىىىوى الكتىىىاب:  -  مقدمىىىةال -

 التالية:
 -ىىى    أنشىطة الىدرس -د     مقدمىة لمىدرس -جى     أىداف الدرس -ب   عنوان الدرس -أ

 تقويم الدرس
لمتطبيىىىق عمىىىى  ذة  كتىىىاب التمميىىىصىىىمحيالمحكمىىىون  أقىىىروبعىىىد إجىىىرا  التعىىىديمت المطموبىىىة،   
 .تمميذ ال
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 جتسبُ البخح: تطبًل -اخامًس

 :اخلطأ  ملفاهًه اليخىيُاختباز الالتطبًل الكبلِ  -1

يىوم  تطبيقىا قبمًيىا )قبىل تطبيىق تجربىة البحىث( الخطىأ لمفىاىيم النحويىةاتم تطبيق اختبىار       
ا ة تمييىدً وتم التصىحي  ورصىد الىدرجات فىى كشىوف خاصى، م59/06/5601األربعا  الموافق 
 .ا لمعالجتيا إحصائيً 

 :املفاهًه اليخىيُتدزيس  -2

 ، تىم البىد  فىى تنفيىذالخطىأ دختبىار المفىاىيم النحويىة يادنتيىا  مىن التطبيىق القبمى بعد       
يىىوم  يىىى، وانتم50/06/5601الموافىىق  الخمىىيسيىىوم التطبيىىق العممىىى لمىىدروس المقىىررة مىىن 

توضىىي   يوفيمىىا يمىى(، حىىد والخمىىيس مىىن كىىل أسىىبوعم )يىىومي األ5/05/5601الموافىىق  األحىىد
 البحث التجريبية والضابطة: اتلإلجرا ات التى اتبعت عند التدريس لتمميذ مجموع

بمدرسىة طيطىا الرسىمية لمغىات، وذلىك فىى يىوم  ( التقى الباحث بتمميذ المجموعة التجريبيىةأ) 
ر المغة العربيىة بالفصىل قر ؛ لتعريفيم بطبيعة م0/5بفصل  م50/06/5601الموافق  الخميس
، وأىىىم الموضىىوعات والخطىىىة العامىىة التىىى سىىتُتبع معيىىىم فىىى تىىدريس المقىىىرر ،األول يالدراسىى

 .نفسو األمر 0/5وأوض  الباحث لمزميل ا خر وتمميذ المجموعة الضابطة بفصل 
أنىواع خبىر كىان  -كان وأخواتيا -وىى )أنواع الخبر ،( تم تدريس موضوعات النحو المقررةب)
   .أنواع خبر إن وأخواتيا(  من مقرر المغة العربية  –إن وأخواتيا  –أخواتيا و 
مىىن اسىىتخدام نموذجوبوسىىنرو خطىىوات  ةالتجريبيىى ةلممجموعىى تىىدريسالباحىىث فىىى ( اتبىىع الجىىى) 

  :   خمل األتى
 السىبورة مرىل: ، دسىتخداميا فىى الوقىت المناسىبالدرستجييز الوسائل التعميمية قبل بداية  -
ومات توضىى  خىىرائط رسىى -( projctoreالشىىرائ  )جيىىاز عىىرض  -لوحىىات حىىائط  -تبطاقىىا-

 Microsoft Office power pointعروض مفاىيم الدروس،
إعطا  التمميذ مقدمة تمييدية لموضوع الدرس فى بداية الحصة مىن خىمل عىرض خطىوات  -

 .تدريس نموذج وبوسنرو
ار والمناقشىة وتنفيىذ األنشىطة المعىدة والحو  يوضوع الدرس من خمل العرض السبور شرح م -

 بدليل المعمم وكتاب التمميذ.
 يتم تقويم الدرس، وذلك بمناقشة التمميذ فيما تم دراستو. الفترةفى نياية  -
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( اتبىىىع الزميىىىل األخىىىر الطريقىىىة )المعتىىىادة( فىىىى تىىىدريس الموضىىىوعات المختىىىارة لممجموعىىىة د) 
 الضابطة.

