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ملخص البحث باللغة العربیة 

  ملخص البحث
البشـــرى خـــالل  تعـــد اللغـــة مـــن أهـــم الظـــواهر االجتماعیـــة التـــي أنتجهـــا العقـــل 

مراحل تطوره ، وهي أداة تواصل وتفـاهم بـین األفـراد ، فهـي مـنهج اإلنسـان فـي التفكیـر 
ا مــن ثقافتــه وخبرتــه ،  ً ءا كبیــر ً ، وبهــا یــتعلم اإلنســان مــن اآلخــرین ویكتســب معارفــه وجــز

  .ومهارته في العمل وفي العیش في مجتمعه المحلى والعالمي 
تمكـین المـتعلم مـن أدوات المعرفـة عـن طریـق  ویهــدف تعلیم اللغـة العربیـة إلـى

تزویده بالمهارات األساسیة فـي القـراءة ، والكتابـة ، والتعبیـر ، ومسـاعدته علـى اكتسـاب 
عاداتهـا الصـحیحة واتجاهاتهـا السـلیمة ، والــــتدرج فــي تنمیـة هـــذه المهـارات علـي امتــداد 

ـــوى لغــوي یمكنــه مــن  المراحــل ، بحیــث یصـــــل التلمیــذ فــي نهایــة هــذهالمراحــل التعلیمیــة  إلــى مستـ
ا عن طریق التحدث والكتابة والقراءة واالستماع  ً ا ناجـحـ ً   . استخدام اللغة استخــدام

ونظرًا لدور اللغة العربیة الفعال فـي العملیـة التعلیمیـة وأهمیتهـا بالنسـبة للفـرد ، 
تعلیمیـة باعتبارهـا فقـد احتلـت مكانـة بـارزة فـي الجـداول المدرسـیة فـي مختلـف المراحـل ال

لغتنا القومیة ومفتاح تطلعاتنا إلى المعارف والعلوم ، لذا فـال بـد مـن التأكیـد علـى فهمهـا 
  .استماعًا ، وتحدثًا ، وقراءة وكتابة 

مــن هنــا نــرى أن اللغــة العربیــة لیســت مــادة دراســیة فحســب ولكنهــا وســیلة لدراســة المــواد 
والتـي اســتهدفت معرفـة عالقـة الكفـاءة فـي " یونسفتحي " األخرى ،وهـذا ما أكدته دراسة 

ــــل  ـــــة مث ــــي المــــواد الدراســــیة المختلفـ ــــة والتحصــــیل ف الریاضــــیات والعلــــوم " اللغــــة العربی
والتـاریخ ، وأظهــرت وجـود عالقــة إیجابیـة بــین الكــفاءة فــي اللغـة العربیــة والتحصـیل فــي 

  . الریاضیات والعلوم والتاریخ

ذا كانـــت اللغـــة نظامـــًا لالتصـــال  ٕ ـــالنحو وا هـــو  –فـــي أي لغـــة  –بـــین البشـــر ف
ـــة بـــین لغـــة وأخـــرى ،  هیكـــل هـــذا النظـــام أو إطـــاره ، وهـــو أحـــد المالمـــح الرئیســـة للتفرق
ن كــان  ٕ خاصــة فیمــا یتعلــق بالشــكل الــذي تفرضــه قواعــد النحــو مــن حیــث التراكیــب ، وا

یلة امــتالك المهــارات الشــفهیة والكتابیــة للغــة هــو الغایــة مــن تعلیمهــا  فــالنحو هــو الوســ
  . "لبلوغ هذه الغایة
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ـــل فـــي فهـــم  ـــاع الطوی ـــه الب ـــة الكبـــرى داخـــل منظومـــة اللغـــة ، فل وللنحـــو األهمی
المقــروء وفــي االســتماع والتعبیــر الســلیم شــفهیًا أو كتابیــًا ، فــاإلعراب فــي النحــو یوضــح 

الوضــــوح ، والشــــك أن  نالمعنــــى ویبینــــه ومــــا مصــــطلح اإلعــــراب إال داللــــة علــــى البیــــا
ا فـــي الحـــدیث والقـــراءة القواعـــد النحویـــ ً ــــ ــــا صحـیحـ ً ـة تعـــین علـــي اســـتخدام اللغـــة استخدام

والكتابــة ، فهــي وســـیلة لعصــمة اللســـان مــن الوقـــوع فــي الزلـــل ، والقـــلم مـــن الوقــوع فـــي 
مقصـــودة  ولـــیس غایـــةالخطــــأ أي أنهـــا وســـیلة لضـــبط الكـــــالم  وصـــحة النطـــق والكتابـــة ، 

  .لــذاتها 
حــورًا رئیســًا فــي كافــة المباحــث التعلیمیــة ، ولمــا ولمــا كــان تعلــم المفــاهیم یعــد م

كانـــت المفـــاهیم تشــــكل الهیكـــل المعرفــــي لتلـــك المباحــــث فقـــد أصــــبحت كـــذلك بالنســــبة 
للمفــاهیم النحویــة ، ألن لهــا أهمیــة ومكانــة فــي دراســة البنیــة المعرفیــة ألن أي موضــوع 

