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 تدريــس النحو لتالميذى دورة التعـلم فإسرتاتيجيةاستخدام 

ْ
 الصف اخلامس 

   ىوالتعبري الكتاب ى وأثره على التحصيل املعرفىبتدائاال
 واملهارات االجتماعية لديهم

Using Learning Cycle Strategy to Teach Grammar 
for Fifth Primary School Pupils and Its Effect on 
Their Cognitive Achievement, Writing and Social 

Skills  
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 إىل التعرف على استخدام إستراتيجية دورة التعلم يف تـدريس النحـو           هدف البحث احلاىل  
لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي وأثره على التحصيل املعـريف والتعـبري الكتـايب واملهـارات               

  .االجتماعية لديهم
 

 دورة التعلم على التحصيل املعريف للمفاهيم النحوية لدى تالميذ          إستراتيجيةما أثر استخدام     .١
  الصف اخلامس االبتدائي؟

 دورة التعلم يف حتسني التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف اخلامس           إستراتيجيةما أثر استخدام     .٢
 االبتدائي؟

بعض املهارات االجتماعية لدى تالميـذ      دورة التعلم يف إكساب      إستراتيجيةما أثر استخدام     .٣
  ؟ من وجهة نظر أولياء األمور واملعلمنيالصف اخلامس االبتدائي

 
تضح ذلك من خالل وا، ف يف حتصيل املفاهيم النحوية مشكلة البحث احلايل يف الضع تحتدد

ثر على تنمية بعض قد أالذي عدم القدرة على تطبيقها بصورا الصحيحة يف التعبري الكتايب األمر       
  .املهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

 
املفاهيم  يذ اموعة التجريبية اليت تدرس    يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات تالم        .١

 ودرجات تالميذ اموعة الضابطة اليت    ،  دورة التعلم  إستراتيجيةوالقواعد النحوية باستخدام    
 اموعة التجريبية يف التطبيق البعدى      لصاحلتدرس املفاهيم والقواعد نفسها بالطريقة املعتادة       

 .لالختبار التحصيلى للمفاهيم والقواعد النحوية

يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات تالميذ اموعة التجريبية اليت تدرس املفـاهيم          .٢
ودرجات تالميذ اموعة الضابطة اليت     ،  دورة التعلم  ةإستراتيجيوالقواعد النحوية باستخدام    

 اموعـة   لصاحلتدرس املفاهيم والقواعد نفسها بالطريقة املعتادة يف حتسني الكتابة التعبريية           
 . التجريبية يف التطبيق البعدى

يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات تالميذ اموعة التجريبية اليت تدرس املفـاهيم          .٣
ودرجات تالميذ اموعة الضابطة اليت     ، دورة التعلم  إستراتيجيةقواعد النحوية باستخدام    وال
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 مـن  تدرس املفاهيم والقواعد نفسها بالطريقة املعتادة يف اكتساب بعض املهارات االجتماعية 
 .  اموعة التجريبية يف التطبيق البعدىلصاحل  أولياء األمور واملعلمنية نظرهوج

 
  :  أمهية البحث يفتكمن

ستخدام أساليب تدريس متنوعة    ات الدراسات السابقة اليت أوصت بإ     أنه يعد استجابة لتوصي    .١
 . يف اللغة العربية

سـتراتيجيات  إستخدام  إتوجيه أنظار املعلمني واملختصني باللغة العربية اىل أمهية التجديد ىف            .٢
 .تيجية دورة التعلموطرق خمتلفة ىف تدريس املفاهيم النحوية كإسترا

 .املهارات االجتماعية ، اهتم البحث احلاىل جبوانب مهارية خمتلفة كتنمية التعبري الكتاىب  .٣

 
التجريبية (ستخدم البحث احلايل املنهج شبه التجرييب التربوي القائم على تصميم اموعتني            ا

ـ وعتني؛ حيث  من اممع وجود قياس قبلي وآخر بعدي لكل  ، ) الضابطة –  اموعـة  تتعرض
 اموعة الضابطة املفـاهيم والقواعـد       بينما تلقت ،  دورة التعلم  إستراتيجيةالتجريبية للتدريس ب  

  . ت املقارنة على أساس نتائج التطبيق البعدى، ومتالنحوية بالطريقة املعتادة

 
  :  اقتصر البحث احلايل على

 – االبتدائية مبدينة املراغة     ببتدائي مبدرسة حممد عبد املطل    عينة من تالميذ الصف اخلامس اال      .١
 .حمافظة سوهاج

  .للصف اخلامس االبتدائي للفصل الدراسي الثاين" لغيت اجلميلة" مقرر النحو من كتاب  .٢

 .جمموعة أولياء أمور تالميذ اموعتني التجريبية والضابطة ومعلميهم .٣

 
ة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي مبدرسة حممد عبد املطلـب      مشل البحث احلايل جمموع   