 ألدوات الكًاس: ٍالتطبًل البعد -3

لممفىىاىيم  البعىىدي ختبىىارادتىىم تطبيىىق  ،المقىىررةبعىىد ادنتيىىا  مىىن تىىدريس الموضىىوعات        
 بمدرسىىة طيطىىا الرسىىمية لمغىىات، وذلىىك فىىى يىىوم اإلرنىىين لممجموعىىة التجريبيىىة ،الخطىىأ النحويىىة

     .  م9/05/5601الرمرا  يوم  المجموعة الضابطة ادختبار عمى تم تطبيقم، و 0/05/5601
 عوبات التى واجيت تنفيذ تجربة البحث، وأساليب التغمب عمييا:الص -اسادسً 

 الصعوبات التى واجيت الباحث أرنا  تنفيذ تجربة البحث: -0
فىىى فيىىم الموضىىوعات النحويىىة السىىابقة التىىى تىىم دراسىىتيا بالصىىفين  ضىىعف بعىىض التمميىىذ -أ

 .ادبتدائيوالخامس  ،الرابع
األخطىىا  حي  فىىى تصىىاسىىتخدام نموذجوبوسىىنرو  عىىدم وجىىود معمىىم لديىىو الخبىىرة الكافيىىة فىىى -ب

   .ادبتدائيلدى تمميذ الصف السادس  الشائعة فى المفاىيم النحوية
تخوف بعض التمميذ من أن تكون ىناك عمقة بين درجىاتيم فىى وسىائل التقىويم التىى تىم  -جى

 .يونصف العام الدراس ،تطبيقيا عمييم، ودرجاتيم فى ادختبارات الشيرية
 ليب التغمب عمى الصعوبات التى واجيت الباحث أرنا  تطبيق تجربة البحث:أسا -5
تمكىىىن الباحىىىث مىىىن عىىىمج مشىىىكمة ضىىىعف بعىىىض التمميىىىذ مجموعىىىة البحىىىث فىىىى فيىىىم  -أ 

وذلىىك  ،ادبتىدائيالموضىوعات النحويىة السىابقة التىى تىم دراسىىتيا بالصىفين الرابىع والخىامس 
ل البىىد  فىىى تنفيىىذ تجربىىة البحىىث خىىمل مىىن خىىمل عمىىل تغذيىىة راجعىىة ليىىذه الموضىىوعات قبىى

عىىن و  مىىن بدايىىة الدراسىىة، وذلىىك بشىىرح ىىىذه الموضىىوعات بطريقىىة مبسىىطة، الشىىير األول
واإلجابىة عىن  ،من خمل شرح الدروس الجديىدة اإلررائية طريق تنفيذ مجموعة من األنشطة

 األسئمة التى تخص ىذه الموضوعات. 
خطىىوات ألن لديىىو درايىىة باسىىتخدام  ؛ةالتجريبيىىالبحىىث  ةقىىام الباحىىث بالتىىدريس لمجموعىى -ب 

لىىدى تمميىىذ الصىىف  النحويىىة األخطىىا  الشىىائعة فىىى المفىىاىيمتصىىحي  فىىى  نموذجوبوسىىنرو
 .ألنو القائم بتجربة البحث؛ ادبتدائيالسادس 
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أنىو د عمقىة بىين درجىاتيم فىى ادختبىارات  البحىث التجريبيىة ةأكد الباحث لتمميىذ مجموعى -جى
ولكىىن ىىىذا بغىىرض تصىىويب  ،نصىىف العىىام الدراسىىىو عديىىة بادختبىىارات الشىىيرية القبميىىة والب

 المفاىيم النحوية الخطأ.
 ىتآج البخح وتفسريها ومياقصتها والتىصًات واملكرتحات

 ىتآج البخح: -أوًلا

 التخكل مً الفسض األول:  -أ

 مىاو صىونلى :السىؤال األول مىن أسىئمة البحىث، و أسئمة البحث، وىى كالتالإلجابة عن  -9
تىىم و؟ ادبتىىدائيالصىىف السىىادس  تمميىىذلىىدى  النحويىىة األخطىىا  الشىىائعة فىىى المفىىاىيم

  القيام باإلجرا ات التالية: 
بموضىىوعات النحىىو المقىىررة بكتىىاب  تمميىىذالالموجىىودة لىىدى  الخطىىأ النحويىىة المفىىاىيم تحديىىد -أ

تحديىد ماىيىة تحميىل مىن خىمل القيىام ب ادبتىدائيالصىف السىادس  تمميىذلدى  المغة العربية
إجىىىرا ات التحميىىىل، وربىىىات التحميىىىل ، وصىىىدق ، ووتحديىىىد اليىىىدف مىىىن التحميىىىل ،المحتىىىوى

قائمىىة التحميىل، رىم تحديىد الددلىة المفظيىة لممفىاىيم النحويىة، ومىن خىمل مىا سىبق تىم بنىا  
والتعىرف عمىى المفىاىيم  ،رةالمتضمنة بالموضىوعات النحويىة المقىر  الخطأ بالمفاىيم النحوية