القواعــد الالزمــة  نحــوي یبــدأ بتوضــیح المفــاهیم األساســیة التــي تمكــن التالمیــذ مــن إتقــان
  .لمهارات الصحة اللغویة 

وهذا یقتضي االهتمام بالمفاهیم النحویة لما لهـا مـن أهمیـة فـي الـدرس النحـوي 
دراك الفـروق الدقیقـة  ٕ قداره على تمییـز الصـحیح مـن األسـالیب وا ٕ من حیث تنمیة العقل وا

  . غةنقدًا صحیحًا وفقًا لقواعد اللبینها ، وتحلیل ونقد التراكیب اللغویة 
ــــًا لفهـــم النحـــو واســـتیعابه ، وهـــي النافـــذة  مفالمفـــاهی النحویـــة تعـــد محـــــورا أساسیــ

ـــذ عـــن مصطلـــــحاتها،  التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا معرفـــة التصـــورات العقلیـــة لـــدى التالمی
والوقــوف علــى طبیعــة التصــورات العقلیــة للمفــاهیم النحویــة وتحلیلهــا یســاعد علــى تقــدیم 

عالیــــة ، وال یمكــــن للمــــتعلم الــــذي لــــم یســــتوعب المفــــاهیم اســــتراتیجیات تدریســــیة أكثــــر ف
ا وعباراتــه واضــحة وأفكــاره محــددة ، ألن ســالمة العبــارة  ً ـــ النحویــة أن یكــون كالمــه سلیمــ

  . تتوقف علي اكتساب المتعلم المفاهیم واستیعابه لها 

لذا فاكتساب المفاهیم النحویة أمر ضروري ومهـم ، ألنهـا تسـاعد المـتعلم علـي 
اســـتیعاب أساســـیات النظـــام النحـــوي للغـــة ، والتحقیـــق مـــن تـــراكم مسائـــــل النحــــو فهـــم و 

ـــي  ـــة التحلیـــل اإلعراب ـــه مـــن القیـــام بعملی وتشـــعبها ، فإتقـــان النحـــو بـــإدراك مفاهیمـــه یمكن
  .للمفردات والتراكیب ، وما یترتب علي موقعیة الكلمات من معنى وداللة
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القواعـــد النحویـــة ، بســـبب  ونظــرا لمـــا یعانیـــه التالمیـــذ مـــن صـــعوبة فـــي دراســـة
اعتماد طرق التدریس الحالیة علي اإللقـاء والمحاضـرة ، وعـدم قـدرتها علـى جـذب انتبـاه 
التالمیـذ لهـــذه القواعـد ، ممــا أدي إلـي انخفــاض مسـتوي تحصــیلهم فیهـا ، ونفــورهم منهــا 
وعــدم قــدرتهم علــي تطبیــق مــا یحفظونــه منهــا فــي المواقــف الجدیــدة ، وأن أیــة لغــة فــي 

عـالم مهمـا بلغـت درجـة صـعوبتها وتعقیـدها ممكنـة الـتعلم واإلتقـان حیـث توجـد الطریقــة ال
الناجحــة لتعلمهــا واكتســابها ، وممــا یؤكــد أوجــه القصــور الموجــودة فــي الطــرق المعتــادة 
فــي تــدریس القواعــد والمفــاهیم النحویــة ، مــا توصــلت إلیــه نتــائج الدراســات التــي تناولــت 

باســتخدام أســالیب ونمــاذج تدریســیة حدیثــة ، التــي أوضــحت  القواعــد والمفــاهیم النحویــة
أن ضعف المتعلم في المفاهیم النحویة ظـاهرة ممتـدة مـن مرحلـة التعلـیم األساسـي حتـى 
ا بالثـــانوي ، وأن تعلـــم المفـــاهیم لـــم یحـــظ باالهتمـــام الكـــافي ، وأن هـــــذا  ً الجـــامعي مـــرور

الطـرق المعتـادة المسـتخدمة  الضعف یمكن عالجه باستخدام استراتیجیات تدریسیة غیر
  .في تدریس القواعد النحویة 

ــیم یــرتبط إلــى حــد  ــًا مــن المســلمات التربویــة التــي تقــول إن نجــاح التعل وانطالق
ـــرًا مـــن أوجـــه  ـــة، حیـــث إن الطریقـــة الســـدیدة تســـتطیع أن تعـــالج كثی كبیـــر بنجـــاح الطریق

غیــر ذلــك مــن القصــور فــي المنــاهج ، وضــعف التالمیــذ ، وصــعوبة الكتــاب المدرســي و 
ومـداخل جدیـدة  تمشكالت التعلیم ، لذا تتضح الحاجة الملحة إلـي اسـتخدام اسـتراتیجیا

فـــي مجـــال تـــدریس القواعـــد النحویـــة وذلـــك للتغلـــب علـــى القصـــور الواضـــح فـــي الطـــرق 
المعتادة المستخدمة في تدریسها مع مراعـاة أن تكـون تلـك االسـتراتیجیات والمـداخل مـن 

ة لـدى التالمیـذ وتنمـي قـدرتهم علـى التفكیـر وتـربط النحـو بالهـدف تلك التي تثیـر الدافعیـ
  .  من تدریسه