ت جمموعتني كمـا     عينة البحث عشوائيا وضم    ت اختري االبتدائية مبدينة املراغة حمافظة سوهاج ،     
  :يلي
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  االبتدائية مبدينـة    مبدرسة حممد عبد املطلب   ) ١-٥(فصل تالميذ   تضم: جمموعة جتريبية
 .املراغة حمافظة سوهاج

  مبدرسة حممد عبد املطلب االبتدائية مبدينـة       ) ٤-٥( تالميذ فصل  تضم: جمموعة ضابطة
 .املراغة حمافظة سوهاج

 موعتني التجريبية والضابطة ومعليميهمجمموعة أولياء أمور تالميذ ا. 

 
  :قام الباحث بإعداد املواد واألدوات اآلتية

  النحوية لكتاب اللغة العربية للصف اخلامس        والقواعد اهيممشل مقرر املف  و: كتيب التلميذ 
  . دورة التعلمستراتيجية إل وفقاًمصغاً) لغيت اجلميلة(االبتدائي 

 سترشد به املعلم أثناء تدريس مقرر املفاهيم النحويةا:  دليل املعلم.  
  النحوية املتضمنة يف املقرر والقواعدللمفاهيم: اختبار التحصيل املعريف .  
 بار التعبري الكتايباخت.  
     التعـاون  –االتصال  ( متضمنا ثالث مهارات رئيسية هي      :مقياس املهارات االجتماعية - 

  ).كسب األصدقاء

 

 
االطالع على البحوث والدراسات ذات الصلة مبجال البحث لإلفادة منها يف اإلطار النظري              .١

  .وبناء األدوات الالزمة للبحث
لتحديـد املفـاهيم    ) لغيت اجلميلة (حتليل حمتوى كتاب اللغة العريب للصف اخلامس االبتدائي          .٢

 .النحوية املقررة
 :إعداد املواد التعليمية واألدوات وتشمل .٣

  كتيب التلميذ -
 دليل املعلم -

  :إعداد أدوات القياس وتشمل 
  .امس االبتدائى ملقرر املفاهيم النحوية لتالميذ الصف اخلاختبار التحصيل املعريف -
 . لتالميذ الصف اخلامس االبتدائى اختبار التعبري الكتايب -
  . الستجابات أولياء أمور ومعلمى تالميذ الصف اخلامسمقياس املهارات االجتماعية -
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 عرض الصورة األولية ألدوات البحث واملواد التعليمية على جمموعة من احملكمـني لبيـان               -٤
  :صالحيتهم للتطبيق

 
  :وتضمنت ما يلي

 .إجراء التجربة االستطالعية لضبط أدوات الدراسة .١
 .اختيار جمموعة البحث .٢
 -التجريبيـة (تطبيق االختبار التحصيلى واختبار التعبري الكتايب على جمموعيت البحـث            .٣

 .تطبيقا قبليا) الضابطة
 .قبلياًجتماعية  ملقياس املهارات االالتالميذ ومعلميهمأموراستجابات أولياء  .٤
 دورة التعلم للمجموعة التجريبيـة      إستراتيجيةتدريس مقرر املفاهيم النحوية باستخدام       .٥

 .بينما تدرس اموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية
إعادة تطبيق االختبار التحصيلى واختبار التعـبري الكتـايب علـى جممـوعيت البحـث            .٦

 .اًتطبيقا بعدي)  الضابطة-التجريبية(
 . بعدياًاملهارات االجتماعيةإعادة تلقى استجابات أولياء أمورالتالميذ ومعلميهم ملقياس  .٧
 .معاجلة النتائج وحتليلها وتفسريها .٨
 . تقدمي املقترحات و التوصيات يف ضوء نتائج البحث .٩

 
   :البحث عن النتائج التاليةأسفر

يف اختبار التحصيل املعريف بـني      ) ٠,٠٥(يوجد فرق داالً إحصائياً عند مستوى داللة         -
 لصاحلمتوسطي درجات تالميذ جمموعيت البحث يف التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى           

  .اموعة التجريبية
 بـني   يف اختبار التعبري الكتـايب    ) ٠,٠٥( عند مستوى داللة     يوجد فرق دال إحصائيا    -

موعة الضابطة يف التطبيق البعدى تالميذ اموعة التجريبية وتالميذ ا     درجات   متوسطي
   ." اموعة التجريبية لصاحلالختبار التعبري الكتايب 

تالميـذ   درجـات    متوسطيبني   )٠,٠٥(عند مستوى داللة    يوجد فرق دال إحصائياً      -
اموعة التجريبية وتالميذ اموعة الضابطة يف التطبيق البعـدى ملقيـاس املهـارات             

  ." اموعة التجريبية لصاحل لياء األمور واملعلمني من وجهة نظر أواالجتماعية