والقبمىى لمتمميىذ، وتىم  ادسىتطمعي الخطىأ المفىاىيم النحويىة اختبىارأيضىا مىن خىمل  لخطأا
لمقىىىررة باسىىىتخدام نمىىىوذج تصىىىويب ىىىىذه المفىىىاىيم مىىىن خىىىمل تىىىدريس موضىىىوعات النحىىىو ا

 ، وبالتىالى تىم قبىىول صىحة الفىرض األول الىىذى يىنص عمىى وجىىودبخطواتىو األربعىىة وبوسىنرو
 .ادبتدائيالصف السادس  تمميذ يةالنحو  شائعة فى المفاىيمأخطا  

    : التخكل مً الفسض الجاىٌ -ب

األخطىىا   تصىىحي  فىىي وبوسىىنروميىىة نمىىوذج عامىىا فلمبحىىث عمىىى:  نىىص السىىؤال الرىىاني       
تم اختبىار صىحة الفىرض و  ؟ادبتدائيالصف السادس  تمميذلدى  النحوية الشائعة فى المفاىيم

بىىىين ( 6.60ددلىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى ) ذىق ووجىىىود فىىىر  نىىىص عمىىىى:الىىىذى   الرىىىاني
 النحويىة المفىاىيم دختبىار ضىابطة فىى التطبيىق البعىديالمجموعىة الوبين التجريبية مجموعة ال

دختبار صحة الفرض بطريقة كمية تمت المعالجة اإلحصىائية باسىتخدام اختبىار وتو ، ، و الخطأ
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لممجمىىوعتين  اىيم النحويىىة الخطىىأاختبىىار المفىىوذلىىك لمقارنىىة درجىىات التمميىىذ عينىىة البحىىث فىىي 
 :اذلك تفصيميً  ن التاليانويوض  الجدود  ،الضابطة والتجريبية

 ( 9جدول )   

قًُة " " ورسناهب اإلحصبئُة بٍُ ياىسطٍ ررجب  انااليُ  فٍ اناطبُق انقبهٍ وانبعدي سخاببر  

 نهًجًىعة انضببطةانخطأ  انًفبهُى انُحىَة

تطبُددددددددددددددق 

 اسخاببر

اسَحدددددددددددددراف  ظانًاىس انعدر

 انًعُبرٌ

ررجدددددددددددة 

 انحرَة

قًُدددددددددة " " 

 انًحسىبة

يسددددددددددددداىي 

 اندسنة

رال عُدددددددددددددد  99.99 99 9.99 99.9 99 قبهٍ

يسددددددددددددداىي 

9.99 
 9.99 99 99 بعدي

 ( 9.99وقًُاهب )  9.99" " رانة عُد يساىي 

 ة( أكبر من قيمة وتو الجدوليى09.00يتض   من الجدول السابق أن قيمة وتو المحسوبة ) -
(، وىىىذا 54( وددلىىة الطىىرفين ودرجىىة الحريىىة )6.60( وذلىىك عنىىد مسىىتوى ددلىىة )5.60)

فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات التمميىذ فىي التطبيىق القبمىي والبعىدي  وجوديوض  
لصىىال  التطبيىىق البعىىدي لممجموعىىة الضىىابطة، والجىىدول التىىالي يوضىى  قيمىىة وتو وددلتيىىا 

تمميىىذ فىىي التطبيىىق القبمىىي والبعىىدى دختبىىار المفىىاىيم اإلحصىىائية بىىين متوسىىطي درجىىات ال
 النحوية الخطأ لممجموعة التجريبية: 

 (  9جدول )   

قًُة " " ورسناهب اإلحصبئُة بٍُ ياىسطٍ ررجب  انااليُ  فٍ اناطبُق انقبهٍ وانبعدي سخاببر 

 نهًجًىعة اناجرَبُة انخطأ انًفبهُى انُحىَة

تطبُددددددددددددددق 

 اسخاببر

اسَحدددددددددددددراف  انًاىسظ انعدر

 انًعُبرٌ

ررجدددددددددددة 

 انحرَة

قًُدددددددددة " " 

 انًحسىبة

 يساىي اندسنة

رال عُد يساىي  99.99 99 9.99 99.9 99 قبهٍ

 99.99 99 99 بعدي 9.99

 ( 9.99وقًُاهب )  9.99" " رانة عُد يساىي 

مىىىن قيمىىىة وتو  كبىىىرأ(  04.96أن قيمىىىة وتو المحسىىىوبة ) يتضىىى   مىىىن الجىىىدول السىىىابق -
، (54ددلة الطرفين ودرجىة الحريىة )( و 6.60( وذلك عند مستوى ددلة )5.60) ةالجدولي