ا لطبیعــة مفـاهیم النحــو التجریدیــة التـي تســتلزم ممــن یتعلمهـا التــزود بقــدرة  ً ونظـر
خاصة من الفهم تمكنه من االسـتقراء والتصـنیف والتعلیـل والتعمـیم فـإن الطریقـة السـائدة 

نما ٕ ا من ذلك ، وا ً تقوم علـي التـدریس مـن جانـب المعلـم والتلقـي السـلبي مـن  ال تراعي أیــ
جانـب المــتعلم الـذي یحــاول فـك رمــوز القاعــدة والمصـطلحات النحویــة فـال یســتطیع إلــي 
ذلك سبیال ، ومن ثم فقد عجز التلمیذ عن اكتسـاب المفهـوم النحـوي ، األمـر الـذي أدي 

كـان البـد مـن التركیـز علـي إلي شیوع األخطاء النحویة عند الحدیث أو الكتابة ومن ثـم 
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طــــرق تــــدریس مناســــبة لتعلــــیم المفهــــوم النحــــوي ، تحقــــق األهــــداف المرجــــوة ، وتســــاعد 
التلمیـــذ علـــي تطبیــــق المفهـــوم فــــي األداء اللغـــوي ال مجــــرد معرفـــة اســــم وحفـــظ تعریفــــه 

  .                   فحسب 
یس ولقـــد شـــهدت الســـاحة التربویـــة نظریـــات تعلـــم كثیـــرة ، وتـــأثرت طـــرق التـــدر 

بهــــذه النظریــــات ، محاولــــة االســــتفادة منهــــا فــــي المجــــال التطبیقــــي ، وأصــــبحت هــــذه 
النظریــات تمثــل أدوات مهمــة یمكــن أن تســهم فــي رفــع مســتوي عملیتــي التعلــیم والــتعلم 

  .وحل مشكالتها 
التــــي تتمتــــع "  Constructivism" النظریــــة البنائیـــة " ومـــن هــــذه النظریـــات 
ـــدي المنظـــرین ال ـــرة ل ـــوییبشـــعبیة كبی ـــة ، تحـــول  نترب ـــة جدیـــدة فـــي التربی باعتبارهـــا نظری

التركیــز فیهــا مــن العوامــل الخارجیــة التــي تــؤثر فــي تعلــم الطالــب ، لیتجــه هــذا التركیــز 
  . إلي العوامل الداخلیة التي تؤثر في هــذا التعلم

ا لهــــذا التیــــار البنـــائي فــــإن المــــتعلم یبنــــي المعرفـــة بصــــورة تتســــم بالفردیــــة  ً وفقــــ
ا علـى خبـرات التـدریس الرسـمیة الشدیدة م ا علي معارفه الموجـودة بالفعـل ، ومعتمـدً عتمدً

ا علــي أن الــتعلم ذا المعنــي یعتمـد علــي الخبــرة الشخصــیة ،  ً ، ویركـز هــــذا االتجــاه أیضــ
ـــاظ بهـــا واســـترجاعها مســـتقبًال إذا كانـــت  وأن المعلومـــة یـــزداد احتمـــال اكتســـابها واالحتف

  .، ومتمركزة حول خبراته السابقة  هة بمبنیة بواسطة المتعلم ومتعلق
وقــد تعــددت االســتراتیجیات والنمــاذج التدریســیة القائمــة علــي النظریــة البنائیــة، 
وســوف یقتصــر البحــث الحــالي علــى أحــد هــذه النمــاذج وهــو نمــوذج الــتعلم البنــائي مــن 

   (Rodger Bybee)منظور  بایبي 
ى أفكـار وفـروض النظریـة البنائیـة ، وقـام لقد طور روجر بایبي نموذجًا تعلیمبًا قائمًا علـ
 Biological Science )  (BSCS)بتطبیقـه فـي مشـروع تـدریس العلـوم البیولوجیـة 

Curriculum Study ) ویتكــون هــذا النمــوذج مــن خمــس مراحــل یبــدأ كــل منهــا ،
 the Five E's Constructivist"لــذا أطلـق علـى هـذا النمـوذج (E)   بحـرف 

Learning Model  يوه:  



ملخص البحث باللغة العربیة 

   االستكشـــــــاف -Engagement    2 التهیئة -1
Explaration  

    Elaboration التوسیع -Explanation     4 التفسیر -3
    
     Evaluation التقویم -5

 the Five E's"  إن المضــــمون األساســــي للنمــــوذج البنــــائي 

Constructivist Learning Model  هـو أن األفـراد الـذین یشـتركون فـي تعلـم نشـط
فــي مجموعـــات تعاونیــة بإمكـــانهم اكتســاب المعرفـــة وبنــاء المعنـــى بأنفســهم ، ولـــذلك ، و 

یركــز هــذا النمــوذج علــى أن یكــون الــتعلم عملیــة نشــطة تــتم فــي بیئــة تعاونیــة ، وال شــك 
  .أن التعلم التعاوني جانب أساسي في أغلب مراحل النموذج 

علــي بنــاء مفــاهیمهم ووفقــًا للمنظــور البنــائي فــإن هــذا النمــوذج یســاعد التالمیــذ 
ـــتم مـــن  ـــة الســـابقة وفـــق خمـــس مراحـــل متتالیـــة ، ی ومعـــارفهم وربطهـــا بالمفـــاهیم والمعرف
خاللها تنمیة القدرة علي استرجاع المعلومات وربـط المعرفـة الجدیـدة بالمعرفـة السـابقة ، 

  .وتنمیة مهارات التفكیر العلیا ، ومهارات حل المشكالت 
بحـــاث التـــي تناولـــت هـــذا النمـــوذج بالبحـــث وقـــد توصـــلت نتـــائج الدراســـات واأل

والدراسة فاعلیته في التحصـیل الدراسـي وتنمیـة العدیـد مـن الجوانـب التعلیمیـة األخـرى ، 
النمـــوذج البنـــائي فـــي إمكانیـــة تحقیـــق أهـــداف   اومـــن  ثـــم تحـــاول الباحثـــة اســـتخدام هـــذ

  .البحث الحالي 
  :مشكلة البحث

صــور فــي طــرق التــدریس تلخصــت مشــكلة البحــث فــي وجــود بعــض أوجــه الق
ـــي ضـــعف  ـــدریس القواعـــد النحویـــة ، ممـــا أدي إل ـــت تســـتخدم فـــي ت ـــادة التـــي مازال المعت
مســـتوى التالمیـــذ فـــى اكتســـاب المفـــاهیم المتضـــمنة بهـــا ، وكثـــرة األخطـــاء النحویـــة فـــي 
ــــري الباحثــــة أن هــــذا الضــــعف یمكــــن عالجــــه باســــتخدام  ــــذ ، وت ــة وحــــدیث التالمی ــ كتاب

  .ثة غیر الطرق التقلیدیة المستخدمة استراتیجیات تدریسیة حدی
  :وقد حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي 



ملخص البحث باللغة العربیة 

ما أثر استخدام نموذج الـتعلم البنـائي فـي اكتسـاب تالمیـذ الحلقـة الثانیـة " 
  "من التعلیم األساسي بعض المفاهیم النحویة واتجاهاتهم نحو استخدام النموذج ؟ 

  :األسئلة الفرعیة التالیة وتفرع من هذا السؤال 
فـي اكتسـاب   The Five E’s Modelمـا أثـر اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي  - 1

  تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بعض المفاهیم النحویة ؟

فـي اتجاهـات   The Five E’s Modelمـا أثـر اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي  - 2
 األساسي  نحو استخدامه ؟تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم 

مــا العالقــة بــین اكتســاب بعــض المفــاهیم النحویــة وتنمیــة اتجاهــات تالمیــذ الحلقــة  - 3
 The Five E’sالثانیة من التعلیم األساسي نحو استخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي 

Model؟ 

  : اقتصر البحث الحالى على  : حدود البحث 
اعــد والتــدریبات النحویــة المقــرر علــي تالمیــذ المفــاهیم النحویــة الــواردة فــي كتــاب القو  -1

  .الصف الثاني اإلعدادي بالفصل الدراسي الثاني 

 .عینة من تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي في بعض مدارس محافظة الفیوم  -2

  :استهدف البحث الحالى ما یلى  :أهداف البحث 

" The Five E’s Model"الكشف عن مدي فعالیة اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي  -1
فـــي اكتســـاب تالمیـــذ الصـــف الثـــاني اإلعـــدادي بعـــض المفـــاهیم النحویـــة فـــي المســـتویات 

  ) .التطبیق  –الفهم  –المعرفة ( المعرفیة 
 The Five E’s" "الكشــف عــن مــدي فعالیــة اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي  -2

Model  "ــــدي تالمیــــذ الصــــف ــــة نحــــو اســــتخدامه ل ــــاني  فــــي تنمیــــة اتجاهــــات ایجابی الث
 .اإلعدادي 



ملخص البحث باللغة العربیة 

الكشــف عــن العالقــة بــین اكتســاب بعــض المفــاهیم النحویــة واالتجــاه اإلیجــابي نحــو  -3
لـدى تالمیـذ الصـف الثـاني "  The Five E’s Model" "استخدام نموذج التعلم البنائي 

 .اإلعدادي 

  :أهمیة البحث 
  :یستمد هذا البحث أهمیته مما یمكن أن یفید به 

صیاغة مقررات النحـو العربـي فـي المرحلـة اإلعدادیـة باالسـتفادة مـن القائمین علي   -1
  The Five E’s Modelنموذج التعلم البنائي 

 .المعلمین في تدریسهم القواعد النحویة ومفاهیمها لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة  -2

التالمیذ عینة البحث فـي عـالج مـا لـدیهم مـن قصـور فـي اكتسـاب المفـاهیم النحویـة  -3
 The Five E’sمقررة علیهم ، وتنمیة اتجاهاتهم نحو استخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي ال

Model . 