بىىين متوسىىطي درجىىات التمميىىذ فىىي التطبيىىق القبمىىي  اإحصىىائيً  فىىرق دال وجىىودوىىىذا يوضىى  
وبالمقارنىة بىين الجىدولين السىابقين ، لممجموعىة التجريبيىة ي لصال  التطبيىق البعىديوالبعد

( أكبىىىر مىىىن قيمىىىة و تو  04.96وعىىىة التجريبيىىىة)يتضىىى  أن قيمىىىةو تو المحسىىىوبة لممجم
،  وىىىذا يعنىى أن تمميىىذ المجموعىىة التجريبيىىة قىىد (09.00لمحسىوبة لممجموعىىة الضىىابطة)ا

النحويىة  حي  األخطىا  الشىائعة فىى المفىاىيماستفادوا من استخدام نموذج وبوسنرو فىى تصى



 م7272( 98) -7ج-عدد سبتمبر                                       ...      ناو كور   بفيروسالوعي الصحي مستوى 
 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                            - 9999 - 

ىىذا األسىاس  ، وعمىىسيم بالطريقة المعتىادة فىى التىدريأفضل من الذين درسوا نفس المفاى
بعىىد اختبىىار المفىىاىيم النحويىىة الخطىىأ أي أن تحصىىيل التمميىىذ فىىي  تىىم قبىىول الفىىرض الرىىاني

قبل ذلىك، وىىذا  بوسنرو أعمى وذو ددلة إحصائية من تحصيميمالتدريس باستخدام نموذج و
 تصىىحي اسىىتخدام نمىىوذج وبوسىىنرو الىىذى سىىاعدىم عمىىى أن التمميىىذ اسىىتفادوا مىىن  يعنىىي
     لدييم. .يم النحوية الخطأالمفاى

   :  تفسري اليتآج -

تمميىىذ الصىىف لىىدى  النحويىىة شىىائعة فىىى المفىىاىيمأخطىىا  أشىىارت نتىىائج البحىىث إلىىى وجىىود 
 ، ويرجع ذلك إلى:  ادبتدائيالسادس 

ادعتماد عمى الحفظ دون الفيىم عنىد تعمىم المفيىوم، ودون إدراك لمىدلول كىل لفىظ يىرد فىى  -0
 بالمفيوم.التعريف وعمقتو 

التقارب المفظى بين بعض المفاىيم، أو التقابل فى المعنى نتج عىن ادعتمىاد عمىى األلفىاظ   -5
رف ناسىخ يىدخل عمىىى )إن( كحى ا بىين مفيىوميا لفظًيىدون إدراك معناىىا، فمىرم نجىد تقارًبى

 كونيما ناسختين. عمى الجممة ادسمية، أي، و)كان( كفعل ناسخ يدخل الجممة ادسمية
ددلىة إحصىائية بىين  ذاتق وفىر إلىى وجىود  شىارت نتىائج البحىث فىى الفىرض البحرىيكما أ     

 الخطىأ المفىاىيم النحويىة دختبار البعديالتطبيق  ىالضابطة ( ف -ة)التجريبي البحث تىمجموع
األخطىىا   تصىىحي فىىى  وبوسىىنرولصىىال  المجموعىىة التجريبيىىة، ويرجىىع ذلىىك إلىىى فاعميىىة نمىىوذج

    والذى يتمرل فى: ،والذى بنى عمى أساسو البحث النحوية الشائعة فى المفاىيم
عرض أمرمة وتدريبات متنوعة تعمل عمى اكتشاف التمميذ خطأ تصوراتيم ليذه المفىاىيم،  -0

وذلىىك مىىن خىىمل بنىىا  المعرفىىة بالمفىىاىيم النحويىىة المقىىررة باسىىتذكار المفىىاىيم السىىىابقة 
دكتسىىاب المفىىاىيم النحويىىة ج وبوسىىنرو وتعىىرف المفىىاىيم الجديىىدة، وىىىذا مىىا يتطمبىىو نمىىوذ

 . النحوية األخطا  الشائعة فى المفاىيم صحي الجديدة، وت
ربىط المفيىوم الجديىد بىىأكبر عىدد ممكىن مىىن الخبىرات اليوميىة، حتىىى يىدرك التمميىذ أىميتىىو  -5