ـــتعلم  -4 ـــق نمـــوذج ال ـــة لتطبی ـــدریس اللغـــة العربی ـــاهج وطـــرق ت ـــدان المن البـــاحثین فـــي می
 .في باقي فروع اللغة العربیة " The Five E’s Model" البنائي 

  :یلى استخدم البحث الحالى ما    : منهج البحث
  .في مسح الدراسات السابقة وفى عرض اإلطار النظري  ىالمنهج الو صف -1
المــنهج التجریبــي حیـــث یتضــمن التصـــمیم التجریبــي للبحـــث مجمــوعتین ، إحـــداهما  -2

 The Five E’s"تجریبیــة تــدرس المفــاهیم النحویــة باســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائى 

Model  واألخرى ضابطة تدرس المفاهیم نفسها بالطریقة المعتادة.  
  :اختبر البحث الحالى الفروض التالیة     :فروض البحث

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجمـــوعتین التجریبیــــة  -1
ــــار التحصــــیل الدراســــي لصــــالح المجموعــــة  ــــق البعــــدي الختب ــــي التطبی والضــــابطة ف

  .التجریبیة 
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توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجمـــوعتین التجریبیــــة  -2
ـــق البعـــدي لمقیـــاس االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام نمـــوذج الـــتعلم  والضـــابطة فـــي التطبی

 .البنائي لصالح المجموعة التجریبیة

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي  -3
 .لبعدي الختبار التحصیل الدراسي لصالح التطبیق البعدي التطبیق القبلي وا

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي  -4
ـــائي  ـــاس االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام نمـــوذج الـــتعلم البن ـــي والبعـــدي لمقی التطبیـــق القبل

 .لصالح التطبیق البعدي 

لــــــة إحصــــــائیة بــــــین متوســــــطي درجــــــات توجــــــد عالقــــــة ارتباطیــــــة إیجابیــــــة ذات دال -5
المجموعــــة التجریبیـــــة فـــــي اختبـــــار التحصــــیل الدراســـــي ومقیـــــاس االتجاهـــــات نحـــــو 

 .استخدام نموذج التعلم البنائي 

  :سار البحث وفقًا للخطوات التالیة :خطوات البحث
ـــه ، وأهـــم  -1 ـــه ، وفروضـــه، وحـــدوده، وخطوات ـــه، وأهمیت ـــد مشـــكلة البحـــث، وأهداف تحدی

  .مستخدمة فیهالمصطلحات ال
 مسح بعض الدراسات والبحوث السابقة في المجاالت التالیة -2

  .الطرق واألسالیب واالستراتیجیات المستخدمة في تدریس القواعد النحویة -
 .طرائق تدریس المفاهیم النحویة -

االســتراتجیات والنمــاذج التدریســیة القائمــة علــى النظریــة البنائیــة بخاصــة نمــوذج  -
 .منظور بایبي  التعلم البنائي من

 The Five"تحدیــد طبیعــة مــادة القواعــد النحویــة، وطبیعــة نمــوذج الــتعلم البنــائي  -3
E’s Model واألسس التي یقوم علیها. 

إعـــداد قائمـــة بالمفـــاهیم النحویـــة الـــواردة بكتـــاب القواعـــد والتـــدریبات النحویـــة المقـــررة  -4
 .اني على تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي بالفصل الدراسي الث
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إعــداد دلیــل المعلــم الخــاص بــإجراءات تــدریس المفــاهیم النحویــة المعــدة وفــق نمــوذج  -5
 The Five E’s Model"التعلم البنائي 

إعـــداد كتـــاب التلمیـــذ الخـــاص بدراســـة المفـــاهیم النحویـــة المعـــدة وفـــق نمـــوذج الـــتعلم  -6
  The Five E’s Model"البنائي 

مدى اكتساب تالمیـذ الصـف الثـاني اإلعـدادي إعداد اختبار تحصیلي للتعرف على  -7
المفـــــاهیم النحویـــــة الـــــواردة فـــــي المقـــــرر وعرضـــــه علـــــى الســـــادة المحكمـــــین لتحدیـــــد 

 .صالحیته للتطبیق 

إعداد مقیاس للتعرف على اتجاهات تالمیـذ الصـف الثـاني اإلعـدادي نحـو اسـتخدام  -8
صــــالحیته نمــــوذج الــــتعلم البنــــائي وعرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین لتحدیــــد 

 .للتطبیق

التأكد من صدق وثبات اختبار المفاهیم النحویة، ومقیـاس التعـرف علـى االتجاهـات  -9
 نحو استخدام نموذج التعلم البنائي 

تطبیـق اختبـار المفـاهیم النحویـة، ومقیـاس التعـرف علـى االتجاهـات نحـو اسـتخدام  -10
 .نتائج ومعالجتها إحصائیاً النموذج على التالمیذ عینة البحث تطبیقًا قبلیًا ورصد ال

 The Five E’s"تـدریس المفــاهیم النحویـة المعــدة وفقـًا لنمــوذج الـتعلم البنــائي  -11

Model  "علـــى أن تـــدرس المجموعـــة الضـــابطة   ةعلـــى تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــ
 .نفس المحتوى بالطریقة المعتادة

تجاهـات نحـو اسـتخدام تطبیـق اختبـار المفـاهیم النحویـة، ومقیـاس التعـرف علـى اال -12
 .النموذج تطبیقًا بعدیًا على التالمیذ عینة البحث ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیاً 

 .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتفسیرها  -13

 .تقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث -14

 :نتائج البحث 

كلة البحث الحالي فقـد توصـلت في ضوء اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لحل مش
  :إلى النتائج التالیة
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ــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة  -1 ــــة إحصــــائیة ب أن هنــــاك فروقــــًا ذات دالل
التجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیق البعـدي الختبـار التحصـیل الدراسـي عنـد 