ن وأخواتيىا( يجىب عمىى ، و ويصب  أكرر رباتًا، فمرم عند تدريس إعىراب )كىان وأخواتيىا، وار
وخاصىىة عنىىد  ،يىىذ مراعىىاة اسىىتخداميما جيىىًدا دون الخمىىط بينيمىىا فىىى الجممىىة ادسىىميةالتمم

شىعرية فىى  كتابة موضوعات التعبير أو كممة إذاعية فى طىابور الصىباح أو إلقىا  قصىيدة
 ، وغيرىا.مسابقات اإللقا  الشعري
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ة أو ادىتمىىىام أرنىىىا  التىىىدريس بتأكيىىىد الفىىىروق بىىىين المفىىىاىيم المسىىىتخدمة سىىىوا  السىىىابق -0
 الجديدة، وتوضي  أوجو الشبو وادختمف بينيا.

يجابيتىو فىى البحىث عىن المفىاىيم المرتبطىة بالموضىوعات النحويىة المقىررة  -9 نشاط التمميىذ وار
مرىل: البحىث باإلنترنىت، أو المكتبىة  وبوسىنرومن خمل المصادر المتعددة التى وفرىا نمىوذج

مرىل: إعىداد خىرائط المفىاىيم،  ،ة المتنوعىة اليادفىةوكذلك القيىام باألنشىط المدرسية وغيرىا،
األمرمىىىة والمأمرمىىىة التىىىى تبىىىين  الناقصىىىة، وتحديىىىد ل الجمىىىلاكمىىى، وار عمىىىلالق اور أ واسىىىتكمال

ر عىىن كىىل صىىورة بجممىىة اسىىمية مناسىىبة يىىعبوالت ،القاسىىم المشىىترك بينيىىا واسىىتنتاجمفيىىوم ال
 نمية الرروة المغوية لديو.أو إن وأخواتيا كل ذلك ساعده فى ت تبدأ بكان وأخواتيا

البحىىوث والدراسىىات السىىابقة، والتىىي أكىىدت أىميىىة  بعىىض وتتفىىق ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىائج      
عبىىد الىىرازق  دراسىىة ، ومىىن ىىىذه الدراسىىات:تصىىحي  األخطىىا  الشىىائعة فىىى المفىىاىيم النحويىىة

 .(5601دراسة سعيد المرقاقي )و  (5609) دراسة نورة عمىو  (5660) مختار
ًً  تىصًات البخح ومكرتحاته: -اثاى

      تىصًات البخح: -أ

 التالية: التوصيات إلييا البحث يمكن تقديم توصل النتائج التى ضو  فى
 و بوسنرو فى تعميم المغة العربية.نموذج ربط المقررات الدراسية فى الحمقة ادبتدائية ب -0
عىىادة تنظىىيم ادىتمىىام بتطىىوير منىىاىج المغىىة العربيىىة عامىىة، والمفىىاىيم ال -5 نحويىىة خاصىىة، وار

 فى التعميم. يتمشى مع طبيعة عصر التطور العمميمحتواىا، بما 
 .نشره عمى نموذج و بوسنرو والعمل والتعميم التربية وزارة تبني -0
بالمراحىل التعميميىة المختمفىة لتىوعيتيم بأىميىة   المغىة العربيىة معممىينعقد دورات تدريبيىة ل -9

 لدى تمميذىم. األخطا  الشائعة فى المفاىيم النحوية صحي يدف تو بوسنرو؛ بنموذج 
المفىاىيم النحويىة  تصىحي ادىتمام بأساليب تقويم تمميىذ الحمقىة ادبتدائيىة؛ بحيىث تمرىل   -0

 جانًبا أساسًيا فى تقويميم. الخطأ
 ق يشىىجع ائبحيىىث يىتم عرضىيا بأسىىموب شى ،طريقىة عىرض منىىاىج النحىو ىإعىادة النظىر فىى -0

   .عمى البحث والتجريب وادبتعاد عن التركىيز عمىى الحىفظ وادستظىيار التمميذ
الحاليىة؛ وذلىك بتضىمين أسىئمة  ادختبىارات وأسىئمةأساليب التقويم المتبعة  ىإعادة النظر ف -8

   .تصحي  األخطا  الشائعة فى المفاىيم النحوية المقررة ميذالتم من تطمب
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 مكرتحات البخح: -ب 

تىىائج البحىىث الحىىالى تبىىدو الحاجىىة إلىىى إجىىرا  بحىىوث أخىىرى فىىى ىىىذا المجىىال فىىى ضىىو  ن      
 منيا:

 فى المدارس المصرية. وبوسنرودراسة تقويمية حول واقع استخدام نموذج -0
فىى  وبوسىنرودراسة أرر تدريب معممى المغة العربية بالمرحمىة ادبتدائيىة عمىى مىدخل نمىوذج -5

 أدائيم التدريسى.
 المفىىاىيم فىىى الشىىائعة األخطىىا بوسىىنرو فىىى تصىىحي  ونمىىوذج اسىىتخدام دراسىىة تشخيصىىية ب -0

 وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى تمميذ المرحمة اإلعدادية. النحوية
الشىائعة فىى المفىاىيم األخطىا  و فىى تصىحي  و بوسىنرنمىوذج دراسة تشخيصية باسىتخدام  -9

 مرحمة الرانوية.لدى تمميذ ال وتنمية ميارات التفكير اإلبداعيالنحوية 
الشىىائعة فىىى األخطىىا  تصىىحي  فاعميىىة برنىىامج مقتىىرح قىىائم عمىىى نمىىوذج و بوسىىنرو فىىى  -0

 وعمج صعوبات التعمم لدى تمميذ المرحمة اإلعدادية.المفاىيم النحوية 
الشائعة فىى المفىاىيم النحويىة األخطا  تصحي  أرر برنامج قائم عمى نموذج و بوسنرو فى  -0

 لدى تمميذ المرحمة ادبتدائية. الناقدة ةالقرا  مية مياراتعمى التحصيل وتن
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 املساجــــــع

 املساجع العسبًُ:  أواًل:
التوصيف التمثيل وما وراء الذاكرة فى  إستراتيجية فاعمية(: 2004امة كمال الدين إبراهيم )أس -1

، يادة لدى طالب الصف األول الثانو تنمية بعض المفاهيم النحوية والتفكير الناقد واالتجاه نحو الم
 ، كمية البنات، جامعة عين شمس.لة دكتوراهرسا

نموذج بوسنر في تصويب التصورات البديمة لبعض  فاعمية :(2008أسماء رشاد خمف اهلل )  -2
رسالة التربية بسوهاج،  المفاهيم العممية والرياضية لدى طالبات شعبة رياض األطفال بكمية

 ، كمية التربية، جامعة سوهاج.ماجستير
النحوية وأثر  في إكساب المفاهيم يفاعمية استخدام المدخل الضمن (:2012) إبراهيم فريج حسين -3

، كمية التربية رسالة ماجستير، لدى تالميذ المرحمة االبتدائية يذلك فى تحسين األداء المغو 
 بالعريش، جامعة قناة السويس. 

ة لبعض فاعمية نموذجي بوسنر وفراير في تعديل التصورات البديم(: 2020آمال بنت سعد ) -4
 المجمة التربوية،، المفاهيم العممية وتنمية االتجاه نحو العموم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 .1618 -1553، أغسطس، ص ص 76كمية التربية، جامعة سوهاج، ج 
 ومة ببعض الوسائط الفائقة لتنميةالنمذجة مدع إستراتيجيةفاعمية  " (:2015) بهية أحمد عطية -5

 ،كمية التربية ،ماجستيررسالة "، نحوية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائىبعض المفاهيم ال
 جامعة أسيوط. 

فى تعديل  يبنائفاعمية نموذج التعمم ال(: 2003) ييد، فوزية محمد الدوسر جيهان كمال الس -6
التصورات البديمة لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تمميذات الصف األول 

، مجمة دراسات فى المناىج وطرق التدريس، توسطة بالمممكة العربية السعوديةمن المرحمة الم
 . 117 -87( ديسمبر، ص ص 91العدد ) الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس،

لبعض المفاهيم البيولوجية لدى طالب  التصورات الخطأ (:2007إبراهيم ) ياتم نجيب الصاو ح -7
كمية التربية، جامعة عين  رسالة ماجستير،، )دراسة تشخيصية عالجية( يالثانو  الصف الثانى

 شمس.
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استخدام  نموذج "بوسنر" فى  (:2013) محمد عباس حسام البدري -8

رسالة  ،ية لدى تالميذ المرحمة اإلعداديةتصويب التصورات البديمة الخاطئة لممفاهيم الجغراف
 .جنوب الوادي ، جامعةبالغردقة تربية، كمية الماجستير
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سمسمة  ،التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعممإستراتيجيات (: 2003حسن حسين زيتون ) -9
 عالم الكتب. ،، الكتاب الرابع، القاهرةأصول التدريس

الدار  ،القاهرة تعمم المغة العربية بين النظرية والتطبيق،(: 1993حسن سيد حسن شحاتة ) -10
 ة المبنانية.المصري

استخدام المنظمات المتقدمة فى تنمية المفاهيم  فاعمية(: 2005سين سمطان إبراهيم أحمد )ح -11
رسالة ، تجاه نحو دراسة القواعد النحويةواال يالنحوية لطالب المرحمة الثانوية فى التحصيل الدراس

 ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.ماجستير
المتشابهات فى تصحيح التصورات  إستراتيجية فاعمية(: 2002عمى ) يد المعطحمادة عمى عب -12

كمية البنات،  ،رسالة ماجستير، ة لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةالخطأ عن بعض المفاهيم البيولوجي
 جامعة عين شمس.

يميائية الصفية لبعض المفاهيم الك يالتغير المفهومإستراتيجيات  أثر(: 2000خميل إبراهيم شبر ) -13
، ص 3( 24جامعة عين شمس، )  ،مجمة كمية التربية، يطالب الصف األول الثانوى العمم لدى
 .216 -181ص 

 القمم. دار ،يدب تدريس العموم فى مراحل التعميم العام،(: 1996خميل يوسف الخميمى، وآخرون ) -14
، ية والتطبيقأساليب تدريس المغة العربية بين النظر  (:2003راتب قاسم عاشور، وآخرون ) -15

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ،عمان
 فاعمية استخدام نموذج كارين فى اكتساب تالميذ (: 2002عبد المطيف ) يمحمد بيوم زينب -16

  جامعة المنوفية. كمية التربية،رسالة ماجستير، ، اإلعدادى لممفاهيم النحوية يثانالصف ال
 ،(، عمان5ط )، أساليبو –أدواتو  –مفيومو  يلعممالبحث ا(: 1996ذوقان عبيدات وآخرون ) -17

(: "تطوير تعميم المفاهيم النحوية المناسبة 2011خميف ) يسامية سام (35دار الفكر لمنشر )
، معهد الدراسات التربوية، رسالة ماجستير ،"يبتدائية في ضوء المدخل التواصملتالميذ المرحمة اال
 جامعة القاهرة. 

تطوير تعميم المفاهيم النحوية المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية  (:2011خميف ) يسامية سام -18
 ، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة. رسالة ماجستير ،يل التواصمفي ضوء المدخ

لحمقة الثانية فى اكتساب تالميذ ا أثر استخدام نموذج التعمم البنائي(: 2007سامية محمد محمود ) -19
، رسالة ماجستير ،واتجاهاتهم نحو استخدام النموذج بعض المفاهيم النحوية يمن التعميم األساس
 .الفيوم كمية التربية، جامعة
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ستراتيجيةو  يفاعمية نموذج التعمم البنائ (:2018سعيد السيد المرقاقى ) -20 فى  الباحث التدريس  ا 
دى تالميذ الصف تعديل التصورات الخطأ فى المفاهيم النحوية وتنمية مهارات التفكير الناقد ل

 سويف. بني كمية التربية، جامعة ،دكتوراهرسالة  ،االبتدائيالسادس 
الفيزياء بالمرحمة الثانوية  يومعمم يالتصورات الخطأ لدى موجه(: 2001السعيد جمال عثمان ) -21

 ، مجمة كمية التربية،التعميمية فى تصويبهاستراتيجيات اإللبعض المفاهيم الكهربية وفاعمية بعض 
 .119 -61(، ص ص 97عة األزهر، )جام

 ،األساليب اإلحصائية فى العموم النفسية والتربوية وادجتماعية(: 2000صالح أحمد مراد ) -22
 مكتبة  األنجمو المصرية.  القاهرة،

فى تصويب  يمقترحة لمتغير المفهوم إستراتيجية فاعمية(: 2005عبد الرازق مختار محمود ) -23
مجمة كمية ، ياإلعداد يلدى تالميذ الصف الثانيم النحوية التصورات الخطأ عن بعض المفاه

 .87 -48( يناير، ص ص1( )21جامعة أسيوط، مجمد ) ،التربية
دار  ،القاهرة، ادتجاىات الحديرة فى تدريس العموم(: 2001عبد السالم مصطفى عبد السالم ) -24

 .يالفكر العرب
األول  مفاهيمية لدى تمميذات الصفالتعرف عمى األخطاء ال(: 2004) يعبد اهلل خميس السعد -25

مجمة مركز البحوث  ،باستخدام شبكة التواصل البنائية بمحافظة مسقط فى مادة األحياء يالثانو 
 . 65 - 31(،  ص ص 25جامعة قطر، ) ،التربوية