ــة  المیــذ لصــالح المجموعــة التجریبیــة ، وهــذا یــدل علــى تفــوق ت) 0.01(مســتوى دالل
المجموعـة التجریبیــة علــى تالمیــذ المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار 

  . التحصیل الدراسي 
إلـى اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي خماسـي  –بالدرجـة األولـى  -ویعزى هذا   
فـــي تــدریس المفـــاهیم النحویــة لــدى تالمیـــذ المجموعــة التجریبیـــة،  Five E'sالمراحــل 

ـــأثیره القـــوى فـــي  حیـــث حقـــق النمـــوذج ـــى ت ـــاهیم، باإلضـــافة إل ـــك المف ـــدریس تل أهـــداف ت
االرتفــــاع بمســــتوى التحصــــیل الدراســــي لــــدى هــــؤالء التالمیــــذ ، بالقیــــاس إلــــى اســــتخدام 

  . الطریقة المعتادة التي تم التدریس من خاللها لتالمیذ المجموعة الضابطة
ــــین متوســــطي درجــــات تالم -2 ــــة إحصــــائیة ب یــــذ المجموعــــة أن هنــــاك فروقــــًا ذات دالل

التجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیـق البعـدي لمقیـاس االتجاهـات عنـد مسـتوى 
ــة  لصــالح المجموعــة التجریبیــة علــى تالمیــذ المجموعــة الضــابطة وهــذا ) 0.01(دالل

یــدل علــى تفــوق تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة علــى تالمیــذ المجموعــة الضــابطة فــي 
ت نحــو اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي ممــا یــدل التطبیــق البعــدي لمقیــاس االتجاهــا

علـى أن التـدریس للمجموعـة التجریبیـة باسـتخدام هـذا النمـوذج كـان لـه أثـر كبیـر فـي 
تنمیة االتجاهات نحـو اسـتخدامه ، نتیجـة لمـا كـان لـه مـن آثـار إیجابیـة فـي التالمیـذ 

لیــة اســتخدام ممــا یــدل علــى فعا) والوجدانیــة -واالجتماعیــة –المعرفیــة (فــي النــواحي 
) عینـة البحـث( نموذج التعلم البنائي على اتجاهات تالمیذ الصف الثاني اإلعـدادي 

  . نحو استخدام نموذج التعلم البنائي
ــــذ المجموعــــة  -3 ــــا ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــطي درجــــات تالمی أن هنــــاك فروق

داللــة  التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي والبعــدي فــي االختبــار التحصــیلي عنــد مســتوى
لصــالح التطبیـــق البعـــدي وهـــذا یـــدل علـــى مـــدى التحســـن الـــذي وصـــل إلیـــه ) 0.01(

تالمیذ المجموعة التجریبیة بعـد أن تلقـت تـدریس المفـاهیم النحویـة مـن خـالل نمـوذج 
الـــتعلم البنـــائي خماســـي المراحـــل ، وذلـــك مـــن خـــالل المقارنـــة بـــین المتوســـط  الـــذي 
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فــي تــدریس المفــاهیم النحویــة والمتوســط  كانــت علیــه قبــل اســتخدام النمــوذج البنــائي
 . البعدي 

ـــــاك فروقـــــًا ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین متوســـــط درجـــــات تالمیـــــذ المجموعـــــة  -4 أن هن
التجریبیــة فـــي التطبیـــق القبلــي والتطبیـــق البعـــدى لمقیــاس االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام 

لصـــالح التطبیــــق ) 0.01(نمـــوذج الـــتعلم البنــــائي فـــي التــــدریس عنـــد مســـتوى داللــــة 
 . البعدي 

وهــذا یــدل علــى أن التــدریس باســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي قــد كــان لــه آثــار 
إیجابیــة فــي جوانــب مختلفــة لـــدى التالمیــذ عینــة البحــث ممـــا جعــل ذلــك یــنعكس علـــى 
اتجاهاتهم نحـو اسـتخدامه فـي التـدریس، ویتضـح ذلـك مـن خـالل مقارنـة المتوسـط الـذي 

یبیــة بالمتوســط الــذي أصــبحوا علیــه بعــد المعالجــة كــانوا علیــه قبــل تلقــى المعالجــة التجر 
  . التجریبیة

أن هنــاك ارتباطــًا طردیــًا قویــا بــین درجــات تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق  -5
البعــدي الختبــار التحصــیل الدراســي ومقیــاس االتجاهــات ممــا یــدل علــى أن العالقــة 

لـــتعلم البنـــائي عالقـــة بـــین التحصـــیل الدراســـي واالتجاهـــات نحـــو اســـتخدام نمـــوذج ا
إیجابیة طردیة قویة أي أن زیادة التحصیل الدراسي تـؤدي إلـى نمـو االتجاهـات نحـو 
اســـتخدام النمـــوذج ،وأن نمـــو االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام النمـــوذج البنـــائي أدى إلـــى 
زیــادة التحصــیل الدراســي وهــذا یرجــع إلــى فعالیــة اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي فــي 