 بوسنر في إحداث التغير المفاهيمي أثر التدريس باستخدام نموذج (: 2010مقبل العميمات ) عمي -26
، حتفاظهم بهذا التغيير في الفهملصف الثامن األساسي لممفاهيم الكيميائية األساسية والدى طالب ا

 . 107-76ص ص ( ،7) مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية وادجتماعية،
 طيءالفهم الخا معالجةإستراتيجيات االتجاهات الحديثة فى (: 2001) يالدسوق ييد أبو المعاطع  -27

 .78 -62(، ص ص 3(، مارس، )52، السنة )يفة التربيةصح، لمعموم لدى الطالب
(: تصويب التصورات البديمة لبعض المفاهيم العممية لدى تالميذ المرحمة 2000فايز محمد عبده ) -28

 .164 -129، ص ص3(3) الجمعية المصرية لمتربية العممية، مجمة التربية العممية، االبتدائية"،
 فى اكتساب طالب المرحمة يفاعمية نموذج التعمم البنائ(: 2005اد عبد اهلل عبد الحافظ )فؤ   -29

الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، العدد  مجمة القرا ة والمعرفة،، الثانوية لبعض المفاهيم النحوية
 .46-15، ص ص12

دار اليازوى  ،عمان ،األخطا  الشائعة النحوية والصرفية واإلممئية(: 2006فهد خميل زايد ) -30
 .والطباعة  زيع لمنشر والتو 
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 عالم الكتب.  ،، القاهرةتدريس العموم لمفيم رؤية بنائية (:2002كمال عبد الحميد زيتون ) -31
مقترحة قائمة  إستراتيجيةفاعمية  (:2000إسماعيل محمد تاج الدين ) ماهر إسماعيل صبرى،  -32

ول المفاهيم الخطأ ح وخرائط أساليب التعمم فى تعديل األفكار البنائيعمى بعض نماذج التعمم 
، لخدمة بالمممكة العربية السعوديةميكانيكا الكم وأثرها عمى أساليب التعمم لدى معممات العموم قبل ا

 .117 -49(، ص ص 21) لدول الخميج، العدد ي، مكتب التربية العربرسالة الخميج العربى
ية الخاطئة لدى مقترحة لتعديل التصورات البيئ إستراتيجية: (1998) يحب محمود كامل الرافعم -33

الجمعية المصرية لمتربية مجمة التربية العممية، ، طالبات قسمى عمم النبات والحيوان بكمية التربية
 .115 - 81، 3(1، )العممية

لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب  التغير المفهوميإستراتيجيات أثر   (:1998محمد الكرش ) -34
الجمعية المصرية لممناهج ، ناىج وطرق التدريسدراسات في الم مجمة ف األول اإلعدادي،الص

 .149 - 119، (53، )وطرق التدريس
برنامج مقترح فى تنمية  المفاهيم  فاعمية(: 2008محمد جابر قاسم، ومحمد عبيد الظنحان ) -35

كمية التربية، جامعة  المجمة العممية،تخصص المغة العربية، ، لمغوية لدى طالبات كمية التربيةا
 .145 -104، ص ص2008، يوليو يمد الرابع والعشرون، العدد الثانأسيوط، المج

تقويم أنماط التصورات البديمة لممفاهيم العممية لدى تالميذ (: 2003مصطفى عبد اهلل منصور ) -36
، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستيرالمرحمة اإلعدادية وعالقتها بالتحصيل والذكاء والجنس، 

 طنطا. 
(: تصحيح التصورات البديمة لبعض 1999اب، أمينة السيد الجندى )منى عبد الصبور شه -37

فى مادة  يلطالب الصف األول الثانو  vوالشكل  ية باستخدام نموذجي التعمم البنائالمفاهيم العممي
، المؤتمر العممي الرالث: مناىج العموم لمقرن الحادي والعشرين رؤية الفيزياء واتجاههم نحوها

 - 487يوليو، الجمعية المصرية لمتربية العممية، ص ص 28 -25من  فى الفترة مستقبمية،
541. 

مقترحة فى تصويب التصورات البديمة لممفاهيم  إستراتيجية(: فاعمية 2014نورة عمى عبد الحميد ) -38
، كمية التربية، جامعة ، رسالة ماجستيريالتعميم األساس الحمقة الثانية من تالميذالنحوية لدى 

 الزقازيق.
، المعايير القومية المعايير القومية لمتعميم فى مصر، مشروع إعداد (:2003ة التربية والتعميم )وزار  -39

 والنشر. المجمد الثانى، االمل لمطباعة
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