مجموعــة التجریبیــة للمفــاهیم النحویــة وتنمیــة االتجاهــات اإلیجابیــة اكتســاب تالمیــذ ال
  نحو استخدام النموذج في التدریس 

مما سبق توصل البحـث الحـالي إلـى فعالیـة اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائي خماسـي  -6
للمفـاهیم " المجموعـة التجریبیـة"المراحل في اكتساب تالمیذ الصـف الثـاني اإلعـدادي 

 . یة االتجاهات اإلیجابیة نحو استخدام النموذج البنائي في التدریسالنحویة وتنم

وفي النهایة تشـیر نتـائج البحـث فـي مجملهـا إلـى فعالیـة اسـتخدم نمـوذج الـتعلم 
فــي اكتســاب تالمیــذ  الصــف الثــاني اإلعــدادي  Five E'sالبنــائي خماســي المراحــل 

ـــ ـــة اتجاهـــاتهم نحـــو اســـتخدامه ف ـــاهیم النحویـــة وتنمی ـــذلك تـــم بعـــض المف ي التـــدریس، وب
  .تحقیق الهدف األساسي من البحث الحالي
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  : توصیات البحث 
  : في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصى الباحثة بما یلي 

توعیة المعلمین بصفة عامـة قبـل الخدمـة أو أثنـاء الخدمـة بأهمیـة تنویـع أسـالیب  - 1
ــتعلم بمــا یتناســب مــع الظــروف والمتغیــ رات التــي تحكــم ونمــاذج واســتراتیجیات ال

  . كل موقف تعلیمي
اعتمــادًا علــى مــا هــو ثابــت فــي نتــائج الدراســات الســابقة والدراســة الحالیــة عمــا   - 2

ــتعلم البنــائي بــأطواره المختلفــة فــي ترســیخ المعلومــات وتنمیــة  یســهم بــه نمــوذج ال
المفــــاهیم وربطهــــا مــــع بعضــــها الــــبعض تــــرى الباحثــــة ضــــرورة اهتمــــام مطــــوري 

العربیـة لهـذه المرحلـة بحیـث یـتم فیهـا مراعـاة مبـادئ  ةج اللغمناه دالمناهج بإعدا
النظریـــة البنائیـــة بصـــفة عامـــة ونمـــوذج الـــتعلم البنـــائي خماســـي المراحـــل بصـــفة 

 . خاصة

تنظـیم نـدوات ودورات تدریبیـة لمعلمـي اللغـة العربیـة لتعـریفهم بالنظریـات الحدیثـة  - 3
رفــــي حتــــى یســــتطیعوا فــــي التــــدریس مثــــل النظریــــة البنائیــــة وأهــــداف الــــتعلم المع

اســتخدام بعــض االســتراتیجیات التدریســیة القائمــة علیهــا فــي مجــال تــدریس اللغــة 
 . العربیة

ـــى  - 4 ـــة عل ـــائج البحـــث توصـــى الباحثـــة بتشـــجیع معلمـــي اللغـــة العربی ـــى نت بنـــاء عل
 . استخدام هذا النموذج  في تدریس فروع اللغة العربیة األخرى

دة مـــن خـــالل التخطـــیط الـــدقیق لتتـــابع االهتمــام بتحســـین طریقـــة التـــدریس المعتـــا - 5
وتـــــدرج المحتــــــوى، والتعــــــرف علــــــى المعلومـــــات الســــــابقة األساســــــیة والمرتبطــــــة 
بالمفــاهیم الجدیــدة المطلــوب تدریســها للتالمیــذ ومحاولــة عــالج نــواحي الضــعف 

 . فیها

ــتعلم البنــائي فــي تخطــیط  - 6 تــدریب طــالب كلیــات التربیــة علــى اســتخدام نمــوذج ال
جیع التالمیـــذ علــى بنـــاء المعرفــة بأنفســـهم وذلــك مـــن خـــالل وتنفیــذ الـــدروس لتشــ

ـــدریبهم فـــي  ـــك أثنـــاء ت ـــدریس والتـــدریس المصـــغر، وتطبیـــق ذل مقـــررات طـــرق الت
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ـــة فـــي  ـــار إیجابی ـــه مـــن آث ـــة فـــي المراحـــل الدراســـیة المختلفـــة لمـــا ل التربیـــة العملی
  . التحصیل وتنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى التالمیذ 

للغـة العربیـة فـي مرحلـة التعلـیم اإلعـدادي بخاصـة والمراحـل إعداد أدلة لمعلمـي ا - 7
 . األخرى بصفة عامة وفقا لنموذج التعلم البنائي خماسي المراحل

التركیــز فـــي تـــدریس القواعـــد النحویـــة بصـــفة خاصـــة وبـــاقي فـــروع اللغـــة العربیـــة  - 8
بصـفة عامـة علــى اسـتخدام طــرق وأسـالیب تدریســیة حدیثـة تثیــر دافعیـة التالمیــذ 

ــتعلم وتراعــى مــا بیــنهم مــن فــروق فردیــة، والبعــد بقــدر اإلمكــان ونشــاط هم نحــو ال
ــــى الحفــــظ واالســــتظهار دون االهتمــــام  ــــي تركــــز عل عــــن األســــالیب التقلیدیــــة الت

 . بالمشاركة الفعالة من قبل التالمیذ والطالب

حث وتشجیع معلمي اللغـة العربیـة علـى بـذل جهـودهم مـن أجـل تنمیـة اتجاهـات  - 9
وع اللغــة العربیـــة المختلفـــة التـــي یجــدون صـــعوبة فـــي فهمهـــا، تالمیــذهم نحـــو فـــر 

ویكــون ذلــك مــن خــالل اســتخدام الطــرق واألســالیب التدریســیة التــي تعمــل علــى 
إثــارة اهتمــام هــؤالء التالمیــذ والتــي تركــز علــى األنشــطة الجماعیــة التــي یقومــون 

م فیهــا بتحصــیل واكتشــاف المعلومــات مــن خــالل المشــاركة والتعــاون مــع زمالئهــ
األمـــر الـــذي یحقـــق معـــه ذواتهـــم فیقبلـــون علـــى تعلـــم المـــادة الدراســـیة واســـتیعابها 

 .ویزید اهتمامهم بها وبمعلمها

مراعــاة مخططــي ومــؤلفي الكتــب المدرســیة، وخصوصــًا كتــب القواعــد النحویــة  - 10
تنظـیم المفــاهیم النحویــة الــواردة فیهــا تنظیمــًا هرمیـًا یبــدأ مــن المفــاهیم العامــة إلــى 

قــل عمومیــة بصــورة منظمــة ومتدرجــة ومترابطــة وبهــذا تســهل عملیــة المفــاهیم األ
  .االستیعاب على التالمیذ وتجعل التعلم ذا معنى

  : مقترحات البحث
  : في ضوء نتائج الدراسة الحالیة تقترح الباحثة الدراسات التالیة   
فــي عـــالج  Five E'sأثــر اســتخدام نمـــوذج الــتعلم البنـــائي خماســي المراحـــل  - 1

طـالب  –نحویة الشائعة في كتابـات تالمیـذ مرحلـة التعلـیم األساسـي األخطاء ال
  . المرحلة الثانویة واالتجاه نحو دراسة القواعد النحویة
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ـــتعلم البنـــائي خماســـي المراحـــل  - 2 ـــدریس  Five E'sأثـــر اســـتخدام نمـــوذج ال فـــي ت
القواعــد النحویــة فــي تنمیــة التحصــیل وبعــض مهــارات التفكیــر الناقــد لــدى تالمیــذ 

 . ة الثانویةالمرحل

فــي فــي تــدریس  Five E'sأثــر اســتخدم نمــوذج الــتعلم البنــائي خماســي المراحــل  - 3
النصــــوص األدبیــــة فــــي التحصــــیل وتنمیــــة بعــــض مهــــارات التــــذوق األدبــــي لــــدى 

 . طالب المرحلة الثانویة

فــي تــدریس  Five E'sأثــر اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي خماســي المراحــل  - 4
ات الفهــــم القرائــــي لــــدى تالمیــــذ مرحلــــة التعلــــیم القــــراءة فــــي تنمیــــة بعــــض مهــــار 

 . األساسي 

إعداد برنامج مقترح لتدریب معلمي اللغـة العربیـة علـى اسـتخدام بعـض أسـالیب  - 5
التــدریس القائمــة علــى النظریــة البنائیــة وبخاصــة نمــوذج الــتعلم البنــائي خماســي 

 . المراحل

بعـض الموضـوعات دراسة مقارنة بین بعض االستراتیجیات البنائیة فـي تـدریس  - 6
القرائیــة المقترحــة للعمــل علــى تنمیــة التحصــیل وبعــض مهــارات التفكیــر الناقـــد 

 . لدى طالب المرحلة الثانویة

برنامج تدریبي مقترح لتنمیة الكفایات التدریسیة لمعلمي اللغـة العربیـة فـي ضـوء  - 7
 . مبادئ النظریة البنائیة

ث فـي ضــوء مبـادئ النظریــة تقـویم محتـوى مقــرر القواعـد النحویـة للمراحــل الـثال - 8
 . البنائیة 

 :  توجیه أنظار الباحثین إلى ضرورة االهتمام بالنماذج التدریسیة البنائیة اآلتیة  - 9

  نموذج ویتلي للتعلم البنائيWheatly Model .  
 نموذج أبلتون البنائي . 

  استراتیجیة المتشابهات . 
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  استراتیجیة خرائط الشكل)V . ( 

 عرفي استراتیجیة الصراع الم . 

  نوفاك"النموذج البنائي اإلنساني عند. " 

  المدخل المنظومي في التعلیم والتعلم. 

إجـراء بحـوث تتنــاول طرقـًا وأســالیب تدریسـیة أخــرى مـن الممكــن أن تسـهم فــي  -10
تنمیة التحصیل واالتجاه نحوها مـن  خـالل اسـتخدامها فـي تـدریس القواعـد النحویـة 

  : لمختلف مراحل التعلیم مثل
  .ما وراء المعرفة –التعلم حتى التمكن  –حل المشكالت  –ب الدورلع

  . الثانویة –إجراء دراسة مماثلة على تالمیذ المرحلة االبتدائیة  -11
 


